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احلـكـومـة دعـا خـبـيـر اقـتـصـادي
الى العـمل على سـياسـية جـديدة
وربط الــعـمـلــة احملـلـيــة بـالـذهب
لــــتــــجــــنب دوامــــة ارتــــفــــاع او
حتــوطــا من انــخـــفــاض الـــدوالر
توقـعات مـتشائـمة لـلنـقد الدولي
قـد تطـرأ عـلى اقـتصـادات الـعالم
في اعـقـاب تـبـاطـؤ حـركـة الـنـمـو
بسـبب مـخاوف من عـودة تـفشي
كـــورونـــا.  وقـــال اخلـــبــيـــر مالذ
االم لـ (الزمان) امس ان (هناك
تـوقـعـات تـفـيـد بـتـدهـور الـوضع
بـــســبب ي  االقـــتـــصــادي الـــعـــا
خشيـة عدد من الـدول الصنـاعية
ـتــحـدة من ســيــاسـة الــواليــات ا
االخـــيــرة الـــتي تــهـــدف الى رفع
قــيــمــة الــدوالر مــقـابـل الـعــمالت
االخرى ) واضاف ان (هذا االمر
ـا دفع ـيـة  اربك الـسـوق الــعـا

بـعض الـدول الى رفض الـتـعامل
حـفــاظـا عـلـى عـمـلــتـهـا بــالـدوالر
ولتالفي تاثـير التـذبذب في سعر
العـمـلة عـلى اقتـصـادها) مـؤكدا
ان (هنـاك شـبه اجمـاع من الدول
الصناعية في اوربا وشرق اسيا
ـواجـهـة الـسـيـاسـة االمـريـكـيـة
واتخـاذ االجراءات لربط عـملـتها
الوطنيـة بالذهب بدال من الدوالر
ا يؤثر لتالفي التدهور الذي ر
عــلى اقـتــصـاد الــدول الـنــامـيـة)
مشـددا على (تـتجنـب الوقوع في
دوامــــة ارتـــفـــاع او انــــخـــفـــاض
وعـلى الـدول من بـيـنـهـا الـدوالر 
الــــعـــراق زيـــادة غــــطـــاء الـــذهب
ـعدن لـعـمـلتـهـا والـتـوجه نـحـو ا
عادلة الدينار عبر زيادة االصفر 
االحـتـيـاط وتـخـزيـنه في الـبـنـوك
ــركــزيــة الـتــابــعــة لــهـا). ورأت ا
مــديــرة صـنــدوق الــنــقــد الـدولي
كريسـتالـينا غـورغيـيفا في وقت

سابق ان زيـادة إصابـات كورونا
في الـصـ نبـأ مـقـلق لالقـتـصاد
ـي. واشــارت في تــصــريح الــعــا
امس ان (تصـاعد حـاالت كورونا
في الــصـ حتــمل أنـبــاء سـيــئـة
ـدى ي عــلـى ا لالقــتــصــاد الــعــا
الــقـريـب) واضـافـت ان (االحتـاد
األوربي تضـرر بشـدة من احلرب
ونــصف دولـه قـد في أوكــرانــيــا 
ـــقــبل) تـــدخل الـــركــود الـــعــام ا
مـؤكـدة ان (هـذه الـسـنـة سـتـكون
ـــعــظم أصـــعب من ســـابــقـــتــهــا 
اقـتــصـادات الـعــالم) واوضـحت
غـــورغـــيـــيـــفـــا ان (الـــتـــوقـــعــات
ـسـتـقـبـلـيـة لألسـواق الـنـاشـئـة ا
أكـثر خـطـورة بـسبب مـسـتـويات
الديـون وقـوة الـدوالر) وتـوقعت
ي في ان (يـكـون االقـتـصـاد الـعـا
حالة ركـود خالل العام اجلاري).
الـى ذلك  أكـــد مـــحـــافـظ الـــبـــنك
ركـزي مـصـطفى غـالب مـخيف ا

أن الــبــنك مــنــفــتح عــلى تــعــزيـز
ـــصـــرفــيـــة مع دول الـــعالقـــات ا
العالم.وقـال بيـان تلقـته (الزمان)
امس أن (مـحـافظ الـبـنك  الـتـقى
الـسفـيـر الصـينـي الشـعـبيَّـة لدى
العراق تـسوي وي وجرى خالل
الـــلـــقـــاء بـــحث أوجه الـــتـــعــاون
الـــثــنـــائـي بـــ بـــغـــداد وبـــكــ
وتـــســـهــيل حـــركـــة الــتـــعــامالت
صرفية والتبادل التجاري على ا
ــعــايــيــر الــدولــيــة) واكـد وفق ا
احملـافظ ان (الــبـنك مـنــفـتح عـلى
صرفية مع دول تعزيز عالقـاته ا
ا يخدم مصلحة القطاع العالم 
صرفي احمللي). ووسع البنك  ا
ـصارف لبيع الـعملة إلى منافذ ا
 20مـصـرفـاً.واوضح الـبـيـان انه
(تـــقـــرر تـــوســـيـع عـــدد مـــنـــافـــذ
صـارف لبـيع الـعمـلة األجـنبـية ا
من  10إلى  20مـصـرفـاً) واشار
ـبـالغ الى ان (الـبـنك قـرر زيـادة ا

ـــصـــارف اخملـــصـــصـــة لـــتــــلك ا
كن لتلـبية أكبر عدد  أسبوعياً 
ــشـمــولـ بــشـراء الــعـمــلـة من ا
األجـنـبيـة عـلى وفق الـتـعـلـيـمات
والــــضـــوابط الــــصـــادرة عـــنه )
وصل ـصـارف هي ا وتابع ان (ا
واشور والطيف االسالمي وام
الـــعــراق واالقـــلــيم الـــتــجــاري و
اجلــــنـــوب والـــعـــالـم والـــوطـــني
االسالمي واالســـتــثــمــار وايالف
االسـالمي والــــثــــقــــة والـــنــــاسك
االسالمـي وعـــبــر الـــعـــراق وزين
الـــعـــراق وحــمـــورابي والـــراجح
االسالمي واالحتاد و والسمتثار
والـــــــــعـــــــــراق االول والــــــــــدولي
االسالمـي). وفي تـــطــــور اطـــلق
ــــنــــصــــة الــــعــــمـل بــــا الــــبــــنـك 
االلـكتـرونـيـة اخلـاصة بـالـتـجارة
اخلـارجــيـة. واكـد نــائب احملـافظ
عـمـار حمـد في تـصـريح امس ان
ـــركـــزي شـــهـــد انـــطالق عـــمل (ا
ــنـصـة االلــكـتــرونـيــة اخلـاصـة ا
بالـتـجـارة اخلارجـيـة) وتابع ان
ـنــصــة اسـتــمـر (الــعـمـل بـهــذه ا
ألكــثــر من ســنــة ونــصف بــهـدف
ـالي تـنـظــيم عـمـلـيــة الـتـحـويل ا
اخلـــارجـي وتـــمـــويل الـــتـــجـــارة
اخلارجـيـة) واشـار الى ان (هذه
ــنـصــة هي الـســبـيل والــطـريق ا
الـــوحـــيـــد لــتـــمـــويـل الـــتـــجــارة
ـصارف اخلارجـية) مـبيـنا ان (ا
االهــلــيــة واحلـــكــومــيـــة لــديــهــا
مـــعـــلـــومـــات كـــافـــيـــة عن آلـــيـــة
ــنـصـة) واســتـطـرد اسـتــخـدام ا
بـــالـــقـــول انـه (ســـيـــتـم تـــمـــويل
ـســتـنـديــة بـسـعـر االعـتــمـادات ا
صــــرف مــــدعـــوم  1465ديــــنـــار
لــلــدوالر الـواحــد) ولــفت الى ان
ـنـصـة تـعـتـبـر فـرصـة لـلـتـجار (ا
ــــســــتــــثــــمــــرين وأصــــحــــاب وا
الـــشــركـــات لــتـــمــويل جتـــارتــهم
ـــالي) ومـــضى الى وعـــمـــلـــهم ا
الـقــول ان (احـتــيـاطي الــبـنك من
العـملـة بلغـت أكثر من  99ملـيار
دوالر). وشــهــدت اســعــار صـرف
الـعمـلـة  اسـتـقـرارا في األسواق
ـلت أســعـار بــيع احملــلــيــة.وســجـَّ
الــدوالر  153ديـــنـــار لـــكل مـــئـــة
دوالر فيمـا سجَّلت أسـعار شراء
الدوالر  152800الف ديـنـار لكل

مئة دوالر.

ــــواطـــــنــــ إلى مــــفــــارز األمن ا
الــوطــني تُــفــيــد بــوجــود حـاالت
اسـتغـالل لبـطـاقـات الـدخول إلى
فارز بطولة خليجي٢٥ تمكنت ا
فـي مــحــافــظــة الـــبــصــرة وبــعــد
ـوافقـات القضـائية استـحصال ا
مـن إلـــقـــاء الــــقـــبض عــــلى أحـــد
األشخـاص عـند قـيامـه ببـيع تلك
ــبـالغ مـالــيـة تـصل الـبــطـاقـات 

لثمانـية أضعاف سـعرها احملدد
كـمـا  ضُـبـط بـحـوزته أكـثـر من
24 بـطــاقـة كــان يـروم بـيــعـهـا)
ـتهم مع واضاف انه ( احـالة ا
ــــضــــبــــوطــــات إلى اجلــــهــــات ا
الــقــضــائــيــة اخملــتــصــة التــخـاذ
اإلجـــراءات الالزمـــة بــحـــقه وفق
القانون). في غضون ذلك  اوفى
ـنـتخب الـكـويتي حارس مـرمى ا
الــســابق عــبــد الــرضــا عــبـاس 
بوعـده والسـفر من دولـة الكويت
ســيــراً عــلى األقــدام إلـى مــديــنـة
البصرة اليوم الثالثاء  في حال
إقـامــة بـطـولـة كــأس اخلـلـيج في
الــــبـــــصــــرة. وتـــــداولت مـــــواقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي مــقــطع
فـيـديـو لـعـبـاس يـتـحـدث فـيه عن
(عــزمه الـســيــر عـلـى االقـدام الى
مدينـة البصرة بـعد اقامـة بطولة
ايـفـاء بـوعـد خـلـيـجي  25فـيـهـا 
ســــــابق اطـــــلـــــقـه خــــــالل عـــــام
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بـطــرس في الـفـاتـيــكـان. وحـضـر
مــراسم الــوداع رئـيــســة الـوزراء
اإليطـاليـة جورجـا ميـلوني وعدد
مـن الـــوزراء ورواد الـــكـــنـــيـــســة
الكاثولـيكية حـيث جتمعوا أمام
كـــاتـــدرائـــيــة الـــقـــديس بـــطــرس
بالفاتيكان التي تـعتبر الكنيسة
الـرئيـسـة لـلطـائـفة الـكـاثـوليـكـية
حــول الــعــالم وعــرض جــثــمــان
البابا أمام منبر برنيني البابوي
وسط الـكـاتـدرائـيـة. وسـتـسـتـمـر
مراسـم الوداع  3أيـام  وسـتـقام
بــعـــدهــا مــراسم اجلـــنــازة الــتي
ســيــتــرأســهــا بـابــا الــفــاتــيــكـان
احلـالي فــرنـسـيـس وسـيـتم دفن
بـنـديـكـتـوس الـسـادس عشـر في
سرداب حتت مذبـح الكاتـدرائية

إلى جوار سلفه.

البابـا الراحل). وانـطلقت امس 
مــراسـم وداع بــابــا الــفــاتــيــكــان
الفـخري  في كاتـدرائيـة القديس

واجملـــتــمـع اإلنــســـاني وجـــمــيع
ــؤمــنـ ــســيــحــيــ ا األخــوة ا
بـالـقيم الـتي عـاش وعـمل عـلـيـها
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عزى الـعراق امس  بـرحيل بـابا
الـفـاتـيكـان الـسـابق بـنـديـكـتوس
الذي وفاه االجل السـادس عشـر 
في مــقـر سـكـنـه بـالـفـاتــيـكـان عن
عــمـــر نــاهــز  95عــامـــاً الــســبت
ـــاضي. وقــــال بـــيـــان تــــلـــقـــته ا
(الـــــــزمــــــــان) امس ان (رئــــــــيس
اجلـمهـوريـة عبـد الـلطـيف جـمال
يقـدم تـعـازيه بـوفـاة بـابا رشـيـد 
الــفــاتــيـــكــان الــفــخـــري بــنــدكت
السـادس عشـر بـعد حـياة عـامرة
بـالـتـطلـع والعـمل مـن أجل حـياة
إنـــســانــيــة أكــثــر عــدالً ومــحــبــةً
وتسامحاً ولـطفاً) واضاف (أحرّ
الـــتـــعــازي الى قـــداســـة الــبـــابــا
فــرانــســـيس بــابـــا الــفــاتـــيــكــان
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من  30ألـف مــــتــــفـــــرج. الى ذلك
اطـاحت مــفـارز االمن الــوطـني 
ـضـارب يـبــيع بـطـاقـات دخـول
بـطــولــة خـلــيـجي  25بـثــمـانــيـة
اضعـاف عن سـعرهـا في الـسوق
الــســوداء. وقـال بــيــان لـلــجــهـاز
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امـس انه
(إســــتــــنــــاداً إلـى مــــعــــلــــومــــات
استـخـباريـة ومنـاشـدات وجهـها
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اطـــلق وزيـــر الـــصـــحـــة صـــالح
االســـــتـــــمــــارة احلـــــســـــنـــــاوي 
االلكترونية اخلـاصة بالتسجيل
عـلى قـانـون الـضـمـان الـصـحي
واكـد ان تــكـالـيف عـالج الـفـئـات
شـمولـة بالـرعايـة االجتـماعـية ا
سـيـتحـمـلـهـا صنـدوق الـضـمان.
وقــال احلــسـنــاوي في تــصـريح
تـابـعـته (الـزمـان) امس إن (أحـد
أهم برامج احلكومة وأولوياتها
هـو الـقطـاع الـصـحي وهـناك 5
بـــرامج مـــهــمـــة وعـــلى رأســـهــا
تــــطــــبـــيـق قـــانــــون الـــضــــمـــان
الصـحي) واضـاف ان (القـانون

ـواطن من يــهـدف إلى حــمـايــة ا
ــســتــطـاع عــلى االنـفــاق غــيــر ا
اخلــدمـــات الــصــحــيــة من خالل
مــسـاعــدة الـدولــة ومـشــاركـتــهـا
بجـزء من قيـمة وكـلفـة اخلدمات
ـــواطن في الـــتي يـــتــــلـــقـــاهـــا ا
الــقــطــاع واألجــنــحــة اخلــاصــة
التابعـة للوزارة) واشار الى ان
("هــذه الـــعــمــلـــيــة في الـــقــطــاع
اخلــاص تــبــلغ خــمــســة مـاليـ
ـــواطن في ديـــنـــار يـــدفـــعـــهـــا ا
ــــســــتـــشــــفـى اخلـــاص إال أن ا
ــشــارك في الــضــمـان ــواطن ا ا
ــســجل في هــيــئــة الـــصــحي وا
الضمان سيدفع نـسبة التتجاوز
ـئـة  من قــيـمــة الـعـمــلـيـة 25بـا

وتـــتــحــمل احلـــكــومــة من خالل
صـنـدوق الـضـمـان الـصـحي 75
ــئــة مـن قــيــمــة الــعــمــلــيــة) بــا
واوضح احلــسـنــاوي ان (هـنـاك
فــئــات مــحــمــيــة بــالــكــامل ومن
ـشـمـولـ بـاحلـمـايـة ضـمـنــهم ا
االجــتـمــاعـيـة حــيث سـيــتـحـمل
صندوق الـضمان الـصحي الذي
تــــكـــالــــيف ــــثل احلــــكــــومـــة 
اخلدمات الصحيـة التي يتلقاها
ــــشـــــمـــــولــــون بـــــالــــرعـــــايــــة ا
االجــتـمــاعـيـة) مــبـيــنـا ان (هـذا
يــحـصل ألول مــرة في الــعـراق)
وتـابع ان (الـبــرنـامج احلـكـومي
الذي ركـز عـلى قانـون الـضـمـان 
شرع ودخل حـيـز التـنفـيذ الـعام

ـاضي  ولـكـن لـوجـود مـشـاكل ا
وطــعن في احملــكــمــة االحتــاديـة
تـأخـر تــنـفـيـذه)  (تـفـاصـيل ص
2). وكانت الوزارة قد اكدت اول
امــس  ان اغـــــــــــــلـب حـــــــــــــاالت
ـسـجـلـة في الـبالد اإلنـفـلــونـزا ا
تحور أوميكرون هي إصابات 
ـتفـرع من كـورونا .وقـال مـدير ا
الــصـــحــة الـــعــامـــة في الــوزارة
ريـاض عـبــد األمـيـر احلـلـفي في
تـــصــريح تــابــعــته (الــزمــان) أن
(مـــتــحـــور أومـــيـــكــرون أصـــبح
لـــكن مــــتـــوطــــنـــاً فـي الـــعــــراق 
الساللـة اجلديـدة من الفـايروس
أســـرع انــــتـــقـــاالً مـن الـــسالالت
السابـقة وحتدث عن اجـتماعات
ـنـاقــشـة عـودة تـفـشي ســتـعـقـد 
كــورونـا في الــصـ وتــداعـيـات
ذلك وقـــــد يـــــتـم فـــــرض بـــــعض
الــقــيـود ) الـى ذلك اطــلق وزيـر
الــعـمل والـشــؤون االجـتـمــاعـيـة
الـدفــعـة  34من أحــمـد األســدي 
ـــيــســـرة اخلـــاصــة الــقـــروض ا
سجل بالباحث عن العمل وا

ضــمن قــاعـدة بــيـانــات الـوزارة.
وقــال االســدي في بــيــان تــلـقــته
(الزمان) امس ان (اطالق الدفعة
ـنـهـاج اجلـديـدة يــاتي تـنـفـيـذاً 
ــتـضـمن الــبـرنـامج احلــكـومي ا

دعم شـريحـة الـشبـاب الـباحـث
عن الـــــعـــــمـل من اجـل انـــــشــــاء
ــدرة لـــلـــدخل) مـــشـــاريــعـــهـم ا
واضـــــاف ان (قــــروض الــــوزارة
تمنح من دون اي فوائد مالية )
ـتـقـدمــ الـذين ظـهـرت داعـيــا ا
اســــــمــــــاؤهـم حـــــسـب الــــــفـــــرز
االلكـتـروني الى (مـراجعـة دائرة
ـــهــني في الــعـــمل والــتـــدريب ا
بـــغــداد او أحــد اقــســامــهــا في
احملــافـظــات الكـمــال االجـراءات
نـشـورة على وحسـب االسمـاء ا
ـوقـع االلـكـتــروني لـلـوزارة في ا
مــوعـد اقـصــاه ثالثـة اشــهـر من

تاريخ اطالق الدفعة). 

 ÂUF « ‰Ë√ w  wŁöŁ Â√uð …œôË q− ð ÊU O

الذكـور  وأضـاف أن االم تـبـلغ من الـعمـر ٢٠ سـنـة) ونـقل الـكـناني  عن
الفـريق الطبي قوله ان (صحة االم مع ابنائها الثالث بصحة جيدة مبينا
إلى أن الـفـريق  الـطـبي يـتكـون  بـرئـاسـة االخـصائـيـة الـنـسـائيـه خزامي
محمد وفريقها طبيبة التخدير اماني فيصل وكادر التمريض زينب سعد

.(  رائده  داود مساعد تخدير سناء عبد احلس
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اعلـنت مديريـة صحة مـيسـان عن تسجـيلهـا اول والدة توأم في أول أيام
ـتـحـدة باسـم الصـحـة مـحـمد الـكـنـاني لـ(الـزمان) الـعـام اجلـديد وقـال ا
امس ان (مسـتـشـفى الطـفل في مـركـز العـمـارة سـجل والدة تؤام ثالثي
وهـو االول في بداية العـام اجلديد واشـار الى ان  التؤام الثالثي هم من
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طبعة العراق 
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في اســـتــقــبـل اهــالي الـــبــصــرة 
منازلهم ضيوف العراق القادم
من دول اخللـيج حلضـور بطـولة
قـامة في مـحافـظة خلـيجي  25ا
البصرة والتي ستدشن احتفالية
ــقـبل. االفــتـتــاح يـوم اجلــمــعـة ا
واكـد مواطـنـون في احملـافـظة ان
(مـنـازلـهم مــفـتـوحـة امـام جـمـيع
الـــضـــيـــوف الـــقـــادمـــ من دول
ـــشـــاهـــدة مـــبـــاريــات اخلــلـــيج 
خــلــيــجي 25) واشـاروا الى ان
(الــــبـــصــــرة بــــيــــتـــهـم الـــثــــاني
ومسـتعـدون لـتقـد كافـة انواع
الـــدعم لـالشـــقـــاء الــقـــادمـــ من
الـدول اخلـلـيـجـيـة). من جـانـبـهم
قـال زوار من دول اخلــلـيج انـهم
(حظـوا بـاستـقـبال غـيـر مسـبوق
من قبل اهـالي البـصرة) وحـثوا
جميع االشـقاء من الدول االخرى
ـــشـــاركـــة في تـــشــجـــيع عـــلى (ا
مـنـتـخــبـاتـهم واحلـضـور لـزيـارة
البصـرة).وتستـعد احملافـظة بعد
ايـام لـتـضـيـيف بـطـولـة خـلـيـجي
? 25الــغــائـبــة عن الــعــراق مــنـذ
أكثـر من أربـع عـامـا. وستـكون
البصـرة في السادس من الـشهر
عـــلى مــوعـــد مع حــدث اجلــاري 
تـــاريــخي عـــنــدمـــا تــســتـــضــيف
النسخة اخلامسة والعشرين من
بطولة كأس اخلليج العربي لكرة
الــــقـــــدم وذلك بــــعــــد أن ضــــيف
الـعــراق الـنـسـخــة اخلـامـسـة من
الــــبـــطــــولـــة عـــام  .1979وجـــاء
اخــتـيــار احملـافـظــة الـواقــعـة في
أقـــصى اجلـــنـــوب  لــتـــضـــيــيف
ـقــبـلــة من الـبــطـولـة الــنـســخـة ا
اخلـلـيـجـيـة بـعـد مـخـاض عـسـير
سـعت من خالله الـسلـطـات مـنذ
ســنـوات لــكن مــحـددات احلــظـر
العب الــعــراقــيـة الــدولي عــلى ا
كـانـت تـشـكل عــائـقـاً أمــام إتـمـام
الـتـضـيـيف لـهـذه الـبـطـولـة الـتي
حتـظى بـجـماهـيـريـة كـبـيـرة لدى
شــعــوب بــلـدان اخلــلــيج. وجنح
اضـية العـراق خالل الـسنـوات ا
في تأمـ جمـيع معـاييـر اللـجنة
ــشــرفــة عــلى تــنــظــيـم بــطــولـة ا
اخلـلــيج من خالل تـأمــ جـمـيع
ــنــشــآت الــريــاضــيــة وأبــرزهـا ا
مـلـعب جـذع الـنـخـلـة الذي يـسع
أكثر من  60ألف متـفرج ومـلعب
بي الذي يتسع ألكثر يناء األو ا
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نـظمة للبطولـة احلكمان سلمان بيـان صدر من اللجنة ا
ـري من دولة قطـر لقيـادة مباريات الفالحـي وعبد الله ا
ـقـبل في ــقـررة انـطالقـهـا يـوم اجلــمـعـة ا خـلـيـجي 25ا
البـصـرة. وكان الـطـاقم التـحـكيـمي الـدولي الكـويـتي قد
وصل إلى الـبصرة لـلمـشاركـة في إدارة مبـاريات كأس
خـليجي 25ويـتألف من عـبد الـله جمـالي وعبـد الهادي

العنزي وسيد علي محمود وهاشم االبراهيمي.
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نـتخب العماني امس الى البصرة للحاق بركب وصل ا

شاركة في بطولة خليجي25 . نتخبات اخلليجية ا ا
ــنـتـخـب الـعـمــاني عـدد من اعــضـاء احتـاد واسـتــقـبل ا
كـان اخملصص له في الـكرة تولـوا ايصـال الوفـد الى ا

دينة الرياضية. احدى الفنادق با
وفي سـياق مـتـصل اخـتـار االحتـاد اخلـلـيـجي بـحسب

 œ—UÐ iH M0 dŁQ²¹ fID « ∫¡«u½_«
حـيـث تـكــون االجــواء غـائــمــة في الـســوط واجلــنـوب
مـصــحــوبـة بــتـســاقط امــطــار مـتــوسـطــة الــشـدة في
االقــســام الــغـــربــيــة) واضــاف ان (طـــقس يــوم غــد
االربـعاء سـيكـون غـائمـاً مع تسـاقط امـطار مـتوسـطة
فضلًا عن نـطقتـ الوسطى واجلـنوبيـة  الـشدة في ا
فـرصــة لـتــسـاقط الــثـلــوج في األقـســام الـغـربــيـة من
ـنطقة نـاطق احلدودية أما في ا ـنطقة الـوسطى وا ا
الـشمالـية فسـيكـون الطقس غـائمـاً جزئيـاً مع تساقط

زخات مطر خفيفة ومتفرقة). 
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رجـحـت الـهــيــئــة الــعـامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
ان يـتـأثــر الـطـقس الـزلـزالـي الـتـابـعــة لـوزارة الـنــقل 
ـنـخفـض جوي قـادم من الـبـحـر االحمـر مـصـحـوبا
بـامــطـار مــتـوســطـة الــشــدة بـداء من الــيـوم الــثالثـاء
وتـزداد شـدتهـا يـوم غـد االربعـاء. وقـال بـيـان للـهـيـئة
تــلــقـتـه (الــزمــان) امس ان (الــبالد تــتــأثــر بــأمــتـداد
مـنخـفض جـوي قادم من الـبـحر االحـمـر ترافـقه كتل
هـوائيـة رطـبة وتـكـون باردة في طـبـقات اجلـو الـعلـيا

أحمد األسدي 
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تـعطـيل الدوام الـرسمي قـررت احلكـومة احملـلية فـي بغداد و10 مـحافـظات 
نـاسبـة الـذكرى الـثالـثة السـتشـهاد في الـدوائر الـتابـعـة لهـا اليـوم الثالثـاء 
قـادة الـنصـر. وقـال بـيان حملـافـظـة بغـداد تـلقـته (الـزمـان) امس ان (احملافظ
مـحــمـد جـابــر الـعـطــا وجه بـتـعــطـيل الـدوام الــرسـمي في ديــوان احملـافـظـة
ناسبة هذه الذكرى دارس اليوم الثالثاء  رتبطة بها من بينها ا والدوائر ا
ـثنى والـديـوانيـة وذي قار األلـيـمة). كـمـا اعلـنت محـافـظات ديـالى وواسط وا
ـنـاسبـة ذاتـها. وبـابل والـبصـرة واالنـبار ونـيـنوى وكـربالء تـعطـيل الـدوام با
قد اكـدت استـمـرار الدوام وال تـوجد وكانت االمـانة الـعـامة جملـلس الـوزراء 
عـطـلـة رسـمـيـة الى االن. وحـددت بـغـداد في وقت سـابق  تـسـعـيـرة أمـبـيـر
ـولـدات األهلـية لـلشـهـر اجلاري. وقـالت احملافـظة في بـيـان تلـقته (الـزمان) ا
امس انه (تـقـرر أن تكـون تـسعـيـرة األمبـيـر لـشهـر كـانون الـثـاني للـمـولدات

حيث ان تـسعـيرة الـتشـغيل االعـتيـادي من الـساعة 12 األهـليـة واحلكـوميـة 
وبالـتنـاوب مع الكهـرباء الوطـنية ظـهراً وحتى الـساعة الـواحدة ليالً  5االف 
كـما ان تـسـعيـرة الـتـشغـيل الـلـيلـي من السـاعـة الـثانـيـة عشـر ظـهـراً وحتى
الـساعـة السـادسة صـباحاً  7االف دينـار وبالـتـناوب مع الـكهـرباء الـوطنـية
وباإلمكان إضافة الف دينار فقط للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية)
وتــابع ان (تـســعـيــرة االمـبــيـر لــلـتـشــغـيـل الـذهـبـي تـكـون  10االف ديــنـار 
وباإلمـكان اضافة الف أو الف دينار فقط للـمولدات التي ليس لديها حصة
سـؤول الـوحـدة اإلدارية صالحـيـة حتـديد وقـوديـة) واسـتطـرد بـالـقول انـه (
ا يتـالئم مع وضعهم وجتـهيز الـطاقة سعر األمـبير تـقلـيل التسـعيرة فـقط 
الكهربائية لديهم بشرط ان ال يتعدى السعر الذي  حتديده) مشددا على
(اإللـتزام بـجـميع الـتعـلـيمـات والتـوصـيات الـتي صدرت مـن احملافـظة بـشأن

.( تابعة واإلشراف وإتخاذ اإلجراءات القانونية بحق اخملالف ا

Ÿ«œË∫ البابا السابق مسجى قبل ان يوارى في كنيسة القديس بطرس

u‰∫ فريق منتخب عمان بعد وصوله الى البصرة للمشاركة في خليجي 25 Ë

∫VOŠdð
مشاهد
الترحيب
تنتشر في
شوارع
البصرة



ـزورة في بغداد أثار جدالً كبيراً قاهي األمريـكية وقهوتها ا ستـار بكس شركة ا
زوّر) في بغداد على وسـائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ألن فرعها (ا
ية وهـذا قد يتـسبب باضرار لم يحـصل على ترخـيص رسمي من الشـركة العـا
ـواطن بـاجلـهات الـرقـابـيـة التي لم مـادية ومـعـنـويـة عـلى الشـركـة وفـقـدان لثـقـة ا
ـارسـات اال بـعـد رفع دعــوى قـضـائـيـة من الـشـركـة تـسـتـطع ان تـمـنـع هـكـذا 
ــطـمــئن ان آثــار هـذا الــتـزويــر تـزول بــزوال األســبـاب ولــكن االثــار الـعــلـمــيـة ا
زوّرة واالجتمـاعية والتخصصية السيـئة التي تتركها عمليـات الترقيات العلمية ا
سـروقة البـحوث غير زيـفة البـحوث ا ـزيف البـحوث ا عتـمدة على (الـنشر ا ا
ـكـاتب ــعـدة عن طــريق ا اخلـاضـعــة لـلـمــراجـعـة الــعـلـمــيـة الـدقــيـقـة الــبـحـوث ا
نشورة بالعـالقات أو بالواسطة ..........) فانها تصيب والسـماسرة البحوث ا
ـهن وتـروج لـقـيم مجـتـمـعيـة مـرفـوضة ـيـة بالـوهن وتـشـوه قيم ا األخالق األكـاد
ومدمـرة وتعـمل علـى اضعـاف التـماسـك اجملتـمعي ومـسؤولـيـاته األخالقيـة. هذا
التـزوير هـو الذي يـستـحق ان يـأخذ مـساحـة كبـيرة في وسـائل اإلعالم ووسائل
ـكن عالجـها الـتـواصل االجـتـماعـي وتكـبـيـر الـصور اخلـادشـة ألن اضـراره ال 
ي ـدى البـعـيـد وتـتـرك خدوشـاً عـمـيـقة في ضـمـيـر اجملـتـمع األكاد حـتى عـلى ا
وترسم صـورة سيـئة في الـضمـيـر اجلمـعي للـمجـتـمع. ندعـو كل من يهـمه االمر
صادق عليها وفق تعليمات إلى مراجعة كل الترقيات العلمية ا
الـترقيات الـعلمية رقم  167لـعام  2017واتـخاذ االجراءات

ناسبة لكل حالة. ا
ـزيَّفِ (سـكـوبـاس كالرفـيت) الـتـرقـيـةُ الـعـلـمـيـةُ بـالـنَّشـرِ ا

كغشِ الطالبِ في اإلمتحانِ ولكن باإلتفاقِ معَ األستاذِ.

خـليجي ٢٥ ومايـرافقهـا في كل تفاصيـلها ( نـشاطات  برامج  تـنظيم  مـباريات  نقل
تلـفـزيوني  اقـامـة الوفـود  اقامـة الـضيـوف  وسـائل اعالمنـا جـميـعا  الـتـصريـحات 
التـجـول في البـصـرة  الفـنـان والفـنـان  الـصـحافـة واالعالن الـعراقـيـة  ستـوديـوهات
. طـبـيــعـة احلـضــور الـرسـمـي  االمن بـكل تــفـاصـيــله  اجلـمـهــور واسـالـيب الــتـحـلــيل 
التشجيع والهتافات ومايرافقها  اجملتمع بشكل عام في البصرة)  من خالل. كل هذا.
ـنـطـقــة. بل سـيـكـون ردكم عـلى كل من سـيـكـون. ردكم لـيس رسـالــة الـعـراق. لـشـعـوب ا

يشكك وينتهج مسارا. لترسيخ ان العراق دولة مشاكل وفوضى .
هو نـشاط ريـاضي اجتـماعي نـعم.  لكـنه اختـبارا صـعبـا بسبب
ـشـهد ـطـلـوب منـا جـمـيعـا بـصـمة في هـذا ا الـظروف .لـذلك ا
اجلميل الذي قدمت فيه البصرة ومسؤوليها ومجتمعها جهدا
كـبيـر واسـتـثـنائـيـا .خـلـيـجي زين ٢٥. هـو حقـيـقـة الـعراق مع

تأخي مع اجلميع اشقائه . العراق اجلديد ا
{ عن مجموعة واتساب
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اطــلـقت وزارة الـصــحـة اإلسـتـمـارة
االلـكـتـرونـيـة اخلـاصـة بـالـتـسـجـيل
عـــلى قــانـــون الــضــمـــان الــصــحي
مـؤكدة تـسجـيلـها  300الف مواطن
فـي الـقـانــون خالل الــعـام اجلـاري.
وقـال الـوزير صـالح احلـسـناوي في
مـؤتـمـر صـحـفي حـضـرته (الـزمان)
امس ان (القطاع الصحي في مقدمة
نهاج احلكومي) مبيناً ان (هنالك ا
خـــمــســة بــرامج مـــهــمــة في قــطــاع
الصحة على رأسها قانون الضمان

الصحي) 
s «u*« W UL

واشـار الى ان (الـقـانـون يـهـدف الى
ــواطن من اإلنــفــاق عــلى حــمــايــة ا
ساعدة الدولة اخلدمات الصحية 
ومشاركتها في جـزء من قيمة وكلفة
اخلـــدمـــات الـــطـــبــيـــة) واوضح ان
واطن يـدفع ضمن هـيئة الـضمان (ا
ـئة من قـيمة نسـبة التـتجاوز  25با
ــســـتـــشــفـى اخلــاص ـــبـــلغ فـي ا ا
بـإسنـاد صـندق الـضـمان الـصحي)
الفـتـاً الى (تـكـفـل صـنـدوق الـضـمان
الــتــابع الـى احلــكــومـة بــتــكــالــيف
اخلـدمـات الــصـحـيـة كــافـة لـصـالح
ـشمـول بـاحلـمايـة اإلجتـماعـية) ا

الفـــتــاً الى ان (الـــعــمــلـــيــات جــاءت
كـمبـادرة إنسـانيـة وعمـليـة تطـوعية
) واضاف خلدمـة النـاس احملتـاج
ان (احلـــــافـظ اكــــتـــــشف وشـــــخّص
الـعــديــد من اورام الــدمــاغ واجـرى
ــعــقـدة الى الــعـمــلــيـات الــنـادرة وا
جانب إشـرافه على طـلبـة الدراسات

هنية). العليا في مسيرته ا
V «Ë— ·d

 عـلى صـعـيـد مـتـصل اجـرت صـحة
ميـسان تعـديالً على عـقود قرار315
ـتـأخرة مـوجـهـة بـصـرف الـرواتب ا
لـدفـعة . 21وقـال مـديـر إعالم دائـرة
صــحــة احملــافـــظــة مــحـــمــد قــاسم
ــديــريـة الــكـنــاني لـ (الــزمـان) ان (ا
اجــرت تـعــديالت وانــهت عــمــلــيـات
شمول التدقيق الـنهائية لعـقود ا
ـؤسسات الـصحية بالـقرار ضمن ا
في ميسان) وب ان (الـعقود بلغت
اكـثــر من الف عــقـد مــشـمــول ضـمن
قرار  ( 315مــضـيـفـاً انـهـا (خـاصـة
ـــؤســـســات بـــالـــعــامـــلـــ ضـــمن ا
شمـول سابقاً بالقرار) الصحية ا
واكد الكـناني ان (مدير عـام الصحة
في احملـافظـة علي مـحمـود العـلّاق
الكــات بــصــرف رواتب اوعـــز الى ا
ــــتـــأخـــرة تــــزامـــنـــاً مع دورة  21ا

الية).     إطالق الصرف من وزارة ا

واضاف ان (الـضـمان الـصحي دخل
اضي حيز التـنفيذ منـذ بدء العام ا
وتــأخــر تــنـفــيــذه بـســبب مــعــوقـات
تتعلق باحملكمة اإلحتادية) واكد ان
(احلـــكــومـــة عــازمـــة عــلى تـــنــفـــيــذ
الـقانـون في الـعام اجلـاري بـصورة
جتـــريــبـــة) مــشــدداً عـــلى (ضــرورة
تــــعــــاون اجلـــهــــات ذات الــــعـالقـــة
ومــشــاركــتــهــا ودعــمــهــمــا إلجنــاح
واطن). ـشـروع وتـسـهـيل خـدمـة ا ا
وذكر احلسناوي ان قانون الضمان
الصحي سيتـحمل تكاليف اخلدمات
الــصــحـيــة كـافــة لـلــمــشـمــولـ في
الـرعـايـة اإلجـتمـاعـيـة) منـوهـاً انـها
(تــعـــد جتــربــة جـــديــدة واألولى من
نوعها في الـعراق). في غضون ذلك
ـتــقـاعـد  تـطــوّع اجلـراح الـعــرقي ا
اخملـتص بـاجلـمـلـة العـصـبـيـة انور
نــوري احلـافظ بــإجــراءه عـمــلــيـات
جــراحــيــة في مــســتــشــفى اجلــمــلـة

. العصبية مجاناً
 وقـال مـراسل (الزمـان) ان (الـطـبيب
اجرى اكثر من  480عمليـة جراحية
في مــسـتـشــفى اجلـمـلــة الـعـصــبـيـة
ــدة عــشـرة لــلــمــواطــنــ مــجــانــاً 
اشـهـر) مـوضـحـاً انه (خـصص يوم
اخلــــمــــيس إلجــــراء الـــعــــمـــلــــيـــات
سـتشفى) اجلراحـية الطوعـية في ا
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ـتلقي وحتاول عـلومات الى ا تتـنوع وتتوزع مـصادر االخبـار من اجل ايصال ا
تلـق وبالتالي توصيل رسالتها  و كسب العديد من ا وسائل االعالم اخملـتلفة
يتـحمل صاحب الوسـيلة االعالمـية مدى مصـداقية اخلـبر الذي حتاول الـوسيلة
ـتلقي فيقال مثال ان الـتلفزيون الفالني  صادق االعالميـة ايصاله وتبليغه الى ا
ومـؤكد ان مثل ـتلـق من غـيره باخـباره وان مـصادره موثـوقة وهـو اقرب الى ا
هذه الـوسيلـة سيـكون لهـا تاثـيرهـاب النـاس وحتصى بـثقـتهم ورضاهم  وهي
كـذلك مــهــتـمه بــشــؤون الـنــاس  ومـشــكـلــتــهم ومـا يــعـانــون من جــهـة ومــصـدر
سئلة معينة او تـلقي في ترسيخ قناعاته  للمـعلومات الصادقة التي يحتاجها ا
والغريب ان بعض القنوات االعالمية هذه االيام ومنها حل لظـاهرة في اجملتمع 
صداقية قنـوات عبر مواقع التواصل االجتماعي قـد فقدة كل تلك الشروط من ا
ـصادر  بل ضـحالـة القـناة او ـثيـرة والتي تـعكـس ضحـالة ا وانتـقاء االخـبار ا
الــوســيــلـة االعـالمـيــة فــمــثال االعالم في كـل الـنــشــرات االخــبــاريــة بـان رواتب
تـقاعدين  والزيـادات التي تتنـاسب مع حجم التضـخم احلاصل في البالد قد ا
انتـهت وبان مـجلس الـوزراء صـادق على الـزيادة  او ان الـسلـة الغـذائيـة سوف
تـزداد مـفـرداتـهـا خالل الـشـهـر احلـالي وغـيـرها مـن االخـبار الـتي جتـهل حـتى
القـناة نـفسهـا مصـادرها   وبـالتـاكيـد ان ترويج مـثل هذه االخبـار هو من اجل
تـلقـ البـسطـاء الذين يـصدقون كسب اعـداد جديـدة من ا
مــثـل هــذه االخــبــار  فــهل تــنــتــهي مــثل هــذه الــوســائل
االعالمــيـة من الـتـرويج لـهــذه االخـبـار وحتـتـرم الـنـاس
ـا تنشـره من اخبـار مضلـلة نـتمنى ذلك التي تـصدق 
ونسـعى بـكل الـوسـائل لـتـصـحـيح اجتـاهـاتـهم وصدق
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ــائــيــة ان ــوارد ا اوضـــحت وزارة ا
ـــيــاه األمـــطـــار األخــيـــرة انـــعـــشت ا
ـنــاطق الـغــرب والـوسط اجلــوفـيــة 
واجلــــــــــــنـــــــــــوب وزادت اخلـــــــــــزيـن
اإلســـتــراتــيــجـي في الــســدود. وقــال
مـستـشار الـوزير حـسن الصـفار في
تــصــريح تــابـعــته (الــزمـان) امس ان
(األمــطـــار ســاعــدت بــتــوفــيــر الــريّــة
األولـى والــــــثــــــانــــــيــــــة مـن األراضي
الـــزراعـــيـــة اخملـــصـــصـــة لـــلـــمـــوسم
الــشـتــوي اجلـاري وزادت مــنـاسـيب
ـــائي في بـــعض األنـــهـــر واخلـــزين ا
الـــســدود خـــصـــوصــاً شـــرق الــبالد
اهـمها حمـرين والعظيم) واشار الى
(تــــقــــلـــيـص الـــوزارة اإلطـالقـــات من
الــسـدود واخلـزانـات بــعـد تـعـويض
األمـطار عن الـرية األولى لـلمـحاصيل
ـيـاه اجلـوفـيـة الـشـتـويـة وإنـعـاش ا
ـوجودة في الصحـراء الغربية وفي ا
الـوسط واجلنوب التي عانت أبارها
دة ثالثة اعوام) وفي ياه  مـن شح ا
ـائية وارد ا الـنجف نـفذت مديـرية ا
لـلــمـحـافـظـة مـشـروعـاً إلنـعـاش هـور
ابن جنـم وحتلية نهر الفرات مشيرة

شروع.  الى اهمية ا
a{ WD

ـقيم في مشروع كفل هندس ا وقـال ا
الـشنافية زيـد هادي عبد الكاظم في
تــصــريح تــابـعــته (الــزمـان) امس ان
ـــشـــاريع الــري (الـــهــيـــئـــة الــعـــامــة 
واإلســـتـــصالح في الـــنـــجف نـــفــذت
مـــحـــطـــة ضـخ هـــور ابن جنم عَـــبـــر
شــركــة الــرافـديـن الـعــامــة بــإشـراف
اإلدارة الـعامة للفحـوصات اخملتبرية
فـي احملـــافـــظــــة) وبـــ ان (الــــعـــمل
تـــضــمّن تـــنــفــيـــذ خــمس مـــضــخــات
تـصـريف عـمـوديـة بـطـاقـة تـشـغـيـلـية
٤٫٧ امـــتـــار مـــكـــعب فـي الـــثـــانـــيــة
ـيـاه ودعم الـثـروة إلنـعـاش الـهـور بـا
الـسـمـكـية) الفـتـاً الى ان (مـدة إجناز
ـشـروع سـنـة واحـدة بـكـلـفـة بـلـغت ا
اربـع مـلـيارات و  300مـلـيـون ديـنـار
) من عــــلـى مــــســــاحــــة ١٨ الف دو
ــثل شــركــة الـرافــدين جــهــته ذكــر 
الــعـامـة مـحـمـد عــبـاس عـلـيـوي في

ـنـفـذة تـصــريح امس ان (الـكـمـيـات ا
فـي مشـروع هـور ابن جنم بـلغت ٣٥
الف مــتــراً مـكــعــبـاً مـن احلـفــريـات و
خـــــمــــســـــة آالف مــــتـــــر مــــكـــــعب من
ــســلــحـة والف و500 اخلــرســانـات ا
مـــتــر مـــكــعـب من احلــصـى اخلــابط
ـمتدة و١٣٠ مـتر طـول من األنابـيب ا
ـرتـبـطـة بخـمس مـضـخـات) واشار ا
شروع في خطة إنعاش الى (اهمية ا
األهـوار لـتـحـسـ الـواقع الـبـيـئي و
الــنــبــاتي واإلقـتــصــادي لــلـمــنــطــقـة
وزيـــــادة الـــــثــــــروة احلـــــيـــــوانـــــيـــــة
والــسـمــكـيــة) واضـاف انه (ســيـدعم
حتـلـيـة نـهر الـفـرات وحتـويل مـبازل
شـمـال وشرق الـنـجف وبعض مـبازل
الــديــوانــيـة وبــابل بــإجتــاه الــهـور)
ـشـروع جــاء  لـتـبــخـيـر مــبـيـنــاً ان (ا
بـازل التي تصب في هور ابن مـياه ا
جنـم مـا ســيــسـهـم في زيـادة كــثــافـة
ـنـطـقـة مـايـؤثـر عـلى الـرطــوبـة في ا
نـسـبـة الـغـيوم بـالـتـالي زيـادة نـسـبة
ياه) ونوه األمـطار ومواجهـة شح ا

ائـية مـجمـوعة من وارد ا الـى ان (ا
ــشــاريع بــأعــتــمــاد اســالــيـب الـري ا
احلـديـثـة لتـقـلـيل الضـائـعـات واحلد
مـن الـــتــــجـــاوزات وزيــــادة الـــغــــلّـــة
الـــزراعــيــة). عــلـى صــعــيـــد مــتــصل
واصـــلت مالكــات الـــهــيــئـــة الــعــامــة
ــشــاريع الـري واإلســتــصالح احـدى
تــشــكـيالت الــوزارة في الــديـوانــيـة
عَـــــبـــــر دائـــــرة إســـــتـــــصالح اراضي
احملـافـظة اعـمال مـشروع إسـتصالح
اراضي قـــضــاء الـــســنـــيــة ونـــاحــيــة
الـشافـعيـة بالديـوانيـة. واوضح بيان
امس ان (األعــمــال تـضــمــنت تــنـفــيـذ
شـبـكـة الـري والبـزل لـلـمـشروع ألول
مـــرة في احملـــافــظـــة اهــمـــهــا قـــنــاة
رئـيـسـيـة و  13قـنـاة فـرعـيـة واخـرى
حقلية وكذلك مبازل رئيسية وفرعية
تـــصب في مــبــزل الـــفــرات الــشــرقي
إلسـتـصالح اراضي تـقـدر مسـاحـتـها
) مشيراً الى ان (نسبة  15الف دو
ــــئـــة) اإلجنــــاز وصــــلت الـى ٧٥ بــــا
ــائــيــة بــاجلــهـد ــوارد ا وشــاركـت ا

اخلــدمي ضــمـن مــشــاريع مــحــافــظـة
الـديوانية. وذكر مدير مشروع اجلهد
اخلـدمي احـسـان فـالح فـي تصـريح
تــابـعــته (الــزمـان) امس ان (الــهـيــئـة
الـعامة لتـشغيل وصيـانة حوض نهر
الـفرات في الديوانية باشرت بإعادة
) واضاف تـأهيل حيّ العامل واألم
ـالكـــات شـــاركت بـــالـــبـــرنـــامج ان (ا
نـاطـق احملرومـة في اخلـدمي لـدعـم ا
احملـافظة) مـبيناً ان (اإلعـمال شملت
تـأهـيل وتـطـويـر الـبـنى الـتـحـتـية في
ــــنـــاطق) واكــــد فـــالح ان عــــدد من ا
(تــأهــيـل حيّ الــعــامل واألمــ شــمل
ــوارد جــهــداً مــشــتــركــاً بــ وزارة ا
ـائـيـة والـدوائـر والـوزارات األخرى ا
لـتـأهـيل شـبـكـة الـكـهـربـاء و شـبـكـتي
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 فـي غــضـــون ذلك صـــرفت مــديـــريــة
ـائـية في مـيـسان كـمـية من ـوارد ا ا
ـائـيـة الـتي بـإجتـاه هور اإلطـالقات ا
احلــويــزة واألهـوار الــوســطى. وقـال
ـــديــــريـــة عالء فــــيـــصل لـ مــــديـــر ا
(الـزمـان) ان (الـكمـيـات جتاوزت 130
مــتـــر مــربع بــالــســاعــة) واشــار الى
ـيـاه بـعـد هـطول (إطـالق تصـاريـف ا
امــــطــــار غـــزيــــرة بــــإجتــــاه األهـــوار
الـشـرقـية) مـوضـحـاً انهـا (بـلغت 61
مـتراً مـكعـباً عـبر نـهر الـكحالء و 70
مـتـراً مـكعـبـاً عـبر نـهـر البـتـيـرة لدعم
ـيمونة األهـوار الوسطى فـي قضاء ا
ونـاحــيـة الـسالم). من جـهـتـهـا دعت
وارد جـمعيـة الفالح في مـيسان ا
ـائـيـة لإلستـفـادة من ميـاه األمـطار ا
وتــــصــــريــــفــــهــــا بــــإجتــــاه األهــــوار
واألراضـي الــــزراعــــيـــــة لــــتـــــعــــزيــــز

 . زارع ائية ودعم ا اإلطالقات ا
وقـال مدير اجلمعية كر حطاب في
تـصريح لـ (الزمان) ان (هـنالك سيول
وردت عـبـر الـشـريط احلـدودي جراء
هــــطـــول األمــــطـــار) ودعــــا حـــطـــاب
ـعـنـيـة الى اإلسـتـفـادة ـؤسـسـات ا (ا
يـاه الـواردة وإطالقهـا بـإجتاه مـن ا
ـزارعـ بـعـد مـشـقـة األهـوار لـدعم ا
ــراشــنــة بــالــفــتـرة تــطــبــيق نــظــام ا

اضية).   ا
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جـهّـزت وزارة التـجارة الـوكالء بأكـثر من
. وقـال خـمــسـة ماليـ كـيس من الـطـحـ
بــيـان تـلــقـته (الـزمــان) امس ان (مـطـاحن
الـدقيق تسلّمت الدفعة األخيرة من حبوب
احلـصة السابـعة وجتهيز الـوكالء بكمية
. تـزيد عن خمسة مالي كيس من الطح
واوضـح ان (مــطــاحن الــشـــركــة الــعــامــة
لـتـصـنيع احلـبـوب الـتابـعـة الى الوزارة
والــقــطـاع اخلــاص يــتـســلــمـون الــدفــعـة
األخــيـرة من مــخـصـص احلـبــوب إلنـتـاج
مــتـبـقي احلـصـة الـســابـعـة) مـشـيـراً الى
(زيـادة التجهيـز ب الوكالء الى اكثر من
( مـن خـمــسـة ماليــ كـيـس من الـطــحـ
وبــ ان (الـلــجـان الــرقـابــيـة والــنـوعــيـة
تــشــرف عــلى عــمــلــيــة فــحص وجتــهــيـز
الـطح للكشف عن آلية اإلنتاج وتطبيق
ــــفــــردات خــــطــــة الــــوزارة فـي تــــوزيع ا
( واطن الـتموينية ومادة الـطح ب ا
مـؤكـداً انـهـا (اجـرت تـفـتـيـشاً فـي منـاطق
مـتـفـرقـة من مـحـافـظـات الـبـصرة وصالح
ـثــنى وبـابـل وايـضـاً الــدين وكـركــوك وا
وكـالء مركـز تـموين احلـسن الـبـصري في
قـضــاء ابـو اخلـصـيب بـالـبـصـرة ووكالء

قضاء الدور في صالح الدين).
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الـى ذلك اجتـــــهت وزارة الـــــزراعــــة الى
زيـادة كمـيات احلنـطة عَـبر زراعة خـمسة
مـاليــ طن من احملــصــول بــإســتــخــدام
تـقـانـات الـري احلديـثـة. وقـال وكـيل وزير
الــزراعـة مــهـدي اجلــبـوري في تــصـريح
تـابـعته (الـزمـان) امس ان (الـوزارة لديـها
عـــدداً من الـــبـــرامج بـــشـــأن مـــحــاصـــيل
اخلـضار في الـرتب الـعليـا منـها الـفواكه
واحلـمـضيـات) مؤكـداً ان (الـوزارة لديـها
مــشــاريع في مــحــافــظـات ديــالى وواسط
وكــربالء في مــجـال زيــادة احلــمـضــيـات
واخلـــضـــار والـــفـــواكه) واضـــاف انـــهــا
(ادخـلت الـتـقـانـات احلديـثـة لـلـري ضمن
استراتيجات موازنة العام اجلاري) الفتاً
الـى ان (الوزارة تسـعى الى زراعة خـمسة
مـاليـ طن من احلـنــطـة بـأقـل مـسـاحـات
عَـبـر الـبـذور واإلنـتـاجـيـات الـعـالـية الـتي
تـتحمل اجلفـاف بإستخدام تـقنيات الري
احلـديثة) مبيناً انه (تقانات الري ستوفر
ـــيـــاه) واوضح ان جــــزءاً كـــبـــيـــراً مـن ا

(الــــعــــراق بـــحــــاجـــة  150الـف دو من
اخلــضـار مــايـعـزز مــكـانــته في األسـواق
يـة لتصـدير منتـجاته في حال وصل الـعا
ـطلـوبة). وإتـخذت الوزارة الى الـنسـبة ا
عِـــدة إجــراءات لــدعـم اســتــقـــرار اســعــار
ـنتجات الزراعـية ووفرتها في األسواق ا
الفـتـة الى الـتحـديـات التي واجـهت قـطاع
ـاضية. الـثروة احليـوانية في الـسنوات ا
وذكـر بـيـان امس ان (الـعام اجلـاري شـهِد
امـــطـــاراً ســـاعـــدت األراضي الـــزراعـــيــة
ـزرعـة بـاحلنـطـة والـشـعـير) خـصـوصـاً ا
وذكــــر وكــــيل الــــوزارة مــــهــــدي ســــهـــر
اجلــبـوري في تـصــريح امس ان (الـثـروة
احلــيـوانـيـة والـقـطــاع الـزراعي عـمـومـاً
واجـه حتــديـــات كــبـــيــرة فـي الــســـنــوات
الــسـابـقــة اهـمـهــا اجلـفـاف والــتـغـيـرات
ــســاحـات ــنــاخــيــة وقــلــة األعالف و ا ا
الـرعـويـة) مـشـيـراً الى ان (قـطـاع الـثـروة
احلـيـوانيـة عـانى من قـلة الـتـخصـيـصات
ـاضـية وازنـات اإلحتـادية ا ـالـيـة في ا ا
مـــاانــعـــكس عــلـى الــثـــروة احلــيـــوانــيــة
وتـنـمـيـتـهـا) مـوضـحـاً ان (ذلك يـستـدعي
إتـخـاذ إجراءات والـتحـرك من اجل توفـير
تــخـصـيـصـات مــالـيـة عَـبــر قـانـون الـدعم
الــطـار لألمن الــغـذائي مــايـوفــر مـبـالغ
ربـي الثـروة احلـيوانـية لـشـراء األعالف 
وتـوفــيـر األدويـة والـلـقـاحــات الـبـيـطـريـة
لـتـنـفيـذ احلـمالت البـيـطـرية اجملـانـية في

عموم احملافظات).
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لقد طل علينا عام ميالدي جديد وهوعام 2023م نرجو أن يكون أكثر سعادة
ـيالدي اجلديـد ووداعا لـعام 2022م الـذي كـان فيه وحبـورا لـنا أهال بـالعـام ا
ـستـويـات السـياسـية والـعسـكـرية والـصحـية الـعام االضـطراب الـقـاسي على ا
ـنــصـرم الـذي شـهـد الـكـثــيـر من الـتـقـلـبـات والــتـعـقـيـدات وأمـا الـعـام 2023 ا
ي.مع بدايـة عام جـديد تـروادنا سيـشهـد باذن اله الـهنـدسة اجلـديدة لـنـظام عـا
آمال وتطـلعات لتـجدد حياتـنا وأحالمنا وطـموحاتنـا ومع بداية كل عـام وعلينا
ولو بـقدر ضـئيل أن ال نضـيع في متـاهة الـتفاؤل والـتشـاؤم. يعيش أن نتـفاءل 
اإلنسـان سنواته مرة واحدة  بأتراحـها وأفراحها وسعادتـها وحرمانها وحتى
يحقق اإلنـسان ما يريده أن يتحلى بـاجلد واالجتهاد ويتخلـق بالصبر والقناعة
والرضـاء فاحليـاة غير عـاجزة عن حتـقيق السـعادة اإلنسـانية إذ أن الـسعادة
فـضاء ال نـهـاية له ولـكل إنـسان نـصـيب منـهـا فعـام جـديد يـهل عـليـنـا صفـحة
جديـدة في حياتـنا نـبدأهـا بكاتـبة الـقصة اجلـديدة بـالتـفاؤل واألمل.   ولم يكن
ـية الـعام  2022الذي يـطوي صـفـحاتـه اليـوم عامـا عـاديا كـانت فـيه حـرب عا
وأزمة طـاقة وانـهيـارات اقتـصاديـة وانتـهى بـصدامـات حضـارية ال تـبدأ بـكرة
القـدم  وال تنتهي عـند خطوات الـتماس ب الـثقافات. انـتهى العام  2022بكل
مـا فـيه من أحـداث سـارة أومحـزنـة لـيـشرق عـام جـديـد يـحمل أمـنـيـات ورغـبات
وأهداف عـديدة ومتنـوعة لكل من نـوى بداية جديـة رغم حتديات احلـياة.  دعونا
نرحب الـعام اجلديد بأيامه اجلـميلة ونفتح صـفحات جديدة من حيـاتنا بأسلوب
جديـد نكـتب فيه روايـة جديدة في حـياتـنا ونـبدأ سـطورهـا األولى بآيـات تبعث
في النفـس التفاءل والطمأنية والـسكينة نكتب رواية حـياتنا اجلديدة عن سطور
التـفـاؤل بأيـام سـتحـمل مع طـيـات اخليـر والـسعـادة ونـحلم
احللـم اجلمـيل مع اطاللـة عـام جديـد بـأن تـكون أيـامـها
فـرسـانـا لـلــخـيـر والـعـطـاء واألثـر اجلـمـيل في احلـيـاة
البـشرية.دعـونا أن ترفع أكفـنا إلى السـماء وندعو أن
يكون العام اجلديد عام سالم وسعادة ومحبة وبركة

فكل عام واإلنسانية جمعاء بألف خير.  
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بـــيـــروت) ,أ ف ب)  –اســـتـــشـــهـــد أربـــعـــة
أشـخاص بينهم جـنديّان سوريّان على األقلّ
جـرّاء قصف إسـرائيلي اسـتهـدف فجر أمس
اإلثـن مـطار دمـشق الدولي ووضـعه خارج
اخلـدمـة لـسـاعات قـبل اسـتـئـنـاف الرحالت
ــرصـــد الــســـوري حلــقــوق عـــبــره.وأفـــاد ا
اإلنـسـان عن غـارات إسـرائـيـلـيـة اسـتـهـدفت
فـــجـــر أمس اإلثـــنـــ "مـــواقع حلـــزب الـــله
الـلـبنـاني ومـجمـوعـات موالـيـة إليران داخل
ــطــار وفي مــحــيــطه بــيــنــهــا مــســتـودع ا
أســــلـــــحــــة" مــــا أســــفــــر عـن دمــــار داخل
ــرصـد ــطــار.وأدى الــقـصف وفـق مـديــر ا ا
رامي عـبد الرحمن إلى مقتل "أربعة عناصر
بـينهـم جنديـان سوريان" فـيما لم يـتمكن من
حتــديـد هـويـات أو جــنـسـيـات الــعـنـصـرين
اآلخــرين.وكــانت وكــالــة األنـبــاء الــســوريـة
الـرسـميـة "سانـا" نـقلت عن مـصـدر عسـكري

سـوري قوله إنه عـند "حوالى الـساعة 2:00
من فجر هذا اليوم ( 23,00ت غ) نفذ العدو
اإلســرائــيـلـي عـدوانــاً جــويـاً بــرشــقـات من
الـصواريخ.. مـستـهدفـاً مطـار دمشق الدولي
ومـحـيطه مـا أدى الى استـشـهاد عـسكـري
اثـن وإصابـة اثن آخـرين بجروح ووقوع
ادية وخروج مطار دمشق بـعض اخلسائر ا
الـدولي من اخلدمـة".وصباح اإلثنـ أعلنت
طار وزارة الـنقل الـسورية فـي بيان عـودة ا
للخدمة واستئناف الرحالت اجلوية اعتباراً
مـن الـســاعــة الـتــاســعـة ( 6,00ت غ) بــعـد
"إزالـــة األضـــرار الــنـــاجـــمـــة عن الـــعــدوان
ـبـاشرة اإلسـرائـيلـي منـذ سـاعات الـفـجر وا
بـاإلصـالح".وقال مـديـر اجلـاهـزيـة في وزارة
الـنقل سليمان خـليل لوكالة فرانس برس إن
الــقـصف اإلســرائـيــلي اســتـهــدف مـدرّجـات
ـطـار موضـحـاً "عادت حـركـة الطـيران إلى ا

ـدرّجات ـطـار بعـدما أعـدنا الـعمل بـأحد ا ا
درّج الـثاني بـيـنمـا ال تزال عـملـيـة إصالح ا
مـسـتمـرة".و إثر الـقـصف توجـيه عدد من
الـرحـالت اآلتـيـة الى مـطـار دمـشق بـاجتـاه
مـطار الالذقـية قـبل أن تهبط قـرابة الـساعة
الـعـاشـرة بـالـتـوقيـت احمللي أولـى الرحالت
رة الـثـانـيـة التي آتـيـة من الالذقـيـة.وهـذه ا
يـخرج فيها مطار دمشق الرئيسي في البالد
مـن اخلـدمــة مــنـذ حــزيـران  2022ح أدى
قــصف إسـرائـيـلي الى تــعـلـيق كل الـرحالت
لـنحو أسبوع بـعدما أحلق أضراراً فادحة
درّجات.ولم يصـدر أي تعليق رسمي بـأحد ا
عـن إســـرائـــيل الـــتـي شـــنّت خالل األعـــوام
ـاضية مئـات الضربات اجلـوّية في سوريا ا
طــالت مــواقع لــلـجــيش الــسـوري وأهــدافًـا
إيـرانـيّـة وأخرى حلـزب الـله.واكتـفى مـصدر
في اجلــيش اإلسـرائــيـلي بــالـقــول لـفـرانس

بـرس "ال نعـلق عـلى تقـارير أجـنبـية".وتـؤكد
ـسلـحة طـهـران وجود عـناصـر من قـواتهـا ا

في سوريا في مهمات استشارية. 
W K « U œu

ومنذ العام   2013يقاتل حزب الله اللبناني
ـدعوم من طـهران بشـكل علـني في سوريا ا
دعـــمــاً لــقــوات الـــنــظــام.وتــشـنّ إســرائــيل
بـاستمرار ضربات تسـتهدف مواقع للطرف
ومـســتـودعـات أسـلـحـة وذخـائـر في مـحـيط
دمـشق وداخل مطارات مـدنية وعـسكرية في
مـنـاطق مـتفـرقـة.وقتل شـخـصان لم يـتـمكن
ــرصـد من حتــديـد هـويــة أو جـنــسـيـة أي ا
مـنهما جـراء قصف إسرائيـلي استهدف في
الـعـاشـر من كـانـون األول مسـتـودعَ أسـلـحةٍ
تــابـعًــا حلــزب الـله يــقع بــ مـطــار دمـشق
الـدولي ومـنـطـقـة الـسـيّـدة زيـنب في جـنوب
العاصمة.وتسبّبت غارات إسرائيلية في 19
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تـشرين الثاني طالت مواقع في وسط وغرب
ـقـتل أربـعـة عـسـكـريـ سـوريـ سـوريـا 

وفق اإلعـالم الـرسـمي.كــمـا قـتل عــسـكـريـان
وأصــــيـب ثالثــــة آخــــرون جــــراء قــــصف
إسرائيلي في  13تشرين الثاني استهدف
مــطـار الــشــعـيــرات الـعــســكـري في وسط
الــبالد.ونـادرا مـا تـؤكّـد إســرائـيل تـنـفـيـذ
ضــربـات في سـوريــا لـكـنّــهـا تـكــرّر أنّـهـا
ـحاوالت ـا تصـفه  سـتـواصل تـصدّيـهـا 
إيــران لـتـرسـيخ وجـودهــا الـعـسـكـري في
سـوريا.واسـتشـهد فـلسـطيـنيـان برصاص
اجلـيش اإلسرائيلي فـجر أمس االثن في
الـضـفة الـغـربيـة احملـتلـة وفق مـا أفادات
وزارة الـصـحـة الفـلـسطـيـنـية وذلك خالل
عـمـليـة اقتـحام قـريـة لهـدم منـزل الشـاب
ـتّـهمـ بـقتل ضـابط إسـرائيـلي.وأفادت ا
وزارة الــصـحـة عن "اسـتـشــهـاد الـشـابـ

مــحــمــد سـامــر حــوشــيـة  22عــامــا بــعـد
إصــابـــته بــرصــاصــة في الــصــدر وفــؤاد
مــحــمــد عــابــد  25عـــامــاً بــعــد إصــابــته
بــالـــرصــاص في الــبــطـن والــفــخــذ خالل
الـــعـــدوان اإلســـرائـــيــلـي عـــلى كـــفــر دان
".من جـانبه قـال اجليش ـحـافظـة جنـ
اإلسـرائـيـلي إن اجلـنـود دخلـوا بـلـدة كـفر
دان فـي جـــنــــ "بــــهـــدف هــــدم مـــنــــزلَي
ـهاجمَ اللذين شـاركا في عملية إطالق ا
نـار قـرب حـاجـز جـلـبـوع (اجلـلـمـة) الـتي
قُـتل خاللـها الـضـابط بار فالح".ولم يـعلّق
اجلـــــــــيـش فــــــــــورًا عــــــــــلى مــــــــــقــــــــــتل
.وقُــتل فـالح في أيــلـول الــفــلــســطــيــنـيَــ
2022في تبادل إلطالق النار عند حاجز
اجلـلـمـة وهـو نـقـطـة عـبـور بـ إسـرائـيل
والـضـفـة الـغـربـيـة احملتـلـة تـبـعـد بـضـعة

 . كيلومترات عن جن
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نــاقــشت جــلـســة حــواريــة اقـيــمت في
وزارة الـــتـــخــطـــيط بـــضــمـن ســلـــســة
جـلـسـات تـنفـذ من مـؤسـسـة بـرج بابل
لــــلـــتـــطــــويـــر االعالمـي  قـــانـــون حق
ــشــاركـة ــعــلــومــة   الــوصــول الى ا
مـجـلس النـواب وصـحفـيـ وناشـط
وقـانـونيـ  عـلى اهـميـة الـتشـريـعات
ـتـقدمـة  وتـوفـير عـرفـة ا احلـديـثـة وا
دون الئمـة لعمل االعالم وا الـبيئة ا
ــدنـيـة  الســنـاد الـدولـة ــنـظـمـات ا وا
والـــنـــهــوض الـــثـــقـــافي واحلـــضــاري
والـتكـنولـوجي والقـانوني  واحلد من
كـافـة الـسـلـبيـات والـوقـوف امـام تـمدد
ــال الــعـام ونــهب الــفــســاد واضــرار ا

ثروات البالد .
  U uKF*« dŁ«

واكد مدير االعالم واالتصال احلكومي
ــــــتـــــحــــــدث الــــــرســـــمـي في وزارة وا
الـتـخطـيط عـبد الـزهـرة الهـنداوي  ان
لـلمعلومات اثر على بيئة عمل مناسبة
لـكافة مجاالت احلياة  والوزارة تعمل
بــجــهــد اســتــثــنــائي كــونــهـا اخملــطط
ـهـيئ لـكـافة اعـمـال الـدولة الـقـريـبة وا
ـدى الزمني  ونساند ونرحب وزير وا
ووزارة بـــاعـــضـــاء مـــجـــلـس الـــنــواب
والــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة واجلــهــات
ـنظمـات والنـقابات  من احلـكومـية وا
اجل ايـجاد قـانون مـتقـدم يرسـم مسار

علومة . حق الوصول الى ا
وادار اجلـــلـــســـة احلـــواريـــة االعالمي
ـشــهـداني واشــار الى تـكـاتف جــبـار ا
اجلــهـود من اجل وضع تـشـريع يـكـون
مـعـلوم احلـقـوق والواجـبـات واحلدود

الـقـانونـيـة لكل االفـراد  من اعـلى هرم
الــدولــة حـــتى ادني فــئــات اجملــتــمع 
ؤسـسة ـدير الـتـنفـيـذي  فـيـما ركـزت ا
بــرج بــابل لــلـتــطــويـر االعـالمي ذكـرى
سـرسم  عن اسـتمـرار جهـود التـعاون
ــان مـع مــجــلس الــنـــواب اعــضــاء بــر
ودوائـر الـتـطـويـر الـنـيـابي والـبـحـوث
والــدراســات  بــهــدف اســنــاد الــدولــة
ـنـاقـشـة واجملـتـمع  وجـلـسـات حـوار 

مـــســتــمـــرة مــنــذ عـــدة ســنــوات وعــام
2023سـيـشـهـد خـطـة نـوعـيـة مـعـرفـيـة
بــالــتــنــســـيق الــقــضــائي والــقــانــوني
واالعـالمي والــثــقــافـي  لــتــشــريــعــات
االعـالم والــعــمل الـــصــحـــفي وقــواعــد
الـنــشـر  وعـرضت فـرق مـؤسـسـة بـرج
بـابل خالل اجللسة احلـوارية جهودها
بــتــشــريع الــقــانـون في 9 مــحــافــظـات
والــعــاصـمــة بـغــداد  واالتــصـاالت مع

اعـضاء مجلس النواب في كل محافظة
وايــضــا رؤوســاء الـلــجــان الــنـيــابــيـة
ـا له مـن اثار والـسـلـطـة الـقـضـائـيـة  
ايـــجـــابـــيـــة عـــلى الـــواقــــع والـــعـــمل
الــــصـــحــــفي  وحتــــشـــيــــد الـــدعـــــــم
ــعــدة ــســـودة ا الجـــراءات انــضـــاج ا

والتصويت عليها .
ودعـــا رئــيس الـــلــجـــنــة الـــقــانـــونــيــة
ـانـيــة الـنـائب مـحــمـد عـنـوز الى الــبـر

W∫ جانب من جلسة احلوار في وزارة التخطيط Kł

عبد الله احليالي

بـاإلضـافـة الى تـهـجـيـر واسع من قـبل
الــتــنــظـيــمــات االرهــابـيــة بــعـد 2003
وبـعض الـقرى جـرفت بالـكامل خـاصة

قرب ناحية السعدية ) .
واضـاف أغـلـو  انه  ( لألسف لم يـجر
تــــوثـــيق اجلــــرائم الــــبـــشـــعــــة بـــحق
الــتـركـمــان الـذين يـشــكـلـون الــقـومـيـة
الثالثة في ديالى )  مشيرا الى  ( بدء
حـــراك يـــقـــوده نـــاشـــطـــون وســـاســـة
مـســتـقـلـون من اجل تـسـلـيط االضـواء
عــــلى اجلــــرائم الــــصـــامـــــــتــــة بـــحق

التركمان  ) .
واشـــار الـى ان  ( اعـــداد الـــتـــركـــمــان
تـقلـصت بشكل كـبير في ديـالى بسبب
ـنـاطـقـهم طـيـلـة ـتـكـرر  االسـتــهـداف ا
ـــاضـــيــة )  الفـــتـــا الى الـــســـنـــوات ا
(ضـرورة ايضاح احلقائق للراي العام
حــيـال مـا تــعـرضـوا له مـن قـمع وقـتل
وبشط على يد التنظيمات االرهابية) .
أعـلن النائـب مضر الكـروي اخلميس
مــوافـقــة وزارة الـكــهـربــاء عـلى ادراج
مـشروع اكبر مـحطة حتويـلية في مدن
حـوض حـمـرين بديـالى ضـمن مـوازنة

.2023
وأوضـحت قيـادة الشرطـة في تصريح
تـــلــقــته الــ ( الـــزمــان )  أن  ( مــفــارز
ودوريــات من أقـسـام شـرطــة بـعـقـوبـة
ـــقـــداديــــة وقـــرة تـــبـــة واخلــــالص وا
ــنـصــوريــة وأبي صــيـدا وجــلــوالء وا
وخـانـقـ وهـبـهب والـعـظيـم والسالم
وقـسم مـكافـحـة االجرام وفـوج طوار
ديـــــالى الـــــتـــــاسع تـــــمـــــكـــــنت خالل
ـارسات أمنية من إلقاء القبض على
 75مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة
)  مــبــيــنــة أن  ( أحـدهـم مـتــهم وفق

ادة 4 إرهاب ) . ا
وأضـافت  انه  (  اتـخـاذ اإلجراءات
هم لـلقـضاء الـقانـونـية بـحقـهم وتقـد

لينالوا جزاءهم العادل ) .
وفي قــضـاء بـعـقـوبـة مــركـز مـحـافـظـة
ديـالى أقر قائمـقامها عـبدالله احليالي
لــ ( الــزمـان )  ( بــوجـود زخم مـروري
 الفتا الى ان حـاد في مركز احملافـظة 
بــعـقــوبـة حتـتــاج الى اعـادة نــظـر في
رورية من ناحية فتح طرق اخلـارطة ا
جـــديـــدة تـــســهـم في احـــتــواء الـــزخم

الهائل خاصة في ساعات الذروة ) .
ــــطـــبـــات ان ( ا واضــــاف احلـــيــــالي 
وضـــــعت مـن اجل خـــــفض احلــــوادث
الــتي ارتــفـعـت بـشــكل غــيـر مــســبـوق
بــعــقــوبـة بــســبب الــســرعـة الــعــالــيـة

وخاصة للدراجات النارية) .
وردا عــلى مـا قـاله نـائب رئـيس جلـنـة
الـصـحة الـنيـابـية عـمـاد شنـكالي في

حـديث إلحدى الـقنوات الـفضـائية  ان
( نـاحيـة قره تـبه تضم  64 مـحال لبيع
االدويــة بـصـورة غـيـر رســمـيـة واغـلب
اصحابها فالح ومدرس وخريج

لكون شهادات صيدلة ) . وال 
وعـلى خلفية ذلك قال مدير ناحية قره
تــبه وصــفـي مـرتــضـى الــتـمــيــمي لــ
(الـــزمــان )   إن  ( اتــهـــامــات وادعــاء
نـائب رئـيـس جلـنـة الـصـحـة الـنـيـابـية
عـارية عن الـصحة ومـعلـوماته مضـللة
ال تـسـتـند إلى حـقـائق )   مبـيـنا   ان
(قـره تبه فيها 8 الى 9 صـيدليات فقط
واغـلـبـها مـجـازة رسـمـيا )  مـضـيـفا 
ان  ( جلــــانـــاً من الــــصـــحــــة تـــواصل
ـسـتـمـر وال وجـود لـهـكـذا الـتــفـتـيش ا
ارقــام ومـعــلـومــات عن أي صـيــدلـيـات
يـــدعي نــائب رئـــيس جلــنـــة الــصــحــة
الـنـيابـيـة بوجـودها )  داعـيـا الصـحة
الـنيابيـة الى  ( توخي الدقة في عرض
ـعلومات واحلقـائق أمام الرأي العام ا
وعـدم االستـناد على اشـاعات ال وجود

لها ) . 
الى ذلـك أعلـنت دائـرة الـتحـقـيـقات في
هـيئة النزاهة االحتاديَّة في بيان تلقته
الــ ( الـزمان )  أن  ( فريق عـمل مكتب
حتـقـيق ديـالى ضـبط مُعـامـلـتي صرفٍ
مُـزوَّرتـ في جلـنـة تـعـويض الـشـهداء
ة ُــتــضــررين من األعــمـال اإلرهــابــيـَّ وا

ُحافظة ) . والعسكريَّة في ا
َّ تـــزويـــر مـــوقف وأشـــار إلـى أنَّه  ( 
ة في مُعامـلت تعودان الـسالمة األمنيـَّ
إلـى مـــطــــلــــوبــــ ضــــمن اجملــــامــــيع
ُـسـلَّــحـة )  الفـتـةً إلى أنَّه ة ا اإلرهــابـيـَّ
َّ عدُّهـما شـهيدين ـوجب التـزوير  )
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دعـــا الــنـــائب األول لـــرئــيس مـــجــلس
ــنــدالوي مــحــافظ الــنـــواب مــحــسن ا
ـــتـــضـــررة ـــدن ا ديـــالـى إلى زيـــارة ا
واالجـتماع برؤساء دوائرها اخلدمية
فـــيــمــا شــدد عـــلى ضــرورة مـــتــابــعــة
ـــشــاريـع الــكـــبــرى وإلـــغــاء قــرارات ا

باد اجملحفة. النظام ا
ــكـتب اإلعالمـي لـلــنـائب األول وقــال ا
لـرئيس مجـلس النواب في بيـان تلقته
الــ ( الـزمان ) أمس إن  ( النائب األول
لـــرئـــيس مـــجـــلـس الــنـــواب مـــحـــسن
ـكتبه  جـمعًا من ـندالوي اسـتقبل  ا
شـــيـــوخ عـــشــائـــر ووجـــهـــاء مــنـــدلي
ــحـافــظـة ديـالـى بـحـضــور عـدد من
الــنـواب حــيث اســتـمع الــنـائب األول
ــديــنـة لــلــمــشــاكل الــتي تــعــانــيــهــا ا
ـتـعـلـقـة بـإلـغـاء قـرار حتـويـلهـا من وا
قـضاء الى ناحية وكذلك مشكلة شحة
ـــيــاه واالعــتــمــاد عـــلى اآلبــار الــتي ا
تـتـطلـب جتهـيـزات وصيـانـة مسـتـمرة
ــــــائــــــيـــــة ــــــوارد ا مـن قــــــبل وزارة ا

واحملافظة ) .
ـنـدالوي  أن  ( االســتـقـرار وأضــاف ا
ـــدن يـــتــأتى بـــتـــضــامن األمـــني في ا
مـجـتمـعهـا مع األجـهزة األمـنيـة وهذا
شاريع االستثمارية كـفيل بشمولها با
واخلــدمــيــة وتــغــيـيــر واقــعــهــا نــحـو

األفضل ) . 
بـاشر نـدالوي بـ ( االتصـال ا وبـادر ا
ــحــافظ ديــالى بـهــدف إجــراء زيـارة
ـدن الـتي تـعاني من مـيـدانـيـة لكـافـة ا
ــكـن تــذلــيــلــهــا بــإجـراءات مــشــاكل 
ــمـثـلـي الـدوائـر إداريــة واالجـتــمـاع 
اخلـدمية فيها والتـعرف على مطالبهم
)  مــؤكــداً عــلـى  ( ضــرورة مــتــابــعـة
ـشاريـع الكـبرى فـي احملافـظة بـعض ا
ومنها مشروع مستشفى مندلي بسعة
ـاء والكهرباء 400 سـرير ومشاريع ا
ـباد اجملـحفة وإلـغاء قـرارات النـظام ا

تعلقة بحجز األمالك ) .  وا
ومـن جـــانـب آخـــر  قــــال الـــنــــائب عن
مــحـــافــظــة ديــالـى مــضــر الــكــروي لــ
(الـزمان )  ان ( اجتمـاعا عقد مع وزير
الــكــهــربــاء في مـقــر الــوزارة بــبــغـداد
نـاقش سـبل دعم مـنـظـومـة الـطـاقة في
مـدن حوض حمرين بـديالى بشكل عام
خـاصـة جـلوالء والـتي تـضم قـرابة 90
الف نــسـمــة مع الـزيــادة الـكــبـيـرة في

اعداد السكان ) . 
واضـاف الـكـروي  ان  ( الـوزيـر وافق
عــلـى ادراج مــشــروع انــشــاء مــحــطــة
جـلــوالء الـتـحـويـلـيـة والـتي سـتـعـطي
مـرونـة عالـيـة في خفض الـضـغط على

اخلــطـوط وتـؤدي الى تـقـلـيل سـاعـات
ـبــرمج وتـعــالج اشــكـالــيـات الــقـطـع ا

كبيرة  ) . 
ـــشــــروع ســـيـــدرج واشــــار الى ان ( ا
ضـــمـن مـــوازنــة 2023 وهـــو خـــطـــوة
بــاالجتــاه الـصــحــيح )  الفــتـا الى ان
شروع (كل االمـور اللوجسيتـية لبدء ا

جاهزة ) . 
فـيما كـشف النائب عن محـافظة ديالى
صـالح زيـــــنـي  لــ ( الـــــزمـــــان )   إنه
لف 1700 قـطعة أرض (بـعد متـابعة  
وزعــتــهـا بــلــديـة بــعــقـوبــة عـام 2015
لـشـرائح مـتـضررة آنـذاك و حـجـزها
حتى االن بسبب خطأ اداري من بلدية
بــعـقـوبـة وبـعــد مـخـاطـبــات لـلـجـهـات
اخملــتــصـة في ديــالى ووزارة االعــمـار
واالسـكان وافقت األخيـرة على تشكيل
جلـنة حلـسم ملف األراضـي احملجوزة

واطن ) .  دون إحلاق الضرر با
وبــــــــــــــ زيــــــــــــــنـي   ان  ( االراضـي
احملـــــجــــــوزة وزعت دون مـــــحـــــضـــــر
تــخــصــيـص أصــولي مــا ســبب خــلال
ـتضررة قـانونـيا دفع ثـمنه الـشرائح ا
والـتي شملت بالـتوزيع )  مشيرا الى
ان  ( اصـــــحــــاب االراضي نـــــظــــمــــوا
ـرات عدة احـتـجـاجـات واعـتـصـامـات 

دون أي استجابة أو حلول ) . 
ومـن جــانب آخــر قــال مـــديــر نــاحــيــة
مـندلي وكـالة مازن أكـرم  لــ ( الزمان )
ــرحـلــة الـثــانـيـة مـن مـشـروع   ان ( ا
انـــقــاذ ســـد مــنـــدلي من الـــتــرســـبــات
الــطـيـنـيـة من خالل رفع االف االطـنـان
تراكـمة منـذ سنوات من بـاطن السـد ا
ـرحـلة ـبـاشـرة بـا اسـتـكـمـلت وتـمت ا
الـــثــالــثـــة )  الفــتــا الى ان  ( نـــســبــة
االجنـاز الفـعليـة للمـشـــروع تصل الى

ئة). 60 با
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واضاف أكرم  ان  (السد لم يخزن اي
مـيـاه حـتى االن لعـدم تـدفق اي سـيول
ـؤديــة الى بـاطن ــســارات ا بــاجتـاه ا
اضية)  مبينا بـحيرته في االسابيع ا
انـه  ( في حــال تـــدفق الـــســيـــول فــان
ـتـوقــعـة لـلــخـزن تـصل الى الــكـمـيــة ا

مليوني م3).
ـشـروع بـكل واشــار الى ان  ( اجنـاز ا
ـــا يـــتم خالل 2023 وفق مـــراحـــله ر
الـتـوقعـات لـتكـون بحـيـرة السـد قادرة
على استيعاب اكثر من 3 مالي م3). 
فـيمـا قال السـياسي التـركماني رؤوف
ئات من اوغـلو لـ  ( الزمان )   ان  ( ا
الــتـركـمـان في مــنـاطق عـدة من ديـالى
خــاصـــة مــدن وقــرى حــوض حــمــرين
تــعـرضــوا الى عـمــلـيـات قــتل وخـطف

وصـــرف مـــبــلغ 50,863,700 مـــلـــيــون
دينار لهما ) . 

وأضـاف الـبـيـان  أن  ( الـفـريـق الذي
انــتــقل إلى مُــديــريَّــة تــربــيـة ديــالى –
ةٍ ـالك كـشف عن وجــود أوامـر أداريـَّ ا
مُـــــزوَّرةٍ بـــــقـــــوائـم احملـــــاضـــــرين في
ُـديريَّة)  مُـبينـاً أن  (مسؤولـة شعبة ا
ـالك الـــســـابـــقـــة قـــامت بـــتـــحـــريف ا
وإضــــــافـــــة 44 اســــــمــــــاً إلى قــــــوائم
ُــحــاضــرين  بــالـرغـم من عـدم ورود ا
ــــة أســــــمـــــائــــــهم فـي األوامـــــر اإلداريـَّ

األصليَّة) .
 U−²M  l¹“uð

وأوضـح  أن  ( الـــدائـــرة كـــشـــفت عن
ــديــر الــعــام تــزويـــر خــتم وتــوقــيـع ا
ُنتجات النفطيَّة  –فرع لشركة توزيع ا
ديـالى; لـصـرف مـنـتـوج الـنـفط والـغاز
ـوجب إجازاتٍ مُـزوَّرةٍ مُوضـحةً أنَّه
َّ ضــبط أصل 57 طــلـب وكــاالت غـاز
ونــفط و 26طــلب إجــازة مُــولـدات في

الشركة ) .
ولـــــــفـت إلـى  أنه  (  ضـــــــبـط أصل
دفــاتـر الــشـهــادات الـصــحـيَّــة ودفـاتـر
وصـوالت اجلباية في مُستشفى ديالى
الــبـــيــطــري لــلــمُــدَّة من  أيــار – 2022
تـــشـــرين األول 2022 لــــوجـــود تالعبٍ

واختالسٍ فيها ) .
وتــــابع  أن  ( مُـــديـــرة مُــــســـتـــوصفٍ
بــيــطــريٍّ قــامت بــالــتالعب فـي مـبــالغ
ـــبــــلغ اجلــــبــــايـــة واخــــتالس فــــرق ا
ـصـلـحـتـهـا وعـدم إيـداعه في خـزيـنة
ة تمَّت الـدولـة )  مُـبـيـنةً أنَّ  ( الـعـمـلـيـَّ
من خـالل إعطـاء نـسخـةٍ للـمـراجع ذُكِرَ
ذكور في نسخة فـيها مبلغ أعـلى من ا

الــدائــرة وقــيـامــهــا بــإعـمــام نــســخـة
ــراجع عــبــر تــطــبــيق  واتس اب في ا
كـروب فـيه ضـبَّـاط شـرطـة وأمن وطني
جلـــمــيع الــســـيــطــرات الــرئـــيــســة في

ُحافظات ) .  ا
واخـيرا شهدت محـافظة ديالى  اعادة
افــتـتـاح ســيـنــمـا وسط بــعـقـوبــة بـعـد
غـيابهـا عن العروض الـسينـمائيـة منذ
30 عـاما وبطراز حديث يحاكي الطراز
األوروبي.وقـال قائـممـقام بعـقوبـة عبد
الـــله احلـــيـــالي  لــ ( الـــزمــان )  إن  (
مــوقع سـيـنـمـا بــعـقـوبـة يـعـود لإلدارة
احملـليـة لبـعقـوبة ومـنح استـثماراً الى
تــاجــر اهــلي والــذي سـيــشــيــد مــحـاالً
جتارية ويضع شاشة عرض كبيرة في

واجهة البناية كسينما خارجية ) .
واضـــاف احلــيــالي   ان  ( تـــفــاصــيل
سـتثـمر ألرض سيـنما عـمل التـاجر وا
بـعقـوبة غيـر واضحـة التفـاصيل حتى

االن إلدارة بعقوبة ) .
وسـيـنمـا ديـالى والتي تـسـمى شـعبـياً
"سـينـما الـيهـودي" تأسـست عام 1949
غــيــبـهــا ومـحـى أثـرهــا الـيــوم مــجـمع
جتـاري شيد بديالً للسينما في صفحة
حــزيـنــة تــعـكــر إرث وهـويــة بــعـقــوبـة
الــفــنـيــة والــثـقــافــيـة بــحــسب اهـالي

بعقوبة.
وهُــدمت سـيــنـمـا ديــالى مـنــذ سـنـوات
طـويـلة وتـنـاقلـت ملـكـيتـهـا من مالـكـها
األصــلي يـهــودا حـسـقــيل إلـيـاس إلى
أشـــــخــــاص عـــــدة في وقـت أعــــلـــــنت
ـعـنيـة بـاآلثـار عام 2019 أن اجلـهـات ا
الـسـيـنـمـا تـعـد مـلـكـيـة خـاصـة كـونـهـا

. ليست معلماً تاريخياً أو أثرياً
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تـــرســيـخ احلــوار والـــراي واالنــتـــقــال
بـالعراق الى الدولة التي تؤمن بالتقدم
 والــتــشـريــعـات تــدقق ونــســتـمع الى
ـقــتـرحــات  ونـدعم جــمـيـع االفـكــار وا
ـان ـعــلـومـات والــبـر تــشـريع قــانـون ا
يـعـمل مع اجلـمـيع  فـيـمـا قـالت عـضو
جلـنـة حـقـوق االنـسـان الـنـائب نـيـسان
ــتـــابــعــة حـــســ زايــر ان الـــرصــد وا
والــنـشـر الــصـحـيح الــهـادف الى خـلق
ثــقـافـة الــعـلم واالحـتــرام والـكـشف عن
ــلـــفــات والــقـــضــايـــا ونــتــابع كـــافــة ا
بـاسـتمـرار التـقـارير االنـسـانيـة ونحث
ناسب عاجلة وايجاد القانون ا عـلى ا
ـعـلـومـة  وان تــشـريع الـوصـول الـى ا
ـنظـمات حق دسـتـوري وندعم جـهود ا
والـنـاشـط بـخـطواتـهم  من جـانـبهم
أيــد الـنـائـبـان ضـيــاء الـهـنـدي واحـمـد
ــضي بـاحلـوار واالراء القـرار مــجـيـد ا
ــعــلــومــة قــانـــون حق الــوصــول الى ا
ـــدنـــيــة واســـنـــادهم لـــلـــجـــــــــــهـــود ا
واالعـالمــيـــة  وحتـــدث رئـــيس جلـــنــة
ـيـاه واالهوار الـنـائب ثـائر الـزراعـة وا
عـبـد الكـاظم مخـيف  عن تـركيـز الدعم
ــعـلــومـات النــقـاذ االعـالمي من خالل ا
الـــعــراق من واقـــــــع دولـي واقــلــيــمي
وبــيــئــة تــعــمل ضــد الـبــلــد  من خالل
جـــهـــود الـــصـــحـــفـــيــ واالعـالمـــيــ
الـعـراقـــــــــيـ ونقـل احلقـيـقـة بـصدق
واخـالص وامــانـــة والــنـــظــر الجـــمــاع
ومـستقبل االجيـال  وأيد الدعم الكامل

علومة . لقانون ا
وشــدد مـــديــر عــام مــعــهـــد الــتــطــويــر
الــنــيــابي ســعــد فــيــاض عـن االهــمــيـة
الــبــالــغــة لــقــانــون حق الــوصــول الى

ـعـلومـة  السـهامه بـتـلبـيـة التـزامات ا
الـــعـــراق الـــدولــيـــة وتـــوفـــيـــر اجــواء
ـعـلـومة الـشـفـافـيـة في الـوصـول الى ا
وفـق الــيــات واضــحـــة  واســتــعــرض
ـسيرة التشـريعية اخلاصـة بالقانون ا
الـذي مر بـعدة مـراحل  مشـيرا الى ان
بـعض الـعـقـبـات حـالت دون اقراره في
مــــجـــلس الــــنـــواب  وضــــرورة عـــقـــد
نتديات وورش العمل لتهيئة ارضية ا
مــنــاسـبــة لـتــشــريع الــقـانــون واجـراء
الــتــعــــــــديالت الالزمــة عــلــيه بــشــكل

نهائي .
 UŠd²I  .bIð

ي وقـدم عدد من القانونـي واالكاد
ــقــتــرحــات واالفــكــار الــتي تــســهم  ا
بـالوصول الى صيغة توافـقية للقانون
لـالســــــراع القــــــراره خـالل الــــــفــــــصل
ـــقــــــــــبل  وتـــنــاولت الـــتـــشــريـــعي ا
تـمـرس بالـقـانون مـداخالت االسـتـاذ ا
الـدكــتـور غـازي فـيـصل عـمـيـقـة بـكـافـة
اجلوانب بصفته مســــــــتشاراً رسميا
ـان وتمر من لـلتـشريع في رئـاسة الـبر
خاللـه كـافـة الـتـدقيـقـات والـتـصـويب 
ورأى احملـامي واخلبير القانوني وليد
مــحـمـد الـشــبـيـبي ان جتــري مـراجـعـة
شـامـلة لـلتـشـريعـات اخلاصـة باالعالم
ـــصـــطــلـــحــات والـــنـــشــر والـــدقـــة بــا
والـتـعريـفات والـصالحيـات  وحتدثت
احملـــامــيـــة مــنــار حـــســ عـن الــيــات
ـواد قــانـونــــــــيــة وخـطــوات عـمـلــيـة 
مــــســـــــــــودة الــــقــــانــــون واحلــــاجــــة
لـلــمـراجـعـة  لـتـاخــذ طـريق الـتـطـبـيق
والـتنـفيذ واحلـمايـة والتوعـية وحتقق

الهدف .
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انصرم عام 2022 عنّـا وأطلّ عام ميالدي جديد أهم ما يجبُ أنْ يـحظى بعنايتنا
ا كنَّا في سابقه روحياً وأخالقياً وأنْ تكـثيفُ اجلهد والعمل لنكون فيه أفضل 
ــطـلـوبـة في شـتى نــا عن قـطع أشـواط جـديــدة وإحـراز الـنـجـاحـات ا ال يـفـتـر هـمـُّ
ـيـاديـن سـيـاسـيـا واقـتـصـاديـا واجـتـمـاعـيــا مع احلـفـاظ عـلى الـثـوابت الـديـنـيـة ا

والوطنية .
-2-

ـتـطـلعـ والـطـامحـ الى االرتـقـاء والتـقـدم أنقـل هذه الـروايـة الواردة عن والى ا
الـرسـول االعـظم (ص)  وهـي غـنـيـة بـايـحــاءاتـهـا واجـوائـهــا الـدافـعـة الى عـشق
كـارم وااللتـزام باهداب االخالق  وهي كـافيـة لتوضـيح الصـورة دون مزيد من ا

االيضاحات والتعليقات حيث جاء في التاريخ :
" جيء الى النبي (ص) بأسرى فأمر بقتلهم ماخال رجالً مِنْ بينهم 

فقال الرجل :
لِمَ أطلعتني مِنْ بينهم ?
قال رسول الله (ص) :

" أخبرني جبرائيل عن الله تعالى ذِكْرُه :
أنّ فيك خمسَ خصالٍ يُحبها الله ورسوله وهي :

( الغيرة الشديدة على حرمك 
 والسخاء  

وحسن اخللق 
 وصدق اللسان  

والشجاعة 
 فأسلم الرجل وحسن إسالمُه ) 

والسؤال اآلن :
ا أين هـم الغـيورون عـلى حـرمهم وهم يـشـهدون ألـوانا من االنـتـهاكـات الفـظـيعـة 

يجب ان يستر ويصان .
ثلي ? وأين مواقفهم من التبشير بزواج ا

ا نـسمعه من أخبـار لشدة الكذب وأين هم الصـادقون وقد عزّ عـلينا الـتصديق 
واالفــتـراءات عـلـى احلـقـائق وعــلى الـنــاس وأمـواج االراجـيف ال

تنقطع على االطالق?
فسدين ? وأين هم الشجعان في قطع دابر الفساد وا
ا سـؤوليـة ال تقع عـلى عاتق احلكـومة وحـدها وا ان ا

هي عامة مطلقة  –كما هو معلوم - 
أال هل بلغت ?
اللهم اشهد .

ندالوي محسن ا مضر الكروي
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زار وزيــــر الــــنــــقـل رزاق مــــحــــيــــبس
الـسـعداوي مـيـناء الـفـاو في محـافـظة
الـبصرة لـلوقوف عـلى اعمال اإلجناز
وضـمان إفتتاحه بوقت قياسي حسب
تــوجــيــهــات رئــاســة الــوزراء بــوضع
ـيـنـاء عـلى رأس األولـويات مـشـروع ا
كــمــشــروع اســتــراتــيـجـي مـهـم. وذكـر
الــبـيــان ان (الـســعـداوي اجــرى زيـارة
ــيـدانـيـة ــيـنـاء ضــمن جـوالته ا الى ا
لـإلطالع عــــلى مــــشـــاريـع الـــوزارة في
الــبــصـرة) مــبـيــنــًا ان (تـفــقّــد مـراحل
الـعمل ونِـسب اإلجناز في مـينـاء الفاو
الـكـبـير واألرصـفـة اخلمـسـة لـلمـيـناء
ـيناء والـقنـاة اجلافـة التي تـربط ب ا
ـــغـــمــور وكـــاســـر األمــواج والـــنـــفق ا
الـشـرقي والـغـربـي وسـاحـة احلـاويات
الـــكــبـــرى) وشــدّد الـــســعـــداوي عــلى
شكالت التي تعيق (مـواجهة وتذليل ا
سـير الـعمل وفق اخلطـط والتوقـيتات
ــشـاريع) الــزمــنــيـة احملــددة إلجنــاز ا
واوضـح ان (وزارة الــــنـــــقل لـــــديــــهــــا
مـشـاريع اسـتـراتيـجـيـة كـبيـرة بـيـنـها
ـرحلتان الثانيـة والثالثة في مشروع ا
شروع رحلـة األولى  الـفاو الـكبيـر وا

مـنــافـسـة عـادلـة بـ جـمـيع الـشـركـات
شـاريع بعـيداً ـيـة للـعمل عـلى ا الـعا
عـن شــــبـــــهــــات الـــــفــــســـــاد). وإطــــلّع
الـسعـداوي على سيـر العـمل للمـرحلة
الـثـانـيـة من مـشـروع سـاحـة الـتـرحيب
الـكـبـرى في موانـئ ام قصـر. وبـحسب
الـبيـان فإنه (جتول مـيدانيـاً في ساحة
رحلة الترحيب و واطلّع على اعمال ا
الـثانية  للمشروع) واوضح ان (النقل
وانئ وحتويـلها من تـتوجه لـتطويـر ا
مـــرحــلـــة الــرتـــابــة الـى مــوانئ ذكـــيــة
مــتـــطــورة عــبــر إســتـــخــدام الــنــظــام
شروع اإللـكتـروني) مشيـراً الى ان ( ا
مــهم كـونه ســيـوفـر الــوقت في مـجـال
تــفــريغ الــســفن ومــراقــبــة الــبـضــائع

بإنسيابية عالية). 
وانئ ورشـة عمل في مركز وحـضرت ا
عـلوم البـحار حتت عنوان تـلوث مياه
شـط الــعـــرب واألهــوار وتـــطــبـــيــقــات
مـعاجلـة التـلوث. وقال مـسؤول شـعبة
ــوانئ جـعـفـر صـادق لـ الــبـيـئـة في ا
(الـزمـان) ان (الـورشـة اقـيمـت في قسم
ـركز) الـكـيـمـيـاء والـتـلـوث الـبـيـئي بـا
الفـتـاً الى انهـا (جاءت وفق تـوجيـهات
ــوانئ فــرحـان الــوزارة ومــديـر عــام ا

الـفرطـوسي لإلهتـمام بالـشأن الـبيئي
وتــقـد الــدعم الـكــامل لـلــحـفــاظ عـلى
الـبــيـئـة الـبـحـريـة ومـيـاه شط الـعـرب
شاركة واسعة من اجلهات اخملتصة
ـهـتــمـة بـالـشـأن الـبـيـئي ومـكـافـحـة وا
ــوانئ قـدمت الــتـلــوث) واضـاف ان (ا
بـحـثـاً يـتـعـلق بـخـدمـاتـهـا ودورهـا في
مـعــاجلـة الـبـيـئـة واحلـد من الـتـلـوث).
عــلى صــعـيــد اخـر اشــرف مـديــر عـام
ــســافــرين الــشـــركــة الــعـــامــة لــنــقـل ا
والــوفــود في الــوزارة عـبــد الــعــظـيم
كــر عـلى مـواقع الـتــهـيـئـة اخلـاصـة
بـباصات النقل الـداخلي اخلاصة بنقل
الـــوفــود واجلـــمــاهــيـــر الــقـــادمــة الى
مــحـافـظــة الـبــصـرة إلفـتــتـاح بــطـولـة

خليجي 25.
وذكـــــر كـــــر فـي تـــــصـــــريح امس ان
(الـشـركة تـشرف مـيدانـيـاً على تـهيـئة
وإجنـــاح بــرنــامج الـــنــقل فـي مــديــنــة
الـبـصرة عـبـر باصـات النـقل الـداخلي
ذات الـطابق والطابق للمساهمة في
ــســتــوى احلــضــاري واخلــدمي رفـع ا
والــريـــاضي وإســتــقــبـــال فــعــالــيــات
همة مـثل خليجي احملـافل الرياضيـة ا

18 لكرة القدم).  رزاق محيبس السعداوي

الـقـنـاة اجلـافـة الـتي تـربط بـ مـيـناء
الـفاو وتـركيـا وأوروبا) مـضيـفاً انـها
ــا يـنـسـجم (حتــرص عـلى إجنـازهـا  
ـنهاج احلكومي ويدعم اإلقتصاد مع ا
الــــوطــــني) ولــــفت الــــســـعــــداوي الى
(ضـــرورة اجتـــاه الـــوزارة الى ايـــجــاد
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تـصدر قـريـباً أعـمال الـشعـرية الـكامـلة
لـلشاعـر قيس لفته مـراد عن منشورات
احتــــاد االدبــــاء. وتــــولت اجلــــمع
والـتحقيق والدراسة الناقدة موج
يـوسف. وقالت يـوسف لـ(الزمان)
امـس (االعـمــال سـتــصــدر لـلــمـرة
االولـى ألن أعـــــمـــــال الـــــشـــــاعــــر
مـعـظمـهـا مـفقـودة وضـائعـة كـما
تـمثلـة بابنه ان عـائلـة الشاعـر ا
أعـطـتـني تـوكـيـال خـاصـا ألقوام
بـاجلـمع والتـحـقيق فـيـما تـبنى
ـتـمـثل بـاألمـ احتــاد االدبـاء ا
الـعام عـمر السـراي النـشر على

نفقته اخلاصة). 
واضـاف ان (عـملـية جـمع تمت
لــكـل مــا مــفــقــود من قــصــائــد
ودواويـن ومـنـهـا مـخـطـوط لم
ينشر  و الترتيب وفق اول
ديــــوان صــــدر لـه بــــعــــنـــوان
أغــــــانـي احلـالج عـــــام 1966
وآخــــــر ديــــــوان عــــــام 1992
الــــــــهــــــــزيـع األخــــــــيــــــــر مع
مـسرحـيتـ شعـريتـ وهذه

االعـمال لـيست الـكاملـة فهـناك قـصائد

مـــفــقـــودة حــصــلـت عــلى مـــعــظـــمــهــا
بـالسماع وكـذلك ديوان مفقـود بعنوان

اله الرماد).

غالف الكتاب
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أن الـتطور الـعلمي والـتكنـولوجي يـلقي بظالله عـلى اجملتمـعات كافـة ويتنـاسب طرديا
مع تـنـامي الـقوانـ الـتي تـعـالج تأثـيـر هـذا الـتطـور عـلى احلـيـاة بصـورة عـامـة وهذا
الـقرن شهـد والدة التقنـية الرقـمية تـمثل نسبـة إلى تمثـيل نظامـها الثـنائي و أصبحت
ـجــمـوعـة من االصـفـار  و االحـاد و رافق هـذا ـكن تـرمـيـزه  كل مـعـلـومـة أو بــيـان 
نـظومة الـقانـونية الـوطنيـة مواكـبة هذا الـتطور إال التـطور مـناطق رماديـة لم تسـتطع ا
بـعد مـدة غـيـر قـليـلـة السـتحـداث مـفـاهـيم قانـونـيـة جـديدة من حـيث الـنص والـتـجر
لظهـور أدوات ومحالت للتجر لم تألفهـا البشرية في وقت سابق وبصورة عامة  ان
ـعلـومات عـلومـات تـتجـسد في ثالث مـحاور رئـيسـيـة أولهـا حمـاية ا دراسة حـمايـة ا
ـسـتحـدثة ـاط اجلرائم ا ـالـية أو الـتي تـمثل أصـوال مـاليـة و هي من أ ذات القـيـمة ا
ـة وثـاني هـذه احملـاور هو والـتي تـعـتـمـد احلـاسوب وسـيـلـة أو هـدف أو بـيـئـة لـلـجـر
صـرح به و التقلـيد وهو يقع حـماية الـبرمجيـات من مخاطـر القرصنـة كالنسخ غـير ا
لكـية الفكرية إما احملور الثـالث فهو حماية البيـانات الشخصية اخملزونة في ضمن ا
عـاجلة اإللية وهو ما يقع ضـمن محور حقوق االنسان و عـلومات من مخاطر ا نظم ا
ان أنـواع الـبيـانـات الـشـخـصـية قـد تـطـورت بـشـكل مـلحـوظ فـقـد اتـسـعت من مـجرد
البيـانات االسمية التي ترتـبط بالشخص بصورة مـباشرة إلى مدى أوسع مع التطور
التكنـولوجي الهائل الذي شهدته البشرية النـاجت عن اختراع التقنية الرقمية حتى ان
كن إجـمال البـيانات ذات الـطابع الـشخصي هـذا العصـر سمي بـالعصـر الرقـمي و
نـظور االجتماعي مـثل االسم واللقب و األسرة و اسم إلى البيـانات االجتمـاعية من ا
ــوطن و الـسن و احلــالـة االجـتـمــاعـيـة و الــبـيـانـات ـســتـعـار و ا الـشــهـرة أو االسم ا
ـهـنـية و الـبـيـانات الـيـة وبـيـانات األدلـة اجلـنـائيـة و الـبـيـانات ا الـصـحـيـة والبـيـانـات ا
علومات التعليـمية و البيانات التقـنية و البيانات البـيومترية  و في مجال تكـنولوجيا ا
ـسجلة ادة اخلام ا علـومات  حيث ان الـبيانـات هي ا يـجب التمـييز بـ البيـانات و ا
ــكن لإلنــسـان تــفـسـيــرهـا أو تــعـلــيـلــهـا إمـا كـرمـوز أو أرقــام أو جـمل أو عــبـارات 
ـعلـومـات هي نـتـيجـة جتـهـيـز البـيـانـات مثل الـنـقل أو االخـتـيار أو الـتـحـلـيل إما في ا
عنى ذاته و ان أهمية صطلحـ على ان لهما ا اجملال القانـوني فقد  التعامل مع ا
تسارع في مـجال تكنـولوجيا الـبيانـات الشخصـية تتنـوع وتزداد باستـمرار التقـدم ا
ـعـلـومـات و االتــصـاالت من حـيث الـتـطـور الـتـقـنـي في صـنـاعـة احلـاسـبـات لـتـلـبـيـة ا
ستمـرة بالتقدم و ان احلق في حماية الـبيانات الشخصية هو متطلـبات البرمجيات ا
مـفـهـوم خـاص من مـفـهـوم عـام هـو احلق بـاخلـصـوصـيـة أو صـورة من صـوره ويـعد
إسـاءة استـخدام البـيانات ذات الـطابع الـشخصـي انتهـاكا حلقـوق االنسـان وحرياته
سـتوى الـوطني و ان احلق بـحمـاية ـعتـرف بهـا عـلى ا األسـاسيـة وهو من احلـقوق ا
البيـانات ذات الطابع الشخصـي ليس حقا مطلقـا في كل األحوال بل ترد عليه بعض
صـلحة العـامة و حمـاية حقوق و حـريات اآلخرين و ان هذه القيود كـالنظـام العام وا
الـقـيـود العـامـة والـواسعـة قـد تـشـكل خطـرا عـلى حـمـاية هـذا احلق ضـد االنـتـهاك و
ــشـروع و جنـد من الـضـروري تـوفـيـر احلـمـايــة الـقـانـونـيـة لـلـبـيـانـات الـتـدخل غـيـر ا
الـشـخـصـيـة من خـالل تـشريـع قـانـون حـمـايـة البـيـانـات الـشـخـصـيـة حـيث أصـبـحت
الـبيانـات الشخـصية ذات أهـمية كـبيـرة و متزايـدة في العصـر الرقمي لـذا حتتم على
وازنة ب حمـاية خصوصـية حق اإلفراد كحق مـن حقوق االنسان النظم الـقانونيـة ا
ـعـلـومـات و عدم تـقـيـيـد استـخـدام هـذا الـنوع من من جـهـة واحلق بـاحلـصول عـلى ا
ا لهـا من أهميـة بالغـة في تطور الـبشريـة في شتى اجملاالت بـاإلضافة إلى الـبيانـات 
الـقيـمة االقتـصادية السـتخـدام البيـانات ذات الـطابع الشـخصي من جـهة أخرى وان
ستوى عترف بها على ا حماية البيانات ذات الطابع الشخصي أصبح من احلقوق ا

الوطني عبر تنظيم حمايتها دستوريا و قانونيا .

ـيالد هي انـتـقـاله زمـنـيـة من عـام مـضى وعـام جـديـد اتى  وهـو احـد اعـياد اعـيـاد ا
سيح والذي يتم االحتفال به عند نهاية كل سنة وقـــــدوم السنة اجلديدة .  االخوة ا
ــسـيح يــحـتــفـلــون في عـيــدهم سـنــويـا يـشــاركـهم اخــوانـهم مـن االطـيـاف فـاألخـوة ا
والـديانات االخرى في بالد العالم ,وفي العـراق حتديدا كان ذلك منـذ زمن بعيد على
وفق الـوطن الـواحد والـشـراكـة فـيه  وعلى مـدى زمـني طـويل  وعـلى وفق  ذلك تـهتم
احلـكومـات الـوطـنيـة بـرفاهـيـة شعـوبـها فـتـعمل عـلى تـوفيـر االمن واالسـتقـرار  وهـما
مطلبـان اساسيان ليكون الناس امن في حتـركهم اينما كانوا في وطنهم  ثم العمل
ـناسـبات  الـوطنـية واجملـتمـعية على تـوفيـر مراكز الـترفـيه والراحـة للـتمـتع بهـا ايام ا
والــديـنـيــة    وقـد عــمـلت احلــكـومـات فـي اغـلب دول الـعــالم عـلـى حتـقـيـق مـثل هـذه
ـتطـلبات  رغـم تدني مـواردها االقـتصـادية قـياسا بـالعـراق  الذي عـاش شعـبه على ا
مـدى اكثـر من خـمـسـ عامـا من فـقـدان االمن الداخـلي واخلـارجي دون  تـفـصيل 
الي من الـعراقـي الى شـتات االرض  ال نرغب وهو االمـر الذي ادى الى هـجرة ا
في الـتفـاصيل لـكن الغريب ان الـعراقـي في كل  هـذه الفتـرة لم يحـضوا بـاخلدمات
يالد بقدوم سنة 2023 هو التي تلبي حاجاتهم  والغريب في اخر االخبار ال عياد ا
ذهـاب اهل الرمـادي الى صـحـراء االنـبار  واهـل النـاصـريـة الى صـحراء الـنـاصـرية
ـاد يذهب هؤالء الناس وهو مـا نقلته قناة الـشرقية يوم االحد االول من عام  2023 
ـراكـز الى الــصـحـراء  هل فــضـلـوا الــصـحـراء في االيــام الـشـتــويـة الـبـاردة عــلى ا
راكز ـتعطشـ الى مثل هذه ا السياحـية في مدنهم الـتي  تغري السـياح او الناس ا
لك الـسيـاحيـة  ام ان عدم وجـودها كـان هو الـسبب  هل الـعراق بـلد فـقيـر ام انه 
ثالث احتـياطي نـفطي ويصـدر اربعة ماليـ برمـيل  وتقدر إيـراداته لعام  2022 ما
يـزيـد عـلى  110مــلـيـار دوالر فــقط من الـنـفـط  امـا االيـرادات االخـرى والــتي يـبـدوا
ـا مـوازيـة ان لم تـكن اكـبر مـن هذا الـرقم رغم لـيـست هـنـاك سـيـطرة عـلـيـهـا فـهي ر
تـعـطــيل  الـزراعـة والـصـنـاعـة والـسـيـاحـة  مـتى تـتـوجه  احلـكـومـات الى  الـسـيـطـرة
الـكاملـة على االنشـطة السـياسيـة واالقتصـادية وتفـعيل القـطاعات االقـتصاديـة وتبدء
باألعمار والـبناء وتوفيـر فرص العمل  للعـاطل التي تتـزايد اعدادهم  سنويا  ودعم
الـقـطاع الـسـيـاحي باخلـدمـات الـسيـاحـية لـيـكـون قطـاع جـاذب  واكـيد يـحـقق موارد
توازي موارد الـنفط  ومتى يتمتع العراقيـون بثروتهم  من خالل ما توفره احلكومات

ـواقع الـوطـنــيـة من مـراكــز تـرفـيـه  السـيـمــا ان الـعـراق مــلئ بـا
ت وعــززت بـاخلــدمـات االثـاريــة والــتـاريــخـيــة الـتـي لـو اد

لكانت مراكز جذب للمواطن وللسياح العرب واالجانب 
ان ذلك يــحــتــاج الى والء وطــني وانــاس كــفــؤين ولــديــهم
اخالص ووطــنـيــة وبـعـيــدين عن كل اشــكـال الـفــسـاد افـة

الشــــعوب .
ذكر ان نفعت الذكرى . 
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ـلـونـة وقـطع الـنـقـود ـغـلـفـة بـأوراق اجلـكـلـيت ا  مـا تـزال ذاكـرتي حتـفظ نـكـهـة الـفـرحـة ا
يالد ورأس الفـضـيـة الـتي أعـتدت اكـتـشـافـهـا حتت وسادتي نـهـايـة كل عـام مع أعـيـاد ا
الـسـنـة اجلـديـدة ..  كـانت والـدتي تـقـوم بـدور بـابـانـؤيل وكـان هـذا األمـر يشـيع جـوا من
الفـرح و الـسـرور لـديـنا نـحن االوالد الـسـتـة والـبنـات الـثالث بـأخـتالف أعـمـارهم والذين
اعتادوا أيضا تـرتيب البيت وفرش السجاد وتقد الشاي والبقصم للجمع الذي يحضر
ـرقــد اإلمـام الـكـاظـم كل عـام في شـهـر اجملـلس الــديـني الـذي يـقــام في دارنـا اجملـاورة 
رمـضـان او مـحـرم ... فـرحـة الـطــفل بـهـدايـا بـابـانـؤيل تـلك واســتـمـتـاعه بـطـعم الـبـقـصم
غـموس بالـشاي في طـقس حميم يـغتسل بـرائحـة ماء الورد واحلـرمل التي تطـرد الشر ا
عن كـل الـسـاكـنـ حتـيــلـني تـلك الـتـفــاصـيل ودالالتـهـا ألطـلب من
بابـانؤيل أمـنـية واحـدة الغيـر لـكل الطـيبـ في الـزقاق الـعراقي
الـذي يستـطعم اجلـكليت وعـبق قدور احملـبة ويحـلم بالـنوم على

وسادة وجهها مطرز بدفء األمهات ..
بـابـانؤيل : أمـنـية الـعـراقيـ الـيوم اخـتـزلت الى :  "نـريد وطـناً

تقوده أم" !. 
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خالل اقل من شهر حـضرت ندوت اشـرت الى احداهمـا وكانت عن الزراعـة الذكية,وما
ـكن ان تقـدمه من تعويـض والعالم مـقبل عـلى تغيـر مناخي,وجـفاف.وقلـت ان طرح مثل

واضيع مفيد في تليسط الضوء على ما يتوصل اليه الباحثون من نتائج. هذه ا
   اما النـدوة الثانـية فقـد حضـرتها قـبل ايام وقد اقـيمت في الـشركة الـعامة لـلتجـهيزات
الزراعيـة القـتها بـاحثة ومـوظفـة في قسم الرقـابة في الـتجهـيزات الـزراعية.كـان موضوع
بـاشرة,وعـالقة هـذه الضـرائب بالـقطـاع احلكـومي.وعلى الـنـدوة يشـمل الضـرائب غيـر ا
ـاجسـتير هـدى صباح الرغم من الـلغة الـعلـمية لـلندوة,ولـرسالة الـباحـثة احلاصـلة على ا
كـامل اال ان تـبـسـيط مـضـمـون الـرسـالــة افـادني عـلى االقل في تـكـوين فـكـرة عن اهـمـيـة
ـاذج تطبـيقهـا.وال يخفى عـلى احد اهمـية بحث كن تعـديل بعض من  الـضريبة,وكـيف 
واضيع,ومواضيع اخرى تـتعلق بالشأن الزراعي.وستكون نتائج هذه البحوث مثل هذه ا

مهمة ان وجدت مجالها الى التطبيق العملي.
ـوظف التـقليـدي فانـني حاولت ان افهـم هدف البـاحثة من والنني اكـره كمـا قلت صورة ا
رسالتها مـوضوع الندوة.الفكرة باختصار شديد هي.تفرض الدولة ضريبة على شركات
االنـتـرنت,وهـذه الــشـركـات تـقـدم خـدمـات االنــتـرنت لـلـقـطـاع احلــكـومي فـتـقـوم شـركـات
االنـتـرنت بـفـرض زيـادة عـلى مـسـتـخـدمي االنـتـرنت ومن بـيـنـهم دوائـر الـدولـة فـهل لـهذه
الضـريـبـة معـنى.اعـني ان الـدولة فـرضت ضـريـبة عـلى شـركـة انـترنت ثم قـامت الـشـركة
ـشـتركـ بـاالستـفـادة من خدمـات هـذه الشـركة,ومن ب باضـافـة مبـلغ الـضريـبـة على ا
ـسـتـخـدمـ الـدوائـر احلـكـومـيـة.هـذا يـعـني ان الـدولـة تـفـرض ضـريـبـة ثم تـدفـعـهـا مرة ا
اخـرى.اذن مــا احلل او مـا الـذي تـوصـلت الــيه الـبـاحـثـة,تـوصـلت الى هــذه الـنـتـيـجـة:ان
ـشتـريات الـقطـاع العـام على ان تـسن بقـانون. تتـضمن فـقرة اعـفاءات 
اذن نحن امـام محـصلـة نهـائيـة وهي تغـييـر وضعـية الضـاليبة
بـاشرة ان كان تتـعلق بالـقطاع احلكـومي.وهذه النـتيجة غـير ا
قـد تغـير جزءا من روتـ العمل كـما اشـارت اليه البـاحثة في

رسالتها.
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لـكثـرة ما يـشعر بـه أبناء الـشعـوب العـربية واإلسـالمية والـشعـوب الفـقيرة في الـعالم من ألم
ا تتـعرض إليه من مؤامرات وظـلم وحزن طيلـة عشرات السـن من تاريخهـا احلديث نتيـجة 
ـدقع واجملـاعة الـقاتـلة رغـم كل ما تـمتـلكه تسـتهـدف ابـقاءهـا في حالـة من الـتخـلف والفـقر ا
بلـدانـهـا من خـيـرات جتـعـلـهـا تـتـفـوق عـلى كل الـدول االخـرى لـو تـمـكـنت من اسـتـغالل تـلك
الثـروات او بـاألحـرى لو وجـدت من يـستـطـيع أن يـسخـر  هـذه الثـروات خلـدمـة شعـبه وبـلده
ـؤامـرات اخلـارجـية  الـتي الهم لـهـا سـوى السـيـطـرة على وبـعـيـدا عن االنـصيـاع لـلـخطط وا
خيـرات الشـعوب واسـتغاللـها لـصالح أالعـيبـها ودسـائسهـا ضد الـشعـوب الفـقيـرة وجعـلها
سـيـطـرة على الـعـالم ومـا تنـتـجه مـعامـلـها من ـا تزرعـه البـلـدان ا مـجرد سـوق اسـتـهالكيـة 
ـا ما صنـاعـات غذائـيـة ودوائيـة وخـدميـة وتـكـنولـوجـية ال تـخل لـيس فـقط من االستـغالل وإ
ـضـرة بصـحـة أبـناء تـلك الـشـعـوب اضافـة الى مـا تـبثه ـواد الكـيـمـيـائيـة ا تدسـه فيـهـا من ا
ـكـثف لـتلك تـكـنـولوجـيـا االتصـاالت احلـديـثة مـن سمـوم أخالقـيـة من خالل الغـزو الـثـقافي ا
الـشـعوب وحـروبـهـم النـاعـمـة ضـدهـا لـسـلـخـهـا عن قـيـمـهـا وتـعـالـيـمـهـا الـديـنـيـة وتـقـالـيـدها

تلق لها في حالة من اخلدر واليأس الذي ال يُرجتى منه شفاء.. ا يجعل ا االجتماعية 
ؤامـرات صارت شـعوب ما يـسمى بـالعالم الـثالث التي آسي وا فنـتيجـة لكل تلـك الهمـوم وا
ـسلمـ عموما وبـعض الشعـوب الفقـيرة االخرى في الـعالم  صارت تـنتظر تشـمل العرب وا
ايـة مناسبة تـمر عليها حـتى وان تنتمي لهـا لتُعبر عن فـرحة حتلم بها لـتخفف عما تراكم في
ناسبات الـتي حتتفل بها صدورها من حزن وألم دون ان تـعلم عن معناهـا شيئا ومن هـذه ا
يـالدية الـتي ال تـغني وال تـسـمن من جوع تلك الـشـعوب بـفـرح غامـر مـناسـبـة رأس السـنـة ا
بـالنـسبة لـها فـتراهـا ( الشـعوب) عـند كل بدايـة سنـة ميالديـة جديـدة تعـيش حالـة من الفرح
الـغامـر واالحتـفال العـظيم مـعبـرة عن فرحهـا بشـتى الطـرق كإطالق الـعيارات الـناريـة احلية
وما قـد ينـتج عنـها من ازهاق ألرواح بـعض األبريـاء من النـاس  وكذلك األلعـاب النـارية التي
اجنة ا تسبب احلرائق لـألموال العامة واخلاصة  بـاإلضافة الى الكثير من الـتصرفات ا ر
الـتي ال تلـتقي نـهـائيـا مع تقـاليـدها وتـعالـيم اديانـها بـينـما تـمر  سـنيـنهـا اخلاصـة بهـا مرور
ـناسبـات التي ال تعرف اذا كل هـذا االجنراف وراء تلك ا الـكرام بحـيث ال تذكر .هل فـكرنا 
ُبْعِدات عن األديان واالعراف والتقاليد االجتماعية احمللية لكل مجتمع من سوى الكثيـر من ا
ـناسبة او شبيـهاتها فلنسـتذكر ما قدمناه هذه اجملتمعات?وإنْ كـان البد من االحتفال بهذه ا
خالل السنة الفائـتة جملتمعاتنا وأنفسنا من خدمات واجنازات  تساعدها على جتاوز محنها
وماذا خططـنا للسنـة الالحقة من مشاريـع تُحَسّن حالهـا وترفع من شأنها
بـدال من هــذا الـتـهـريج الـفــارغ جملـرد أرقـام بال حـول وال قـوة وال
ـكنهـا ان تغييـر شيئا من اوضـاعنا وال يُـرجى منها فـائدة تذكر
مـالم نقوم نـحن بتغـيير مـا بأنفـسنا ومن ثم تـغييـر تلك األوضاع
نـهكـة بسبب كل الـبائـسة الـتي نعيـشهـا وتعـيشهـا مجـتمـعاتنـا ا

تلك االبتالءات والف احملدقة بها .
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تـعلـن محـافـظـة ذي قـار عن مـنـاقـصـة مـشـروع (تـطـويـر وحتـديث وتـأثـيث شـارع الـنيـل)  ضـمن قـانون الـدعم
الطار لالمن الـغذائي والتنـمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تـنمية االقالـيم واستنادا لـتعليـمات تنفـيذ العقود
لـحقة بها وتعلـيمات تنفيذ عدلة الصادرة من وزارة الـتخطيط والضوابط ا احلكومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
ـوازنـة الـعـامـة االحتـاديـة الـنـافـذة وقـانـون الـدعم الـطـار ان وثـيـقـة الـدعـوة لـتـقـد الـعـطـاء (االعالن) عن ا
شروع سوف تنشر في اجلرائـد الوطنية. وسيتم العمل عـند فحص وتقييم العطاءات ناقصة العامة لـهذا ا ا
ـؤهلة قـدمي العطـاءات كافـة من الدول ا عـتمـدة للـمناقـصات (الـوثائق الـقياسـية) والـتي تتـيح  وفق االلـية ا
ـتحـدة (اخلاصـة بتـعريف الدول االشـتراك فـيها كـما هـو محـدد في النـشرة الـتوضـيحـية الـصادرة من اال ا
ؤهلة) وبإمكان مقدمي العطـاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربـية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان ا
وجب وصل شراء يـقطع من قبل قـسم حسابات ـقدمي العـطاء ان اسلـوب الدفع سيـتم  احملدد بالـتعلـيمات 
ـشـارك في ـؤتـمر اخلـاص بـاالجابـات عـلى استـفـسارات ا ـشـاريع في ديوان احملـافـظة وسـوف يـتم عـقد ا ا
ستفيدة فعلى الراغب صادف ٢٠٢٣/١/١٠ في الدائرة ا ناقصة عند الساعة (١٢) ظهرا من يوم الثالثاء ا ا
ـذكـورة ادنـاه علـى االقل والـشـركات ـصـنـفـ من الـدرجـة ا ـؤهـلـ وا قـاولـ الـعـراقـيـ ا من الـشـركـات وا
العـربية واالجـنبـية من اصحـاب االختصـاص مراجعـة ديوان محـافظـة ذي قار قسم الـعقود احلـكوميـة لشراء
شـروع علما ان سعر الـعطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قـابلة للرد على نسخة من الوثـائق اخلاصة با
ان يتم تقد هوية التصنيف االصلية للشركات العراقية غير نافذة واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند

ستمسكات التالية:- شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: متطلبات التأهيل ا

ــبـلـغ ال يـقل عن ــمــاثـلــة) ولـعــقــد عـدد (١) و ـتــطـلــبــات الـفــنــيـة:- اخلــبـرة الــتــخـصــصـيــة (االعــمـال ا أ- ا
(٥٫٧٤٨٫٣١٣٫٠٠٠) خمسـة مليـارات وسبعـمائة وثـمانية واربـعون ملـيون وثالثمـائة وثالثة عـشر الف دينار

عراقي وللسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
درجة درجة في اجلدول ادناه)                  ج- الـكوادر الفنية (ا عدات واالليات ( توفيـر او تعاقد) (ا ب- ا

في اجلدول ادناه)
الية: تطلبات ا د- ا

الي السـابق الذي يظهـر حتقيق االرباح لـلسنتـ االخيرت في حـال توفرها او الـسنت التي اوال:- االداء ا
ـاليـــة هــــي (٢٠١٢ - ٢٠١٣) (كشف احلسابات اخلتامية) مصادق من محاسب قانوني. سبقت االزمة ا

بلغ اكبر او شروع  الـية لتنفيـذ ا ـالية (السيولة الـنقدية) من خالل تقد مـا يثبت القدرة ا وارد ا ثانيا:- ا
يساوي (١٫١٩٨٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار ومائة وثمانية وتسعون مليون دينار عراقي.

ثـالثا:- مـعدل االيـراد السـنوي ان يـكون اكـبر من او يـساوي (٩٫٧١٣٫٥٨٥٫٠٠٠) تـسعـة ملـيارات وسـبعـمائة
وثالثة عـشر ملـيون خمـسمائـة وخمسـة وثمانـون الف دينـار عراقي (وعلى ان ال يـقل عن سنتـ وال يزيد عن

عشر سنوات) وخالل السنوات العشرة السابقة.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـصالح لم يـتم ادراج الشـركة اوال:- األهـليـة وتشـمل (جـنسـية الـشركـة مقـدمـة العـطاء - ال يـوجد تـضارب بـا
مـلوكة لـلدولـة (ان تثبت انـها مـستقـلة قـانونيـا ومالـيا وانهـا تعمل ـقدمة في الـقائـمة السـوداء الشركـات ا ا
وفق القـانون الـتجـاري وان ال تكون وكـاالت تابـعة لصـاحب العـمل) غيـر مستـبعـدة من قبل صـاحب العمل او

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انـعة (نسخـة اصلية + نـسخة مـصورة) ونافذة صـادرة من الهيئـة العامـة للضرائب ومـعنونة ثانيـا:- عدم 

الى ديوان محافظة ذي قار
ثالثا:- شهادة تأسيس الـشركة مع مالحظة في حال كون الشركـة مقدمة العطاء اجنبـية تقوم بتقد اوراقها

كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية وحسب القانون.
ـقـاول او ـقـاولــ صـادرة من وزارة الـتـخـطـيـط وتـكـون درجـة وصـنف ا رابـعـا:- هـويـة تـســجل وتـصـنـيف ا

قاولة حسب ما مطلوب في اجلدول ادناه. الشركات ا
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا

وجب خطاب ضمان قدمي العطاءات  ١- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) 
بـنـكي او صـك مـصـدق او سـفـتـجة صـادرة مـن مـصـرف مـعـتـمد فـي الـعـراق وبـنـسـبة  ١ % من مـبـلغ الـكـلـفة
التخمـينية للمـشروع ومعنون الى جـهة التعاقد (ديـوان محافظة ذي قار/ قـسم العقود احلكـومية) ويذكر فيه
ـناقص الـفـائز (الـشـركة او نـاقـصة وعـلى ا دة ١٥٠ يـوم من تـاريخ غـلق ا ـنـاقصـة ويـكون نـافـذ  رقم واسم ا
ناقصـة مباشـرة بعد اصدار كـتاب االحالة قـبل توقيع العـقد تقد خـطاب ضمان قاول) الـذي ترسو علـيه ا ا
صارف العراقية في بحسن التنفيذ بقيمة ٥ % من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد ا

بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ناقص مستجيبة قدمة من ا ٢- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا
طلوبة في شروط الية ا عـايير التأهيل احملددة فيها بفروعـها كافة والشروط القانونية والـفنية وا عند تلبيتها 
ا تـتطلبه الـوثيقة الـقياسيـة بكافة اقـسامها يـتم استبعـاده ويعتبر ناقـصة وفي حال عدم الـتزام مقدم الـعطاء  ا

عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٣- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٤- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
نـاقصـة وان تتحـمل الشـركة التي نـاقصـة اجور الـنشر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٥- تتـحمل من تـرسو عـليه ا
يـحال بـعهـدتـها الـعمل كـافة الـضرائب والـرسـوم التي تـفرض من قـبل الدولـة واي مـصاريف اخـرى تنص عـليـها

التعليمات النافذة.
٦- يلـتزم الـطرف الـثـاني بان يـشغل مـا ال يقل عن (٣٠%) من عـمالـة موظـفيه الـعمـالـة الوطـنيـة عن طريق مـراكز
طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا التشغيل اال في حالة اعتذار ا

ركز للطلب. (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا
٧- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقد عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في
ـوذج اتـفاق اولي عـلى الشـراكة ذلك لـتنـفـيذه عـلى ان يقـدم عقـد مـشاركـة مصـادق علـيه اصـوليـا مع العـطاء او 
ناقـصة عليهما موقع من قبل اطراف الشـراكة معزز بتعـهد من قبلهم بعـدم التنازل او االنسحـاب في حال رسو ا
عـلى ان يتم تـقد عـقـد الشـراكة بـينـهمـا مصـدق اصولـيا بـعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز (١٤ يـوما) من
شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا

احلال.
وقع. ٨- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ـعد من قـبـلهـا واعـتدال اسـعـاره وكذلك تـنـفيـذ الـعمل ـستـفـيدة مـسـؤوليـة الـكشف الـفـني ا ٩- تتـحـمل الدائـرة ا
قاولة. ثال لرب العمل بعقد ا باعتبارها 

 ١٠- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
ـقـدمـ على الـعـطـاءات بـاستـكـمـال الـنواقص الـتي تـسـمح بـها ـقـاولـب واجملـهـزين ا  ١١- تلـتـزم الـشـركات وا

كن قبولها. التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصـنعـة واجملهـزة داخل العـراق لـلمـشروع مع مـراعـاة االلتـزام بالـضوابط  ١٢- تـكون االولـويـة للـمواد االولـية ا
طلوبة حـسب كتاب وزارة التـخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ السعـر والنوعية اجملـهزة مدى مطـابقتها لـلمواصفـات ا

في ٢٠١٧/٨/٣ .
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٣- ملكية التصاميم واخلرائط وا

قاول) الـسلفـة فال يحق له ان يطـالب باي تعويـضات وعلـيه االستمرار  ١٤-في حال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
ستـحقاته اصوليا دون الية التي قدمـها ابتداءا عند االحـالة وتستمر مـطالبته  شروع وعلى كفـاءته ا بتنفيـذ ا

دنية بقسميها االول والثاني. ادة ٦٢ /ط  من شروط االعمال الهندسة ا ضمون ا االخالل 
ـناقصـة استنـدادا الى ما جاء ١٥- ال يحق لـلشركـات التي لديـها ثالث عقـود او اكثر لم تـنفذ االشـتراك في هذه ا
بكـتاب وزارة التـخطيط - دائـرة العـقود احلكـومية الـعامة - قـسم االستـشارات والتـدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ في

. ٢٠٢٢/٩/٢٧
صادف ٢٠٢٣/١/١٧ الى العنوان ١٦ - ان اخر يوم لتقد العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم الثالثاء ا
التالي محافظة ذي قار - قسم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية  - االدارة احمللية - قرب مصرف
ـقدمة بـالدينار الـعراقي حصرا الرشيـد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مـبنى هيئـة االعمار سابـقا) على ان تـكون االسعار ا
رقمـا وكتابة وان يـوقع على جمـيع مستـندات العـطاء وتكون الـكتابـة واضحة وخـالية من احلك والـشطب وتكون
قـاول مع ذكر العـنوان الـكامل للـشركة ورقم الـهاتف والـبريد االلـكتروني ويـلتزم جمـيع االوراق مختـومة بـختم ا
قاول بصحته ويعـتبر التبليغ من خالله ملزم واصـوليا وكما يقدم البـطاقة التموينية ومـا يؤيد حجبها وهوية ا
ـدنية وبـطاقة الـسكن وال يسـمح التقـد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور االحوال ا
ة - شارع ثلـيهم الراغب بـاحلضور الى ديوان مـحافظة ذي قار - مـبنى احملافظـة القد مقدمي العـطاءات او 
نـاقصـة عطلـة رسمـية فـيؤجل الى الـيوم الذي ـتأخـرة. واذا صادف يوم فـتح ا النـيل وسوف تـرفض العـطاءات ا
ـناقصة واسم مقدم العطاء يليه على ان تقدم العـطاءات داخل ظروف مغلقة ومختـومة ومثبت عليها رقم واسم ا

وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
توفرة في احملافظة. الية ا ذكور ادناه من التخصيصات ا شروع ا ١٧- تسدد مبالغ ا
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ـسؤول الـذي لم يتم األحـد.ولم يـحدد ا
ذكــر اســمه تــفـاصــيل إضــافـيــة بــهـذا
الــــــشـــــــأن.وأشــــــارت "فــــــارس" الى أن
ــســـألـــة "خــلع الـــبــرنـــامج يـــتـــعــلـق 
احلـجـاب في الـسـيـارات".واعـتـبارا من
عـام  ?2020بـدأ مـالـكـو الـسـيارات في
إيـران يـتـلـقّـون رسـائل نـصـيّـة قـصـيرة
عـبـر هـواتـفـهم بحـال سـجّـلت الـشـرطة
ـركــبــة مـخــالــفـة لــقــواعـد عــلى مــ ا
الـــــــلـــــــبــــــاس فـي اجلـــــــمـــــــهـــــــوريــــــة
اإلسالمـيـة.وكـانت هذه الـرسـالة تـشـير
الـى تسـجيل هـذه اخملـالفـة وحتذّر من
"إجـراءات قضـائيـة وقانـونيـة" في حال

تكرارها.
اال أن الــشــرطــة تــوقـفـت عن الــتـلــويح
بــإمــكــان اتــخــاذ إجــراءات قــانــونــيــة
بـحسب ما تظهر رسائـل حديثة تلقاها
إيـرانيـون وقامـوا بنـشرهـا عبـر مواقع
الـتــواصل.وتـكـتـفي الـرسـالـة اجلـديـدة
بــالـقـول " رصـد عـدم وضع احلـجـاب
فـي سـيــارتـكم. من الــضـروري احــتـرام
الــقـواعـد االجـتـمــاعـيـة واحلـرص عـلى

عدم تكرار هذا األمر".
وفـي أعــقـــاب انـــدالع االحــتـــجـــاجــات
تـــراجع بـــشــكل مـــلــحـــوظ في شــوارع
طـهـران عـدد احلـافـالت الـصـغـيرة ذات
الــلـونــ األبـيض واألخــضـر الــعـائـدة

لشرطة األخالق. 
ـكن في بـعض أنـحاء الـعـاصـمة كـمـا 
رؤيـة نـسـاء يـتـجـوّلن في الـشـوارع بال
غـطـاء لـلرأس.وشـرطـة األخالق مـوجلة
ضـمان تـطبيق الـقوانـ االسالمية في
إيـــران. ويــــتـــواجـــد عـــنــــاصـــرهـــا في
الـــشــوارع ولـــديــهـم صالحــيـــة دخــول
ـا اذا كـانت األمـاكـن الـعـامـة لـلـتـأكـد 

هذه القوان مطبّقة.
وفـي كــانــون األول/ديــســمـــبــر نــقــلت
ـدعي العام وسـائل إعالم إيرانـية عن ا
مـحمد جعفر مـنتظري قوله إن دوريات
الــشــرطــة تــوقــفت.اال أن نــاشـطــ في
خــارج إيـــران قــلــلــوا من أهــمــيــة هــذا
اإلعـالن خـصــوصــا في ظـل غــيـاب أي

. إعالن رسمي بشأن تغيير القوان

صــفــا واحــدا لـلــوصــول إلى احلــريـة..
سـنـقف مـعـا ولن نلـزم الـصـمت".وتضم
دافع عن قـائمة الناشطـ البارزين ا
حـقـوق اإلنـسان الـذين نـشروا الـرسـالة
شــيـرين عــبـادي احلــائـزة عـلـى جـائـزة
نـوبل لـلـسالم وحامـد اسـماعـلـون الذي
قـاد حملة مـقرّها كنـدا مطالبـة بالعدالة
لـــضــحــايـــا رحــلــة اخلـــطــوط اجلــويــة
األوكــرانـيـة الـتي أسـقــطـتـهـا إيـران في
كــانـون الـثــاني/يـنـايـر .2020وأمـا في
مـجــال الـريـاضـة فـنـشـر الـرسـالـة جنم
كرة القدم السابق على الصعيد الدولي
ي أحد أبـرز مـؤيدي احلـركة عـلي كـر

الـــتــواصل االجــتـــمــاعي شـــخــصــيــات
ـعـارضـة الـبارزة عـديـدة انـطالقـا من ا
مـــســـيح عــلـي جنــاد وصـــوال إلى جنل
الــشــاه الــراحل رضــا بــهــلــوي عــلــمــا

تحدة. بأنهما يقيمان في الواليات ا
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ــمـثــلــتـان الــشــهـيــرتـان كــمــا نـشــرت ا
كـلــشـيـفـته فـراهـاني ونـازانـ بـنـيـادي
الــــرســـالـــة إضــــافـــة إلى زهــــرا أمـــيـــر
إبــراهــيـمـي الـتي نــالت جــائــزة أفـضل
ـثلة في مهـرجان كان السـينمائي في
ـاضي.وكـتبت فـراهاني فـرنـسا الـعام ا
عــلى حـســابـهـا في "إنــسـتــغـرام" "نـقف

بـــــالــــشـــــاه عــــام .1979لـــــكـن في ظل
اسـتمـرار االحتـجاجـات في إيران بـعد
مـــئــة يــوم عـــلى انــدالعــهـــا إثــر وفــاة
الشابة اإليرانية من أصل كردي مهسا
أمـيني تـبدو الـرسالة مـحاولـة إليجاد
ـرجوة منـذ زمن بعـيد.وجاء الـوحدة ا
فـي الــرســـالـــة أن "الـــعــام  2022كـــان
رائـعا جلهـة تضامن اإليـراني من كل
مــعـتــقـد ولــغـة وتــوجّه".وأضـافت "مع
الـتـنـظـيم والـتـضـامن سـيـكون 2023
عـــام الــنــصـــر لألمــة اإليــرانـــيــة. عــام
احلــريــة والـعــدالـة فـي إيـران".نــشـرت
الـرســالـة بـشـكل مـتـزامن عـلى وسـائل

(أ ف ب) - نشرت مـجموعة { بـاريس 
ـقيـمة في من الـشـخصـيات اإليـرانـية ا
ـؤيــدة لــلـمــعــارضـة رســالـة ــنــفى وا ا
مـنــسّـقـة تـتـوقع بـأن يـكـون  2023عـام
"الــنــصــر" عــلى الــنــظــام الــذي يــواجه
احـتجـاجات منـذ أشهـر.ومن ب الذين
وجّـهـوا الرسـالة شـخـصيـات بارزة في
حـــقــول الـــثــقــافـــة وحــقـــوق اإلنــســان
ـعـارضـة ـا اعـتُـبـرت ا والـريــاضـة.لـطـا
نفى مشـرذمة ومنقسمة اإليـرانية في ا
في مــــعــــتــــقــــداتــــهـــا الــــســــيــــاســــيـــة
واسـتراتيـجيتـها في التـعامل مع نظام
اجلــمـــهــوريــة اإلسالمــيــة الــذي أطــاح

االحــــتـــجــــاجـــيــــة.وتـــمــــثّل احلــــركـــة
االحـتجاجية التي أثارتها وفاة أميني
بــعـد تـوقــيـفــهـا بـتــهـمـة خــرق قـواعـد
الــلــبــاس الــصــارمــة الــتي تــفــرضــهـا
اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة عـلى الـنـساء
أكـبـر حتد لـلـنـظام الـديـني القـائم مـنذ
ثـورة .1979وقُـتل في احلـملـة األمنـية
الـتي نفّذتـها السـلطات اإليـرانية 476
شــخــصــا بــحــسب مــنــظــمــة حــقــوق
اإلنسان في إيران ومقرها النروج.و
حـتى اآلن إعـدام شـخـصـ بـتهـم على
صــلـة بــاالحـتـجــاجـات بــيـنــمـا تــفـيـد
ــنـظـمـة بـأن  100مــعـتـقل عـلى األقل ا
يـواجـهـون خـطـر اإلعـدام.وأكـد اسـتـاذ
الـتاريخ في كلية لـندن لالقتصاد رهام
ألــونـدي بـأن الــرسـالـة "مـؤشــر يـبـعث
عـلى األمل في فتـرة مظـلمـة".وبيـنما ال
تـظهـر السلـطات مـؤشرات كثـيرة على
تــقــد تـنــازالت لــلـمــحــتـجــ ذكـرت
وكـالـة فـارس اإلخـبـاريـة بـأن الـشـرطة
اإليـرانـية تـطـلق حمـلـة جديـدة لـفرض

احلجاب اإللزامي.
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واسـتـأنفت الـشـرطة فـي إيران حتـذير
مـــالــكي الـــســيـــارات من عـــدم الــتــزام
ســيـدات عـلى مـتـنـهــا قـواعـد الـلـبـاس
اإللــزامـيـة خـصـوصـا وضع احلـجـاب
بـعد تعليق ذلك فـي خضم احتجاجات
أعـقبت وفاة مهسا أميني.تشهد إيران
مــنـذ  16أيــلـول/ســبـتــمـبــر حتـركـات
احـتجاجية إثر وفاة أميني ( 22عاما)
بـعـد توقـيفـهـا من قبل شـرطة األخالق
في طــهـران لــعـدم الـتــزامـهـا الــقـواعـد
الـــصــارمــة لـــلــبــاس في الـــبالد.وقــتل
ــئـات بــيـنــهم عـشــرات من عــنـاصـر ا
قـوات األمن خالل االحـتجاجـات التي
تــخـــلــلــهــا رفع شـــعــارات مــنــاهــضــة
لــلـسـلــطـات وقـيــام مـشـاركــات بـخـلع

احلجاب اإللزامي.
وقـال مسـؤول في الـشرطـة إن األخيرة
ــرحـلـة اجلــديـدة من "بــدأت تـطــبـيق ا
بــرنـامج نـاظـر- 1فـي مـخـتـلف أنـحـاء
الـبالد" وفق مـا أوردت وكـالـة "فارس"
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ـنـصـرم كـنـا صـبـيـانـا ال نـفـقه شـيـئـا عن الـلـغـة الـعـربـيـة وقـواعـدهـا في سـتـيـنـيـات الـقـرن ا
واسرارها ورغم جهالتـنا اال اننا كنا نتابع باهتمام شـديد البرامج التلفزيونية. ومن اهم تلك
بـرنـامج ( قل وال تقل) لـلـعالمة الـدكـتور مـصـطفـى جواد والـذي اسس جلـيلـنـا بعض مالمح
اسـرار ومـعـاني الـلـغـة.ولـد الـدكـتـور مـصطـفـى جـواد عام ١٩١٤ مـن ابـويـ تـركمـانـيـ في
اجلـانب الشـرقي من بـغداد ويـعـتبـر وبـحق من ابرع الـلـغويـ الـعرب في الـقـرن العـشرين
علم ( كلية ـدرسة اجلعفرية ومدرسة باب الشيخ ثم تخرج من دار ا درس في الكتاتيب وا
االداب) الحـقـا عـ بـعـد تـخرجـه معـلـمـا في مـدرسـة الـنـاصـريـة والـبصـرة وحط رحـاله في
مدرسـة الـكاظـميـة بـبغـداد. اكمل دراسـته الـعلـيا في فـرنـسا ونـال شهـادة الـدكتـوراه ونسب
مـدرسـا الى مـعـهــد الـدراسـات اإلسالمـيـة حـتى صـار عـمـيــدا له. تـوفي رحـمه الـله في عـام
١٩٦٩ في بـغـداد وشــيع جـنـازته رئـيس اجلــمـهـوريـة احـمـد حــسن الـبـكـر والـوزراء وزمالئه

وتالمذته ومحبيه في جنازة مهيبة.
تـرك الراحل كـنـزا ثمـيـنا من مـؤلـفاته بـلغـت مجـموعـهـا ٤٦ مؤلـفا
وثـوقـة اسـتفـاد مـنـها الـبـاحـثون اسـتقـى من التـاريخ مـصـادره ا
وطالب الـدراسـات الـتـأريـخيـة مـعـيـنـا ثـرا لـهم. وما زالـت بعض
ابحاثه غيـر مطبوعة نأمل من اجلهات اخملـتصة بطبعها واعادت

طبع جميع ابحاثه رحم الله العالمة الدكتور مصطفى جواد. 

الـسماح للتنظيم بأن يتصرف كما يحلو له.
ــا القـى الــعــدل حـتــفـه أيــضـاً أو ولــكن ر
اخـتبأ لتـجنب مصيـر سلفه وزعيـمي تنظيم
الدولة اإلسالمية اللذين قتال بفاصل ثمانية
أشــــهـــر في عـــام  .2022ومـن الـــواضح أن
هـنـاك تـكـتـمًـا عـلى مـا يـجـري داخل تـنظـيم
يــخـتــلف تــمـامًــا الـيــوم عن ذاك الـذي نــفـذ
هــجــمـات  11أيــلــول/سـبــتـمــبـر  2001في
تحدة. بات التنظيم منتشرًا عبر الـواليات ا
عــدة جـمـاعـات بـايـعــته من بالد الـشـام إلى

إفريقيا عبر جنوب آسيا.
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 لـكن هـذه اجلمـاعـات تتـمـتع بقـدر أكـبر من
اضي ركـز مـقارنـة بـا االسـتـقالليـة جتـاه ا
ســـواء في عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا أو تـــمـــويـــلـــهــا
واســتـراتــيـجــيـاتــهــا تـمــاشـيًــا مع الـواقع
احملـلي في األراضي التي تـنشط فـيها. ومن
هــنـا فـإن صـمت اجلــمـاعـة بـشــأن مـا بـعـد
الـظواهري الذي عُـ بعد ستـة أسابيع فقط
مـن مقتل بن الدن "يعكس األهمية احملدودة
ـركـزي. إنه رمـز يـوحـد لــتـنـظـيم الـقـاعــدة ا
اجلــمــاعــات عــبــر احلــدود ولــكن أهــمــيــته
مـتدنية في ما يتـعلق بعمليـاتها" كما يقول
بــاراك مــنـــدلــســون األســتــاذ في جــامــعــة

هافرفورد في بنسلفانيا. 

فترض للظواهري. بـسيف العدل اخلليفـة ا
ـــقــدم الـــســـابق في الـــقــوات انـــضم هـــذا ا
ــصـــريـــة إلى حــركـــة اجلـــهــاد اخلـــاصـــة ا
صرية في الثمانينات. اعتُقل ثم اإلسالمـي ا
أطلق سراحه وتوجه إلى أفغانستان لينضم
إلى الـقاعدة مثل الظواهري الذي صار نائبًا
عـلـومـات بـأن سـيـف الـعدل له. لـكـن تـفـيـد ا
يـختـبئ في إيران حـيث ال تبـدي اجلمـهورية
اإلسالمـيـة الشـيعـية أي تـعاطف مع احلـركة

تطرفة.  السنية ا
قـال الـبـاحـثـان "من الـواضح أنه يـعيش في
بـيئة خـطيرة حتد من حـركته". يقـول شندلر
ــثل مـســؤولــيـة ولــكـنه إن "ســيف الــعـدل 
ـكن أيــضًـا ورقــة بـيـد الــنـظـام اإليــراني". 
لــطــهـران حــسب مــا يـخــدم مــصـاحلــهـا أن
تــسـلـمه لألمـيـركــيـ أو بـالـعـكس أن تـدعه
يـوجه ضـربـات لـهم. وهـناك سـيـنـاريـو آخر
يــقـول إن صــمت الـقـاعــدة فـرضــته عـلــيـهـا
طـالبان. فقد قُتل الظواهري في حي راقٍ في
كـــابــول حــيـث لم تــتـــمــكن احلـــركــة من أن
تــتـجــاهل وجـوده. يــقـول شــنـدلــر إن "قـرار
كن أن طـالـبان عـدم الـتعـلـيق (على قـتـله) 
يــكـون جـزءًا من جـهــودهم إلدارة عالقـاتـهم
الــهـشــة ولـكن الــعـمــيـقــة مع الـقــاعـدة" مع
مــراضــاة واشــنــطن الــتـي وعــدوهــا بــعـدم

سـابقة عن تصـفية قياديـ جهادي عادوا
إلى الـظهور بعد ذلك. لـكنهما أشارا إلى أن
"األمـر يـبدو غـيـر مـرجح بالـنـظر إلى الـثـقة
الـــتي حتـــدث بـــهـــا الـــرئــيـس بــايـــدن عن
الــضـربـة". ويـجـري تــداول فـرضـيـة أخـرى
مـفـادهـا أن اجملـمـوعـة فـشـلت فـي االتـصال

{ بــاريس(أ ف ب) - مـنــذ إعالن واشـنـطن
قـبل خـمـسة أشـهـر عن الـعـملـيـة الـتي قالت
ن إنــهــا أدت إلى مــقــتل زعــيم الــقــاعـدة أ
الـــظـــواهـــري مـــا زال الــتـــنـــظـــيم يـــرفض
االعـتراف بفقـدان خليفـة مؤسسه أسامة بن
الدن. في  2آب/أغـــســطس أعــلـن الــرئــيس
األمــيــركي جــو بــايــدن مــقــتـل الــظــواهـري
بضربة نفذتها طائرة بدون طيار في كابول.
ومنذ ذلك احل ما زالت آلة دعاية التنظيم
اضي رسائل تـبث مثلـما فعلت األسـبوع ا
بـالصـوت أو الفـيديـو غير مـؤرخة لـزعيـمها
ـصري ذي الـلحـية الـبيـضاء الـطويـلة من ا

دون تأكيد أو نفي وفاته.
·dD « W UJ

 يـقــول هـانـز جـاكـوب شـنـدلـر مـديـر مـركـز
CEP)) أبـحـاث مـشـروع مـكـافـحـة الـتـطرف
لـوكالـة فرانس بـرس "إنه أمر غـريب حقًا. ال
ـكن لـشـبكـة أن تـعمل في غـيـاب قائـد لـها.
إنـهــا حتـتـاج لـشـخـصــيـة يـدور حـولـهـا كل
شيء". تـــظل جـــمــيع اخلـــيــارات تــقـــريــبًــا
مـفتـوحة. قال الـباحثـان رافايـلو بانـتوتشي
وكــــبــــيــــر تـــانــــيــــجــــا في أوائـل كــــانـــون
Lawfare األول/ديـسمبـر على موقـع لوفيْر
تحدة كن بالطبع أن تكون الواليات ا "

مــخــطـئــة بــشـأن وفــاته". وذكَّــرا بــإعالنـات
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بغداد
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هنـاك من يعتقـد بأن اإلبداع الفكـري بجوانبه األدبيـة والصناعـية والتجاريـة ينحسر في مـدينة بغداد
ـديـنـة الكـبـرى الـتي تـسـتـقطب الـعـلـمـاء واالدبـاء والوزراء عـلى وجه اخلـصـوص علـى أساس انـهـا ا
غفل بأنهم ستثمرين وغيرهم من أصحاب العناوين الذين يعتبرهم بعض ا والصناعي والـتجار وا
هم العمـود الفـقري للـدولة ولـوالهم لرجعت الـدولة الى زمن جـحا وبهـلول ونـسوا او تنـاسوا الـثقل ا
وهـبـة من سـكنـة احملـافظـات ومـا يـحمـله الـبـعض من ادبائـهـا ومـفكـريـها من ثـله اصـحـاب ا الـذي 
ابـداعـات خـارقـة تـرتقـي عـلى اقـرانـهم من اهل بـغـداد  والـيـوم قـد تـغـيـر الـوضع كـمـا تـرون وصار
وهوب من خـاللها ان ينشر ما يحلو له من تيـسرة التي يستطيع ا االنترنيت هو الوسـيلية الدعائية ا
دينـة فأنكشف الغطاء نتاجات وهو يـسكن في قرية صغيـرة بعيدة عن ا
ـا حتـمـله نـفـوسـهم من ثـورة عن اهل احملـافـظــات وفـاضت اقالمـهم 
فكـرية مـازالت شرارتـها مـتوقـدة داخل النـفوس الـتواقـة الى التـغيـير
فـماتـت فـكـرة االحتـكـار االدبي والـعـلـمي الـتـي كانـت مـقـتصـرة عـلى

مفكري بغداد كما يزعمون ودفنت بحججها الكاذبة الى االبد .
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لم نـشعـر ببقـاء لذه في اي شيء  ‘حتى انك تـنظـر احـيانـا الى االبتـسامـة االجمل
صـطنع عن طـريق (النت ) في الـعالم وهي ابتـسامـة الطفل  ‘تشـعر ان الـتالعب ا

تدخل باضأتها ..!!
 لم يـعـد اجلـبل الـشـاهق   ‘ومن كـثـرة احلـفـريـات لـبـنـاء (فـيـلل ) و دور الـسـيـاحة
فـكرين  ‘ال يـجذب انـتبـاهنا  ‘ اخملـصـصة لـرجاالت ( أالعـمال ) ولـيس للـبنـاة و ا
ونـشـعـر ان سـفـحه اليـنـعـكس شـمـوخه او مـنـقـطع عـنـهـا ..! رجـال االعـمـال الـذين
قطعـوا االشجار اجلـبليه االصـيله من جذورهـا زرعوا اشجـار مستوردة  ‘فـانقطع
في الربيع ظـهور شقائق النـعمان في سفح اجلبل مـؤذننا وصول الربيع  كل شيء

فقد اللذة.
‰UHÞô« ÁułË

الـشعـر و االغنـية  ‘بعـد ان كانـوا من مسـتلـزمات هدوء الـروح في الفـرح االلهي ‘
اصـبــحت مـن الـظــواهــر الــبــاهـته  ‘لم يــبــقى لــهم في ســفــوح اجلــبل و الــســهـول
زروعة على هذه االرض اخلـضراء صوت وصدى  ‘كانت الـلذه نعمة كل الـفواكه ا

 ‘العقاقير الصناعية تغرزالجبارها على كبر حجمها جعلها الطعم لها وال لذه .
االبتـسـامة  عـلى كل الشـفاه  ‘حتى من يـدعي الـعشق يـنعـكس  على وجـهه عالمة
باهـتـة دون طـعم مـعنـوي يـوحي عـلى وجه صدق االبـتـسـامة انـظـرالى الـوجوه في
توجه الى ـشون دون وجه يدل عـلى الدليل الـروحي  ا الـشوارع  ‘ترى االكـثرية 
االمـام  ‘تـشـعـر : جـيوبـهم  ‘ايـاديـهم مـليـئـة كـبـريـاء دون رصـيـد في عـصـر مـلون
لونة بشاشة بالـوان النفاق قحطت فيه اللذه  ‘دحق : ستـشعر في وجوه االطفال ا

يعكس النفاق والكذب العصري للكبار 
انقطعت اللذه عن كل شيء في عصر مات اجلمال النابع من الروح 

منخدعـ باننا نعيش عـصرا حتولت ( الدنيا ) الى قـرية صغيره (بسـرعة منقطعة
النظير) اليفتخر به اال اللذين جففوا لذة الروح و كبروا ثروات السحت ..!! 

دون اللذه ..نعم دون اللذه هذه الدنيا صغيرة جدا الطعم فيها وال جمال 
يـاربي  ‘يـاخـالـقي االعـظم : هل ابـتـلـيـنـا  بـهـذا الـطـوفان الـبـاهت اخلـالي من طـعم

الروح بامرك ..?
ام افرازات خطايانا  ‘ام خطايا فقط اللذين مبتلون بروح الشر و عيون الطمع?

لونـة اخلالية من جذب تعـاطف الروح االنسانية هل من اخلطأ الـلجوء الى االالت ا
في خلقه حتت عنوان ( تكنلوجيا العصر ) ..?

ها نحن نتوسل اليك ربانا اعيدنا الى روح احلياة بكل قدسيتها 
ربي اذا لسنا في ( اخلتام )  ‘ارحمنا باعادة الطعم لكونك البهي 

طعما للسهول واجلبل و مياه االنهار والينابيع  ‘بل الى طعم الشعر صديق الروح
ضيئ االنسانـية والى احلان نسمات االشجار و الزهـور والى نشيدك الرحماني ا

بكل االمل في ( اليق ) اجلميل 
ربـنا  ‘اذا بعـيدين عن الـنهايـة واخلتام  ‘عدنـا الى عصر تـذوق روح اخلالق بقـلبا
ـنع ( غـربيـ الـهـوى ) من اجبـارنـا عـلى اللـبـاس ( الالتـيني نـقي  ‘امنـحـنـا قوة 
...!!) والـتـخـلي عـن حروف الـرحـمـن ...حروفـك لـيس لـنـا غـيرهـا نـرى من خـاللـها

صدى احلان سماءك الصافية .
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وهــو ايــضــا يـــعــد هــدفــا من االســعـــار

ستدامة. اهداف التنمية ا
لـــقـــد ذكـــر االمن الـــغــذائـي في الـــقــران

الكر باكثر من آية
ـذِي ×الـَّ {فَـــلْــيَـــعْــبُــدُوا رَبَّ هَـــذَا الْــبَـــيْتِ
{ أَطْـعَـمَـهُمْ مِنْ جُـوعٍ وَآمَـنَـهُمْ مِنْ خَوْفٍ
قـــريش4.}.3فَـــلْــيَــنـــظُــرِ الْــإِنـــسَــانُ إِلَــيـ

} عبس24. طَعَامِهِ
وهـذا يـعـني ان واجب الدولـة شـرعا أن
تــؤمّن احلــاجــات الــغــذائــيــة ألفــرادهــا
وحتـــصـــيــنـــهم مـن اجملـــاعــة والـــفـــقــر
وتـكـون الـزراعـة هي واجلــوع واخلـوف
الــقـاعـدة فـي الـتـحــصـ النـهــا تـضـمن

االطعام الدائم .
ويـــشـــكـل األمن الـــغـــذائي امـــام الـــدول
مـفهـوما معـقدا ومتـشعـبا لشـموله على
أبـعاد اجتماعـية واقتصاديـة وسياسية
ولـهذا يـعد احد اهم مـسؤوليـات الدولة

احلضارية احلديثة.
وبـعد ازمة كورونا الـتي هزت االقتصاد
ي وما تالهى من احلـرب الروسية الـعا
االوكـرانية وتعقد الـعالقات الدولية فقد
خـلقت تـداعيـات سلبـية (أجـجت أسعار
الــغــذاء في الــســوق الــدولــيــة بــســبب
تـعـطيل صـادرات الـغذاء واحلـبوب من
فــضال عن تــهـديــدات تـخص الــدولــتـ

اجل حياة صحية ونشطة).
ويــتـحق األمن الـغـذائـي(عـنـدمـا يـكـون
ادي جلـميع الناس إمكانية الوصول ا
واإلقـــتـــصـــادي لـــشـــراء أو إنـــتــاج أو
احلـــصــول عــلى أو اســـتــهالك أغــذيــة
كــافــيـة ومــأمــونـة ومــغــذيـة لــتــلـبــيـة
احــتـيـاجـاتـهم من أجـل حـيـاة صـحـيـة

ونشيطة).
واألمـن الـغــذائي الي دول اليــخـرج عن
ا هو جزء من كونه مطلبا شعبيا وا
ــســؤولـيــة االخالقــيــة االجــتـمــاعــيـة ا
كن واالقـتصادية لـلدولة ومن خالله 
بـسـبب حتـصــ اجملـتـمع من اجملـاعـة
نـقص امـدادات الـغـذاء او بـسبب غالء

ثـيرة الهـتمـام الدول ـوضوعـات ا من ا
احلـضـاريـة هـمـا االمن الـغذائي واالمن
Binary ــائي حـيث يـشــكالن ثـنـائـيـة ا
الســـتــقـــرارهــا ورقـــيــهـــا االجــتـــمــاعي
واالقـتـصـادي. وعـنـدمـا نـتـكلـم عن هذه
الـثنـائية فـاننا نـتكلـم عن ثنائـية(بيـئية
مــتــكـامــلـة) احــدهــمـا يــكــمل االخـر.فال
ســبــيل إلى حتــقــيق(األمن الــغـذائي إال

ائي). جنبا إلى جنب مع األمن ا
يـقـصد بـاالمن الـغذائي حـسب تـعريف
FAO مـنظمة االغذية والزراعة الدولية
(تـوفـيـر الـغـذاء جلـمـيع افـراد اجملـتـمع
بـالـكـمـيـة والـنـوعـيـة الالزمـتـ لـلـوفاء
بــاحـتـيـاجـاتـهم بــصـورة مـسـتـمـرة من

ـتـغيـرات منـهـا انخـفاض الـعـديد من ا
يـاه في النـهرين الـعظـيم مـنسـوب ا
نبع بـسبب مشاريع السدود في دول ا
ـياه عـلـمـا ان تـركـيـا تـزود الـعـراق بـا

ئة . بنسبة71 با
ــئـة ــئـة وســوريـا4 بــا وإيــران 6.9 بــا
وايــضــا ضــعف والــبــاقـي من الــداخل
تـوقع(انـخـفاضـهـا بنـسـبة وا االمـطـار
ـئـة بـحـلـول عـام 2050 وتـاثـره 25 بــا
ناخي)الذي ادى الى تصحر بـالتغير ا
مع الـــتـــعـــدي الـــكـــثـــيـــر مـن االراضي
الــــواضح عــــلى االراضـي الـــزراعــــيـــة

وحتويلها الى اراضي سكنية.
ـيـاه في حـيـاة الـنـاس فـقـد والهـمـيـة ا
جـسـدها الـله في كـتـابه احملكم  63آيـة

قوله تعالى: في سور مختلفة
{وَأَرْسَـلْـنَـا الـريَاحَ لَـوَاقِحَ فَـأَنْـزَلْـنَا مِنَ
الـسَّمَاءِ مَاءً فَـأَسْقَيْنَـاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ
َ} احلــجــر(22) آيـــة تـــنـــبه بِـــخَــازِنِــ
الــعـبــاد لـهـذه الــنـعــمـة الــعـظـيــمـة في

حياتهم.
في الـعراق يبـلغ متوسط نـصيب الفرد
ـــيــاه الــصــاحلــة(لــلــشــرب فــقط) من ا
ــطــلـوب 144.9م 3ســنــويــا بــيـنــمــا ا
(164.3م3) لــتـكـون الـفـجـوة (19.3م3)
وفـق تـقـريــر خـطــة الـتـنــمـيـة ســنـويـا 

نـــقــله ومـــا يــتـــطــلب مـن أمن لــلـــســفن
والــعـامـلــ في الـزراعـة والــنـقل) لـذلك
عـاد مــلف األمن الـغـذائي يـطـرح نـفـسه
مـن جديـد وبقـوة فى ظل النـقص احلاد
فـي اخلزين االسـتـراتيـجي وبـاتت أزمة
تـهديد قـاسية شـبيه بأزمـة الغذاء التى

شهدها العالم عام 2008.
wzU  s √

واالمـن الغـذائي الي دولـة يـقيـيم دولـيا
Global) ي ؤشر األمن الغذائيّ العا
(Food Security Indexالـــذي يـــتــألف

من مجموعة مؤشرات فرعية.
الــركن الــثـاني فـي هـذه الــثـنــائـيــة هـو
ـــائي الــــذي يـــضـــمـن احلـــيـــاة االمـن ا
ـتـحـدة بـنـحـو وتـقـدره األ ا والـعـمل
رغم ان 1000متر مكعب للفرد في العام

ي هو 6000 متر مكعب. عدل العا ا
ــتــحـدة والهــمــيــة ذلـك جنــد ان األ ا
ومـــنــذ عــام 1992 حـــددت يــوم 22آذار
ي لـلـمـياه وفي كل لـيـكـون الـيوم الـعـا
عـــام يــحــمل هـــذا الــيــوم جــرس إنــذار
لـلـدول (لـتعـيـد تـرتيب أوضـاعـهـا جتاه

ياه). قضية ا
لـقد اثيـرت في االونة االخيـرة حتليالت
عـن احـتــمـال دخــول الــعـراق في حــالـة
ـائي وارتـغـاع مـؤشـره بـسـبب الـفـقـر ا
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بغداد

الـوطنية الـعراقية 2022-2018  لوزارة
التخطيط.

وتــشـيــر الــدراسـات ان إجــمـالي مــعـدل
االسـتـهالك لـكـافـة االحـتـيـاجـات بـنـحو
بيـنـمـا تقـدر كـمـية 53 مـلـيارم 3سـنـويـا
واسـم اجليدة بـنحو مـياه األنـهار في ا
77 مـليار م3 وفـي مواسم اجلفاف نحو
44 مــلـيـار م3 وإن نــقص واحــد مـلــيـار
ـائـيـة مــتـر مـكـعب من حـصــة الـعـراق ا
يــــــــعــــــــنـي خـــــــروج 260ألـف دو مـن
األراضـي الـزراعـيــة من حـيــز اإلنـتـاج).
اذا هـناك إجهاد مـائي وتدني في حصة

ياه. العراق ونصيب الفرد من ا
ان مـحـور هذه الـثنـاييـة في العـراق هو
الــقـــطــاع الــزراعي الــذي اصــبح هــشــا
ـسـاهـمـة في الـنـاجت احملـلي ومـحـدود ا
ائي االجـمالي لالقتصاد بحجة الفقر ا
وعـلى احلكومة ان تـدرك مخاطر إنزالق
الـعـراق دون مـؤشـرخط الـفـقـر الـغذائي
ــائي وانــفــصـال ومــؤشــرخط الــفــقــرا
قــطـبـي هـذه الــثـنــائـيــة يــنـذر بــعـواقب
مـخيفة من الفقر واجلوع واخلوف.ومن
هـنــا عـلـيـهـا ان تـعـيــد احلـيـاة لـلـقـطـاع
الـــزراعي وزيـــادة انـــتـــاجـــته بـــاصالح
االرض والــــفالح الن الـــزراعــــة كـــرامـــة

اجملتمع واالقتصاد.
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عمان

ـهـمـة إلدامــة الـضـبط لـدى مـن األمـور ا
ـقاتل  فعلى القادة واآلمرين متابعة ا
ــقــاتــلـ نــوعــيــاتـهــا ووزنــهـا أرزاق ا
وتــوزيـعـهـا بـأوقــاتـهـا وكـذلـك مـتـابـعـة
تــوزيع الـتـجـهـيـزات عــلـيـهم  وحتـقـيق
الـــعــدالــة فـي إجــازاتــهـم والــتــفـــتــيش
ـسـتمـر عـلى أماكن مـنـامهم وراحـتهم ا
وتـــفـــتـــيش أســـلـــحـــتـــهم واعـــتـــدتـــهم

وجتهيزاتهم القتالية . 
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6- ونــظــراً ألهـمــيــة الـضــبط لــلــجـيش
ـسلـحـة األخرى ألنه يـعكس ولـلـقوات ا
ـتـبـادل بـ الـقادة الـثـقـة  واالحـتـرام ا
ــؤدي ـــراتب االحــتـــرام ا واآلمـــرين وا
لـلنظام والطاعـة كما انه الوسيلة األهم
ـعـنـويـة لـلـمـقـاتـل  لـتـحـقـيق الـروح ا
وروح اجلــمـاعـة الـتـي تـدفـعـهـم لـتـقـبل
الـتــدريب وتـنـفـيـذ األوامـر والـواجـبـات
الـقتـاليـة برضـا تام ودون تـردد وبشكل
مـتـقن لـذا عـلى جـمـيع الـقـادة واآلمرين
ستويات إعطاء موضوع الضبط بكل ا
أولــويـــة في مــنــاهـــجــهم الــتـــدريــبــيــة
والـــتــــأكـــيـــد عــــلـــيه فـي كل الـــظـــروف
واألحــوال وعـدم الـقـبـول أو الـتـغـاضي
ـمــارســات الـتي تــسيء لــلــضـبط عـن ا
ـتـمـاسك لـلجـيش ألنـهـا تـهـدم الـبـنـاء ا
ـعنـوية لـلمـقاتـل وتـؤثر عـلى الروح ا
وتــخــرج عن الــســيــاقــات الــعــســكــريـة
الـرصينة وتولـد اإلرباك وتسبب الفشل
في أداء الــواجـبــــات حــتى الـبــسـيـطـة

منها .

والـتـشـكـيالت والـتـنـسـيـق بـيـنـهـا وب
الصنوف األخرى . 

سـادسـاً . أداء الـعـمل اجلـمـاعي الـفاعل
ضد العدو . 

ـبـادأة والـكـفاءة سـابـعـاً . االحـتـفاظ بـا
القتالية مهما طال أمد اجلرب.

4- أسـس الـضــبط هـنــاك أسس مـهــمـة
لـلـضـبط تـعـتـبر احلـجـر األسـاس لـبـناء
وحــدات وتــشـكــيالت قــويــة تـســتــطـيع
تــنــفـيــذ واجـبــاتــهـا في أحــرج األوقـات

وأصعب الظروف وهذه األسس هي :
أ . الثقة

ب. قوة االرداة
ج .  شخصية اآلمر

د .العدالة
هـ . سمو الغاية

و .يــجب ان يـعـرف اآلمــر أفـراد وحـدته
معرفة جيدة

ز . وان يـعرف مـنتـسبـو الوحـدة أمرهم
بصورة جيدة

ح. يـجب ان تـكـون الـوحـدة كـلـهـا فـريق
عـمل واحـد وتـمـتـلك مـسـتـوى عـالي من

روح اجلماعة 
ط . يجب ان تكون الوحدة مدربة بشكل

جيد
ي . يــجب ان يــكـون اآلمـر  _الــقـائـد ذو
هنته شـخصية قوية وان يكون كفوءاً 

لكي يكسب احترام مرؤوسيه
ك. يــجب تــوزيع األعــمــال والــواجــبـات
ــــقــــاتــــلــــ حــــسب قــــدراتــــهم عــــلى ا

وإمكانياتهم

والـــصـــعـــوبـــات بـــنـــظـــام ورضـــا  ,انه
االنـــصـــيـــاع الـــتـــام لألوامـــر عـن رضــا
وتـنـفيـذها بـسرعـة ودون تردد حـتى لو
أدى ذلك الـتنفيذ الى التعرض للمخاطر

أو اإلصابة أو االستشهاد .
3- مفهوم الضبط

أ. الضبط الفردي ويتضمن
ــقــاتـلــ عــلى االعــتــنـاء أوالً .حــرص ا
ـــرافق ـــظــــهـــرهم وأســـلـــحــــتـــهم و

وحداتهم.
ـقاتـل عـلى فهم األوامر ثـانيـاً . قدرة ا

وتنفيذها بدقة وطاعة.
هـنـتهم ولـقـيمـها ـقـاتلـ  ثـالـثاً .حب ا

ومبادئها.
رابـعــاً . أداء الـتـحـيـة الـعـسـكـريـة الـتي
تــــعــــكـس طــــوعــــيــــة األداء وااللــــتـــزام

ثل العسكرية. بالسياقات وا
خـامـسـاً . اإلخبـار عن اخملـالـفات مـهـما

كانت بسيطة.
ب . الضبط اجلماعي

أوال. األداء اجلـمـاعي اجليـد للـحضـيرة
والــفـصــيل والـســريـة والــوحـدة في كل

الظروف . 
ثـانـيا . روح الـتـعاون واألداء اجلـماعي

الطوعي .
ــقـاتـلــ عـلى ثــالـثــاً . حـرص جــمـيع ا
ــظـهـر اضــهـار الـوحــدة والـتـشــكـيل بـا

الالئق .
رابـــــعــــاً . االنــــدفـــــاع خالل الـــــتــــدريب

والتمارين وفي القتال . 
خـــامـــســاً . الـــتـــعــاون بـــ الـــوحــدات

ســيــصـاب بــاخلــلل وال يــسـتــقــيم أمـر
اجلـــيش إال بـــالــضـــبط فال فـــائــدة من
جـــيش تــعـم فــيه الـــفــوضى ويـــنــعــدم
الـــضــبـط والــنـــظــام في صـــفــوفه  ,ان
الضبط الذي يجب تنمينه وإدامته هو
تبادل ب الـذي يستند الى االحترام ا
ـــادون واحـــتـــرام الـــرتب ـــافــــوق وا ا
نـاصب سواءاً لـلضـباط الـعسـكريـة وا
ــــراتب واحــــتــــرام الـــســــيــــاقـــات أو ا
واألنـــظــمـــة واألوامــر الـــعــســـكــريــة ال
الـضـبط الـذي يـسـتـند الـى اخلوف من

العقاب .
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2- مـا هـو الضـبطـيعـرف الضـبط بأنه
االنــقــيـاد الــصـحــيح وقــبــول الـطــاعـة
الـتامة والـسيطرة عـلى األعصاب وهو
الــوســيـلــة الــتي تـتــحــقق بــهـا الــقـوة
ـــعــنــويـــة أليــة وحــدة أو تـــشــكــيل , ا
ـعــنـاه األعم هـو إمــكـانـيـة والــضـبط 
ــؤدي الى الــنــظــام تــقـــبل الــتــدريـب ا
والـــطــاعـــة والــســـيـــطــرة عـــلى الــذات
ــكـاره والــتــعــود عـلـى الـصــبــر عــلى ا

1- تــعـاني بــعض تـشــكـيالت ووحـدات
سـلـحة مـن تراجع واضح في قـواتـنـا ا
الــضـبط الـعــسـكـري واألســبـاب عـديـدة
أهـمهـا انشـغال الـتشـكيالت والـوحدات
الحـقـة فـلـول ـسـتـمــرة  بــالـعـمـلـيــات ا
ـــهــام األمـــنـــيـــة األخــرى داعـش وفي ا
وابـتعادهـا عن التدريـب لفتـرات طويلة
هم ـعروف ان التدريب هـو العامل ا وا
 في إدامــة وتـنــمـيــة الـضــبط وابــتـعـاد
الــتــشـكــيالت والـوحــدات عن الــتـدريب
يـؤثر كـثـيراً عـلى مسـتوى الـضبط كـما
ان تـــســـاهل بـــعـض الــقـــادة واآلمـــرين
والـــضــــبـــاط خـــصـــوصـــاً ذوي الـــرتب
الــصــغــيــرة فـي مــســائل الــضــبط وفي
احلــسـاب والـعـقــاب وفي احلـفـاظ عـلى
الــســيـاقــات الــعــسـكــريــة الــتي تــشـكل
سـلحة تـينـة لبنـاء القـوات ا الـقاعـدة ا
ســبب آخـر لـتــدني مـسـتــوى الـضـبط ,
فـالـضبـط ركن أساسي لـكل جـيش وهو
يـشبه العمود الفقري للجسد فهو الذي
يـــشــــد كـــيـــان اجلـــيـش فـــإذا تـــعـــرض
هـذاالـعـمـود لـلـخـلل فـان جـسـد اجليش

ل. عـــدم اإلســـاءة لــكـــرامـــة ومــشـــاعــر
قاتل ا

م . تقوية عامل االعتزاز بالوحدة
ـــبـــادرات الــــفـــرديـــة ن . تــــشـــجـــيـع ا

قاتل واجلماعية لدى ا
5- تـــنـــمـــيـــة الـــضـــبط من الـــوســـائل
األســـاســيــة لـــتــنــمـــيــة الـــضــبط لــدى

قاتل هي: ا
أ . الـتـدريب والـغـاية مـنه زيـادة كـفاءة
ــقـاتــلــ وزيـادة ثــقـتــهم بــأنـفــسـهم ا
وبــأســـلــحــتــهم وبــقـــادتــهم وتــنــمــيــة

قابلياتهم البدنية والعقلية .
ــهــنــيــة ب .  الــقـــيــادات الــكــفـــوءة وا
ـــبــدعـــة والــنـــزيــهــة والـــشــجـــاعــة وا

للوحدات والتشكيالت .  
ج . الــتـــثــقــيف من خالل احملــاضــرات
ـــقــاتـــلـــ الـــتي الـــتي تـــلـــقى عـــلـى ا
تـستهـدف غرس روح االعتـزاز بالنفس
وبـالـوحـدة وتنـمـيـة صـفات الـشـجـاعة
والــصـبــر وقـوة اإلرادة واإلخالص في

أداء الواجبات.
د . العمل اجلماعي.

كافئات واحملفزات. هـ . ا
و . الــتــعــريف بــاألنـظــمــة والــقــوانـ
وســيــاقـات اجلــيش ووجـوب االلــتـزام

بها .
ـقاتـل راقـبـة لدفع ا ز . الـتـفتـيش وا

على العمل وجتنب الكسل. 
ـتـمـيزيـن ومحـاسـبة ح.  الـثـنـاء على ا

اخملالف ( العقاب والثواب).
ط . االهـتـمـام بـالـشـؤون اإلدارية وهي
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بعمل حتبه.
والـثـانـيـة: ايـاك وحب الـثـروة..فـهـنـالك
عالقــة طــرديـة بــيـنــهــمـا فــكـلــمـا زادت
ــوت وجــنـابك ثــروتك زاد خــوفك من ا

تعرف األسباب.
والـثـالـثـة: اجـرائيـة تـتـعـلق بـتـصـحيح
مـفاهيمنا بخـصوص احلزن. فاحزاننا
وبـخــاصـة الـعـراقـيـ احـزان مـرضـيه
ولـيـست احزانـا انسـانـية. وهـذه مهـمة
ـــنــــاهج الـــتـــربــــويـــة ورجـــال الـــدين ا
والوسائل االعالمية ان حتولنا الى ان
نـضحك بسرعـة ال ان نبكي بـسرعة كما

هي عادتنا!.
امـا الرابـعة: فلـيكن عنـدك معتـقد تؤمن
به سـواء كان ديـنيـا او فلـسفـيا..وعش
حــيــاتك كـمــا يــنـبــغي فــاالنـســان الـذي
يــعـيش حــيـاة كـامــلـة يــكـون مـســتـعـدا
لــلـمــوت في اي وقت بــتـعـبــيـر الــكـاتب

االمريكي الساخر مارك توين.
ونـضـيف خـامـسـة..اعـمل علـى ان تأتي
بـحكـومة حتـترم كرامـة االنسـان وتوفر
لـه الـــــفـــــرصـــــة ألن يـــــعـــــيش حـــــيـــــاة
مــريـحـة..وشـارك مـع الـذين يـريـدون ان

يجعلوا للحياة معنى.
وتـبقى ثمة مفارقة..ان اكثر الناس عدم
ــوت هــو (الـــدفّــان..حــفّــار خـــوف من ا
الــقــبـور) ســواء كــان مــؤمـنــا بــالـله او
مـــــــلــــــحــــــدا! وأظـن أن أكــــــثـــــــرهم أو

بينهم..ملحدون!
{ مــؤسس ورئـــيس اجلــمـــعــيـــة الــنــفـــســيــة

العراقية

جـوهر جسـماني وليست عـرضاً وأنها
غير قابلة للفساد".

ـتـديـنــون هم االشـخـاص ولــهـذا يـعــدّ ا
ـتدين ينظر وت ألن ا األقـل خوفا من ا
الى احلــيـاة بـوصـفــهـا مـرحـلــة عـمـريـة
قـصيـرة او سفـر ينـتهي بـالوصول الى
مــكــان مـقــصــود. وألن لـديه يــقــ بـأنه
ـوت الى حـيـاة ابـديه سـيـنـتـقل بـعـد ا
خـــــالــــدة..في جـــــنــــة وان اخــــتـــــلــــفت
مـــواصـــفـــاتـــهـــا في األديـــان لـــكـــنـــهــا
جــنــة..فــيـــهــا كل مــا حتــتــاجه الــنــفس

البشرية من راحة ومتعة وسالم.
ــوت ـــلــحــدون فــأنـــهم يــعــدّون ا امــا ا
فـناءا..وان االنسان هذا الكائن اجلميل
ـــبـــدع والـــروح الـــشـــفـــافـــة والـــعـــقل ا
ــوت الـى ســمــاد يـــتــحـــول بــعـــد ا و...
ـتـزج بـالـتـربـة فـيـنـظـرون كـيـمـيـاوي 
لـلـمـوت عـلى انـه نـهـايـة غـيـر عـادلة..او

قرار ظالم..مجحف..مرعب!.
ـلـحـدين على نـوعـ في مـوقـفهم لـكن ا
ـوت فـالـوجـوديـون مـنـهـم يـعدّون من ا
ــوت نـهــايـة حـتــمـيــة يـجب تــقـبــلـهـا ا
ــوت هـو ويــرون ان الــذي يــخــاف من ا
الـذي ال يـجـد في حيـاته مـعـنى وال يرى
ــلــحـدون في الــوجــود مــعــنى فــيـمــا ا
(الــعـبــثـيــون او الـشــكـاكــون) يـكــونـون
ــوت ألنــهم بال فــلـســفـة خــائــفـ من ا

ان بدين. حياتية وبال ا
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ن فـيـنـا ـوت  نــعم كـلـنـا نـخــاف من ا
ــتــديــنــون الــذين لــديــهم يــقـ ثــابت ا

بــــفــــكــــرة مــــصــــيــــر االنــــســــان بــــعــــد
وبينهم نسبة كـبيرة تعيش حالة ـوت ا
ــوت او الـــشك بـــ ان يـــبـــعث بـــعـــد ا
يــفـنى..او حــالـة شــبـيــهـة بــحـالــة بـطل
روايــة (احلب في زمن الــكــولـيــرا) حـ

يــــســـألـه صـــاحــــبه:هل تــــؤمن بــــالـــله?
ولكني أخاف منه!. فيجيبه: ال 
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في كــتـابه ( تـهـذيـب األعـراق وتـطـهـيـر
األخـالق) يـوجـز الـفــيـلـسـوف االسالمي
وت في فقرة متألقة على اخملـاوف من ا

النحو التالي:
ـوت لــيس يـعـرض إال "إن اخلــوف من ا
وت عـلى احلـقيـقة? أو ـن ال يدري مـا ا
ألنـه يــــظن أن بـــــدنه إذا انــــحـل وبــــطل
تـركيـبه فقد انـحلت ذاته وبطـلت نفسه
بـطالن عـدم ودثور وأن الـعـالم سيـبقى
ـوجــود فـيه أو مــوجـوداً ولــيس هــو 
اً عـظيمـاً غير ألم ألنه يـظن أن للـموت أ
ـا تقـدمـته وأدت إليه األمـراض الـتي ر
وكـــانت ســبـب حــلــولـه وألنه يــعـــتــقــد
ـــوت أو ألنه عـــقـــوبـــة حتل بـه بــعـــد ا
مـتحير ال يدري عـلى أي شيء يُقدم بعد
ـوت أو ألنه يأسف على ما يخلفه من ا
ـال والقنيات: وهذه كلها ظنون باطلة ا
ـوت ولم ال حـقـيـقـة لـهـا. أمـا من جـهل ا
يدر ماهو على احلقيقة; فإنا نب له أن
ـوت ليس بـشيء أكثـر من ترك الـنفس ا
اســتـعـمــال آالتـهـا وهي األعــضـاء الـتي
يــســمى مـجــمــوعـهــا بـدنــاً كــمـا يــتـرك
الــصـانع اســتـعــمـال آالته وأن الــنـفس

وت. وترعبه فكرة ا
ــثــقـف اكــثــر الــنــاس تــعــلــقــا 2- ان ا
بـاحلب وحتسـسا للـجمال وألن احلب
وت واجلـمال مرتبطان باحلياة فيما ا

يعني ـ عنده ـ القبح والفناء.
ــثـقف اكـثـر اآلخـرين انـشـغـاال 3- ان ا
وت واكـثرهم بـالـتفـكيـر في احليـاة وا
اهــتـمـامـا بـقــراءة او كـتـابـة الـروايـات
ــســرحــيــات الــتي تــدور والــشـــعــر وا
افـــكــارهـــا االســاســـيــة حـــول احلــيــاة
ـــوت فــيــنــشـــغل بــهـــا الشــعــوريــا وا

السيما في نوعية احالمه.
ــثـقـف اكـثــر الـنــاس انـشــغـاال 4- ان ا
بــهـمــومـهـم وأكـثــرهم حـرصــا عـلى ان
ا ان اهدافه تكون احلياة انسانية..و
غـالبا ما تـكون مثالـيه فأنه يخشى ان

وت قبل ان يحققها. يباغته ا
ــثـقـف أكـثــر الـنــاس انـشــغـاال 5- ان ا

كـنـا قـد حتـدثـنـا في احلـلـقـة األولى عن
ـوت واخــتالف الـشـعـوب في فــلـسـفـة ا
ـوقف منه. فبـعضها تقـيم وجبة غداء ا
هرجـانات! فيما طـقوسية مصـحوبة 
تــقــيم أخــرى احلـداد وتــلــبس االسـود
فـيمـا معظـمهـا ال تنظـر للـموت على أنه
ـوت نــهــايــة الــوجــود الــبــيــولـوجـي 
اجلــســـد العــتــقــادهـــا بــبــقــاء الــروح
ـوت وخــتـمـنـاه بـأســبـاب اخلـوف من ا
وطـلــبـنـا مـنك حتـديـد أحـدهـا. في هـذه
احلــلـقـة نـضـيف الى فــرضـيـاتـنـا الـتي
طـرحـنـاهـا سـابـقـا فـرضـيـة جديـدة هي
ــثــقـفــ اكــثــر الـنــاس خــوفـا من (ان ا
ــــبـــررات(حــــيـــثــــيـــات) ــــوت) وذلك  ا

نوجزها باألتي:
ـثـقـف 1- ان نـسـبـة النـرجـسـيـة ب ا
اعــــلى مــــقـــارنــــة بــــفـــئــــات اجملــــتـــمع
وان النرجـسي متعـلق باحلياة األخـرى

بــاحلـيــاة األخـرى. فــهـنــالك روايـة عن
الـنـبي مـوسى انه ح جـاءه عـزرائيل
ــهـله قـلـيال لــيـقـبض روحه رجـاه ان 
وح غاب عنه هرب موسى خائفا من

وت.وجاء في الرواية: ا
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ــلك أن نـــبي الــله مــوسـى لم يــرحب 
ـــوت بل وجه إلــيـه صــفــعــة أطــارت ا
ـوت يـرجع إلى عــيـنه مـا جـعل مــلك ا
ربـه ليـقـول: أي رب أرسلـتـني إلى عـبد
ـوت!! حـسـنـاً مـاذا يـريد إذاً? ال يـريـد ا
زيـد من فـسـحة الـعـمر إذا كـان يـريـد ا
فـال بأس ولـكـن ليـس لـلـخلـود فـي هذه
الــدنــيــا فــهــذه احلــيــاة مــركـبــة عــلى
أســاس الـــزوال والــتــغــيـــر والــتــحــلل
والـفساد. إرجع إليه فـقل له ليضع يده
عـلى مـ ثـور فـله بكل شـعـرة سـنة?!!.
وكـــــان جــــواب مــــوسى: ثـم مه? أي ثم
مـاذا? أي ما الذي سيعـقب رحلة العمر
الـطــويـلـة اجلـديـدة هل حتـمل اخلـلـود
وت في تـضـاعـيـفـها? أم في الـنـهـايـة ا
ــلك واضـحـاً واالنــدثـار? كــان جـواب ا
ــوت!! فــهــو اجلــبـروت صــاعــقــا: ثـم ا

احق!. الساحق ا
لــكـنـنــا نـقـصــد هـنـا الــذي لـديه خـوف
ـوت واليه مـضـخّم او مبـالغ فيه من ا

نهدي اربع نصائح:
االولـى: دع احلـب يـــــــــــســـــــــــتــــــــــوطـن
قــلــبك..واعـنـي احلب بـكـل انـواعه من
حـب احلبيـبه الى حب الـناس والوطن
واجلـــمــال واحلــيــاة..واشـــغل نــفــسك

ــهـــمّــة وهل ســـتـــقــوم "إســـرائــيل" بـــا
خــصــوصًـا بــعــد صــعـود حــكــومـة هي
األشـد تعصبًا وتطرفًا بـقيادة نتنياهو.
وكـــيف ســيــنـــعــكس ذلك عـــلى الــداخل
الـسـوري?إذا كـانت سـوريـا قـد اجـتازت
ـــراحل األربــعـــة الــعـــقــوبـــات وبــقي ا
رحـلة اخلامسـة األكثر خطرًا أمـامها ا
حـيث احلـرب الـنـاعـمـة الـتـي قـد يـطول
أمـــدهـــا وهي األشـــد خـــبـــثًـــا وإيــذاءً
ـقـصـود بـذلك الـعـقـوبـات واحلـصار وا
والـعـزل وتـلك ستـتـرك تـأثيـراتـهـا على
ــا لـهــا من أبــعـاد اجملــتــمع الـســوري 
نـفسـيـة واجتـماعـية عـميـقة الـغور كـما
حـصل في احلـالـة الـعـراقـيـة والـتي قد
تُـتـوّج بـأعمـال عـدوانـيـة عسـكـريـة ضدّ
شـــعب أعـــزل يــتـــطـــلّع لـــلــعـــيش حتت
الــشــمس أســوة بــبالد الــعــالم ويــحـلم
بـالــتـحـرّر واحلـريّـة والـسالم والـعـدالـة
والــتـنـمــيـة وقـد تـكــون كـلـمــة تـضـامن
وحق عـلى صعيد العـالم فاعلة ومؤثرة
فـي كبـح جـماح تـوحّـش غالظ الـقـلوب
ـنعهم من تنفيذ مخـطّطاتهم اجلهنمية
في إذالل الـشـعـوب وتـمـزيـق نـسـيـجـها
ـــصــائــرهــا االجـــتــمــاعي والـــتــحــكّم 
والـعـمل على تـقسـيـمهـا وفقًـا ألهوائـها
ومـصـاحلهـا ولنـا في بلـدانـنا الـعربـية
جتـارب مـريـرة عـلى هـذا الصـعـيـد مـنذ
اتـفاقيـة سايكس  –بـيكو السـريّة العام
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ويُــعـتـبـر قـانــون الـكـيـبـتــاغـون ظـهـيـره
وربيبه وأداته الضاربة.

الـقانون اجلديـد يُعطي حجّـةً لواشنطن
لـلـقيـام بـعمـليّـات عـسكـريـة ضدّ سـوريا
بــزعم وجـود مـواقـع لـتـصـنــيع وإنـتـاج
وتـخــزين الـكـيـبـتــاغـون وهـكـذا يـظـهـر
الـــهـــدف لــيـس اخملــدرات أو مـــحـــاربــة
ـــا هــو تــقــويض الــدولــة اإلرهــاب وإ
الــسـوريــة عـبــر احلـصـار وهـي ذريـعـة
ا استخدمتها واشنطن ضدّ العراق طـا
بـزعم عالقـته بـاإلرهـاب الـدولي ووجود
ـا فيـهـا غاز أسـلـحـة دمار شـامل فـيه 
األنـــثــــراكس وروّجت لــــهـــا الـــدعـــايـــة
األمريكية تمهيدًا الحتالله العام 2003
واتّــضح بـعـد ذلـك وبـاعـتـراف مــفـتـشي
ــتـحـدة وإدارة واشـنـطن ذاتـهـا األ ا

أنها لم تكن صحيحة بل ملفّقة.
ووفـقًـا لـسـيـاقـات الـقـانـون وتـطـبـيقـاته
قـيـاسًـا بـاحلـالة الـعـراقـيـة سـيـكون من
الـعــسـيـر عـلى مـرضى بـعض األمـراض
الـتي حتتاج إلى عقاقـير تستخدم مواد
مــخــدّرة مــثـل الــســرطــان مــثــلًــا تــلــقّي
ستشفيات الـعالج كما قد يتعذّر على ا
إجـراء عـمـلـيـات جـراحـيـة لـنـقص مـواد
الـتخديـر ومثلمـا كانت أقالم الرصاص
ـنوعـة في احلصار الـعراقي الحـتمال
اسـتـخـدامهـا في الـصنـاعـة الـعسـكـرية
فـإن صعـوبة احلصـول على مـواد أوليّة
تـدخل في الـصنـاعة الـدوائيـة والطـبية

نـطقة مـا يزيد عن 250 مـليون عـموم ا
حـــبـــة. وقـــبل ذلك نـــشـــرت صـــحـــيـــفــة
"لـوفيغارو" الفـرنسية في شهـر سبتمبر
/ أيــلــول 2022 تــقــريــرًا قـالـت فـيه أن
"ســوريــا" بـــاتت أكــبــر مــنــتج حلــبــوب
ــمـلــكـة الــكــبـتــاغـون فـي الـعــالم وأن ا
الـعـربـيـة الـسـعـوديـة أول مـسـتـهـلك له
رّات. والـكبتاغون وأن األردن ولـبنان 
هو نوع خطر من احلبوب اخملدّرة ومن
األصـنـاف االكـثر شـيـوعًا وانـتـشارًا في
مـنطقة الشرق االوسط. ويعتبر القانون
اجلــديــد اســتـمــرارًا لــقــانـون قــيــصـر (
ديــــســــمــــبــــر / كــــانــــون األول 2019)
واسـتكمـالًا له والذي دخـل حيز الـتفيذ
في  17يـونـيو / حـزيران 2020. وهـو
القانون الذي فرض عقوبات على الدول
ـؤسـسات والـشـركات واألفـراد الذين وا
يـتعـاملـون مع سوريـا جديـر بالـذكر أن
احملـافظـ اجلدد هم األكثـر تشددًا إزاء
سوريا خصوصًا بعد إخفاق مشروعي
الـشرق األوسط الكبير والشرق األوسط
اجلـديد. وكـانت إدارة الرئـيس بوش قد
بـــدأت بــخــطّــة حـــصــار وعــزل واتــهــام
لــســـوريــا بــاعــتــبـــارهــا "دولــة مــارقــة"
اسـتـمرارًا لـنـهج احلكـومـات السـابـقة (
ـقراطية أم جمهورية ) والتي تُوّجت د
بــطــائــفــة جــديــدة من الــعــقــوبــات كـان
أقـســاهـا قـانـون قـيـصـر الـذي شُـرّع في
عـــهــد إدارة الــرئـــيس دونــالـــد تــرامب.

لتعقّب جتارة اخملدرات ومصادرها.
ويـــــــنصّ الـــــــقـــــــانــــــون عـــــــلـى وضع
اســتــراتـــيــجــيــة مــكــتــوبــة خالل مــدّة
أقـصـاها 180 يـومًـا لتـعـطيل وتـفـكيك
إنـتـاج اخملـدّرات واإلجتار بـهـا وكشف

رتبطة بها.  الشبكات ا
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وكـانت الـسـلـطـات األردنـيـة قـد أعـلـنت
عـن ضـبط  6 مـاليـ حــبّـة مــخـدّر من
مـــعـــبـــر الـــكــرامـــة بـــعـــد مـــواجـــهــات
بـــــالــــرصــــاص جــــرت عـــــلى احلــــدود
الــشــرقــيــة األردنــيــة  –الــســوريــة مع
عـصـابـات تهـريب لـلمـخـدرات وحسب
مـا نشرته فإنه في العام 2022 بلغت
ّ ضـبـطـهـا أكـثر كـمـيّـة احلـبـات التي 
من  40 مــلـيــون حـبّـة في االردن وفي

ـــيالد اجملـــيــدة وقّع عـــشـــيــة أعـــيـــاد ا
الـرئـيس األمـريكي جـو بـايـدن ميـزانـية
ـالـية 2023 الـتي الـدفـاع عن الـسـنـة ا
قـــدّمـــهــا مـــجــلـس الــنـــواب األمـــريــكي
"الــكـونـغــرس" والـتي تـتــضـمّن قـانـون
"مـكافـحة الـكبـتاغـون" والذي يـستـهدف
ــوجـودة حتـت إدارة الـدولـة ــنـاطق ا ا
الـسوريـة.ووفقًـا للـقانـون فإن واشـنطن
أعـطت نـفسـهـا احلق لتـكـون "مسـؤولة"
عن حتـديد الـدول التـي تتلـقّى شـحنات
كـبـيرة مـن الكـبـتاغـون وتـقيّم قـدراتـها
عـلى وقف عمليات التهريب إلى جانب
ــاديــة والــفــنــيــة ــســاعــدة ا تــوفــيـــر ا
ا فـيـها الـبرامج واإلسـتـخبـارية لـهـا 
الـتدريبية كما تضـمّن القانون إمكانية
اسـتخـدام األجهـزة األمريكـية اخملـتصّة

ــــنــــوعـــة هـي األخــــرى ســــتــــكــــون 
خـصوصًـا بتـشديد إجـراءات التـفتيش
والـتدقيق ووضع العـراقيل على كلّ ما
يـدخل ويـخـرج من سـوريـا نـاهـيك عن
الــنـقص الــكـبــيـر والــفـادح فـي الـغـذاء
والــدواء والــطــاقــة فــضــلًــا عن ســعــر
انـخـفـاض اللـيـرة وغيـرهـا من وسائل

احلصار اللإلنساني. 
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بـقانـون الكبـتاغـون تكون واشـنطن قد
رحلـة اخلامسة من الـعقوبات دخـلت ا
عــلى سـوريـا األولى في الـعـام 1980
والـثـانيـة في الـعام 2004 وذلك حتت
عــنــوان "قــانــون مــحــاســبــة ســوريــا"
والـثـالـثة اسـتـمـرّت في األعوام 2006
و2008 و2011 وكـــلّـــهــا تـــضـــمّــنت
عــقـوبـات مــتـنـوّعــة والـرابـعــة قـانـون
قـيـصـر.وبـغض النـظـر عن كـون قـانون
الكيبتاغون تشريعًا للقسوة وعملًا من
ـة ضد أعـمال اإلبـادة اجلمـاعيـة وجر
اإلنـســانـيـة يـحـاسب عــلـيـهـا الـقـانـون
الدولي فكيف ستنفّذ واشنطن تطبيق
الـقانون? هل عبر عمـليات عسكرية من
اجلـــو أم ســيــكـــون لــهــا اشـــتــبــاكــات
مـباشـرة مع اجليش العـربي السوري?
وســبق لـهـا أن جتـنّـبت ذلك في أوقـات
سـابـقـة. ومـا عالقـة اجلـبـهـة الـسـورية
ـتـورطـة فـيـهـا بـاجلــبـهـة األوكـرانـيـة ا
طــرفي الــنــزاع الـروسي  –األمــريــكي?

WOB A « ÂUBH½≈Ë UM² √
 wFL²:«

إن انــفـصـام الـشـخــصـيـة  مـرض نــفـسي يـصــاب به بـعض الـنــاس  فـيـضـطـرب
ـرض تـشـخـيـصا تـفـكيـرهـم و سلـوكـهم . والـطب الـنـفـسي هـو الـذي يـعـنى بـهـذا ا

وعالجا . 
وانفصام الـشخصيـة مرض اجتمـاعي  قد يصـاب به مجتمع  فـيضطرب تـفكيره
نتـظم . و علم االجتمـاع هو الذي يجب أن وسلوكه  فـيعجز عن األداء اإليـجابي ا

يعنى بهذه الظاهرة .
ـرض االجتـماعي  ـعن النـظر في حـال أمـتنـا  يجـد أنـها مـصابـة بهـذا ا إن من 
وهو سبب رئـيس في عجزها عن جتاوز سلبيات واقـعها  و عجزها عن انطالقتها
نـحـو الـتـقدم كـأمـة يـجب أن يـكون لـهـا دورهـا الـرائد فـي اجملتـمع الـبـشـري و على
السـاحة الـدوليـة . إن النفـصام الشـخصـية اجملـتمـعي أسبابـا عديـدة  منـها وقوع
اجملـتـمع في دوامـةِ جـدليـةٍ لم يـنـجح في إيـجـاد اخملرج الـصـحـيح مـنهـا  فـيـصاب

باالنفصام . و هذا بالتحديد هو ما تعاني منه أمتنا . 
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ح ندرس حـال األمة  جند أنها عـبارة عن مجتمـعات  جمعهـا إطار آيديولوجي
- ثـقافي أضـفى عليـها شـخصـية اجـتماعـية بـ األ  و غالب هـذه اجملتـمعات 
تـعـيش عـلى خـلـفـيـة تـراكـمـات تـاريـخـيـة من الـتـراث خـارج اإلطـار اآليديـولـوجي -
الثقـافي و داخله . فاجملتمع العراقي مـثال  له امتداد تاريخي ضارب في القدم ال
ـطـلـوب  أن تـزال بـصـمـاته مـطـبـوعـة عـلـى شـخـصـيـته  و لـيس من الـسـهل و ال ا
يـنفـصل وعـيه عن ذلك االمـتـداد الـتـاريخـي من التـراث مـنـذ انـطالق احلـضارة في
وادي الرافـدين  و هـو في شـخصـيـته االجـتمـاعـية يـنـتمي الـى قيم مـتـوارثة و الى
طـبوع باحلضـارة الغربية ي ا ثقافة ديـنية شمـولية و ملـزِمة  و يعيش الـواقعَ العا
ومعطيـاتها و منتجاتها  و يجد نفسه في عربة حتركها عجالت هذه احلضارة في

شبه جبرية قاهرة  و هذه اجلبرية خليط ب ما هو مرغوب و ما هو مفروض . 
كل تلكم العناصر  تشكل جدلية قوية لم يتبلور مخرج عملي مقبول منها . 

و هذا حال مـجتمعات أخرى في أمتنا أيضـا . و حتى بعض اجملتمعات التي ليس
لهـا مـاض تـاريـخي خـارج اإلطار اآليـديـولـوجي - الـثقـافي  أو لـيس لـهـا انـشداد
ـط تـفـرضه شـخــصـيـتـهـا ـاضي  فـإنـهــا تـعـيش جـدلــيـة قـويـة بـ  مـؤثـر لـذلـك ا
ط ـتـشـكـلـة من مـضمـون ذلك اإلطـار اآليـديـولـوجي - الـثقـافي  و  االجـتـمـاعـية ا
ي الذي حترك عجالته حيـاة الناس . إن االنقسام الذي تعاني يفرضه الـواقع العا
ضـمون اآليـديـولوجي - مـنه مـجتـمـعاتـنـا حول كـيـفيـة الـتعـاطي مع الـتراث و مـع ا
شكلة و زاد ي  قد عمّق ا وجود في الواقع العا الثقافي من جهة  و ب النمط ا
ـعنى الـشـامل  في تقـد رؤية في تـعقـيدهـا . في أمـتنـا  أخفق ( الـتراثـيـون ) با
للخروج من اجلـدلية قادرة على إقنـاع الغالبية بـها  و قادرة على تطبـيقها بنجاح
و لم يـنجح ( احلـداثـيون ) أيـضا فـي تقـد رؤية لـلـخروج من اجلـدلـية قـادرة على
إقنـاع الـغالـبيـة بـها . ال سـيـما وأن كال من الـتـراثيـ و احلـداثيـ لم يـسلـموا من
االنقسام و الـتضارب احلاصل في كل كتلة من الكتلت . أعتقد أن األمة ستبقى
ردحـا من الـزمن في دوامــة تـلك اجلـدلـيـة  و بـالـتـالي ســتـبـقى في حـالـة انـفـصـام
الـشـخـصـيـة  األمـر الـذي يـعـني اسـتـمـرار االضـطـراب و الـعجـز  مـع تذبـذب في
اخلط الـبـيــاني صـعـودا و نـزوال بـحـسب تـراخي قـوة اجلـدلـيـة في بـعض األحـايـ
سـواء لـصـالح الـتـراث تـارة أو لـصـالح احلـداثـة تـارة أخـرى في تـوفـيـقـيـة هـشة أو
ـا اسـتــطـاعت اجملـتـمـعـات الـغـربـيـة حتـقـيق حـضـارة حـسم هش . في الـغـرب  إ
ي بـعد انطالق الـنهضة األوروبـية احلديـثة  ألنها فرضت نفـسها على الـواقع العا
كانت في مجمـوعها سليمة مـن انفصام الشخصـية اجملتمعي  فلم يـقعدها العجز
 إذ اسـتـطـاع اجملـتـمع األوروبي أن يـتـجـاوز الـعـقـدة الـتي تـوقـعه فـي االنـفـصام 
ـشـوار عـلى اإلصالح الـديــني و تـبـنى مـخـرجـاته  األمـر الـذي فـوافـق في بـدايـة ا
جـعله يـتـحرر من الـهيـمـنة الـكهـنوتـيـة  ثم مشى في مـسـيرة الـتنـوير مـلـتزمـا بفـكر
ـساواة  ـجـال مـفتـوح فـي ظل احلـريـة و ا الـتـنـويـر و قـيـمه  و سـمح لـلـتـعـدديـة 
لـتـتـجـــسد إرادة الـنـاس في خـيـاراتهـم  تاركـا لـسـ التـاريخ أن تـقـرر أليٍّ يـكون

البقاء .
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ثــبت عــدم صــحــة اخملــاوف
والــشـكــوك وجتـاوز كل شيء

فتعل. من هذا القبيل ا
W¹œUB² « bz«u

ومــتـو قع ان تــنـعـكس
فوائداقـتصادية
عـــــــــــــــلــى اهـل
الـــبــصــرة من
اصــــــحــــــاب
الــــفــــنـــادق
ـــطــاعم وا
ــوالت وا
والــنــقل
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ــقــاهي عــنــدمــا ســتــســـــــــقــبل وا
ـديــنــة آالف الــضـيــوف من داخل ا
الـــبــلـــد وخـــارجه إضـــــــــــافــة إلى
إظـــــــــــهــار الـــتــحـــــــــــوالت الــتي
ــديـــنـــة بـــعــد2003 حتـــقـــقت فـي ا
والزالت تــسـابق الــزمـــــــن إلكـمـال
ــــــــــشـاريـع اخملـتــــــــلـفـة مــئـات ا
وكـل شيء بــــات جــــاهــــزا القــــامـــة

البطولة .
WO{U¹d «  PAM*«

وتمت االستفادة من رفض وتاجيل
اقامة البـطولة في البصـرة لتشييد
ــديـــنــة الـــريــاضـــيــة الـــتي تــمت ا
ـباشـرة فـيـها في  15تـموز 2009 ا
وافــــــتـــــــتــــــحـت في 2013/10/12
وبكلفة بلغت 550 مليون دوالر
ـديـنـة من مـلـعب وتـتـكـون ا
رئـــــيــــسـي ســــعــــة 65000
مـــتـــفـــرج ( مـــلــعـب جــذع
الـنـخلـة) ومـلـعب ثـانوني

لــلــمــنــظــمــات والــقــطــاع اخلــاص
ويــــــبـــــــدو أن كـل شيء بـــــــات في

اجلاهزية التامة .
d¼U « rþU  

كمـا قام احملـافظ العـيدانـي بزيارة
دولة اإلمارات وإقناع الفنان كاظم
الـسـاهر لـلـمـشاركـة بـحفل افـتـتاح
الــــبــــطــــولــــة وهـــذا جــــانـب آخـــر
سـيــنــعـكـس خالل حـفـل االفـتــتـاح
بـفـضل الــشـعـبـيـة واجلــمـاهـيـريـة
التي يحـضى فيها الـساهر وتعود
مـطالـبـة الـعـراق بـاقـامـة الـبـطـولة
الى مــا قــبل اكــثــرعـقــد من الــزمن
وتـاخـر إقامـتـهـا السبـاب مـختـلـفة
مــنـهـا شــكـوك بــعـمـلــيـة الـتــنـظـيم
وخــلق مــخـاوف مــخــتـلــفــة مـنــهـا
انـطـلـقت من جهـات مـحـليـة بـشأن
ــــديــــنـــة ــــبــــالغ عــــلـى ا صــــرف ا
الــريـاضـيـة ووضـعـهـا في جـوانب
أخــرى وغـيـرهــاوأخـرى من الـدول
ــــشـــاركـــة قــــبل ان تـــســــتـــطـــيع ا

احلــكــومــة جتــاوز
جـــــــــــــمـــــــــــــيـع
اخملـــــــــــــــــاوف
وتـــــــــســــــــارع
اخلـــــطـى مــــا
أدى إلكـــمـــال
جــــــــــمــــــــــيع
ــتــطـلــبـات ا
بــــعــــدمـــا

االن تستثمر الـبطولة التي يسعى
اجلـمـيع ان تـكون نـسـخـة متـمـيزة
حتــــضـى بــــاهـــــتـــــمــــام الـــــدولــــة
واطـن سـوية ولـعكس صورة وا
مشرقة للعالقة ما ب كل األطراف
ـعـنــيـة وان يـتـحــقق االهم فـيـمـا ا
يـخص تـنــظـيم الـبـطــولـة وقـبـلـهـا
فــجــمــيع الــلــجـان أخــذت تــنــفــيـذ
واجبـاتهـا على مـحمل اجلـد وتعد
الـبـطـولـة فـرصـة كـبـيـرة ومـجـديـة
وخـطـوة بـاالجتـاه الـصـحـيح امام

نتخبات . تفاعل جماهير ا
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كـمـا قام وزيـر الـشـباب والـريـاضة
ـبرقع بـنقل مـقر عـمله الى احـمد ا
ــتـابــعـة االمـور مــديـنــة الـبــصـرة 
واالعمال اخملتلـفةبشكل ميداني و
تـفـصـيـلي بــدءا من مـنـفـذ سـفـوان
العب و جتــــهـــيـــزهــــا بـــكل الـى ا
االحــتـــيــاجـــات وكــذلـك الــفـــنــادق
بـالــتـنـســيق مع االحتــاد الـعـراقي
لكرة القدم وتـواجد الكاب عدنان
درجــال رئــيـس االحتـاد وتــكــريس
خـبــرة الـعـمل االحـتـرافي في قـطـر
فيمـا يتعلق بـاجلوانب الفنـية كما
 الول مرة نصب (جهازالتصوير
الــفــديـو ( var) فـي مـلــعــبـي جـذع
ـيـنـاء والـدور الـكـبـير الـنـخـلـة و ا
ـديــنـة أسـعــد الـعـيـداني حملـافظ ا
وتــوظــيف جــهــوده الــشــخــصــيــة
وخـــبــرته اإلداريـــة الــطــويـــلــة في
ـــنـــصب في تـــوجـــيـه دوائــر ا
دينة احلكومة احملليةفي ا
في تـــــنــــظـــــيم واكـــــســــاء
وتــــــبــــــلــــــبـط الــــــطــــــرق
ـــــؤديـــــة والـــــشـــــوارع ا
لــــلــــمالعب وجتــــهــــيـــز
أماكن الضيوف وتزين
األمـــــاكـن الـــــعــــــامـــــة
والساحـات الرئيـسية
وإضـافة أعـمـال فنـية
حتمل شعار البطولة
وأرث وتـــــــــــــــــــاريـخ
الــــــبـــــصــــــرة ودعم
مـبــادرات مـخـتـلـفـة
للـمـواطنـ وكذلك
مـــــــــشـــــــــاركـــــــــات

ÊU e « ≠œ«bGÐ
استـقبل محـافظ ذي قار محـمد هادي الـغزي  العـام اجلديد 2023 باالطـمئنان عـلى صحة الكـاب حتس علي
ن عـليه ـولى جل وعال أن  كَـمر  والـوقـوف على حـالـته الصـحـية .واطـمئـن الغـزي على صـحـة الكـابـ سائال ا
تـميـزة خلدمة ـزيد من خـبراته ا واصـلة مـسيرته الـرياضـية احلـافلة وتـقد ا بـالشـفاء العـاجل وموفـور الصحـة 
احلركـة الـريـاضـية فـي احملافـظـة.وبـدوره عـبر الـكـابـ حتـس عـلي احـد ابـرز العـبي نـادي الـناصـريـة ومـنـتخب
شاعره الطيبة متمنياً له التوفيق في مهامه احملافظة كـما عمل مدربا لعدة فرق عن شكره لقيادة السلطة احمللية 

ضي قدماً في حركة االعمار واالستقرار في ذي قار . الوطنية وا
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تـوج نــادي الـبـيـشــمـركـة بــبـطـولـة
كــاس انـديــة الـعــراق بــالـشــطـرجن
ـمتـازة واألولى والتي لـلدرجـت ا
اخـتـتـمت عـلـى قـاعـة فـنـدق االنـتـر
ـشاركة 13ناديـا وتمكن ببـغداد 
نــادي الـبــيـشــمــركـة من مــحـافــظـة
ركز األول السليمانية من الفوز با
برصيد 14نقطة وبالعالمة الكاملة
وللعام الثـاني على التوالي وجاء
ــركـز نــادي احلـشــد من بــغـداد بــا
الــثــاني بــرصــيــد  9 نــقــاط وحل
نــادي بالد الـرافـدين مـن مـحـافـظـة
ديــالى ثــالـثــا وبــنـفس الــرصــيـد9
نــــقــــاط ايــــضـــا وبــــفــــارق نــــقـــاط
ــــركــــز الــــطــــاوالت عن صـــــاحب ا

الثاني
…eOL²  W uDÐ

وقـال رئـيس احتــاد الـلـعــبـة ظـافـر
عبد االميـر ان هذه البطولـة تعتبر
خــتــام الــبـطــوالت الــتي وضــعــهـا

االحتــاد في اجــنــدته لــعــام 2022
ـتمـيزة اذ ان وهي من الـبطـوالت ا
ـنـتـخبـات الـوطـنـية اغـلب العـبي ا
يــشـــاركــون فـــيــهـــا وقــد شـــهــدت
جـوالتهـا منـافـسات قـوية جـدا ب
ـشـاركـة وخـاصة جـمـيع االنـديـة ا
في اجلـولـتـ األخـيــرتـ نـتـيـجـة
الــتـــقــارب الـــكــبـــيــر بـــ االنــديــة
ـتنـافسة  حـيث ان فـارق النـقطة ا
ـكن ان الـواحــدة او الـنــقــطـتــ 

يتغير ب حلظة واخرى
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وكـان نـادي البـيـشمـركـة قد تـصدر
جـدول التـرتـيب برصـيد 14 نقـطة
من خـالل خـــــــــوضه  7 جـــــــــوالت
وبــالـعالمــة الــكـامــلــة يـلــيه نـادي
ـركـز الـثـاني احلـشـد من بـغـداد بـا
بـرصــيـد 9 نـقــاط  مــتـفــوقــا عـلى
نــادي بالد الـرافـدين مـن مـحـافـظـة
ــركــز الـثــالث ديــالى الــذي حل بــا
بفارق نقـاط الطاوالت وجاء نادي

الـعـمــال رابـعـاً بـنــفس الـرصـيـد 9
نـــقــاط وبـــفــارق نــقـــاط الــطــاوالت
ايـــضــاً وحــصــلت  3انـــديــة عــلى
رصـيـد  8نــقـاط ولـكن فــارق نـقـاط
راكز من اخلامس الطاوالت حدد ا
وحـتى السـابع وهي عـلى الـتوالي
نــادي الــقــادســيــة ونــادي الــتــقـدم
ونـادي الــفـكـر الـكـربالئي وحـصل
ـركـز نـادي أربـيل عـلى 7 نـقـاط بـا
يمونة تاسعاً الثامن وحل نادي ا
بــنــفـس الــرصــيـد 7 نــقــاط ايــضــاً
وبـفـارق نـقـاط الـطـاوالت وبـنـفس
الـــطــريــقــة حــصـل نــادي اخلــلــيج
ركز العاشر برصيد العربي على ا
7 نقـاط ايضاً وجـاء نادي عـشتار
ــركــز 11 بــرصــيــد 6 مـن بــابل بــا

نقاط.
فـيـمـا حـصل نـادي مـيـسـان على 3
ـركز 12 واخيراً نقـاط احتل بـها ا
جـاء نـادي كـمـيت بـرصـيد 3 نـقاط

ركز 13. ايضاً با
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عـبـد االميـر اكـد ان الـبطـولـة جرت
وفـق الـنـظـام الـسـويـسـري الـفـرقي
من 7 جـــــــــوالت زمـن اجلـــــــــولــــــــة
60دقيقـة مع اضافة 30 ثانـية لكل
نــقــلــة مــنــجـزة  واشــرف عــلــيــهـا
النائب االول الحتاد اللـعبة فرحان
نـصــيـر الــوائـلي وعــضـوي احتـاد
الـلــعـبــة بـشـتــوان احـمــد وحـسـ
كـاظـم  وادار جـوالتــهــا حــكم عـام
الـبــطـولـة عـمــر ابـراهـيـم يـسـاعـده
احلـكـمـ عـلي شـويـة وبـدري عـبد

اجلبار.
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توج نادي االتصاالت بـلقب بطولة
انـديـة الـعـراق لـلنـسـاء جـامـعاً 10
نــقـاط وبــالــعالمــة الـكــامــلـة وحل
نـادي خـان زاد وصـيـفـاً بـرصـيد 8
ـركـز الـثـالث نادي نـقـاط واحـتل ا
الـقـادسيـة من مـحافـظـة الديـوانـية
بـــرصـــيـــد 6 نـــقـــاط وجـــاء نــادي

االتـفـاق أال تسـتـحق البـصـرة التي
قــــدمت الــــتــــضــــحــــيـــات وكــــرمت
بــخــيـراتــهــا وطــيــبــتــهــا ان تــكـون

البطولة باسمها.
ــاذا يـــبــاع واضــاف نـــســتـــغـــرب 
لـيون دوالر رغم اسـمهـا البـصـرة 
ان احلكـومة خـصصت اكـثر من من

50 مليار دينار للبطولة.
واســتـطــرد قــائالً النــقــبل بــطـمس
هـويــة الـعــراق والـبــصـرة حتــديـداً
فيمـا يخص البـطولة  مقـابل حفنة
أموال وأنهـا ستبقى بـاسم البصرة
مـهــمــا حــاولـوا تــغــيــيـر هــويــتــهـا
نطقية" وفق رأيه. بتسميتهم غير ا
 وردّ اخلبـير بـالشـأن الكـروي كاظم
الـعبـادي عـلى القـرار قـائالً اعلـموا
أن ع الـشمس ال حتجب بـغربال 
وان حــجــتــكم الــقــويــة ومــوقــفــكم

ــشـرف يـا أهل الـعـراق والـبـصـرة ا
يـــشــهـــد له الــغـــريب قــبل الـــقــريب

بحسب تعبيره.
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واضاف دعوهم يـقولون مـا يحلوا
لـهم  فـإن خـلـيـجي 25 قـد حـسـمت
تسمـيته منـذ ان اعتمـدت  خليجي
25 عــراقي بـــصــراوي فــخــلــيــجي
ـا يـحمل الـبـصـرة سـيكـون األغـلى 

من قيم وطنية ومعنوية.
وخــتم مــازلــنــا نــقــول لــلــضــيــوف
الــبــصـرة ديــرتــكم..الــبـصــرة فــخـر
الــعــراق والــعــرب  وخــلــيــجي 25
بصراوي والنعرف وال نقبل بغيره.
ـــشــجع الـــبــصــري في حـــ قــال ا
ــعـروف ابــو عــمــار الــداقـوتي إن ا
قـرار االحتاد اخلـليـجي لـكرة الـقدم
بتغير اسم بطـولة خليجي البصرة
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نتخبات اخلليجية نتخب االماراتي يصل الى البصرة مع بقية ا u‰∫ ا Ë
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يسعى احتاد كأس اخلليج العربي
لـكــرة الـقـدم مـن هـذه الـرعــايـة الى
تـنــظــيم نــسـخــة اســتـثــنــائــيـة من

بطوالت كأس اخلليج.
ومن جــهـة اخــرى عــقـد االجــتــمـاع
شتـرك ب االحتاد الـعراقي لكرةِ ا
الـــقـــدم مع احتـــاد كـــأس اخلــلـــيج
الــعـربـي لـكــرة الــقـدم بــشــأن آخـر
االســتـعـداداتِ الحـتـضـان خـلـيـجي
 25في مـديـنـةِ الـبــصـرة بـحـضـور
النـائب األول لرئـيس االحتاد مـدير
الـبـطولـة عـلي جـبار واألمـ الـعام
الحتــــاد كـــــأس اخلــــلـــــيج جـــــاسم
الـرمـيـحي ونـائـب مـديـر الـبـطـولـة
مــحــمــد نــاصــر وأعــضــاء االحتـاد
ـشـرفـة على شـتـركة وا والـلـجـان ا

خليجي  25.
وقالَ الـنـائب األول لرئـيس االحتاد
مـديـر البـطـولـة علي جـبـار أكمـلـنا
جــــمــــيع الــــتــــرتـــيــــبــــات اإلداريـــة
والتنظيميّة والـلوجستيّة واألمنية
لــتـــنــظــيم خـــلــيــجي  25 بــصــورةٍ
ـيـزة.وأضـافَ لـديـنـا ثـقـة كـبـيـرة
بــقـدرات مـالكـاتــنــا بـالــتــعـاون مع
احتاد كأس اخلـليج العـربي لقطف
ثـــمـــار الــــنـــجــــاح من الـــنــــاحـــيـــةِ
التـنـظـيـمـيّـة فـضالً عن اسـتـيـعاب

جميع احلضور بشكلٍ مناسب.
وأشـــارَ جـــبـــار إلى إن الـــبـــطـــولــة
حتظى بدعمٍ حـكومي كبـير من قبل
ــســتــويــاتِ وهــذا يــســهم أعــلى ا
بـتعـزيز درجـاتِ التـفوق في إظـهار
ستوى يشيد به اجلميع. بطولةٍ 

وفي سـيـاق مـنـفصـل وافق االحتاد
القطري لكـرة القدم على طلب قدمه
رئيس االحتـاد العـراقي لكـرة القدم
عــدنـــان درجــال بـــتــفـــريغ العـــبــ
عراقـيـ لـتـمـثـيل مـنـتـخب الـعراق

في خليجي 25.
ـصـدر أن االحتــاد الـقـطـري واكــد ا
لــكــرة الــقــدم وافق عــلـى مــشــاركـة
العــبـــ عــراقــيــ مــحــتــرفــان في
ن حــســ ــرخــيــة والــشــمــال أ ا
ــنـتـخب وأمـجــد عـطـوان تــمـثـيل ا

العراقي في بطولة خليجي 25.
ـــنــــتـــخب وغـــاب الالعــــبـــان عـن ا
ـبـاراة الـوديـة الـتي الـعــراقي عن ا
جرت مع نظيره الكويتي في ملعب
ـبي وانـتــهت لـلـعـراق ـيـنــاء األو ا
بـهـدف دون رد جـاء بـامـضـاء العب

نتخب العراقي علي فائز. ا
وتـلـقى قــرار تـغـيـيــر مـسـمى كـأس
اخلـــلــــيـج إلى خــــلــــيــــجي زين 25
والــتي سـتـنـطــلق في الـسـادس من
قبل ردود فعل غاضبة في الشهر ا

الشارع العراقي.
يأتي ذلك بعـد أن اتفق احتاد كأس
اخلــلــيج الــعــربي لــكــرة الـقــدم مع
مـجـمـوعة زين الـشـركـة الـرائدة في
ــتـــنــقــلــة في مـــجــال االتــصــاالت ا
الـــشــرق األوسط وأفـــريــقــيـــا عــلى
رعاية بـطولة كأس اخلـليج العربي
لــكـرة الـقـدم في دورتـهـا اخلـامـسـة
والـعـشـرين –خـلـيـجي 25 لـيـتـغـيـر
ــوجـب هـــذه الـــرعــايـــة مـــســـمى

البطولة ليصبح خليجي زين 25.
وقال جـعفـر العـلوجي تعـليـقاً على
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سـعة  20000 مـتـــــــــفـرج وأربـعة
مالعب ثـانويـة للـتدريب وتــــــــبلغ
ديـنــــــــة الـرياضـية مـســـــــاحـة ا
ــــا وحتــــتــــوي عــــلى 18 580 دو
بوابـة خارجيـة كبـيـرة كل واحدةم
نها حتـمل اسم محافظـة عراقية و
بحـيرة صـناعـية كـبيـرة على شكل
ـلــعب خــارطــة الــعــراق حتـيـط بــا
الرئيــــــــسي ومســــــتشفى للطب
الــريـاضي ومـســـبح مـغـلق وثالث
قـاعـات ريـاضـيــة خلـمـاسي الـكـرة
والــســلـة والــطــائـرة و 8 عــمـارات
ســــــــــكــنــيــة وفــنــدقــ كــبــيــرين
وشـــــــهد مـلعب جذع الـنخلة اول
لـــقـــاء كــروي ودي بـــ مـــنـــتــخب
l6/ العراق ونــــــظيرة االردني في
1l/2017 انــتـــهت بــفـــوز الــوطــني
بـهــدف سـجــله عالء عــبـد الــزهـرة
ـديـنة الـريـاضيـة من قبل ونـفذت ا
شركات عبد الله عويز اجلبوري.
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ـــنـــتـــخـــبـــات الى وبـــدء وصــول ا
البصرة حـيث بعثة مـنتخب اليمن
والتـحاق بقيـة الالعبـ احملترف
بــالـبــعـثـة .كــمـا تــكـون قــد وصـلت
امـس بـــعــثـــة مـــنـــتــخـب االمــارات
وســتــصـل بــعــثــة الــكــويــــــت غــد
األربـعاء بـعدمـا عادت إلى الـكويت
بـعد انـتهاء لـقاء الـكويـت والعراق
وأعــلن رئــيـس االحتــاد الــكــويــتي
السـابق الشـيخ احمـد اليــــــوسف
تـسيـير الـرحـلة إلى الـبصـرة تضم
100 مــشـــجع لــدعم األزرق في أول
مواجهاته في خليج  25 وسيتكفل
الـيـوسف بـجمـيع تـكـاليف الـرحـلة
ــلــعـب وأعــلــنت وتــذاكـــر دخــول ا
ــؤســســـات اخلــاصــة في بــعـض ا
الــــكــــويـت عن تــــســــيــــيــــر رحالت
مباشرة الى البصرة باجملان دعما

للمنتخب.

بيشكوين رابعاً بأربعة نقاط ومن
ركـز اخلامس ثم نـادي السـنيـة بـا
بـرصـيد نـقـطتـ فـيمـا لم يـحصل
نــادي الـكــاظـمـيــة عـلـى ايـة نــقـطـة

ركز السادس واألخير. ليقف با
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وحتـــدث احلــكـم الــدولـي ضــمـــيــر
جـبـار مــوسى حـكم عـام الــبـطـولـة
بـــســبب الــظـــروف اخلــاصــة فــقــد
اعــتــذرت اغــلـب األنــديــة الــتي من
ــــفــــروض ان تــــشــــارك فـي هـــذه ا
الـبطـولة ولكـننـا نفـذنا بـرنامـجنا
اخلـاص لـهـذا الـعـام 2022 وتمت
اقــامـتــهـا بــتـواجـد  6انـديــة فـقط
ولـعـبت بطـريـقة الـدوري الـعام من
مـرحـلـة واحـدة وبـواقع  5جوالت
زمن اجلـولة 50 دقـيقـة مع إضـافة
30 ثـانـيـة لـكل نـقـلـة مـنـجـزة كـما
شـاركـت بـإدارة جــوالت الــبـطــولـة
احلـــكم ســنـــدس مــحــسـن حــســ

عضو احتاد اللعبة.

25 الى اسـم خــــلــــيــــجـي زين وهي
شركة اتصاالت خـليجية  مرفوض
.واضـــاف يــجب الـــتــحــرك تـــمــامــاً
رسمـيا وشـعبيـا لرفض هـذا القرار
شبوه بكل الطرق مبيناً ان إزالة ا
اسم الــبـــصــرة و الـــعــراق من اسم
الــبـطــولــة مـرفــوض .. مــرفـوض ..

بررات. مهما كانت االسباب وا
واتفق احتـاد كأس اخللـيج العربي
لــكـــرة الـــقــدم مـع مــجـــمـــوعــة زين
الــــشــــركـــــة الــــرائــــدة فـي مــــجــــال
ــتــنــقــلــة في الــشـرق االتــصــاالت ا
األوسط وأفـــريـــقـــيــا عـــلـى رعـــايــة
بـطـولة كـأس اخلـلـيج العـربي لـكرة
الــــقــــدم في دورتــــهـــا اخلــــامــــســـة
والــعـشــرين خـلــيـجي 25 لــيـتــغـيـر
ـــوجب هـــذه الـــرعـــايـــة مـــســـمى

البطولة ليصبح خليجي زين 25.

{ لندن (أ ف ب) - جنح بـريطاني
في الساعـات األخيرة من 2022 في
حتــقـــيق الـــهــدف اجلــنـــوني الــذي
ـنصرمـة وهو جمع حدده للـسنة ا
ـكـافـحة مـلـيـون جـنـيه إسـتـرلـيـني 
ـسـافة السـرطـان من خالل اجلـري 
365 ســـــبـــــاق مـــــاراثـــــون في 365
( .وأصـرّ غاري ماكي ( 53عاماً يوماً
ـطر عـلى أن يـنـجـز الـسبـت حتت ا
اراثون الـ 365له هذه الـسنة أي ا
مــــا مـــجــــمــــوعه مـــســــافـــة 15330
كيـلومتـراً واستـقبله حـشد صـغير
ؤيدين على مقربة من منزله. من ا
لـكن هــذا األب لـثالثـة أطــفـال الـذي
يعيش في كليتور مور بشمال غرب
إنـــكـــلـــتـــرا  لم يـــتـــوصل إال بـــعــد
ســـاعــات قــلـــيــلــة مـن حــلــول رأس
الي وهو مليون السنة إلى هدفه ا
جــــنـــــيه ( 1,209مـــــلـــــيــــون دوالر)
حلـسـاب جــمـعـيـة مــاكـمـيالن لـدعم

مرضى السرطان. 
W¹dOš  UOFLł

ــــــبــــــلـغ ال يــــــزال يــــــزداد وكــــــان ا
األحــد.وهــذا الــتــحــدي لــيس األول
الذي يـخـوضه غاري مـاكي لـصالح
جـمــعــيـات خــيـريــة إذ سـبق له أن
جـاب الـبـرازيل جـواً وتسـلق جـبل
كـــلــيــمـــنــجـــارو  وقــطع جتـــذيــفــاً
مـــســافـــات تــعــادل مـــســافـــة بــحــر
ــــــانش وركـض مـــــســـــافـــــة 100 ا
مــاراثــون في 100 يــوم عــام 2017
ثم أجنــــز  110في 110 أيــــام عــــام
2021. لـكنه رفـع مسـتـوى الـتـحدي
هـذه الـســنـة فـتـطـلــبت مـهـمـته 22
زوجـــاً من األحـــذيـــة الـــريـــاضـــيــة.
وغالباً ما كان ينضم إليه أشخاص
غـيـر مـعـروفـ أو حـتى ريـاضـيون
مثـل مدرب الـرغـبي اإلنـكلـيـزي يفن
ســيــنــفــيــلــد عــنــدمــا كــان يــركض
صـباحـاً قـبل عـملـه بعـد الـظـهر في

عاجلة النفايات النووية. موقع 
runnersworld.com ـــــوقع وقـــــال 
ـتـخــصص إنه ال يـكــتـرث إلمـكـان ا
تسجيل إجنازه كرقم قياسي وقال
"ما يـهم لـيس األرقام الـقـياسـية بل

مساعدة الناس".
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بدء الـعد الـتنـازلي الفتـتاح بـطولة
خــلــيـجي25 فـي مـديــنــة الـبــصـرة
قبلة السادس من كانون اجلمعة ا
الـــثــانـي اجلــاري تـــدشــ الـــعــام
اجلديد باحلـدث الرياضي الكروي
ــنــتــظــر عـلى مــســتــوى الــعـراق ا
ومـنـطـقـة اخلـلـيج الـعـربي ومـعـها
ـنـظـمة تـكـون قـد انـتهت الـلـجـنة ا
لـــلـــبـــطـــولـــة مـن كل مـــا يـــتـــعـــلق
بـاجلــوانب الــفـنــيــة واإلداريـة في
وقت يـــســود الـــبــصـــرة والــعــراق
شعور باالرتياح كلما اقترب موعد
افـتــتـاح الــبـطــولـة بـفــضل جتـاوز
الـعـقـبـات في االيـام احلـالـيـة بـعـد
تكريس كل اجلهود من قبل رئاسة
مـــــجــــلس الـــــوزراء ومــــتــــابــــعــــة
الـسـوداني وتـوجهـيـاته بـتسـخـير
كل اإلمــكــانــات الـفــنــيــة واالداريـة
واالمـنـيـة ووضـعـهـا حتت تـصرف
الـلــجـنـة الـتــنـظـيـمـيــة الـتي تـقـوم
ـــتــابـــعــة واضـــحــة وتــتـــواصل 
تـتـحــدث عن اجنـاز أعـمــال مـهـمـة
وكـــان الـــكل كـــان يـــنـــتـــظـــر هـــذه
الـفـرصة لـتـقـد األفكـار واجلـهود
الــكــبــيــرة طــيــلــة ســاعــات الــيـوم
لــلـتــغـلب عــلى الـصــعـوبــات الـتي
تــواجه عــمــلــيــة اقـامــة الــبــطــولـة
واالقـتـراب بـنـسبـة عـالـيـة جدا من
اإلنــــتــــهـــاء فـي إجنــــاز مــــفـــردات
البطـولة بالـوقت احملدد واحلرص
الشديـد الظهارها جـاهزة وناجحة
و بابهى صورة ليس امام األشقاء
ـشـاركـة حـسب يل ـنـتـخـبــات ا وا
حتـــقـــيـق الـــهـــدف الـــتـــنـــظـــيـــمي
واخلـطــوة الـكــبــيـرة لالقــدام عـلى
تـنـظيم بـطـوالت اكبـر مثـال بطـولة
ا اســيــا في ظل الــفــوائــد الــتي
حتــقــقت وســتــحــقق عــلى جــمــيع
اجلـــوانب فـــيـــمـــا يــخـص الــبـــنى
العـب اجلـمـيـلـة جدا الـتـحـتـيـة وا
ـشـتــرك بـ اجلـهـات والـتـفــاعل ا
الـرسمـية واصـحـاب االعمـال التي
تــدار من قــبـل الــتــجــار والــقــطـاع
ــــواطـــنـــ من اخلــــاص وحـــتى ا
طاعم لالكالت الباعة اجلوال وا
الشعـبية السريـعة التي اخذت من

{ أديــلــيــد (أســتــرالــيـا) (أ ف ب) -
قـالت البيالروسـية أرينـا سابالـينكا
ـيـاً األحـد إن ــصـنـفـة خـامــسـة عـا ا
قـــرار اســتــبـــعــاد الالعـــبــ الــروس
ــبـلــدون الــعـام والــبــيالروس من و
ـاضي عـلى خـلـفـيـة غـزو أوكـرانـيا ا
كـان عـد اجلـدوى وإنـهـا "تأمل" في
تـغييره بحلـول العام اجلديد.وعبّرت
سـابـالـيـنكـا في مـقـابـلة مع صـحـيـفة
"مـلــبـورن إيـدج" عـلى هـامش بـطـولـة
اديـاليـــد االســـتـــرالــــيـــة االعـــداديـــة
ـفــتــوحـة عن لــبــطـولــة أســتـرالــيــا ا
حـزنهـا قائـلة "أشعـر بخـيبة أمل ألن
الــريـاضـة تـخـوض غــمـار الـسـيـاسـة
بـطـريقـة أو بأخـرى. نـحن رياضـيون
ــارسـون ريــاضـتــهم. هـذا كل شي.
نــــــــحن ال نــــــــعــــــــمل فـي الــــــــشـــــــأن
الـسياسي".وأضافت ابنة الـ  24عاماً
"إذا تـمـكنـا جمـيعـاً من الـقيـام بشيء
مـا فـسنـقـوم به. لـكن ليس لـديـنا أي
ســيـطــرة" عـلى األمــور مـؤكــدة "لـقـد
ـبلدون ـشاركـة في و مـنعـونا من ا
ومـا الـذي تـغـيـر? ال شـيء اسـتـمروا
فـي شن هــــذه (احلـــرب) وهــــذا هـــو
احملـزن في هذا الـوضع".وبعـد الغزو
الـروسي ألوكرانيا في شـباط/فبراير
2022 تــعــرض االحتـاد الــبــريــطـاني
ـضرب لـضغـوط من احلكـومة لـكرة ا
لـفـرض حـظر عـلى مـشاركـة الالعـب
الــروس والــبــيالروس مــا حـال دون
خــوض ســـابــالــيــنــكـــا وغــيــرهــا من
الـالعــبـــ والالعـــبــات مـــنــافـــســات

بلدون. و
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{ الـــــــبـــــــرازيـل (أ ف ب) - يـــــــلـــــــقي
الــبـرازيــلـيــون الـتــحـيــة االخـيــرة عـلى
أسـطـورة كرة الـقـدم بيـليـه اعتـبارًا من
أمس االثـنـ في جـنازة مـفتـوحـة على
مدار 24 سـاعة في ملعب ناديه االشهر

سانتوس.
ــلــقب بـ ســـيــشــهـــد مــلـــعب الــنـــادي ا
"بـيـكـسي" - "الـسـمـكة" بـالـبـرتـغـالـية -
والـواقع عـلى احملـيط تدفـقًـا هائالً من
ـشـجعـ الذين يـتـطلـعون إلى تـكر ا

"مــلك" كــرة الــقــدم بــعـد وفــاته عن 82
عـامًـا اخلمـيس بـعد صـراع طويل مع

لعب مـرض السـرطان.ستُـفتح أبـواب ا
في الـساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت
احملـــــــــــلـي (13:00 بـــــــــــتـــــــــــوقــــــــــيـت
غـريـنـتش).وسـيـعـرض جـثمـان الالعب
الــوحــيـد الــفــائـز بــكــأس الـعــالم ثالث
ـلـعب.يُعـرف االسـتاد مـرات في وسط ا
األبـيض واألسـود باسـم فيال بـيـلمـيرو
عـلى اسم احلي الـذي يقع فيـه ويتسع
ـــــــدرجــــــات لـ16 ألـف شـــــــخص.فـي ا
شــوهـدت ثالث الفـتــات عـمالقـة األحـد
أحـدها وُضع عليها صورة لبيليه وهو
يـرتدي الـقميص رقم 10 الـشهـير. كتب

Q”∫ شعار بطولة كأس اخلليج في البصرة

ـلك" وعـلى عــلى أخـرى عـبـارة "عـاش ا
الـــثـــالـــثـــة "بـــيـــلـــيه 82 عـــامًـــا".وقـــال
ـــلــعب مـــســؤولــون إن الـــدخــول إلى ا
سـيسمح به حـتى الساعـة العاشرة من

صباح الثالثاء.
ـوكب في شوارع بـعـد ذلك سيـنـطلق ا
سـانـتـوس وهي مـديـنة سـاحـلـيـة على
بــعــد 75 كـــيــلــومــتــرًا (47 مـــيــلًــا) من
عــاصـمـة الــواليـة ســاو بـاولـو. ســيـمـر
مـوكب اجلـنازة فـي منـزل والدة بـيـليه
سـيليـستي أرانتيس الـبالغـة من العمر
100 عـــام رغم عـــدم إدراكـــهـــا بـــوفــاة

ابـــنــــهـــا.وقـــالـت مـــاريـــا لــــوســـيـــا دو
نـاسيـمنـتو شـقيـقة بـيلـيه لشـبكة "إي
أس بـي أن" اجلــمـــعــة إن والـــدتــهــا "ال
تـعـرف. إنـهـا لـيـست واعـيـة".سـيـنتـهي
ـوكب عند مقبـرة في سانتوس حيث ا

سيتم دفن بيليه في ضريح خاص.
وإدسـون أرانتيس دو نـاسيمـنتو الذي
أطــلق عــلــيه اسـم بــيــلــيه الحــقــا عــنـد
الـــنــجــومــيـــة وصــفه الــكـــثــيــرون من
مـشـجـعي كـرة الـقـدم بـأنه أفـضل العب
في تـاريـخ الـلعـبـة.جـذبت وفـاتـه مـئات
اآلالف مـن الــــــنــــــاس حــــــيـث أقــــــامت

محمد شياع
السوداني

ــدة ثالثــة الـــبــرازيل حـــدادًا وطــنــيًـــا 
أيـــام.وســجل بـــيــلــيه 1283 هـــدفًــا في
مـــســيـــرة اســتـــمــرت 21 عـــامًـــا أحــرز

معظمها مع سانتوس.
أكـالـيل الـزهـور الـتي تـركـهـا مـعـجـبوه
جــــلـــبـت دفـــقــــة من األلـــوان إلـى فـــيال
بـيلمـيرو التي تضـم تمثالَـ أحدهما
نـــصـــفي يُـــظـــهـــر وجــهـه وآخــر كـــامل
ــعـجـزة كـرة الــقـدم.وحـضـر ســيـلـفـيـو
نـــيــفــيس ســـوزا كــهــربـــائي من ســاو
ــلــعب ألنه لن بــاولــو األحــد لــزيــارة ا

يتمكن من حضور اجلنازة الرسمية.
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بعـد ان انتـشر خـبر احـياء الـفنـان كاظم
الـسـاهـرحلـفل افـتـتـاح خـلـيـجي  25أثر
تغريدة حملافظ البـصرة أسعد العيداني
واحتـاد الكـرة الـعـراقي  أشـارا فـيـها ان
(كــــاظـم الــــســـــاهـــــر ورحــــمـــــة ريــــاض
سيفـتتحـان بطولـة خليجي  ( 25وعمت
الـفـرحـة بـ عـشـاق الـسـاهـر ورياض
لـيؤكـد العـيداني في رفعـا التـغريـدة 
تـصريح ان (مـشـاركـة السـاهـر غـير
مؤكدة وهذا تابع له شخصيا الى
التـزامـاته وحتفـظـاته. والسـاهر
ابن هذا البـلد وانا عـلى صعيد
شـخـصي  يـهـمـني ان يـحـضر
هــذه الـــبــطــولـــة بــعــد فــراق
الــبــطــولــة عن الــعــراق 43
عامـا وكاظم لـيس براغب
لــلــمــجيء لــلــبــطــولـة او
لـلـعــراق بـالـذات او الى
البصـرة وقال الـساهر
في تصريح أخير انه
يــعـــتــبــر الـــبــصــرة
مــــــديـــــــنــــــة احلب
والـــــسـالم و قـــــد
تــــكــــون عــــنـــده
ظــــــــــــــــــــــــروف
شــــخـــصــــيـــة
تــمـــنــعه من

نتخب االماراتي الى البصرة امس وصول ا
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شرف بالبصرة ويكون احلدث األبرز وا
أحني قامتي لـلقائمـ على هذا اإلجناز
العـظـيم وأخص بالـذكـر السـيـد احملافظ
أســعــد الــعــيــداني ورئــيس أحتــاد كــرة

القدم عدنان درجال..
أنـاشـد وبـأصـرار الــفـنـان الـكـبـيـر كـاظم
بدع الـكبير أبو وسام أن الساهر األخ ا
يــتــحــدى الــصــعــاب ويــفــاجـأ اجلــمــيع
ويـــكــون مـــلح كـــأس اخلــلـــيج الـــعــربي

بالبصرة).
ونـشرت رحـمـة أمس في صـفـحـاتـها في
(فيـسـبوك) فـديـو عن استـعـداد البـصرة
خلليجي  25وارفقته بـعبارة ( كل الهالّ
25 بـــــــــــيــــــــــكـم # ?خـــــــــــلــــــــــيـــــــــــجـي 

#خليجي_25_بصراوي).
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على صعيد متصل أوعزت
دني سـلطـة الـطـيـران ا
بـــــتـــــقـــــد جـــــمـــــيع
التـسـهيالت جلـميع
شـركـات الـطـيران
الــــعـــامــــلـــة في
مطار البصرة
الــدولي.وذكــر
ت الــســـلــطــة
فـي بــــــــيـــــــان
تـــــــابــــــعـــــــته

احلضـور هذا شـأنه وهذا ال يـعني انـنا
نــتــخـــلى عن كــاظم وال يـــعــني ان كــاظم
وانا باالمس صرحت يتخلى عن الـعراق
ان الـبـصـرة هي ام الـعـراق حتـتـضن كل
ا فـيـهم كـاظم لذلك انـا عـندي أبنـائـهـا 
امل كبير ان كـاظم سيكون مـلح البطولة
خللـيجي  25ولكن حـضـوره ليس مـؤكد
حلد هذه الـلحـظة) مضـيفا ان (مـشاركة
رحـمـة ريـاض مـؤكـدة ان شـاءالـله وهي
ديـنة ورحمة وافقت من اول ابنة هذه ا
ـــة حــضـــور الـــبـــطــولـــة واحـــيــاء مـــكـــا

االفتتاحية).
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ـقيم فيـمـا كتب الـكاتب ولـيـد الشـطري ا
ـو كــلـمـة له في االطــار قـال فـيـهـا في مـا
بعد ان عنونها بـ(السـاهر أيقونة الغناء

العربي وكأس اخلليج) :
طرب كاظم لحن وا وسيقار الكبـير ا (ا
الساهر أيقونة الغناء العراقي والعربي
حـضــور الـسـاهـر حــفل أفـتـتــاح بـطـولـة
كـأس اخللـيج بـالـبصـرة لهُ طـعم ونـكـهة
ـا صـرح بهِ مـحافظ خـاصة. أسـتـشـهد 
الـــبــصـــرة أســعـــد الــعـــيــدانـي حــضــور
الــسـاهــرهــو مـلـح الـبــطــولـة ..ال نــعـرف

ظروف الساهر ..
أنـاشد الـفـنـان الكـبـير كـاظم الـسـاهر أن
يلجم األصوات النشاز ويغرد في بطولة
حــفـل أفــتــتــاح كــأس اخلـــلــيج الــعــربي

(الــــزمــــان ) امس أن (رئــــيس ســــلــــطـــة
ــدنـي عــمـــاد عــبـــد الــرزاق الـــطــيـــران ا
األسدي أشرف على طبيعة استعدادات
مـــطــار الـــبــصـــرة الــدولـي وجــاهـــزيــته
شـاركة نـتخـبات الـكرويـة ا الستـقبـال ا
شـجع من في بـطولـة خـلـيجي  25وا
داخل العراق وخارجه حيث تزامن ذلك
نتخب مع استقبـاله امس االثن وفـد ا
وان سلـطة الطيران طار اإلماراتي في ا
دني أوعزت بتقد جميع التسهيالت ا
جلـمــيع شـركـات الــطـيـران الـعــامـلـة في
مطـار البـصرة الـدولي مع تـهيـئة جـميع
ـــســـتـــلـــزمـــات األســـاســـيـــة لـــغــــرض ا
استقـبالـها العـديد من الـرحالت اجلوية
الــقـادمــة من دول
اخلــــــــــلــــــــــيـج
والــــوفـــود
الــرسم
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الـشــاعــر والــنـاقــد الــعـراقي أحــتــفت به دار الــشـؤون
الثـقافية العامة لصدور كـتابه (الى أين أيتها القصيدة
بجـلسة استهلت بـقراءة السيرة الذاتـية للمحتفى به (?

قدمها الدكتور حسن عبد راضي.
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ـكـتب االعالمي لـلـجـنة عـضـو ا
بـية الوطـنية الـعراقيـة تلقى االو
تـــعــازي االوســـاط الــريـــاضــيــة
سائل واالعالمـية بوفاة عقيلته
الـــله جـل وعال ان يـــســـكـــنـــهـــا

فسيح جناته.
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ـيـة االردنـيـة شاركـت في  النـدوة الـتي اقـامـها االكاد
ي للـغة احتاد الـكتـاب في االردن احتـفاال بـاليـوم العـا

العربية.
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ـية ـي العـراقي تلـقى امنـيات االوسـاط االكاد االكاد
بـالـشـفاء الـعـاجل بـعـد تعـرضه لـوعـكة صـحـيـة ارقدته

فراش العافية.
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ـصـريـة خـضـعت لـعــمـلـيـة جـراحـيـة لـتـغـيـيـر ـمـثـلـة ا ا
ـن من مـنــطـقــة احلـوض بــعـد ــفـصل بــاجلـانب األ ا
سقـوطـها من عـلى سلم مـنـزلهـا وهي اآلن في مرحـلة

التعافي.
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الـروائي االردني صدرت له في عـمـان الروايـة الرابـعة
عـشــرة بـعـنـوان (غـيـوم عـلـى الـشـيخ جـراح) ويـقع في

توسط. 178 صفحة من القطع ا
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رئيـس نادي رجـال االعمـال الـثقـافي الـعراقي تـضـيفه
جـمــعـيــة مـكــافــحـة الــتـدرن واالمــراض الـصــدريـة في
ـــقــبـــلــة في نـــدوتــهـــا الــشـــهــريــة الـــعــراق اجلـــمــعــة ا
عنونة(االستثمار االقتصادي في القطاع الصحي). ا

bOFÝ bFÝ
الــروائي الــعــراقي ضــيــفه نــادي الــسـرد فـي االحتـاد
العـام لالدباء والكتاب  بجلسة حوارية ادارها الروائي

خضير فليح الزيدي.

احلــسـاب الــرســمي جلــائــزة (وورلـد
ــيـة كـان قـد ألـقى مـيـوزك أورد) الـعـا
الضوء على تربع  دياب قائمة أفضل
فـنـان عربـي لـعام  2022 عـبـر مـنـصة
(أنغـامي).كـما أشـار حـساب اجلـائزة

ÊU e « ≠  ËdOÐ
بدأت النـجمة الـسورية كـاريس بشار
تـصـويـر أحـدث أعـمـالـهـا الـفـنـيـة من
سلسل اجلديد (النار بالنار). خالل ا
و يـضم الـعـمل كل من الـنـجـوم عـابـد
فـهـد  جــورج خـبـاز طــوني عـيـسى
زيـنــة مـكي طـارق تــمـيم ونــخـبـة من
. ـمــثـلــ الـسـوريــ والـلــبـنــانـيـ ا
ـســلـسل من تــألـيف رامـي كـوسـا وا
و من وإخــراج مـحــمــد عـبــد الــعــزيـز
ـــفــــتـــرض أن يــــعـــرض فـي مـــوسم ا
ــقـبل.  عــلى صــعـيــد آخـر رمـضــان ا
تــصـدر الــنـجـم عـمــرو ديــاب  تـريــنـد
موقع الـتـغريـدات الـصغـيـرة (تويـتر)
بأحدث اغـانيه (سـنكل ) كـلمـات بهاء
الـدين مـحـمـد حلن عـزيـز الـشـافـعي
ــنـعم. كــمـا أن وتـوزيع وســام عــبـد ا

{ اســــطــــنــــبــــول وكــــاالت- تـــداول
اجلــمــهــور عــبــر وســائل الــتــواصل
االجـتـمـاعي أخـبـار وشـائـعـات حول
السـبب الـرئيـسي النفـصـال الثـنائي
الـــتـــركي "ألـب نــافـــروز" و "ايـــتـــشــا
تـــوران" بــعـــد عـالقـــة رومـــانـــســـيــة
ـــدة عــــام. وكـــانت جـــمــــعـــتـــهــــمـــا 
الــشــائـعــات تــؤكّـد ان اخلــيــانـة هي
الـسـبب الـرئــيـسي لالنـفـصـال حـيث
رجــحّت مـصــادر بـان تــكـون ايــتـشـا
تـــوران هي من خـــانـت ألب نـــافــروز
ومصادر أخرى أكّدت العكس.كشفت
مصادر مـقربة بـان السبب الـرئيسي
النـــفــصـــال الــثـــنــائي الـــتــركي "ألب
نـــافــــروز" و "ايـــتــــشـــا تــــوران" هـــو
سـلسل الـتـركي "وجع القـلب" وهو ا

إلى أن  ديـاب الـفنـان األكـثـر مـتـابـعة
ـنـصـة بـ  16.1 مـلـيـون مـتـابع عـلى ا
كـمــا أنه الـنــجم الـعــربي األسـطـوري
األكـثــر مـشــاهـدة عــلى (أنــغـامي) مع

اقتراب نهاية عام 2022.

من بـطـولة نـافـروز. وفي الـتـفـاصيل
فإن ايتشا  تلقّت عرض من أجل دور
سلسل وكانت قد أخذت زينب في ا
رأي حــبــيــبــهـا ألـب والـذي أعــجب
بالسيناريو بشكل كبير وطلب من
الـــشــركـــة بــان يـــكــون هـــو بــطل
ـسـلـسل دون عـلـمـهـا. وعـنـدما ا
ـوضـوع حـدث عـرفت ايـتــشـا بـا
خالف كــبــيـر بــيـنــهــمـا أدّى الى
انفصال الثـنائي بشكل نهائي. إال
ـسـلسل فـاروق تـورغوت أن منـتج ا
كــشـف أن هــذه األخــبـــار عــاريــة عن
الصحـة وانه  االتفاق في الـبداية
مـع الب واالتــــفـــاق بـــ الــــشـــركـــة
وايـــتـــشــا لم يـــتم بـــســبـب اخــتالف

باالجر.
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قـد تــكـون هــنـاك الــيـوم مــشـادة كالمــيـة بـيــنك و بـ
رئيسك بالعمل .رقم احلظ 21.

qL(«

يجـب ان تكـون اكثـر تـنظـيـما و لـديك قـدرة اكبـر على
التخطيط العمالك . 

Ê«eO*«

يــجب ان تــكـــون اكــثــر الـــتــزامــا في عـالقــتك مع من
حتب.يوم السعد االربعاء. 

—u¦ «

االعمال تـسير على ما يرام اليوم و كما خططت لها .
يوم السعد السبت.

»dIF «

حتدث اليـوم الكثير من الظـروف التى تكون لصاحلك
في العمل.

¡«“u'«

ـستحيل الجنـاح عالقتك و لكن دون جدوى. حتاول ا
. يوم السعد االثن

”uI «

تـتلـقى دعوة من قـبل احلبـيب للـخروج تـفرحك كـثيرا.
يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

خالف يـنــشب الـيــوم بـيــنك و بـ احـد زمـالء الـعـمل
حاول ان حتله بهدوء .

Íb'«

ـتـراكمـة تـرافـقك من الـصـباح الـبـاكـر .يوم االعـمـال ا
السعد االحد.

bÝô«

الـكل يـسعى الـيك و يـطلب ودك حـاول ان تـكون اكـثر
تفهما. 

u b «

قـد تــتـشـاجــر الـيــوم مع من حتب نــتـيــجـة خالف في
وجهات النظر. جتنب اجملادلة.

¡«—cF «

تشعـر اليوم باحلماسة و الـنشاط و الرغبة في اجناز
اعمالك .رقم احلظ 52.

 u(«

Âu−M «Ë X½√
بـالرغم من وفـاتهـا في عام  1964مازال الـعـديد يـبـحث عن اسـباب وفـاتهـا وهل نـتيـجـة انفالب
سـيـارتــهـا عـلى طــريق احلـلـة  –بــغـداد ام هـنــالك تـزيـيف فـي سـبب وفـاتــهـا ? وعـنــدمـا نـريـد ان
نستعرض جـزء من حياتها جند ان اسمها احلقيقي زهرة عبداحلس من اهالي طويريج مواليد
ـوسـيقى وبـدأت مـهـارتهـا مـنـذ كـانت تعـمل كـماليـة  في الـفواحت  1924ولم يتـهـيـأ لهـا دراسـة ا
الـنـسـائـيـة تـوفي والـدهـا وهي صـغـيـرة  وبـدأت مـيـولـهـا لـلـغـنـاء باحلـفـالت واالعـراس وكان زوج
ـوسـيـقى الـذي مـهـد لـهـا ان تدخـل اجواء الـفـن حتـى دخلـت دار االذاعة والـدتـهـا مـيـال لـعـشق ا
لهى الفارابي وكان ؤسـسان االخوان الكويتيان صالح وداود فعرضا عـليها بالعمل  بواسطة ا
هـناك شـاب انيق يـتابـعها وهـي تغني يـوميـا فسـاعدهـا صالح الكـويتي وسـجل لهـا اغاني بـسعر
مـيزة وكـان الشاب الـذي عشـقها تالكهـا البـحة ا تاز .ولـزهور مـوهبة بـحفظ االغـاني اضافـة 
لحن الـراحل عباس جـميل الذي حلن لهـا اغنية تـقدم لزواجهـا بعد وفـاة زوجها فوافـقت. وقال ا
(غريبة من بعد عـينج ) (انها قدمت اغنية غريبة من بعد عيـنج ييمه كاغنية وطنية باعتبار االم هو
الوطن  لكنـها بقيت على الرف وبـعد وفاة امها اتـصلت بي فقالت االن حان دور تـسجيلها وهي
مـن كلـمـات جـبوري الـنـجـار و تسـجـيـلهـا ) تـزوجت زهـور عام  1938من نـاصر جـمـيل وهو
لحن عـباس جمـيل فكان زوجـها شديـد الغـيرة علـيها ويـتشاجـر مع كل من يتعـرض لها شقـيق ا
ـلهى ويـعـمل مشـاكل يـوميـا لغـايـة بتـقد الـشـكوى عـلـيه و سجـنه في احلـلة وكـانت زهو في ا
تـمـتـلك سـيـارة اولـدزمـوبـيل ثم بـاعـتـهـا لـتـشـتـري سـيـارة فـولـكس واكن صـغـيـرة ويـسـوقـهـا احد
اقربـائها وكـانت تزور زوجـها لـلسجن بـ فتـرة واخرى وفي يوم اثـناء سـفرها الى احلـلة ومـعها
شـقيـقتـها وفي الـطريق تـعرضت الـسيـارة حلادث لـيقـفز الـسائق وتـتوفى شـقيـقتـها وهي تـصاب
بكدمات خـطيرة وادخلت زهـور مستشـفى احللة لتـتوفى هناك يوم  24كانون
االول عـام   1964ولـكن بــعض الـبــاحـثــ اكـدوا ان تـاريـخ وفـاتـهــا لـيس
حقيـقيـا بل هي بقيت عـلى قيـد احلياة لـغاية  2002ونشـرت خبر وفـاتها
ـرور احلـلـة والـديـوانـية ـتـابـعـ فـذهـبـوا  خـوفـا من زوجـهـا ولـم يـتـوقف ا
لـلبـحث عـن احلـادث في الـعام  1964ولم يـجـدوا اي تـفـاصـيل لـلـحـادث
علما ان سـيارة زهور معروفة لتبقى اغـاني زهور حس خالدة الى يومنا

هذا.

“Ëd U½ oŠöð  UFzUý
Ê«—uðË

ـــعــــروف في مــــدرســـتي الــــرســــام ا
الغسانية االبتدائية.

{ هل أقــمت في مـعـارض شــخـصـيـة في
دينة? ا

ــعــارض - شــاركـت بــالــعــديـــد من ا
عرض و الفنيه مع بعض الفنان 
ومعارض كانت حب الساعة الثابت 
تـقام سـنـويـاً في مـهرجـانـات الـربيع

 Í—u³'« —U³'«b³Ž ≠ q u*«
خـــلـــيـل يـــونس الـــصـــائغ مـــدرس 
وفــنـان مــوصـلي من أســرة تـمــتـهن
بدأ الرسم الفن التـشكـيلي وتمـارسه
مـنــذ طـفـولـته  مــعـجـبـاً بــالـفـنـانـ
الـتـشـكـيـلـي الـراحل جنـيب يـونس
وتميز ب وضرار القدو وبشيرطه 
وكنت ـدرسـة اإلبتـدائيـة أقرانه في ا
مــولــعـــاً بــالــطــبـــيــعــة ومــفـــاتــنــهــا
فــبــرع فـي رســمــهــا ومــوســيــقـــاهــا
وتــغــلب عـلـى أقـرانه مـن الـفــنــانـ
خــلــيل الــذيـن جــايــلــوه فـيــمــا بــعــد
الـصـائغ فـنـان خـجـول جـداً اليـجـيد
شارك تقد نفسه لالعالم كما يقول
ــــــوصل  في اغـــــــلب مــــــعـــــــارض ا
ومـــعـــارض مـــهـــرجـــانـــات الـــربـــيع
ـوصل  التقـينـاه على عـجل فكان با

هذا احلوار معه:
{ مـــــتى بـــــدأت فــــكـــــرة الــــرسـم تــــلــــوح

عنــــــــدك ?
فكرة الـرسم موجودهـة منذ الـصغر
فهي موهبة في أفراد أسرتي البالغ
عــــددهم ســــتـــة أفــــراد حـــيـث كـــنت

الرحمه لهـم وكنت قد تأثـرت كثيراً
بـــإســلــوب األســـتــاذ جنـــيب يــونس

رحمه الله.
{ هل لـكـم مشـاركـات فـنـيـة فـي مـعارض

العاصمة ..?
ي لــلــفــنــون ــعــرض الــعـــا - نـــعم ا
ـعــرض الــقــطـري وا الــتــشــكـيــلــيــة 
ـقام في بـغداد ا للـسـياحـة العـربـية 

ـعـلـمـ وكـنت أنال ومـعارض دار ا
اجلائزة االولى دائماً.

َن تــاثــر الــفــنــان خــلــيل في بــدايــاته  }
الفنية .?

- كان األستـاذ الفنـان الراحل جنيب
ــشــجــعـ من ا يــونس رحــمه الــله 
األوائل وكذلك االستاذ ضرار القدو
واالســـتــاذ يـــوسف ذنــون وغـــيــرهم

 1977ومعارض أخرى عديدة.
{ كــيف تـنـظـر الى جتـارب الـرواد جنـيب
يـــونـس وراكـــان دبـــدوب وضـــرار الـــقـــدو

وبشير طه وآخرين .?
- الفنان جنيب يونس رحمه الله لن
ي فناً إنه فنان عا يأتي فناناً مثله 
وخـــلـــقـــاً وكــذلـك الــفـــنـــان راكــان
ومن وضـرارالــقـدو الـرحــمه لـهم 
الفـنـان الـذين أعـتز بـهم ضـياء
يونس وهو أخي وحازم  جياد
وأخـيه غــا وعـادل احلـيـالي
وكــثـــيــر من وأخـــيه حــمـــيــد 
االخـوه الـفــنـانـ رحم الـله
من رحل وصــحــة وعــافــيـة

ن تبقى..
{ مـاهو سـبب إبـتـعادك عن

الضوء.?
- أنــا دائــمــاً أحب عــدم
الـــتـــبــاهي والـــظـــهــور
بــأنــني فــنــان أو رســام
ودائماً أقـول خلّي الناس
تعـرفـني وليس أنـا الذي

أعرّف بنفسي.

ايتشا توران

∫ mzUB « qOKš wK u*« wKOJA² «
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
 9 الـالزمـــــــة من  1الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.

ية لبطولة خليجي .(25
وكــانت سـلــطـة الـطــيـران قــد اجـتــمـاعـاً
عـنـي في مـطـار البـصرة موسـعـاً مع ا
اضي للوقوف الدولي في كانون األول ا
على طـبيـعة التـحضـيرات واسـتعدادات

طار لذلك احلدث الكروي اخلليجي . ا
وتوزع تمقرات  إقامـة الوفود الرياضية
ـــشــاركــة في الـــبــطــولــة عـــلى فــنــادق ا
الــبـصــرة فـيــمـا ســيـكــون مـقــر الـوفـود
ــركـز ــؤتــمــرات وا اإلعالمــيــة وقــاعــة ا

اإلعالمي في فندق مناوي باشا.
فيـما اعـلن النـحات احـمد البـحراني في
صـفــحـتـه في (فـيــسـبــوك) عن مـســابـقـة
ترافق بطـولة موضحـا(صدقائي جـميعاً
ا خلـليجي العـراق خليـجي البصرة دعمً
 25ثالث مـســابـقـات سـتــكـون هـدايـاهـا
ثالث نـسـخ مـصـغــرة من كـأس اخلــلـيج

موقعة من البحراني ! 
نافـسة مع بداية كأس وستكون بـداية ا
اخلــلــيج يــوم  5/1/2022وســأعــلن عن
تـــفـــاصــيل مـــســـابــقـــة رســوم األطـــفــال
بـالتـعـاون مع ( غالـيـري حـامد سـعـيد )
في الــبـــصــرة وكــذلك كــيــفــيــة ارســال
ـســابـقــة اجـمل الــصـور بــالـنــسـبــة 
صـورة وسنـنـتـظـر نـهايـة الـبـطـولة
لـنـكـرم افضـل برنـامج ريـاضي او
مـــــراسل ريـــــاضي بــــاخـــــتــــيــــار

اجلماهير).

كاظم الساهر

رحمة

اسعد العيداني



{ طــــوكــــيــــو (أ ف ب)  –لـم يــــعـــد
الــقــطــاع الــســيــنــمـائـي الــيـابــاني
ــوجّه نــحــو الــســوق احملــلــيـة” “ا
والـذي يـواجه نـقصـاً في الـتـمويل
ــواهب يـــنـــجح في اســـتــقـــطـــاب ا
الـــشــابــة عــلـى مــا يالحظ اخملــرج
هـيروكازو كورييدا الذي تعاون مع
مـخرج شباب في مـسلسل يُطرح

قريباً عبر منصة “نتفليكس.”
ويرى اخملرج البالغ  60عاماً والذي
نـال السـعفة الـذهبـية في دورة عام
 2018من مـهرجـان كان الـسيـنمائي
” (Shoplift-عـن فيـلمه “شـوبـلـفـترز
واقف التي  ?(ersأنّ الـتصرفـات وا
تــنــطــوي عــلـى تــعــجــرف وظـروف
ـرئي الـعــمل الـقـاسـيـة في اجملـال ا
ـــســمــوع احملــلي حتــوالن دون وا
إجنــاز إنـتــاجـات يــابـانـيــة حتـظى
ي نفسه الذي حتققه بـالنجاح العا

األعمال الكورية اجلنوبية.
ويــقــول كــوريـيــدا في مــقــابــلـة مع
وكــالــة فــرانـس بـرس إنّ “الــبــيــئـة
ااالبـــتــكــاريـــة لــديـــنــا يــنـــبــغي أن
تدنية تتغيّر ?”الفـتاً إلى الرواتب ا
وسـاعات العمل الطويلة في اجملال
الـــســيــنــمــائـي بــاإلضــافــة إلى أن
ن يخـتار ـسـتقـبل غيـر مـضمـون  ا

العمل في هذا اجملال.
ويــضــيف “ركّــزت خالل مــســيـرتي
عـلى كيفية إتقـان عملي لكن عندما
أنـظر من حولي أرى أن الشباب لم
يـــعـــودوا يــــخـــتـــارون الـــعـــمل في
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في كل عــام جـديـد تــشـرع دول عـدة بــإزاحـة الـســتـار عن وثـائق
تـاريـخـيـة عـمـرهـا يـتـراوح بـ خـمـسـ وعـشـرين عـامـا بـحـسب
قـوانـ الـســريـة لـكل دولـة. ويـكـون الـكــشف عن الـوثـائق بـشـكل
علومات السرية مدروس وتدريجي فبعض الدول يتيح الوثيقة وا
عـتـرف بهـا حـصراً ـرخصـ من مـراكز الـبـحـوث ا لـلـباحـثـ ا
يـ فضالً عن التـسريـبات التي وهنـاك تراخـيص تمنح لألكـاد
ـدهش. وتـبقى ـيـة البـاحـثـة عن البـريق وا تـنـعش الـصحـافـة العـا
ــا يـتــضــمـنه وثـائق الــدول الــكـبــرى هي األغــنى واألكــثـر اثــارة 
عـظم الـدول لكن ارشيـفـها من مـعـلومـات تخـص أبرز االحـداث 
هنـاك ب الدول الـكبـرى ومنهـا روسيا والـص ال تـمارس تقـليد
كـاشـفـة حـتى لو مـضى عـلى االسـرار قـرن كـامل بـالرغم من ا
بـعض االسـتـثـنـاءات الـتي قـامت بـهـا مـوسـكـو قـبل سـنـوات حول

ية الثانية. اسرار حقبة احلرب العا
إنَّ بعضَ االسـرار يبقى محرجاً للدول عند كشفه حتى لو مضى
نـصف قــرن عــلـيه أمّــا الـدول الــتي تـكــشف عن وثــائق عـمــرهـا
ـنظـور تـبـريري عـشـرون عـاماً فـهي تـقـدم احلـقائـق مصـحـوبـة 
وتفـسـيري من الالعـبـ الـسيـاسـي الـذين كـانوا أبـطـال احداث
مـرّت عـلـيــهـا تـلك الـوثـائـق ألنـهـا تـخص فـتــرات قـريـبـة جـدا في
الــســيـــاق الــتــاريــخـي. ومن ذلك مــا كـــشــفــته وثـــائق احلــكــومــة
ـشاركـة االسـترالـية في االستـراليـة مع مـطلع هـذا العـام بـشأن ا
تحـدة الحتالل العراق. والوثـائق محدودة العدد حرب الـواليات ا
ـناقـشات في مـجلس الـوزراء األستـرالي وبعض تمـثل نصـوصا 
ـثله االتـصـاالت الـدولـيـة في تـقـييم مـسـتـوى اخلـطـر الـذي كـان 
الــعــراق عـلى الــنـظــام الـدولـي وتـمــضي احلـكــومـة االســتـرالــيـة
بالـتعـليق الـيوم بالـقول انّ الـقرار األسـترالي كـان منـاسبـاً لظرفه
الـدولي بـالـرغم من انّ التـبـريـرات تبـدو واهـنـة وغيـر مـهـنيـة بـعد
سـنـوات من كـشف الـتـحـقـيـقـات االمـريـكـيـة والـبـريـطـانـيـة عن انّ
مـسـوغـات احلـرب بـدافع أسـلـحـة الـدمـار الـشـامل كـانـت أكـذوبة
مـشت وراءهـا كـبـرى األجهـزة االسـتـخبـاريـة في الـعالم مـغـمـضة
العـيون من دون تـفسـير واضح لذلك االنـقيـاد االعمى نـحو حرب
خرجت جـميع الدول مـنها خاسـرة أو من دون مكاسب باسـتثناء
ايـران الـتي لم تـعـلن مـشـاركـتـهـا رسـمـيـا في تـلـك احلـرب االمر
قلب الذي وقعت فيه الذي يـعطي صورة واضحة عن ازدواجيـة ا

الدول الغازية والعمياء.
وفي ايـرلـنــدا جـرى رفع الـسـريـة ايـضـاً عن وثـائق تـخص حـقـبـة
الـزعـيـم الـلـيــبي الـراحل مــعـمـر الــقـذافي وكــيف كـانت ايــرلـنـدا
ساعدات من حترض في فـترة تلـقي اجليش االيرلـندي السـري ا
ليـبيا على أن يـنتقم الـقذافي من مارغـريت تاتشر رئـيسة الوزراء
البـريطانية في تلك احلقبة من خالل ربط التجارة الليبية مع دبلن

بدل لندن.
كشوف عـنها مهما غيـر انّ احلقيقة الكـبرى ال تظهرها الـوثائق ا
كـانت درجـة الـشفـافـيـة ألنّ أحداثـاً مـثل حـرب العـراق تـخـللـتـها
جرائم عـظيـمـة نالت من شـعب كامل وتـلك مـسؤولـية تـاريخـية ال
جتــرؤ ايــة دولــة عـلـى حتـمّــلــهــا عــلـنــاً من دون ســيــاق تــبــريـري

. وتسويفي كما يحدث عندما يكتب األقوياء التاريخ دائماً

كعـصـفورٍ جـريحٍ في عـاصـفةٍ هـوجـاء أرى الـعام اجلـديـد يدخلُ
ِ ٍ مـوحـلـت ِ; أوْ كـمـشـرَّدٍ  بـقـدمـ إلى الـبالد بـجـنـاحـ مـهـيـض
ـضـرَّج وأسـمـالٍ بـالــيـةٍ يـطـرقُ بـأصــابـعه الـرمـاديــة بـاب الـبالد ا
بـالــعـبــرات واحلـسـرات واآلهــات ومـثل الــذي يـرى جــرحـاً عـلى
رأسـهِ شجَّ بـسـيفٍ صـبـيـحــة الـعـاشـر من عـاشـوراء أرى األمل
يـزحفُ مـتـعـثــراً بـالـظالم ولـيسَ هـنـاك من ضـوء يـسـتـدلُّ به عـلى
تـعـب وهم ـزاميـر أنـ ا ـضـيئـة  الـدرب سـوى شهـقـات قـلبه ا
يـعـزفـون أنـاشـيـد الـفـقـراء بـ الـنـاس واألرصـفـة كـتـغـريـد بالبل
اجلـنَّـة ومـثل الــذي يـشـتـري سـمـكـاً مـازال في الـنـهـر أرى ثـروة
البالد تـنفـرط من خزائن الـفسـاد إلى أفواه الـتمـاسيح واحلـيتان
واألحـزاب ومـثل الـذي يـقـتـادهُ رجـال األمن في لـيـلـةِ عـرسهِ إلى
أقبـيه مظـلمة أرى شـفتي الالهـثة إلى لثم تـراب البالد تـنزف دماً
عـلى أرض الـســواد ومـثل الـذي تـنـاول طـعـامــاً مـتـعـفّـنـاً في عـزّ
متْ أحالمه وأصبحتْ صيف وقـد تنـاهى له نعيق الـغراب فـتسمـَّ
ـاء للـزائرين في كـربالء مـنتـظراً قبض ريح ومـثل الـذي يسـقي ا
ـغلـوب عـلى أمـرهم في األجـر والـثـواب; هـكـذا هـو حـال الـنـاس ا
ــتـرعــةِ بـاجلـنــون ألصـحــابي الـذين الـبالد. لــكـنـي أرفع كـأسي ا
ـثـلهم ”وأقـول ـرحـون بالـفردوس; “أولـئك أصحـابي فـجـئني 
ا رايــتي تــبــقى وكــأسي مــتــرعـة” ســقــطت جــمـيـع األقـنــعــة فــأمـَّ
ألصـحــابي وهم يـراقــصـون حـور الــعـ ولـلــذين يـنــسـجـون من
ـهــاجــر درب عـودة لــلــبالد; لــهـؤالء مع ــنـافـي وا عـبــراتــهم في ا
الفـقراء والطيب والنبالء في بالدي أطبعُ قـبلةً ساطعةً مثل قباب
الذهب عـلى وجوهـهم الناصـعة البـياض مـثل قلوب األمـهات. أمَّا
الذين يـظهرون بـوجوهٍ بـيض وخلف الكـواليس يـضربون بـذيولهم
الطـبول والـدفـوف إلى أوليـاء نـعمـتهم أقـول: الـشفـقـة علـيكم; فال
ة بـنــفـوسـكم عـلـى األرض وال آخـرة لـكم سـوى أبـواب حـيــاة بـهـيـَّ
ـصيـر. وحتى أرى رأس الـسنـة بعـينـ مشـرقت جهـنَّم وبئس ا
وأحـاول أنْ أزيح الظالم الذي يعـشش في مجاهيل روحي أدعو
بيـاض قلوب األمهات إلى الترتـيل والدعاء والصالة على سجادة
البالد الـتي تـشكـو من الـيبـاب وأدعـو الشـهـداء أنْ يخـرجوا من
اكفـأنهم ويـنشـرونهـا كرايـات بيض في سـموات الـنحـيب والعزاء
والـوجع وأتوسل إلى الـله أنْ يُـهدي الـسيـاسي في بالدي ويـهبهُ
النـزاهة واحملـبة والـصـدق وأنْ يكـون ضمـيره هـو الرقـيب وقبل
أنْ يسـتلـقي عـلى سريـره الـوثيـر علـيه أن يـفتح الـنـافذة ويـصغي
ـوظـفـ في الــشـوارع عـلى أمل السـتـغــاثـة الـفـقــراء وهـتـافــات ا
ـعـدمـ األراضي الـذين الــتـصـويت عـلى سـلّم الـرواتـب; ويـهب ا
ـشافي خـدعوا في مـشـروع داري; ويـطمـئن عـلى اجلـرحى في ا
وأن ال تعـود مفـخخـة أو أحـزمة نـاسفـة للـمدن اآلمـنة أو مـسدس
كا الـصوت يـتـربص باألبـرياء أدعـو نـهر دجـلة أنْ يـغسل وجه
بــغــداد من الــرمــاد والــدخــان واألسى وأدعــو الــفـرات أنْ يــهب
ــاء لـيــروي الــبـســاتـ الــفـقــراء ســمـكــاً وســواقي يــزدحم بـهــا ا
واحلـقــول الـعـطـشى ولـتـنـزل األمــطـار من سـمـاوات بالدي عـلى
عدم األرض اجلدباء وينهض الزرع ويفيض الل على موائد ا
واحملـرومـ ولـيـتحـرر األبـريـاء من سـجـونهـا الـتي صـارت اكـثر
ـتنزهـات أريدها سـنة عراقـية تغـار من كرمهـا وألقها عدداً من ا
كل البـلدان سـنة يـشبـع بهـا الفـقيـر ويجـد مـأوى يلـيق بعـذاباته
سنـة ال دموع تنهمر من نوافذ الـبيوت احلزينة على صدر البالد

سنة مضيئة بالنور واحلب واألمل.
 أجل أريدهـا سنة حلـوة مثل عروس في ليـلة زفافهـا رافعاً كفي
بـالـدعاء من مـهـجري الـبعـيـد أالَّ يهـنأ الـسـياسي بـحـياتهِ وطـعامه
وثـروته وأبــنـائه مـا لـمْ يـكنْ آخـر فـقــيـر في الـبـالد قـد شـبع ونـام
مـطــمـئـنــاً وبـسالم. إلــهي دع بالدي تـســتـحم بــالـضــوء وتـنـهض
صـبـاحـاً وسـعــادة الـفـردوس تـمأل وجـوه أنـاســهـا الـطـيـبـ مـثل

شمسك احلنون.
ـصـيـبـة وحـلَّتْ الـرزيَّة  فلـقـدْ عـظـمتْ ا
ـــاقـــــ والــــلــــصــــوص مـن هــــؤالء األفـَّ
والرعـاع عليـنا فلعنَ الـله من استباحَ
جـمالك أيتـها البالد وأطـفأ نور وجهك
ونـــهـبَ ثـــروتك مـن فم الـــفــــقـــراء إنَّك

مُجيب الدعاء يا الله.
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اجملال السينمائي والتلفزيوني.”
ـسـاعـدة عـلى حـلّ األزمة وبـهـدف ا
الـقـائمـة في القـطاع تـعاون مـخرج
” (Still Walking)ســتــيل ووكــيـنغ“
” (Nobodyو”نــــــــوبــــــــادي نـــــــووز
 (Knowsمـع ثالثة مـخـرج شـباب
فـي مــســلــسل يُــعــرض في كــانــون
الــــثـــاني/يــــنـــايـــر اجلــــاري عـــبـــر
“نـتفليكس.”ويـشيد بصفات زمالئه
علوماتهم الواسعة عن الـشباب و
ـعــدات والـتـقـنـيـات والـتي تـفـوق ا

معرفته في هذا اخلصوص.
ويــتــألف مــســلــسل “ذي مــكــانـاي:
” (The Ma-ـنـزل آل مـايـكو الـطـبخ 
kanai: Cooking for the Maiko

 (Houseامـن تــسع حـــلــقـــات وهــو
ـانـغا مـقـتـبس من إحـدى قـصص ا
ـصـورة وتدور أحـداثه في كيـوتو ا
(غـرب الـيابـان) داخل مـجمـوعة من
ـبتـدئات. وبـينـما فـتيـات الـغيـشا ا
ـتحركـة اليابـانية حتـظى الرسوم ا
بـشـهـرة كـبـيـرة في مـخـتـلف أنـحاء
الـــــــــــعـــــــــــالـم ال حتـــــــــــقـق األفـالم
ُنـتجـة في األرخبيل ـسلـسالت ا وا
جنـــاحــــات في اخلـــارج مـــقـــارنـــة
بـــاألعــمــال الـــكــوريــة اجلـــنــوبــيــة
كـمـسـلسل “سـكـويـد غا ”أو فـيـلم
“بـاراسايت ”لـلـمخـرج بـونغ جون-
هـــو الـــذي دخـل عــام  2020تـــاريخ
الــسـيـنـمـا كــأول فـيـلم غــيـر مـنـجـز

بـالـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة يـفـوز بـجـائـزة
األوسـكـار العـامة ألفـضل فـيلم. ولم
تــأبه حــكــومــة كــوريــا اجلــنــوبــيـة
بــحــجم الــنــفــقــات اخلــاصـة لــدعم
ـا أتـاح قــطـاعــهـا الــسـيــنـمـائـي 
يـة كثيـرة منذ حتـقيق جناحـات عا
عـــشـــرين عـــامـــاً لــكن “فـي الــوقت
نـفـسه كـانت اليـابـان تتـوجّه نـحو
الـداخل ”ألنّ الـسـوق احمللـيـة كانت
كـافية لها على ما يالحظ كورييدا.
ويــرى اخملـرج الـذي اخــتـار أخـيـراً
الـعمل خـارج اليابان أنّ “مـا حصل
هـو الـسـبب الـكـامن وراء الـفـجوة”
بـ البـلدين. وأوضح أن فـيلم “ذي
ُــنـجَـز فـي فـرنـسـا تـروث (2019) ”ا
والـذي تـشـارك فيه كـاتـرين دونوف
وجـولييت بيـنوش وفيلم “بـروكر”
 (2022)الــكــوري اجلــنــوبـي والـذي
يــــتّــــخـــذ مـن االجتـــار بــــاألطــــفـــال
مــــوضــــوعـــاً أتــــاحــــا له حتــــديـــد
الـثــغـرات في الـسـيـنـمـا الـيـابـانـيـة
بـــصــــورة أفـــضل. وســـبق أن دعـــا
كــوريــيـدا ومــخــرجــون يـابــانــيـون
آخـرون هذا الـعام إلـى إنشـاء مركز
ـاثل للمـركز الوطـني السيـنمائي
في فـرنـسا بـهـدف تعـزيـز التـمويل
اخلـاص بـاإلنـتاجـات الـسـينـمـائـية
والــتـلــفـزيــونـيــة وحتـســ ظـروف
الـعمل في اجملـال.ويشيـر استطالع
أجــرته احلــكـومــة الـيــابــانـيــة عـام
 2019إلـى أنّ ثـلــثـي الــعـامــلــ في
اجملـال الـسـيـنـمـائي الـيـابـاني غـير

ي ريـنـر "مـحـاط بـعـائـلـته جـيـر
ـتـازة".وقد وهـو يـتـلـقى رعـايـة 
رُشح ريـــنـــر الـــبـــالغ  51عـــامـــاً
جلـائــزتي أوسـكـار عن دوريه في
The " "The Hurt Lockerو"
."Townوظهـر أيضـاً بشـخصـية
ـعـروف أيـضـاً كـلـيـنت بـارتـون ا
كــالــبــطل اخلــارق "هــوك آي" في

عدد من أفالم سلسلة مارفل.
ـتـلك ريـنـر عـقـاراً بـالـقـرب من و
مــاونت روز ســـكي تـــاهــو وهي
مـنـطـقـة قـريــبـة من ريـنـو بـواليـة
نـــيـــفـــادا تـــعـــرضت لـــعـــواصف
شـــتـــويـــة وفق "ذي هـــولـــيــوود
مثل األمريكي ريبورتر".وتطرق ا
أخــيــراً عــبــر وســائل الــتــواصل
االجتـماعي إلى الـظروف اجلـوية
ــنـطـقــة احملـيـطـة الـقــاسـيـة في ا
ـتاخمـة لواليتي ببـحيرة تـاهو ا
كالـيفورنيـا ونيفـادا وهي وجهة

{ بـوريرام (تايالند)(أ ف ب)
- عـــنــد شــروق الـــشــمس في
يالد جرى صـباح يـوم عيـد ا
إطالق  13حـــيـــوانـــاً من نــوع
كــــركي ســــاروس من جــــنـــوب
شـرق آسيـا فوق مـياه بـحيرة
تــايالنــديــة في مــحــاولــة نـدر
مــثــيــلـهــا إلعــادة هــذه األنـواع
ـــــهـــــددة بـــــاالنـــــقـــــراض إلى ا
احلـــيــاة.كـــانت هـــذه الــطـــيــور
ـهــاجـرة عـلى الــكـبــيـرة غـيــر ا

وشـك االنـــقـــراض قـــبل حـــوالي  50عـــامـــاً
وكـــانـت مـــوجـــودة بـــأعـــداد صـــغـــيـــرة في
األســر.وأجــريت أول عـمــلــيـة إعــادة إدخـال
نـاجحة إلى البرية في عام  ?2011ومنذ ذلك
احلـــ أعــــيـــد أكـــثـــر من  140طــــائــــراً إلى
مـوطنـها الـطبيـعي في مقـاطعـة بوريرام في
شـمـال شـرق البـالد.وقال احلـاكم تـشـايوات
تـشونتيـرابونغ بعد إطـالق احليوانات "هذا
كان الوحـيد الذي تستـطيع فيه طيور هـو ا
كـركي ساروس التايالندية العيش والتكاثر

فردها".

نُـقــلت الـطـيـور في حـاويـات خـاصـة من
حـديـقـة حـيـوانـات ناخـون راتـشـاسـيـما
إلـى خزان هواي تـشوراخـي ماك.وجرى
كن إطالق الـطيور الثالثـة عشر التي 
الـتعرف عـليهـا من خالل ريشـها األحمر
الـفـريـد الـذي يـغـطي رؤوسـهـا بـصورة
مـتزامـنة وهي تـرفرف بـأجنـحتـها أمام
مـتفرجـ مندهـش أتوا خـصيصاً إلى
شاهدتـها.ونسبة جنـاح العملية ـكان  ا
مُـرضيـة إذ يعيش  %60إلى  %70مـنها
بـعـد إطالقهـا.ويتم تـزويـد كل طائـر قبل
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إنـتــاج شـركــة "يـونــيـفــرسـال"
ـتـحـركة وهـو عـمل بـالرسـوم ا
من سلسلة " "Shrekالشهيرة.
وحصد الفيلم  22مليون دوالر
خالل عـطــلـة نــهـايــة األسـبـوع

األخيرة.
Black Pan-" وحــــقق فــــيــــلم
ther: Wakanda Forever"
الــــضـــخم مـن إنـــتـــاج شـــركـــة
ديـــزني إيـــرادات بـــلـــغت 6,5
ــركــز ماليــ دوالر لــيـــحــتل ا

الثالث.
 وارتــــفع إجــــمـــالي عــــائـــداته
احملـــلــيــة إلى  439,6مــلــيــون
دوالر في ثمانية أسابيع.وجاء
ـــــركـــــز الــــــرابع فــــــيـــــلم فـي ا
Whitney Houston: I"
Wanna Dance With
 "Somebodyمـن إنـــــــــتــــــــاج
سوني مع إيـرادات بلغت 5,4

مالي دوالر.
مثلة اإلنكليزية  وقد جسدت ا
نـــاومي آكي في هـــذا الـــفـــيــلم
ـغـنـيــة الـشـهـيـرة شـخـصــيـة ا

. الراحلة ويتني هيوس
ـــرتــبـــة اخلــامـــســة حل وفي ا
الــفــيــلم الــدرامـي الــكــومــيـدي
" "Babylonمـن إنـــــــــــتـــــــــــاج
بارامـاونت مع إيرادات بـلغت

 3,6مالي دوالر. 
وأدى بـــراد بــــيت ومــــارغـــوت
روبي دور الــبــطـــولــة في هــذا
الـــعــمل حتـت إشــراف اخملــرج

داميان شازيل.

{ لــوس اجنــلــوس(أ ف ب) -
Avatar: The" حـــصــد فـــيــلم
 "Way of Waterإيـــــــرادات
قــاربت  82,4مــلــيــون دوالر
في عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع
فـي أمــريــكـــا الــشــمـــالــيــة
لـيــرتــفع إجـمــالي عــائـداته
ـيـاً في إلى مـلـيـار دوالر عـا
وقت شـبه قـيـاسي عـلى مـا
أفـــادت شـــركـــة إكـــزبـــيـــتــر

ريليشنز.
ووصــــلت إيــــرادات فـــيــــلم
اخليال الـعلمي عـلى شباك
الـــتــذاكـــر في أمــريـــكــا إلى
 440,5مـــــــلـــــــيــــــون دوالر
إضافة إلى  957مليون دوالر
حــــقـــقـــهـــا في اخلـــارج. وقـــد
جتــــاوزت ســــتــــة أفالم فــــقط
ــــلــــيــــار دوالر من حــــاجــــز ا
اإليــرادات في أول أسـبــوعـ
لـــهـــا.لــــكن اخملـــرج جــــيـــمس
كـامـيـرون أشـار إلى أنّ الـفـيلم
يـزانية الـطائلـة من إنتاج ذا ا
شـركــة "تـونــتـيث ســنـتــشـري"
ـبلغ يـحـتاج إلى ضـعف هـذا ا
لـيـرد تــكـالـيف إنــتـاجه ويـبـدأ

مرحلة حتقيق األرباح. 
وكــان فـيــلـم "أفـاتــار" األصــلي
حـصد إيـرادات قيـاسـية بـلغت

 2,9مليار دوالر.
ــــركـــز الـــثـــاني في وحل في ا
Puss" صاالت أمـريـكا فـيلم
in Boots: The Last
 "Wishالــعـائــلي من

بـالثـلج مرفـقـاً إياهـا بشـرح جاء
فـيه "تـسـاقـط الـثلـوج فـي بـحـيرة

تاهو ليس مزحة".

ــيـاً.وفي 13 تـزلج مــشــهـورة عــا
كانـون األول  نشـر رينـر تغـريدة
تـضمـنت صورة لـسيـارة مدفـونة

ستراسبـورغ (فرنسا) (أ ف ب)
 –يـتمـيز الـساحـر الفـرنسي من
أصل لـــبـــنـــانـي-ســـوري مــارك
ــاركــوبي ــعـــروف  بــيـــطــار ا
بجـرأته وبحسّ االرجتـال لديه
مــا مـــكّـــنـه من الـــفـــوز أخـــيــراً
بـبطـولة الـعالم في هـذا اجملال.
ويُـعـتبـر بـيطـار الـبالغ  28عـاماً
من أربــاب مــجـــاله أي ألــعــاب
اخلـــــفـــــة بـــــورق الـــــلـــــعب (أو
الـــكــوتـــشــيـــنــة) مـع أنه لــيس
مـــعــروفــاً مـن اجلــمــهـــور عــلى
نـطـاق واسع وقـد وقف أخـيـراً
عــــلى أعـــلـى درجـــات مـــنـــصـــة
الــتـتــويج في بــطــولــة االحتـاد
الدولي جلمـعيات ألـعاب اخلفة
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ـتـحـدر من ويـشـرح مـاركـوبي ا
مـديــنــة سـتــراسـبــورغ أن هـذه
ــثــابــة دورة الـــبــطــولــة “هي 
ــبــيــة في مــجــال األلــعــاب األو
ألـعـاب اخلـفـة وتقـام كل ثالث
كل مـــــرة فـي دولــــة .”ويـــــصف
ـستوى في الوصـول إلى هذا ا

مجاله بأنه “إجناز.
وبــات مـاركـوبي ثــاني فـرنـسي
فـحسب يـفوز بـالـفئـة األبرز في
هذه البطولة منذ انطالقها عام
 ?1948بـعـد جـان جـاك سـانـفـيـر

عـدم االنـضمـام إلى نـادٍ وتـعلّم
مهـارات ألعـاب اخلفـة ميـدانياً

في الشارع. 

عـــــام  .1979وقـــــد وصل مـــــارك
ـسـتـوى عـبر بـيـطـار إلى هـذا ا
مـسـارات غـيـر تـقـلـيـديـة إذ آثر

ومع أن قــريـبـاً له عــلّـمه احلـيَل
األولى عـندمـا كان في الـثامـنة.
لم ينطـلق فعلـياً في هذا اجملال

إال بــعـد عـشـر سـنـوات عـنـدمـا
حضر عرضاً توضيحياً أللعاب
اخلـفــة عـلى اإلنـتـرنت فـحـاول
تقلـيد ما شاهـده بأوراق اللعب
التي وجدها في مكتب والديه.
ويروي “بعد شهر من التدريب
قـــصــدتُ مـــحــطـــة الــقـــطــارات.
وأمـــضــيت كل فـــتــرة مـــا بــعــد
الــظــهـــر في اخلــارج وتــرددت
لــــســـاعـــات وأخـــيـــراً جتـــرأت
ونــفـــذت حــيــلــتــــــي لــشــخص

غريب. 
صـــــــــحــــــــــيح أن أدائـي كـــــــــان
مـــتــواضــعـــاً ولــكن عـــلى هــذا

النحو كانت البداية.
وعـاود الكـرّة في الـيوم الـتالي
ثم في مـــا أعـــقـــبه حـــتى بــات
مــؤهـالً بــعــد بــضــعــة أشــهــر
لــتــقـد عــروضه في احلــانـات
والـنـوادي الــلـيـلـيــة فـكـانت له
فـيـهـا “لـيـالٍ سـحـريـة ”بـحـسب

وصفه. 
ويــقــول “كـــنت أمــارس ألــعــاب
اخلـــــفـــــة فـي كل مــــــكـــــان ومع
اجلــمــيع أكــانــوا ســيـاحــأً في
مـحــطــة احلـافـالت أو عـشــاقـاً

يختبئون خلف الباب. 
وبدأت أزور مدناً أخرى ومنها
ليون ومرسيليا وأسافر خارج
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يــــــتــــــقــــــدم أســـــــاتــــــذة وطــــــلــــــبــــــة قــــــسـم الــــــقــــــانــــــون 
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بـــــالـــــتـــــهـــــاني والـــــتـــــبـــــريـــــكـــــات الـى رئـــــيس الـــــقـــــسم
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ـنـاسـبـة تـرقـيـته الى مـرتـبـة االسـتـاذيـة  مـتـمنـ له دوام
التوفيق والنجاح والتألق العلمي.
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وأثّـر انـغـمـاس جنل الـطـبـيـب
فـي نـــشـــاطه عـــلى حتـــصـــيـــله
العـلمي في مـجال عـلم األحياء
إذ يـــقــــرّ بــــأنـه لم يــــكن يــــولي
دراسته “اهتـمامـاً كبـيراً ”حتى
أنه كـان يـنـفّـذ حـيـله الـسـحـرية
خالل احلــصص الــتــطـبــيــقــيـة
ـــدرّس يـــديــر “عـــنـــدمـــا كـــان ا
ظــهــره”فــرسب ثـالثــة فـــصــول

دراسية قبل أن ينال شهادته.
ـكـثـفـة أللـعـاب ـمـارسـة ا لـكن ا
اخلـفة والـتفـاعالت مع جمـهور
مــتــغــيــر بـاســتــمــرار ســاهـمت
تدريـجيـاً في جعـل مارك بـيطار
فـنـانـاً في هـذا اجملـال فـاتـخذه

مهنة له.
 ويــــتــــذكّــــر قــــائالً “ذات يـــوم
أعــــــطــــــانـي رجل خــــــمــــــســــــة

يوروهات.
 لم أصــدق ذلك ألنـنـي لم أطـلب
شــيـــئــاً إذ لم تـــكن لــدي رؤيــة

جتارية للسحر”
ثـم انــتـــقـل إلى مـــرحـــلــة حـــيل
ألـعاب اخلـفة بـالـقبـعة وتـقد
عـروض في حــفالت الـطالب أو

الشركات.
أصـــبح مـــاركـــوبي مـــحــتـــرفــاً
واخـتيـر ضـمن منـتـخب فرنـسا

أللعاب اخلفة.
ÎUOM  Î«b  Íu

ويقول جـان جاك سانـفير الذي
بات مـدرباً لـلمنـتخب الـفرنسي
ـرة األولى الــتي انـضم “مــنـذ ا
فيـها إلى الفـريق الحظـنا فوراً
أنه مختلف جداً فقد قدم شيئاً
لم نــكن نـــراه عــادة في ألــعــاب
اخلــفـة. وقــد جــعــلـنــا نــضـحك
كــثــيـراً أيــضـاً .”ويــضـيف “إنه
قـوي جـداً من النـاحـيـة الفـنـية

مع أنه ال يبدو كذلك.
 وقــد تـمـكن من فــرض أسـلـوبه
الشخـصي وهو أمر صعب في

ألعاب اخلفة”
 .لــكـنّ ســانــفــيــر يــعــتــرف بــأن
تلميذه ال يحـظى بعد باإلجماع
إذ “يخـالف الكـثيـر من الـقواعد
وهـو مـا ال يــسـتـســيـغه إطالقـاً

البع في وسط ألعاب اخلفة.”
ويــؤكـــد مـــاركـــوبي اقـــتـــنـــاعه
بـــأســلـــوبه اخملـــالف لـألعــراف
التـقليـدية وتـوقعات اجلـمهور.
ويــقـول “لــقــد كــان مــا أقـوم به
عـــلـى الـــدوام مـــتـــعـــارضـــاً مع

الصور النمطية.
 أهــــوى إحـــداث تـــنــــاقـــضـــات
وبــلــبــلــة وإذا اســتــطــعت ذلك

بلمسة فكاهة أفعل.”

إطـالقه بشريـحة وتوضع عالمـات عليه
مـا يسـمح للـباحـث بتـتبـعهـا وحتس
جـهود احلـفظ.إلى جـانب تربـية الـطيور
وإطالقها يتمثل جزء مهم من البرنامج
ــنــاطـق اجملـاورة فـي تـثــقــيـف ســكـان ا
حـول األنـواع والـبـيـئـة احملـلـيـة.ويـعـود
اخــتــيــار خـزان هــواي تــشــوراخي مـاك
جـزئـيـاً إلى كـونه مـوقـع تـكاثـر طـبـيـعي
لـنبـات البونـيون الـكسـتنائي الـبصـيلة
وهـو مــصـدر غـذائي مـهم لـطـيـور كـركي

ساروس خالل موسم اجلفاف.

راضــــ عن رواتــــبـــهم وســــاعـــات
الـعــمل الـطـويـلـة ويـبـدون قـلـقـاً ي

شأن مستقبل هذا اجملال.
ويــقــول هــيــروشي أوكــويــامـا (26
ــســلــسل ) أحــد مــخــرجي ا عــامـــاً
ُـــــــرتــــــــقـب عـــــــبـــــــر اجلـــــــديــــــــد ا
“نـتـفـلـيكس”:”إنّ “مـخـرجي األفالم
ـنتـم إلى جيـلي وأنا شخـصياً ا
مـسـتـسلـمـون حلقـيـقـة أننـا لم نـعد
نـسـتـطـيع أن نـعـتـاش مـن أعـمـالـنا
فــقط .”وكــان هــيـروكــازو كـوريــيـدا
ومـــخـــرجـــون آخـــرون عـــبّـــروا عن
غـضـبهم إزاء اتـهـام مخـرج يـاباني
ــثالت كـــثــيــرات بـــاالعــتــداء مـن 
اجلـنـسي عـلـيـهنّ.ودفـعت دعـواتهم
ـكـافـحـة الـتـنـمـر نـقـابـة اخملـرجـ
الـيـابـانـيـ إلى التـحـرك لـلـتـصدي
لـلـتـنـمّر “فـي خطـوة كـبـيرة ”أشـاد
بــهـا كـوريــيـدا.ويــدعـو اخملـرج إلى
مـــزيـــد من اإلجـــراءات مع اتـــخــاذ
تــدابــيــر حتــمي الــضــحــايــا حــتى
يـــتــمــكّنّ من اإلدالء بـــشــهــاداتــهنّ
ويـأسف ألنّ التـحرش اجلـنسي في
الــيـابـان ال يـزال “يــعـتــبـر مـشــكـلـة
شـخـصـيـة بـينـمـا يـنـبـغي الـتـعامل

معه على أنّه مشكلة جوهرية.
وردّاً عـــلـى ســـؤال عن مـــشـــاريـــعه
ــقـبــلـة أكــد كـوريــيـدا رغــبـته في ا
الــتـــطــرق إلى قــضــيـــتي الــهــجــرة
والـتخلي في أعماله ويقول “هناك
الــكـثــيـر من األمــور الـتي أرغب في

إجنازها.”

{ ألــتـامــيـرا (الــبـرازيل) (أ ف ب) –
بــنـظــرة حــزيـنــة يـلــتــفت جـونــيـور
ـسك ســمـكـة نـافـقـة بــيـريـرا وهـو 
نـحو بـركة صـغيـرة هي ما تـبقّى من
نـهر شـينـغو الـذي يشـكّل أحد روافد
كـان قبل األمـازون وكـان يَعـبُر هـذا ا
أن يـتـبـدّل مـسـاره بـفـعل إنـشـاء سـدّ
بــيــلــو مـونــته. ويــصــعب عــلى هـذا
نتمي إلى السكان األصلي الرجل ا
ـتــحـدر من مـجـمـوعـة بـوبـيـكـوري ا
احـتــواء مـشـاعـره الـتي تـمـتـزج بـ
الـغـضب والـضـيـق والـعـجـز عـنـدما
يـتـطـرّق في حـديـثه إلى تـأثـيـر بـيـلو
مــونـته رابع أكــبـر مـحــطـة لـلــطـاقـة
الـــكــهـــرومــائـــيــة في الـــعــالـم عــلى
يومياته. أما تأثير السدّ على النظام
ـنـاطق االيــكـولـوجـي إلحـدى أكـثــر ا
ـتنوّعـة بيولـوجياً في الـعالم فكان ا
مـدمّراً على ما يندّد البرازيلي البالغ
 39عــامـــاً والــذي كــان يــعــتــاش من
الـــصــيــد ووجــد نـــفــسه أمــام وضع
صـعب مع غـيـاب نـهـر شيـنـغـو الذي
كــان يـعــبـر مـنــطـقـتـه في واليـة بـارا
الـشمالـية. ويقول بـيريرا مـتأسفاً إنّ
“الـصيد هو من ثقافتـنا. وكنّا سابقاً
ا كان يوفّره لنا النهر (..) نـعتاش 
أمـا اليوم فعلينـا أن تشتري األطعمة

دينة. من ا
نظر الطبيعي ويـشير بانزعاج إلى ا
ياه موجودة فيه بوفرة الذي كانت ا
ســابـقـاً والـتي بــات بـسـبب حتـويل

مــجــرى الــنــهـر بــفــعل الــســدّ بــركـاً
صـغـيـرة مـلـيـئـة بـاألسـمـاك الـنـافـقة.

ويقول بيريرا “لقد خسرنا نهرنا.”
يبلغ طول نهر شينغو ألفي كيلومتر
فـــيـــمـــا يـــشـــهـــد عـــدداً كـــبـــيـــراً من
الـفيضـانات خالل موسـم األمطار ما
يــــتــــســـبّـب بـــحــــدوث مــــا يُـــســــمّى
بـالـ”إيـغـوابـوس ?”وهـي منـاطق في
ــيـاه األمــازون تــصـبح مــغــمـورة بــا
وتُـعـدّ ضروريـة السـتمـرار عـدد كبـير
من األنـواع. وافتُتـح سدّ بيلـو مونته
الـذي بـلـغت تـكـلـفـته  40مـلـيـار ريـال
بــرازيــلي (نــحـو  7,66مــلــيـار دوالر)
عـــام  ?2016فــــيـــمـــا تــــصل قـــدراته
اإلنـتاجية إلى  11,233مـيغاوات أي
مـا يـعادل  %6,2مـن كمـيـة الكـهـرباء
ُـــنـــتــجـــة في الـــبــرازيـل. وكــان من ا
الضروري لبناء السد الضخم أن يتم
حتـــويل مـــســار الـــنــهـــر عــلى مـــئــة
كـيـلومـتـر. ويقـول األسـتاذ في مـعـهد
عــلـوم األرض الـتــابع جلـامــعـة سـاو
بـاولـو أنـدريه أولـيـفـيـرا سـواكـوشي
ثـابـة مـنـطـقة “إنّ مـنـبع الـسـد هـو 
تـشـهـد فـيـضـانـات مـسـتـمـرة بـيـنـما
يـبـدو مصـبّه كـمنـطـقة تـعـاني جفـافاً
دائـمـاً. وأحلـق ذلك ضـرراً بـاألسـمـاك
والـــــسالحـف الــــتـي تــــضـــــبط دورة
تــــكـــاثــــرهـــا اســـتــــنـــاداً إلـى حـــجم

الـ”إيغوابوس.”
{ تــكــمــلــة اخلــبــر عـلـى مــوقع (الــزمـان)

االلكتروني
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{ لــــوس اجنــــلـــوس (أ ف ب) -
يــعـــاني الـــنــجـم الــســـيــنـــمــائي
ـرشح جلـوائـز ي ريـنـر ا جـيــر
ــعــروف بـأدواره في أوســكــار وا
أفالم عــدة من ســـلــســلــة مــارفل
وضعاً صحياً حرجاً لكنه مستقر
بـعد تـعـرضه حلادث عـلى الـثلج
ـثل عـنه لـوسـائل عـلى مـا أفـاد 
إعالم أمـريكـيـة.وقال نـاطق باسم
ــوقــعي "ذي هــولــيــوود ــمــثل  ا
ريــبـــورتــر" و"ديــداليـن" إن ريــنــر
تـــعــرض إلصـــابــة خـــطــرة خالل
جـرفه الــثـلج بــواسـطـة كــاسـحـة
كـنـنـا أن نـؤكد ثـلـوج.وأضـاف "
ي فـي حــالـــة حــرجــة أن جـــيــر
لكـنها مـستـقرة بسـبب اإلصابات
الـــتي حلـــقـت به بـــعـــد تــعـــرضه
حلـادث مــرتـبـط بـالــطـقس أثــنـاء
جــرف الــثــلـــوج في وقت ســابق"
األحــــد.وأشـــار الــــنــــاطق إلى أن
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