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دفــــــعـت وزارة الـــــداخــــــلــــــيـــــة
فارزها االمنية الى االسواق
ـواد احملـلـيــة لـضـبط اســعـار ا
ـضـارب الـغـذائـية ومالحـقـة ا
الذين يحاولـون استغالل ازمة
ارتـــفـــاع الـــدوالر لـــلـــتـــربح من
. والقـت خـــطـــوات ــــواطـــنـــ ا
رئـيـس الـوزراء مــحــمـد شــيـاع
تــأيـــيــدا مـن قــبل الـــســودانـي 
اعــضــاء ائــتالف ادارة الــدولــة
بعـد اجراء تـغيـيرات وصـفوها
ــنــاســبـة لــلــســيــطــرة عــلى بــا
تـــلــقــبــات الــديـــنــار. وســجــلت
بــورصـــة بــغــداد  انــخــفــاضــا
طــفـيــفــا بــاسـعــار بــيع الـدوالر
الـتي اصـبحت  158الف ديـنار
لكل  100دوالر بـينـمـا سـجَّلت
أسـعـار شـراء الدوالر  157الف
ديـــنـــار لــكل  100دوالر. ودعت
حـركـة وعي الـوطـنـيـة الـشـارع
الى اخلروج بتظاهرات شعبية
ركزي اليوم امام مبنى البـنك ا
االربـعاء  بـرغم اعـفـاء احملافظ
السابق مصطفى غالب مخيف.
وذكـــر عــضـــو احلـــركــة حـــامــد
الـسيـد في تـغريـدة أن (احلـركة
تـؤكد اسـتمـرار إحتـجاج الـيوم
األربـــعــاء عــنــد مــبـــنى الــبــنك
لـلـمـطـالـبة بـإعـادة سـعـر صرف
الـــدوالر لـــقـــيـــمـــته األصـــلـــيـــة
والكشف عن مهـربي العملة من
رمــوز وزعـــمــاء). من جـــانــبه 
اشـار الــنــاطق الــرسـمـي بـاسم
وزارة الـداخــلـيــة الـلــواء خـالـد
احملـــنـــا في تـــصـــريح امس إن
(هــنـاك قـوانـ خـاصـة بـالـبـنك
ــــوجــــبــــهـــا تــــتم  ــــركــــزي  ا
الـيـة لـذلك تـكون الـتـعـامالت ا
هـنـاك خـروقـات تــتـعـلق بـقـيـام
ـضاربات بـقصد رفع البعض 
قـــيـــمـــة الــدوالر وهـــذا يـــكــون
ـصارف والـبنك بـالتـعاون مع ا

وبـــــاالســــتــــدالل مـن قــــبـــــلــــهم
بــاعــتــبــارهـم اجلــهــة الــفــنــيــة
ـتـخصـصـة بـكـشف احلاالت) ا
واضـاف انه ( إلــقـاء الـقـبض
عــلى بــعض أصــحــاب مــكــاتب
الــصـيــرفــة الـتي تــعــمل خـارج
الـضـوابط ومن دون مـوافـقـات
أو إجـازات رسمـيـة) مـؤكدا ان
ـصـارف الـتي تـسـتـلم (بـعض ا
من مــزاد الــعــمــلـة وتــبــيــعــهـا
ا هـو موجود ـغايـر  بـالسـعر ا
فـي الــتـــعــلــيـــمــات والـــلــوائح
تـــــخــــالف قـــــوانــــ الـــــبــــنك 
وبـاعــتـبـار الــشـرطــة هي جـهـة
إنــفـــاذ الــقــانـــون لــذلك  جــرى
فارز االمـنية للـتعامل توجـيه ا
ـوقف) الفــتـا الى ان مع هــذا ا
(هــــنـــاك حــــمالت ضــــد بـــعض
األشــخــاص الـــذين يــحــاولــون

يستغلـون أي أزمة مهما كانت
وإن كــانت مــفـــتــعــلـــة بــقــصــد
الــتـربح عـلى حـسـاب مـصـلـحـة

واطن)  ا
ومــضى الى الــقــول ان (هــنــاك
ـــتالعـــبــ الحـــقــة ا حــمـــلـــة 
بـاألســعــار وال تـزال مــسـتــمـرة
لضبط أي شخص يحاول خلق
أزمـــــــة) واوضح احملــــــنــــــا أن
(الـــــشـــــرطــــــة ومـــــفـــــارز األمن
ة االقتـصادي ومـكافـحة اجلـر
مـنـتشـرة في األسواق ـنظـمة  ا
ـتابـعة بـيع الـدوالر باإلضـافة
الـى مـراقـبــة األشـخــاص الـذين
يحاولون احتكـار السلع بقصد
رفع ثـــمـــنـــهـــا والـــتـــربح عـــلى
ــواطن). حــســـاب مــصــلـــحــة ا
في وعقـد ائتالف ادارة الـدولة 
مـــكـــتـب رئـــيس ائـــتالف دولـــة

ـــــالـــــكي الـــــقـــــانـــــون نــــوري ا
اجـــتـــمـــاعـــا نـــاقش تـــطــورات
ــشــهــد الــســيــاسي واالمــني ا
بـاالضـافـة الى االجـراءات الـتي
ــواجـهـة اتـخــذتـهـا احلــكـومـة 
ازمــة ارتــفــاع ســعــر الــصــرف.
وقـال بـيـان ان (الـسـوداني قـدم
خالل االجـتمـاع شـرحا مـفصال
عاجلات الـتي تقدمت بها عن ا
احلـكـومـة بـهدف تـقـلـيـل تـاثـير
ارتـــفــاع ســـعــر الــصـــرف عــلى
ـهـمـشـة الـشـرائح الـفـقــيـرة وا
باالضافة الى اجراء التغييرات
واقع ـطلـوبة في ا نـاسبة وا ا
الــتي لــهــا صــلــهــا بــتــقــلــبــات
الـــديــنـــار الــعـــراقي) واضــاف
البيان ان (االجتماع ناقش اهم
التشريعـات التي يجب اقرارها
داخل مــــجــــلس الــــنــــواب ومن

اخلــــالص قـــريــــة ابـــو تـــمـــر و
تقاطع ام ركيبة بقوات من لواء
 4و 10و  ?(11مــــــــؤكــــــــدا ان
(قـوات احلـشد تـمـكـنت من منع
الـــتـــســلـل او هــروب عـــنـــاصــر
داعش واســــنـــاد الــــقـــطــــعـــات
ـداهـمـة في الـضـفة الـقـائـمـة بـا
اجلـــــنــــوبــــيــــة) ولــــفت الى ان
(الـــقـــطـــعــات االمـــنـــيـــة قـــامت
بــتــفــتــيش الــبــســاتــ وإلــقـاء
الـقـبض عـلى  4مـطـلـوب وفق
مذكـرات قضـائيـة وتدمـير ثالث
مـضــافــات بـاســنــاد تـشــكـيالت
احلـشــد وصــنــوفه). وأحــبـطت
قــوة من الــلـواء  19بـاحلــشـد 
في وقـت ســــابـق مـــــخــــطـــــطــــا
الستهـداف مناطق غـرب االنبار

من قبل عناصر داعش.
 وقــال بـيـان امس ان (عــنـاصـر
الـلـواء نـفـذت عمـلـيـة اسـتطالع
وتــأمــ لــقـــرى الــبــوخـــلــيــفــة
والــبــوســلــمــان ووادي صـواب
والـتالل احملـيـطـة به بـعد ورود
مـعـلــومـات اسـتـخــبـاريـة تـؤكـد
وجـود مـفـارز متـنـقـلة لـعـنـاصر
داعش كــانـــوا يــرومــون زراعــة
الـــعــــبـــوات الـــنـــاســــفـــة بـــعـــد
احملاوالت الفـاشلة لـلتسلل الى
الـطــريـق الـرئــيـس الـرابـط بـ
الـقـائم  وعكـاشـات) من جـانبه
اكــد مـعـاون آمــر الـلـواء هـادي
البخاتي ان (قوات احلشد على
أهـبــة االسـتــعـداد واجلــهـوزيـة
واجـهة اي خـطر قـد يهدد أمن

احلدود). 

ـطــلـوبـ اعـتـرفـوا من خالل (ا
الـتـحـقـيـقات األولـيـة انـتـمـائهم
لـــتـــلـك الـــعـــصــــابـــات في عـــام
اجنــــزت  .(2014وفـي ديــــالـى 
قيادة عمليـات احملافظة للحشد
الــشـــعــبي  تــفـــتــيش وتــأمــ
مـسـاحـة  280كـيــلـومـتـر مـربع
ضـمن عـمـلـيـة أمـنـيـة اسـتـمرت
ثالثة أيام. وقال قائـد العمليات
ــوســـوي في تــصــريح طــالب ا
امس أن (قـيـادة قـاطع عـمـلـيات
ديــالى لــلــحــشــد بــاشــرت مــنـذ
ثالثة أيام بتـنفيذ عمـلية احكام
الـطــوق عـلى الــعـدو وبــخـطـ
عزل وتطويق شـمال نهر ديالى
من مــنـطـقـة الـصـدور والى ركـة
حــجـي ســهــيـل كــخط تـــطــويق
وعزل أول وبقوات من لواء 23
و 62و 110وخط عزل وتطويق
آخـــر يـــبــــدأ من شـــمــــال نـــهـــر

خالل عـــمــــلـــيـــة تـــفــــتـــيش في
في كاسب والرافدين منطقتي ا
ضــــبط  بــــنــــادق مــــخـــتــــلــــفـــة
ومــــســــدســــ ومــــخـــازن و30
اطالقــة ومـشـلـح وعـتـاد بي كي
سـي). وافـــــــــــادت وكـــــــــــالـــــــــــة
االســتـخــبـارات والــتـحــقـيــقـات
االحتـادية فـي وزارة الداخـلـية
بـالــقـبض عـلى  6إرهـابـي في
مــحـافــظـة صالح الــدين.وقـالت
الوكالة في بيان تلقته (الزمان)
ــعـلـومـات امس أنـه (اسـتـنـاداً 
استـخـبـاراتـيـة دقـيـقـة تـمـكنت
مــفـــارز الـــوكــالـــة بــعـــمــلـــيــات
منـفصلـة من إلقاء الـقبض على
ـناطـق متـفـرقة من  6دواعش 
مــــــحــــــافــــــظــــــة صالح الــــــدين
ادة 4 مـطـلوبـ وفق أحـكـام ا
إرهـــــاب وذلك النـــــتـــــمــــائـــــهم
لــعــصــابــات داعش) وتــابع ان
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الـــــــقـت قـــــــوات الـــــــشـــــــرطــــــة
الـــقـــبض عـــلى 11 االحتـــاديـــة
متـهـمـاً بتـنـفـيـذ دكة عـشـائـرية
ومصـادرة اسلـحة واعـتدة غـير
مرخصـة خالل عمليـات تفتيش
في بــغـداد. وقــال بــيـان تــلــقـته
(الــــــزمــــــان) امـس انه (ضــــــمن
ــســتــمــرة اجلــهـــود األمــنــيــة ا
لقـطعات الـشرطـة االحتادية في
ـسلـحة ـظـاهر ا الـقضـاء على ا
وفرض سـلطة الـقانـون والعمل
عـــلى إنــــهـــاء ظـــاهــــرة الـــدكـــة
الـعـشـائــريـة  تـمــكّـنت قـوة من
الــلــواء الــثــاني ضــمن الــفــرقـة
األولـى من إلـقــاء الــقـبـض عـلى
 11مـتــهـمــاً أثـنــاء مـحـاولــتـهم
ة الدكـة العشـائرية تنـفيذ جـر
أثـر خالف عــائــلي في مــنـطــقـة
الـفـضـيـلـيـة وضـبط بـحـوزتـهم
اسـلـحـة غـيـر مـرخـصـة) وتابع
ان (قـــوة مـن الـــلــــواء األول في
نــفـذت بـإسـنـاد الــفـرقـة األولى 
مــفــارز اجلــهــد االســتــخــبــاري
عملية تفتيش على السالح غير
رخص في منطـقتي النهروان ا
و اخلـنسـاء أسـفـرت عن ضبط
بــنـادق ومــخـازن حتــتـوي عـلى
 60إطالقة ومسـدسات مخـتلفة
األنــواع وصـواريخ قــاذفـة ضـد
الــدروع وقــنــبــرتـي هـاون 120
مــلم ومـــشــلـح) واشــار الى ان
(قـــوة امــنـــيـــة بــاالشـــتــراك مع
مفرزة من االستخبارات جنحت
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اعـــرب اصـــحـــاب الـــعـــقـــود في
ن جــرى الـتــعــاقـد الــوزارات 
مــعـهم بـعــد الـثـانـي من تـشـرين
االول عام 2019عن استـغرابهم
ـطالب جتـاهل مـجـلس الـوزراء 
حتويلـهم الى عقـود وفق القرار
 315او شــمــولـهـم بــالــتـثــبــيت
اســــوة بــــاقــــرانـــهـم.واطـــلــــعت
(الــزمـان) عـلـى حـمـلــة اصـحـاب
الــعــقــود الــتي نــظــمـوهــا عــلى
مــواقـع الــتــواصـل جــاء فـــيــهــا
(نـســتـغـرب من جتــاهل مـجـلس
ـطــالب حتــويـلــنـا الى الــوزراء 
عـــــقـــــود وفق الـــــقــــرار  315او
الك اســوة تـــثــبـــيـــتــنـــا عــلـى ا
بـاقـرانـنـا الـذين جـرى شـمـولهم
بالـتعـي مـا قبل الـتاريخ اعاله
كــمـا نــعـرب عن اســتـيــاءنـا من
هـذه الـقسـمـة بعـد وقـبل الـثاني
مـن تــــشــــرين االول عــــام 2019
ـاذا  شــمـول  10اشـهـر من و
الــســنـة واهــمــال مــا تــبــقى من
الذين مضى عـلى خدمتـهم اكثر
من ثالثــة اعـوام) واضـافـوا ان
(اجـراءات الــتـحــويل الى عـقـود
الك الـدائم او الــتـثــبـيت عــلى ا
الــتي اتـخـذتــهـا احلـكــومـة غـيـر
كونـها قررت نـصفة او عـادلة  ا
حتــويل مــحــاضــرين الــتــربــيــة
الـــذيـن بـــاشــــروا خالل الــــعـــام
 2020الى قـــــرار  315في ح
مـا زال امـرنــا مـعـلـقـا وفي حـكم
ان بـ اجملـهـول) مـطالـبـ الـبـر
(الـتــدخل ومــفــاحتـة احلــكــومـة
النــصــافــهم في مــوازنــة الــعــام
اجلــاري). بـدوره  دعـا مــجـلس
اخلدمة العامة حملة الشهادات
العلـيا واألوائل الذين لم تـكتمل
ـطلـوبة بـيانـاتهم بـالتـعديالت ا
بــشـكل إلـكـتـرونـي إلى إكـمـالـهـا
دة  3 أيـام.وقـال بـيـان تـلقـته و
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وكـــــذلك ـــــوازنـــــة  ابـــــرزهـــــا ا
القـوان الـتي لها صـلة بـحياة
ـــواطن).وفـي تـــطـــور  قـــالت ا
الـسفـيرة االمـركيـة لدى الـعراق
اليـنا رومـانوسكـي في تصريح
ـتــحـدة ال امس ان (الــواليــات ا
تضع وال حتدد سعر التصريف
ب الـدوالر والديـنار وإنـها لم
تـفـرض عــقـوبـات جــديـدة عـلى
مـــــصــــــارف في الــــــعـــــراق بل
تواصل آلية اسـتغرقت سنوات
ـــصــرفي لــتــقـــويــة الـــقــطــاع ا
ــــســــاعــــدته عــــلى الــــعــــراقـي 
ــصــرفي االمــتـــثــال لــلــنــظــام ا
ي وضمان مـنع استعمال العا
صرفي لـغسيل أموال النظـام ا
الشعب الـعراقي وتهـريبها إلى
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امس وحــــتى نــــهــــايــــة الـــدوام
الرسمي ليوم غد اخلميس). في
عـــــضـــــون ذلـك  أصـــــدر وزيــــر
ـعـادن خـالـد بـتال الـصـنـاعـة وا
الــنــجم أوامـر تــثــبـيت 12561
الك. واوضح مـــوظـــفـــاً عــــلى ا
بــيـان لـلــوزارة تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (الـنــجم أصـدر األوامـر
الــوزاريـــة اخلــاصــة بــتـــثــبــيت
الك  12561مــــوظــــفــــاً عـــــلى ا
ـتعـاقـدين العـامـل الـدائم من ا
فـي الـشــركــات بـنــاءً عــلى قـرار
الـــذي شـــمل مــجـــلـس الــوزراء 
شــركــات األســمــدة اجلــنــوبــيــة
والـــبــتــروكـــيــمــيـــاويــة وأدويــة
ـعـدات سـامــراء والـسـيـارات وا
والــــــــزجـــــــاج واحلــــــــراريـــــــات
ـشـاريع والــتـصـمــيم وتـنـفــيـذ ا
إضافـة الى شركـات الفـوسفات
والكهربـائية وااللكـترونية وابن
مـــاجـــد والـــفـــوالذيـــة والــزوراء

والفـرات واألنظمـة االلكتـرونية
وكــــــذلك شــــــركــــــات مــــــعـــــدات
االتــصــاالت والـقــدرة والــفـارس
والـهـيـدرولـيـكـيـة وأور وكـبـريت
شـراق والسـمنت والـتعـدينـية ا
والــنـسـيج واجلــلـود واألسـمـدة
الــشـمـالـيـة واحلــديـد والـصـلب
فــــضـالً عن هــــيـــــئــــة الـــــبــــحث
ديـرية والـتطـويـر الصـنـاعي وا
الـعـامـة لـلـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة)
واشــار الى ان (الــوزيــر خــاطب
ــالــيــة بـــكــتــاب رســمي وزارة ا
يـــتـــضـــمن  7732مـــوظـــفـــاً من
العـقود واألجـراء اليـوميـ بعد
الـــثــاني من تـــشــرين االول عــام
 2019لــغـرض شـمـولــهم بـقـرار
مـــــــجــــــلـس الـــــــوزراء رقم 315

اخلـــــــــــــــاص
بـــشـــريـــحــة

العقود). 

(الـــزمــان) امـس أنه (اســتـــنــاداً
ألحــكــام قــانـون الــدعم الــطـار

لألمـن الــغـــذائي والـــتــنـــمـــيــة 
وتـنــفـيــذاً لـتــوصـيــات الـلــجـنـة
وجب األمر الديواني شكلـة  ا
ــبــاشــرة بــتــعــيـ ولــغــرض ا
ــشــمـــولــ بــكل مـن قــانــوني ا
تشـغيل حمـلة الشـهادات العـليا
وتــشــغــيل اخلــريــجــ األوائل
وحــرصــاً عـــلى اتــاحـــة فــرصــة
ـتـقـدم الى الـتـعـي جلـمـيع ا
اســـتــمـــارة الـــتــوظـــيف  عـــقــد
اجملـلس جـلـسـة طـارئـة  لـلـنـظـر
في استمارات التـقد للدرجات
الـوظــيـفـيــة حلـمــلـة الــشـهـادات
واالوائـل) وتـــــــــابـع ان (عــــــــدد
االسـتــمـارات الـتي  تـدقـيـقـهـا
من قــبل فـريق الــتـدقــيق  بـلـغت
 43الف و 407اســـــتـــــمــــارات
لـــوحـظ فـــيــــهـــا ان  639غــــيـــر

مــسـتــوفــيــة لــلــشـروط الــتي 
التنويه عنهـا سابقا) مؤكدا ان
(اجملــــلـس قــــرر اشــــعــــار ذوات
الـــذين لم تـــكـــتــمـل بــيـــانـــاتــهم
ـطــلـوبـة بــشـكل بـالــتـعـديـالت ا
الكتروني عـلى واجه االستمارة
االلـكـتــرونـيـة لــغـرض اكـمــالـهـا
ــدة ثالثـــة ايــام ابـــتــداءً يــوم و
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حققت وزارة الـنفط اكثر من 7
مـلـيارات دوالر عن كـمـيـات بيع
الـــنــفط الـــبــالـــغــة  103مالي
برمـيل خالل شهـر كانون االول
ـــاضي. وقـــال بـــيــان تـــلـــقــته ا
(الــــزمـــــان) امس ان (كـــــمــــيــــة
الــصـــادرات من الـــنـــفط اخلــام
بـلـغت  103مالي و 281ألـفـاً
و 459بـرميالً بـإيـرادات بـلغت
 7مــــــلـــــيـــــارات و  708مالي
و 556ألـف دوالر) وتــــــــابع ان

صدرة من (مجـموع الكـميـات ا
الـــنــــفط اخلـــام خالل الـــشـــهـــر
ــاضي من احلـقـول الــنـفـطـيـة ا
فـي وسط وجــــنـــــوب الــــعــــراق
بـلغت  100مـلـيون و 735ألـفاً
و 151بــرمــيـالً بــيــنــمــا كــانت
ــصـــدرة من نــفط الـــكــمــيـــات ا
كــركــوك عــبــر مــيــنــاء جــيــهـان
مــــلـــيـــوني و 223ألـــفـــاً و338
) مؤكـدا ان (معدل سعر برميالً
الـبــرمـيل الـواحـد بـلغ 74.636
دوالراً) ولفت الى ان (الكميات
ـصــدرة قـد  حتــمـيـلــهـا من ا

ــــيـــة من قـــبل  36شــــركـــة عـــا
جـــنـــســـيـــات عـــدة من مـــوانئ
الـــــبــــصــــرة وخــــور الــــزبــــيــــر
والـــعـــوامـــات األحـــاديـــة عـــلى
اخلـــلــــيج ومـــيـــنــــاء جـــيـــهـــان
الـتــركي). وكـان الــوزيـر حــيـان
عــبــد الــغــني قــد اكــد في وقت
ســـابق الــنـــجــاح بـــإضــافــة 6
مليـارات برميل و 32مليار قدم
مـكــعب لالحــتـيــاطي الــوطـني.
وقــال بــيـــان ان (عــبــد الــغــني
أجــــــرى زيــــــارة إلـى شــــــركــــــة
االسـتـكــشـافـات الـنــفـطـيـة أكـد

خاللـــــهـــــا أهـــــمـــــيـــــة قـــــطــــاع
االسـتـكـشـافــات الـنـفـطـيـة  في
تــعــزيــز االحــتــيـاطـي الــنـفــطي
لــلــثــروة الــهــيــدروكــاربــونــيــة

للعراق)
 وتــابع ان (الــفــرق الــزلــزالــيـة
قـد جنـحت الـتــابـعـة لــلـشـركــة 
ـاضيـة من تكـثيف دة ا خالل ا
نـــشــاطـــاتـــهـــا في الـــصـــحــراء
الـغـربـيـة فـي مـحـافـظـة األنـبار
ــنــاطق في إلى جــانب بــعض ا
مــحـافــظـات نــيــنـوى والــنـجف
ثنى وذي قار وقطعت آالف وا
عـلومات الكـيلـومترات جلـمع ا
مـن مـــــــــســــــــاحـــــــــات األراضي
ــسح الــزلــزالي ــشــمـــولــة بــا ا
ضـمن خــطط الـوزارة وحـقـقت
نــتـائـج مـثــمــرة) مــشــددا عـلى
(أهـمـية حتـويل الـتـوقـعات إلى
احتـياطي ثابت يـعزز من موقع
الـــعـــراق عــلـى صــعـــيـــد إدامــة
وزيـادة إنــتـاج الــنـفط والــغـاز
فقـد أسفرت هـذه اجلهود خالل
ـاضـيـة إلى إضـافة الـسـنوات ا
 6مـلــيــارات بـرمــيل من الــنـفط
اخلام و  32مـلـيـار قـدم مـكـعب
قياسي إلى االحتياطي الوطني
من الثـروة الهايـدروكاربـونية).
وارتـــــفـــــعـت أســـــعـــــار اخلـــــام
ارتـفاعـاً طـفيـفـاً في التـعامالت
ــبــكــرة في سـوق اآلســيـويــة ا
تركز على آفاق انـتعاش الطلب
الـصيـني أكبـر مسـتورد للـنفط

في الــعـالـم وعـلـى الـتــوقــعـات
ية قبيل أرباح االقتصادية العا
الــشـركــات.وصــعــد خــام بـرنت
خــمـــســة ســنـــتــات إلى 88.24
دوالراً لــلـبــرمــيل فـيــمــا ارتـفع
خــام غـرب تــكــســاس الــوسـيط
األمريكي  13سنتاً إلى 81.75
دوالراً لـلـبـرمـيل.وبـدأت أسـعـار
اخلــام في األســواق الــفــعــلــيــة
الـعــام عـلى ارتـفـاع إذ أظـهـرت
الــصــ الــتـي لم تــعــد تــعــمل
بـقــيـود كــورونـا عالمــات عـلى
ـزيـد من الـشراء كـمـا يـخشى ا
ـتـعـامـلــون من أن الـعـقـوبـات ا
فروضة على روسيا قد تؤدي ا
إلى شـح اإلمــــــدادات.ويــــــراقب
زيد تعـاملون هذا األسـبوع ا ا
من بــيـانــات األعــمــال الــتي قـد
تــشــيــر إلى قــوة االقــتــصـادات

ية . العا بالل احلمداني 
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ـــــصــــرف وجه مـــــديـــــر عــــام ا
الـعراقي لـلـتجـارة اجلـديد بالل
بـوضع خــطـة عـمل احلــمـداني 
سـتـراتـيـجـيـة لـلـنـهـوض بواقع
ــالي في ــصــرف والــقــطــاع ا ا
ـتحـدث باسم الـعـــراق. وقـال ا
ـصــرف عــقـيل الــشــويـلي في ا
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
الك (احلـــمــــداني اجـــتــــمع بـــا
تقـدم للمصرف فـور مباشرته ا
الــعـمل  لالطالع عـلـى طـبـيـعـة

ـصــرف بـشـكل عـام) وآلــيـات ا
مـؤكــداً أنه (سـيـتم وضع خـطـة
عــمل ســتــراتــيــجــيــة مــوســعـة
اسـتنـاداً إلى تـوجيـهـات رئيس
مـــجـــلس الـــوزراء لــلـــنـــهــوض

الي).  بواقع القطاع ا
وقــرر رئـــيس الــوزراء مـــحــمــد
قـبل يـومـ شـيــاع الـسـوداني 
ـصـرف الـسـابق احــالـة مـديـر ا
الى ســــالـم جـــــواد اجلـــــلـــــبي 
وتـكـلــيف احلـمـداني الـتـقــاعـد 
بادارة العراقي للتجارة اضافة

الى مهام عمله. 
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ـــشـــتـــرك) مـــشـــددا عـــلى الـــعـــمـل ا
(تـرسيخ األمن في العـراق وانعكاسه
ـنـطــقـة والـعـالم) واشـار عــلى أمن ا
الـى ان (الـقـوات األمـنــيـة قـد وصـلت
إلى مـرحلة متـقدمة في مقـدرتها على

محاربة اإلرهاب). 
 U ÝR  W¹uIð

من جــانـبه تــعـهــد مـونش (بــالـتـزام
احلـــلف بـــتـــعـــزيــز قـــدرات الـــقــوات
األمــنـيــة الـعـراقــيـة من خالل تــقـويـة
ـؤسسات األمـنية وتـدريب الضباط ا
وضـــبــاط الـــصف) مـــؤكــدا (تـــمــيــز
مـسـتـوى الـتنـسـيق بـ قـادة احللف
) واثـنى عـلى ونـظـرائـهم الـعـراقـيـ
ـيدانـية التي (الـقدرات الـعسـكرية وا

ديالى
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ـركـزي مشـكـلة ارتـفاع حـصـر البـنك ا
اسـعار صرف العـملة بتـمويل التجارة
اخلــارجــيــة بـعــدمــا اســتـنــفــد جــمـيع
تعلقة بالسياسة النقدية. اخلطوات ا
واكـد مـستـشـار البـنك إحـسان شـمران
الـــــيـــــاســـــري في تـــــصـــــريح امس ان
(اجـتمـاع رئيـس الوزراء مـحمـد شياع
مع مـجـمـوعة مـن الـتـجار الـسـودانـي 
ـثل عـن البنك بـشأن قضـية سعر و
صــرف الـدوالر كـان اجـتـمـاعـاً مـهـمـاً
ـشـكـلـة لـيـست لـدى عــلى اعـتـبـار ان ا

البنك).
واضــاف ان (الــبــنك اســتـنــفــد جــمـيع
تعلقة بالـسياسة النقدية اخلـطوات ا
ـؤسـسـات والــقـضـيـة اآلن مــتـعـلـقــة 
ـعـنـية بـالـتـعـامل مع الـتـجار الـدولـة ا
بــــشـــــــــأن عــــمــــلـــيــــات االســــتــــيـــراد

والتصدير).
w³¹dþ ÂUE½

واشـار الى ان (خـطوة إصـالح النـظام
الـضـريـبي مـهمـة والسـيـمـا ان حديث
رئــيس الــوزراء بــشــأن عـدم الــســمـاح
ـــنـــافـــذ وإجـــراءات بــــالـــفـــســـاد فـي ا
ـكلف الـضرائب) مبـينا ان (الـتجار ا
بـالتعـامل مع الهيـئة العامـة للضرائب
بـــــدأوا يـــــقـــــلــــقـــــون مـن الــــتـــــواصل
ــــؤســـــســــات واالنـــــكـــــشــــاف أمـــــام ا
الـضريبية لذلك كانوا دائما يحجبون
مــشــتــريــاتـهـم) ولـفـت الى ان (الــبـنك
بـعث برسالة لـرئيس الوزراء بضرورة
ــــواطن من إشــــكــــالــــيـــات حتــــريــــر ا
وتــعـقـيــدات الـبـيـروقــراطـيـة الــعـالـيـة

بالعمل الضريبي).
ـركـزي لـيس واســتـطـرد بـالـقـول ان (ا

.( بــاسم الـشـركـات واألشـخـاص أيـضـاً
ودعـا رئـيس مـجلس احلـكـماء لـلـحوار
ـوسـوي الى رفع واحلــوكـمـة مـوسى ا
قـيمة الـدينار بـالنسـبة للدوالر الى 10
ـالـيـة الـعـامة ـئـة عـلى ان تـتـحمل ا بـا

فروقات تعديل سعر الصرف. 
·dB « dFÝ

وقـال في بـيـان تـابـعـته (الـزمـان) امس
ان (عــمـلـيــة تـخــفـيض سـعــر الـصـرف
تـتـطلب اتـخـاذ خطـوات جـادة وفعـلـية
مــنـهـا رفـع قـيـمــة الـديـنــار بـالـنــسـبـة
ــئــة عــلى ان لــلــدوالر بــنــســبـة 10 بــا
ـاليـة العـامة فـروقات تـعديل تـتحـمل ا
مع الـسماح الي مواطن سـعر الصرف 
بتحويل ما قميته 5 االف دوالر شهريا
الـى اخلـارج بـشــكل تــلـقـائـي) مـشـددا
عـــلى (ضـــرورة ايــجـــاد الــيـــة حتــويل
مـتسارعـة تغطي االسـتيرادات لـتفادي
تــــــلف اخلــــــضـــــروات واحملــــــاصـــــيل
االخـــرى). وأعــلن مـــصــرف الـــرشــيــد
مـتـطلـبات بـيع الـدوالر للـمسـافرين من
خـالل فـرع مـطـار بــغـداد الـدولي.وذكـر
ـصرف في بيان تـلقته (الزمان) امس ا
أن (ســـعــر الــبــيع 1470 ديـــنــاراً لــكل
سـافر بحد أعلى دوالر وتـكون حصة ا
 5 االف دوالر) واشــــــــــــــــــــــــار الــى ان
(مــتــطــلـبــات شــراء الــدوالر هي جـواز
ـفــعـول مع تــذكـرة ســفـر ســفـر نــافــذ ا
أصــلـيــة وفـيـزا أو إقــامـة لــلـدول الـتي
تــتــطـــلب ذلك  وكــذلك تــذكــرة طــائــرة
عـلى ان يــكـون تـاريخ الــسـفـر بــوردنك
بـنفس يوم وتاريخ تـقد طلب الشراء

طار).  من خالل تواجده في ا
وكـان محـافظ البـنك السـابق مصـطفى
قـد نـاقش مع الـبـارونـة غـالـب مـخـيف 
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ـوارد الــدوالريـة لـكن لــديه مـشــكـلـة بــا
مشكلة في عرض العملة).

ــــنـــــصــــة واوضـح الــــيـــــاســـــري ان (ا
اإللـكـتـرونيـة هي خـيـار وطني لـتـنـظيم
عــمـلـيـة الـتــجـارة اخلـارجـيــة وتـنـظـيم
ـــعــلــومــات) ومـــضى الى الــقــول ان ا
ـنـصـة تـفرض عـلى أن الـتـاجـر الذي (ا
يـــشـــتـــري الـــدوالر هـــو ذاته من تـــأتي
بـــالــبــضــاعـــة بــاســمـه) مــوضــحــاً أن
ــتـــثــلــة لـــلــضــوابط (الـــعــراق دولــة 
ــشـكــلـة تـتــعـلق الــدولـيــة) وقـال ان (ا
بــتــمــويل الــتــجــارة اخلــارجــيــة الــتي
تــضــغط اآلن عــلى سـعــر الــصـرف ألن
الــتــجــار يــخــشــون اجمليء وتــعــريض
نـــفــســهـم لــلـــخــســائـــر) مــضـــيــفــا ان
ـسـتنـدي أخذ مـيـزة بسـعر (االعـتـماد ا
أقل يـهدف لتشجيع اجلمهور والتجار
ــهــمـة الــتي اتــخــذهـا وان الــقــضـيــة ا
مـجـلس الوزراء هـو سمـاح االستـيراد

احسان شمران الياسري
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ال زلنا نعـيش اجواء عرس كروي ولـيلة صاخبـة تكللت بـنصر عراقي غـاب عن بيوتنا
لـسنوات  وحـلم اصبح حـقيـقة.. فرحـة لم تكن بـاحلسابـات خصـوصا الهالي مـدينة
ديـنـة الـتي يـنـتـمي اهـلوهـا الى مـدرسـة اجلـود والـكـرم وبـيت حا الـبـصـرة  هـذه ا
دينة اضية نـحو هذه ا الطائي. توجـهت انظار العالم اخلـليجي باكمـله خالل االيام ا
التـي كانت نسـيا مـنسـيا عنـد اصحـاب الشـأن هنـا وباتت ب لـيلـة وضحـاها مزارا
لـلبـيت السيـاسي العـراقي باكـمله   بـ وزير ورئيس ونـائب ومسـؤول الكل يـتنافس
للـحصـول على مـقعد الـ vip مـقعـد الشـخصيـات الرفـيعـة وال يدركون انـها قـصيدة
دينة السياب الـنائمة ب حرب والف نهر .والكثر من عشرين عاما تستصرخ هذه ا
وتنوح عـلى امل من يسأل عنها وعن مصائب اهل بيـتها الذين يجودون بكرمهم على
الــعـراق بـاكـمـله مـن الـشـمـال الى اجلـنــوب ويـنـامـون بـبـطــون خـاويـة وامـراض اكـلت
ـسـتـطـيل اجـسـادهـم   الـيـوم عـادت الـبـصـرة لـتـكـون  حـديـثـا لـلـعـراق  وسـاحـات ا

االخضر التي جمعت فرق اخلليج الثمانية كانت وطنا لهم وليست مالعبا 
لـكن كل ذلك اصبح ذكـرى بقـيت عنـد نفوس الـبصـري اجمل مـنهـا في الواقع الذي
عاد الى سابق عـهده. محالهم خالية من الضيوف  شوارعهم قاسية  لم تعد حديثا
يـطـرب االسمـاع بـعـد ان غـادرهـا احملـبـون وغـابت عـنـهـا اخلطط
سؤولون  فال شئ اقسى االستراتـيجية بعد ان ابتعد عنها ا
عـنـد اهل البـصرة من ذكـرى وفرحـة لم تكـتمل  ولـكنـها في

كل االحوال ستصبح شكال من اشكال اخللود .
فالفـرق اخلليجـية التي زارت البـصرة لم تعلم انـها توضأت

ياه دجلة وصلت على ضفاف شط العرب.

صارف االهلية ومحافظ اربيل في صورة تذكارية امام القلعة WFK∫ فريق ا
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 تتطلب الـسياسة في جمـيع أماكنها واوقـاتها وشخوصهـا اال ما ندر  (وخصوصا
راوغة والتزييف في الشرق االوسط ومن ضـمنه بالدنا العربية)  مختلف أساليب ا
شاكل بـ أطرافهـا لتحـقيق مصـالح ذاتية وفـئوية مـحددة بغض الـنظر عن وإثـارة ا
ا ـصـالح العـامـة للـبـلد والـشعب ألنـهـا لو كـانت تـهدف الى خـدمـة البـلـد والشـعب  ا
ـلتويـة سبيال وحـيدا إلبـقاء نفس شـخوصـها وتنـظيمـاتها جـعلت من تلك األسـاليب ا
على رأس هرمهـا لعقـود من الزمن ولَإلـتجأت الى الطـريق األمثل للـبقاء الذي يـعتمد
لـمـة اوصاله ومـداواة جـروحه وآالمه بدال من كل اوال وآخـرا عـلى ارضاء شـعـبهـا و
ـنـطـقـة وبـالذات بالدنـا الـعـربـيـة التي الهـم لسـيـاسـتـها هـذا الشـتـات الـذي تـعيـشه ا
ـكنة على وسـياسيـها سوى كيـفية تـأم استمـرارها وبقاء شـخوصهـا أطول فترة 
قـود قيـادتها حـتى لو اضـطرت الى االستـعانـة بأطراف كـرسي سلطـتهـا والتحـكم 
خـارجـية الـتي التـساعـد لـسـواد عيـون طـالبي مـسـاعدتـهـا اال بـشروطـهـا التي غـالـبا
مـاتكـون اثمانـها غـاليـة جدا عـلى مسـتوى الـوطن وحريتـه وسيادته  ومـن أبرز  تلك
االساليب التي يـستخدمها سياسيوا الوطن العربي خصوصا والعالم الثالث عموما
هو اختالق االزمـات السياسية واالمـنية واالقتصادية الـتي تؤدي الى انهاك اجملتمع
وتشتـيته الى أجزاء يتبع كل جـزء منه طرفا سيـاسيا محددا والـذي يقوم بدوره على
شـحـنه ضـد األطراف االخـرى بـشكل دائـم لضـمـان والءه ودعمه لـه في كل موسم (
شاكل والفـ تنشط بشكل واضح مع ر به ذلك اجملتمع ولهـذا  نرى ا انتخـابي ) 
ا أدى ـوسم الالحق  ـواسم ثم تهـدأ نـسبـيـا حلـ اقتـراب ا اقـتراب أيـاً من تـلك ا
ـا حـتى بـ أفراد ـزيـد من الـشـتـات والتـفـرقـة بـ أفراد اجملـتـمع ور ويؤدي الى ا
العـائلـة الـواحدة في تـلك اجملتـمـعات  وعـلى مر الـسنـ وخـصوصـا منـذ بدايـة قرن
الـشر والـف الـقرن احلـادي والعـشرين ورغم كل مـحاوالت الـسيـاسة والـسيـاسي
لـلـحفـاظ عـلى مـا اجنزوه من تـفـرقة وخـراب في اجملـتمـع العـربي فـيمـا بـينه كـأقـطار
ودول مصطـنعة وفيما ب اهل القطر الـواحد من الشعب العربي كله وعلى مدى كل
تلك الـسنـ الـلعـينـة  اال ان الشـعب العـربي يفـاجـأ كل اصحـاب السـياسـة احمللـية
نـاسبـة رياضيـة واحدة بـأن كل خطـطهم قـد فشلت ـؤثرة فـيه وعلـيه و واخلـارجية ا
في تـشتـيته وتـشظيـته ليـثبت لـهم والعـالم اجمع انه شـعب واحد يـسكن وطـنا واحدا
ــتـــد من احملــيط األطـــلــسي الى اخلـــلــيج الــعـــربي ومــا جنــاح
ـغـربي وكـأس مـونـديـال قـطــر واجنـازات اسـود األطـلــسي ا
اخلـلـيج الـعـربي فـي الـبـصـرة اال غـيض من فـيضِ تـمـاسك
الـعـرب فـيـما بـيـنـهم وتـمـسـكهـم بعـروبـتـهم وقـيـمهـم ودمهم
الـعـربـي الـواحـد لـتُـصـلح الـريـاضــة في ايـام قـلـيـلـة كل مـا

افسدته السياسة خالل عقود من الزمن .

الـفـجوة ـا نيـكـلـسون  الـبـريـطانـيـة إ
بـ اسعـار صرف الدوالر.  وقـال بيان
تـلقته (الزمان) ان (مـخيف استقبل في
رافق مـبنى الـبنك نـيكلـسون والـوفد ا
وجـرى بــحث لــهــا من رجــال األعــمــال
ـصـرفي سـبـل الـتـعـاون بـ الـقـطـاع ا
ـــــركــــز االقـــــتــــصـــــادي الــــعـــــراقي وا
الـبريـطاني) واستـعرض مـخيف (عدد
من اإلصـالحات الـتي يـتبـنّاهـا الـبنك 
ـنـصة اإللـكـترونـيـة للـتـحويل ومـنـها ا
اخلـــارجي فـــضالً عن إطـالق عــدد من
ــبــادرات لــدعم االقــتـصــاد وحتــفــيـز ا
الــقـطـاع احلـقــيـقي ومـتـابــعـة أسـعـار
ا يـقلل الفـجوة ب الـسعر الـصرف 

الرسمي وأسعار السوق).
من جـانبـها أبدت الـبارونـة (اهتمـامها

بــاخلــطــوات اإلصالحــيــة في الــقــطـاع
ـــصــرفي والــفـــرص االســتــثـــمــاريــة ا
الــواعـدة فـي الـعــراق وال سـيّــمـا بــعـد
االسـتـقرار الـذي شهـده البـلد سـياسـيًّا
ـبنى اجلـديد واقـتـصاديًّـا) أشادت (بـا
ــركــزي والـقــيـمــة اجلــمـالــيـة لــلــبـنك ا
والــعـمــرانـيــة الـتي ســيـضــفـيـهــا عـلى
بـغداد فـضالً عن السـرعة في إجنازه).
وأفـــاد مــصـــدر أمــني فـي وقت ســابق
بـتـنفـيذ جـهـاز مكـافحـة اإلرهـاب حمـلة
ــتـخــصـصـة اعــتـقــاالت لـلــعـصــابـات ا
بـــــاحـــــتــــكـــــار الـــــدوالر في بـــــورصــــة
ـــصــدر إن (جــهــاز الـــشــورجــة.وقــال ا
مكافحة اإلرهاب برفقة قوة امنية قاما
بـتــنـفـيـذ حـمـلـة اعـتـقـاالت في بـورصـة
الــشـورجــة بــعـد ورود مــعـلــومـات عن

عــصـــابــات مــتـــخــصــصــة بـــاحــتــكــار
الـــــــدوالر). ودهـــــــمـت قـــــــوة مـن االمن
بورصتي الكفاح االقـتصادي قبل ايام 
واعــتــقــال ـــركــزيــتـــ  واحلـــارثــيــة ا
مـجموعـة من أصحاب مـكاتب تصريف
الـدوالر الحـتـكـارهم تـصـريـف الـعـمـلة.
وقـــال مــصـــدر ثــان إن (قـــوة من األمن
ارسـة امـنـية في االقـتـصـادي أجـرت 
بـــورصــتي الـــكــفــاح و احلـــارثــيــة في
تـاجرة بـغـداد للـبحث عن عـصابـات ا
بـرفع سعـر العـملـة واالحتـكار) مـبيـنا
أن (الــقـوة اعـتـقـلت عـددا من أصـحـاب
مـكــاتب الـصـرافـة) وتـابع ان (عـمـلـيـة
الـدهمـتخـللتـها عـملـية كـر وفر من قبل
أصـحـاب مـكـاتب الـصرافـة والـعـامـل

فيها). 
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جــدد رئــيس الـوزراء مــحــمـد شــيـاع
الـسوداني الـتزام الـعراق بـالشـراكة
ــومـة مـع الـنــاتـو واحلــرص عـلى د

العمل. 
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(الــسـوداني اعـرب خالل اســتـقـبـاله
ـشتـركـة حللف شـمال قـائـد القـوات ا
األطـلسي الناتو األدمـيرال ستيوارت
رافق له عن تقديره مـونش والوفد ا
مـــوقف احلــلف الــداعـم لــلــعــراق في
مــواجــهــة اإلرهــاب من خـالل تــقـد
الــتـدريب لـلــقـوات األمـنــيـة) مـجـددا
تـأكـيـد (التـزام الـعـراق بالـشـراكة مع
الـــنــاتــو واحلــرص عـــلى اســتــدامــة
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   إن الفكر اإلنـساني في مسيرته التـاريخية  هو سلـسلة تطور متـرابطة احللقات 
و ال بـد لنـهـضـتنـا الـعربـيـة الـتجـديـديـة أن تدرك هـذه احلـقـيقـة  و تـستـفـيـد من هذا
عاصـرة و في مقدمـتها يـة ا الـتطور  و أن تـتخذ مـسارا تكـامليـا مع الثـقافات الـعا
الثـقـافة الـغـربيـة ..  أعتـقـد أننـا في نـهضـتنـا الـثقـافـية الـعربـيـة احلديـثـة  ينـبغي أن
نخرج من التـناول النمطي الذي دأبت عـليه الكثير من نـخبنا الثقـافية  و الذي يركز
عـلى نقـد الثقـافة الغـربيـة الى حد اإلزراء بهـا و التـهوين من شـأنها  و هـو ما جعل
بـيننـا و ب الغـرب حاجزا نفـسيا مـستمـرا  يكرّس معـاني الكره و الـعداء  و يحول
دون الـتـفـاهم و التـفـاعل اإليـجـابي . غالـبـا مـا كان يـأتي هـذا الـتنـاول الـنـمطي  من
نـخب ثـقـافيـة مـؤدجلـة إسالمـوية أو قـومـيـة أو يـسارا راديـكـالـيا  يـقـابـله الـذوبان و
ـساحـة على ـطـلق للـحضـارة الـغربـيـة من نخب ثـقـافيـة عربـيـة محـدودة ا الـتمـجـيد ا

وضوعية الوسط .  قابلة  و تقلّصَ هامش الرؤية ا الضفة ا
سيرة البـشرية التاريـخية في تطورهـا الفكري و االجتمـاعي بتسلسل    ح ننظـر 
مترابط  نسـتطيع أن ندرك أن ما وصلت اليه الثقافـة الغربية في الفكر السياسي و
ا يعبّـر عن مرحلة بـلغتهـا اإلنسانية االقتصادي و االجـتماعي و التـطور التقـني  إ
ككل في مسيـرتها  و يجب أن تـتناغم و تتـفاعل معها مـجتمعـات العالم  فليس من
ـا التطور الـصحيح أن نـعتبـر أن الغرب هـو الذي يفرض عـلينـا ثقافـته و قيمه  و إ
الـفكري في مـسيرة اإلنـسانيـة بلغ عـلى يد الغـرب  مرحلـة يحتـاج اجملتمع الـبشري
سيرة البشرية  الستيعـابها و التفاعل اإليجابي مع معطياتها . و من الطبيعي أن ا
ة  الى رشد يـقودها يجب أن تصل في تـطورها الـفكري  ال سـيما في عـصر العـو

شترك اإلنساني الذي يتسامى على االنتماءات و الثقافات و العادات .  نحو ا
ـتقـدمـة  فإن    إذا لم يـحصل الـتـفاعل اإليـجـابي مع احلـداثة انـطالقـا من الرؤيـة ا
ـوقف السـلبي سـيتحـول الى حتدٍ لـلحـضارة احلـديثـة بل الى قوة جتـر اجملتـمعات ا
الى الـوراء  و هذا جـوهـر الـصدام احلـضـاري الـذي تدفع الـبـشـرية و عـلى رأسـها
مجتمـعاتنا ضريبته ..  ال أحد ينكر وجود مـفارقات و سلبيات لدى الغرب على عدة
مـستويـات  لكـننا يـجب أن ال نتـورط في التعـميم  و يـجب أن ال نهـمل وجود عمـلية
الـنقد الـذاتي لدى الـغرب نفـسه و التي رافـقت احلضـارة الغربـية مـنذ قيـامها و الى
اآلن  و يجب أن نعتـرف باآلثار التي أحـدثتها مـواقفنا الـسلبيـة كأمة  من الغرب و
ـوجود في ـشـبع بالـعـدوانـيـة و الـعنـصـريـة ا حـضارتـه عنـد الـغـربـي و الـتـطـرف ا
ثـقـافتـنـا ضـد الغـرب و الـذي أوجـد رد فعل سـلـبي اسـتـغلـته جـهـات معـاديـة لـنا في
الـغرب  و يـجب أن ال نغـفل عن  حقـيقة أن تـناقـضاتـنا الـداخلـية و أوضـاع التردي
التي عشـناها و نعـيشهـا  أدت الى ضعفـنا في ميـزان القوى الذي تُـبنى في ضوئه
الـسـيـاسـات . .   أعـتـقـد أنـنـا بـحـاجـة الى مـقـاربـات جـديـدة و مـخـتـلـفـة عـن الـطرح
ـوقف من احلضارة ؤدجلـ في القرن الـعشـرين بشأن ا النمـطي الذي سـاد لدى ا
الغـربيـة  التي يـجب أن تـكون نـخبـنا الـثـقافـية  الـتي تتـمـتع بالـنضج احلـضاري و
ية تنطلق من التطور الذي بلغته االنفتاح اإليجابي  طرفا معها في صياغة ثقافة عا

هذه احلضارة عبر حوار تفاعلي معمق بنّاء مع الغرب .
سـتوى   لقـد دعـوتُ منـذ التـسعـينـيـات الى احلوار الـعربي - الـغـربي  ليس عـلى ا
ـسـتوى الـفكـري و الـثقـافي  فال بـد من جتسـير ـا على ا السـيـاسي فحـسب  و إ
الـعالقـة بـ الـنـخب الـفـكـريـة الـعـربـيـة الـتي تـتـسم بـاالعـتـدال و االسـتـيـعـاب للـواقع
عرفية ي  و النخب الفكرية الغربية بكل تنوعاتها ا الثقافي الـعا
 و أن يكـون هناك بـاستمـرار حوار حـضاري راقٍ  لصـياغة
ثـقافـة تسـاهم في بـناء مـجتـمع بشـري متـماسك عـلى أساس
ــعـرفـة و ـســاواة و الـتــآخي  يـرفـل بـالــعـدل و ا احلـريــة و ا

الرقي .

ـصـارف اخلــاصـة ودعم الـبـنك من ا
ركزي العراقي).   ا

وردا على سـؤال الزمان حـول كيـفية
ـتنفس االكـثر أستـقطابا العمل في ا
ــنـــفــذ االول لــلـــبــاعــة لــلــســـيــاح وا
ـــتــــجـــولــــ (وضـــعــــنــــا هـــذا في ا
حــســابـاتــنــا و نـحـن نـســعى دائــمـا
اليـــجــاد فــرص الــعــمـل لــلــعــاطــلــ
والــشــبـاب لــذا اتــفـقــنــا مع مــحـافظ
اربــيل ان يـكــون الـعــمل لــيال لـكي ال
نــقـطع ارزاق من يــعــتـاش عــلى هـذا
كان السياحي نهارا مثلما قمنا به ا
تنبي الذي سابقا في اعمـار شارع ا
ـعـالم الـعـراقـية هـو االن من اجـمل ا

في العاصمة بغداد) .    
كــمـا أكـد أومــيـد خــوشـنــاو مـحـافظ
اربيـل ان (بارك شـار بـأمس احلـاجة
العـــــــــادة تـــاهـــيــلـه لــكـــونه لـم يــتم
اعماره منـذ زمن طويل وهو يعد من
رمــوز مـحــافـظــة اربـيل الــسـيــاحـيـة
والـتـراثيـة الـذي يـستـقـطب الـسـياح
مـن جــمــيع احملــافــظــات الــعــراقــيــة
والـوافـدين من خـارج الـعـراق فـضال

الى اهالي كـردستـان وسنـقوم خالل
ــــشـــــروع الــــتي ال مــــدة اجنـــــــــاز ا
تتجـاوز ثالثة شهـور ان نراقب سير

الـــشــــــــيــخــان حـــيث ظــهــرت أمــور
اخـرى اسـتـوجب عـلـيـنـا مـعـاجلـتـها
ــشـــروع الــذي بــدأ ب 250 ضــمـن ا
مـليـون ووصل الى 400 مـلـيـون لذا
وضـعـنـا في احلـسـابـات اضـافـة 20
ـعــاجلـة االمـور الــطـارئـة ـــــــئـة  بـا
وفق الـــــدراســــــات واخملـــــطـــــطـــــات

للمشروع.
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مضيفا (اجنزنا سابقا اعمار كنيسة
ـيدان مـر في البـصـرة و كـنيـسـة ا
في بــغـداد ومــعـبــد اللش في قــضـاء
الـشـيخـان وسـنـتـوجه الى مـحـافـظة
ــشـــاريع ضــمن حـــلــبـــجــة الجنـــاز ا
اهداف صـندوق تـمكـ الذي يـسعى
الى اشـاعـة روح الـتـعـايش الـسلـمي
ـذاهب بــ االديـان والــقـومــيــات وا
خلـدمـة اجـيـالـنـا الـقـادمـة وتـوصـيل
رسـالــة سـامـيـة بـ الـشــعب مـثـلـمـا
جــمـعــهـا مــنــتـخــبـنــا الـوطــني عـلى
احملبـة والعطـاء بعد تـتويـجه بكأس
ـنــجـزات الـتي خـلـيـجي,25 وهـذه ا
يقدمـها صنـدوق تمكـ هي تبرعات

ـا يــخــدم هـذا الــصـرح الــعــــــــمـل 
ــــهـم في االقـــــلــــيم  واتــــمـــــنى من ا
ـــرافق اجلـــمـــيع احملـــافـــظــة عـــلى ا
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ـصـارف الـعـراقـية  وضـعت رابـطة ا
ـشـروع اعـمـار بارك حـجـر االسـاس 
ـعـروف بـسـاحـة الـنـافـورة شـار او ا
مقابل قلعة اربيل مركز احملافظة من
اجل اضـــافــة رونق جــمـــالي حــديث
يــضــاهي مــا  تـنــفــيــذه في شـارع
ــتــنــبي في الــعــاصــمــة بـغــداد مع ا
ه الـــتـــاريــخـــيــة ــعـــا االحــتـــفـــاظ 

والتراثية .
وقــال وديع احلـنــظل رئــيس رابــطـة
ـصارف الـعـراقيـة اخلـاصـة : بدعم ا
ـبــادرات اجملـتـمــعـيـة من صــنـدوق ا
"  الـذي يـشـرف عـلـيه الـبـنك "تـمـكـ
ـصارف ـركـزي الـعـراقي ورابـطـة ا ا
اخلـاصــة   وضع حـجــر األسـاس
ـشـروع اعـمــار بـارك شـار في مـركـز
يزانية  تتراوح من محافظة أربيل 
280 الى 300 مليون دينار كمرحلة
اولى  قــابــلـة لــلـزيــادة اذا اقــتـضى
شروع من البنى االمر وفقاً حلاجة ا
الـتحـتـية مـثـلـما حـدث مـعنـا بـاعادة
اعـــمــــار مــــعــــبـــد اللـش في قــــضـــاء

الـسـيـاحـيـة كـافـة النـهـا من جـمـالـيـة
ــديــنـة الــتي تــســتـقــطب الــســيـاح ا

والوافدين).

عمان

تحدة في العراق مثل اخلاص لأل ا UI¡ ∫  رئيس اجلمهورية خالل لقائه نائب ا

ـحــافـظـة صالح الـدين) مـبـيـنـاً ان
(عـودتـهم جاءت بـالـتعـاون مع قـيادة
عـمـليـات سامـراء واحلـكومـة احمللـية
فـي الــقـــضـــاء واألجـــهـــزة األمـــنـــيــة
واخلـــدمــيـــة وشـــيــوخ الـــعــشـــائــر)
واضــــاف ان (الــــوزراة شــــمـــلــــتــــهم
ـــــنـــــهـــــاج اإلغـــــاثـــــة اإلنـــــســـــاني
ـــســـاعــدتـــهم حـــسب تـــوجــيـــهــات

البرنامج احلكومي). 
واطــلــقت الــوزارة حــمـلــة لــلــحـد من
الـهجرة غـير الشـرعية وإنـعكاسـاتها
عـــلـى اجملـــتـــمع. وذكـــر الـــبـــيـــان ان
(الـوزيـرة ايفـان فائق جـابرو بـحثت
ـمـلـكـة الـهـولـنـديـة لـدى مع  سـفـيـر ا
الـــعــراق هــانس ســـانــدي كــيـــفــيــة
الـتـعاون بـشأن وجـود الـعراقـي في
ـمـلـكـة وتـسـهـيل إجـراءات الـعودة ا
الـى الـعـراق) مــشـيــراً الى (تـشــكـيل
ـتـابـعـة الـلــجـنـة الـوطـنــيـة الـعـلـيــا 
اوضـــاعـــهم في اخلـــارج وتـــســهـــيل
عــــودتـــهم وتــــأهـــيـل انـــدمــــاجـــهم)
واوضـح ان (الـــــــــــــوزارة تــــــــــــرفـض
إجـــراءات الــعــودة الــقـــســريــة الــتي
تــتــخــدهـا بــعض الــدول اخلــارجــيـة
ن رفـضت طلـبات بـحق الـعراقـي 
جلـوئهم). مضـيفاً ان (الـوزارة طلقت
حـملـة واسعـة للـحد من الـهجـرة غير
الـشرعية ومـدى اثارها السـلبية على
اجملــتـمع حـسب تـوجــيـهـات رئـاسـة
الــوزراء) من جـانــبه اعــرب سـانـدي
عـن (تقديره جلـهود الوزارة في ملف
) مــبـيــنـاً ان ــهــجّـرين والــنـازحــ ا
(حـكـومـته مـسـتـعـدة لـلـتـعـاون فـيـمـا

يخص ملف الهجرة). 

) مشيـرا الى ان (أولوياتنا الـنازح
تـــكــمن فـي حــسم مـــلف الـــنــازحــ
وإرجـاعـهم إلى مـنـاطـقهم الـسـكـنـية
ــعـــيــشـــيــة وحتـــســ أوضـــاعــهـم ا
ـأســاويـة حــيث تـدني والــسـكــنـيــة ا
اخلـدمات الـصحيـة والغذائـية وهذا
يـتـطلب جـهـودا حثـيـثة وسـريـعة من
ـنظـمـات لـتحـسـ وضـعهم) كـافـة ا
وتـابع ان (الرئاسة مستعدة للتعاون
ودعـم عودة الـنـازح إلـى منـاطـقهم
الــسـكـنـيـة).  في غـضـون ذلك  اشـار
وزيــر الــعــدل خــالـد شــواني الى أن
احلـــكـــومــــة وضـــعت مـــلف حـــقـــوق
االنسان ضمن اولويات برنامجها. 
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(شــواني تــرأس االجــتـمــاع الـدوري
لـلجنة العليا لكتابة التقارير الدولية
بـحـضور اخلـاصـة بـحـقوق االنـسـان
اعــضـاء الـلــجـنــة الـوطـنــيـة لـكــتـابـة
ـؤسـسات الـتـقـاريـر من الـوزارات وا
حيث جـرى منـاقشة الـفقرات ـعنـية ا
زيد من اخلاصة بالتقرير إلغنائه با
ـعـلومـات وصوالً الى إعـداد تقـرير ا
ــتــحـدة يــتالئـم مع مــعــايــيــر األ ا
حلــقــوق اإلنــســان) واشــار شــواني
الى ان (احلـكومة بدأت فـعالً بحماية
حـقـوق االنـسـان أمـام أي انـتـهـاكات
وقــد قـطـعت اشــواطـاً بـهــذا الـصـدد
وتــضع حـقــوق االنـســان في مــقـدمـة
أولـويــاته وهي من ضـمن مـتـطـلـبـات
تـطبـيق البـرنامج احلـكومـي) مؤكدا
ان (الــــــــــوزارة تــــــــــســــــــــعـى إلـى أن
الـتوصيات التي ستـقدم في التقارير
الـتي تتم مـناقشـة فقراتـها خالل هذا

االجــتـمــاع سـتــعـرض امـام مــجـلس
الـوزراء لغرض اقـرارها وهي تصب
فـي وضع رؤية موحـدة للحـكومة في

لف).  التعامل بهذا ا
ـهـجّرين اعـتـرفت وزارة الـهـجـرة وا
بـــعـــدم قــدرتـــهــا عـــلى إنـــهـــاء مــلف

النازح في العراق. 
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(هـنالك نحو 200 الـف عائلة نازحة
مـــازالت في اخملـــيــمـــات تــعـــاني من
الـــبــرد واحلــر والــضـــيــاع وإنــعــدام
اخلــــدمــــات) داعـــيــــة الى (تــــعـــاون
مـؤسسـاتي وسيـاسي ودولي إلنهاء
ــلف ووضع حل ألعـداد الــنـازحـ ا
الـــتي تــزيـــد يــومــاً بـــعــد يــوم داخل

. اخمليمات)
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ولفت الى (وجود حتدّيات اقتصادية
وســـيـــاســـيـــة خـــارج ارادة الــوزارة
تـعيق عـودة االف العـوائل الـنازحة)
واضــاف ان (الـوزارة تــتـابع اوضـاع
الــنـازحـ وإحـتــيـاجـاتـهم وتــلـبـيـة
ــواد الــغــذائــيـة مــتــطــلــبــاتــهم من ا
عنية الى والـوقود) داعية اجلهات ا
(تـقـد الـدعم واإلسـنـاد إلغالق ملف

 .( النازح نهائياً
عـلى صعـيد مـتصل عاد 547 نـازحاً
الى مــنـاطق ســكـنــاهم في مـحــافـظـة
صـالح الدين بـحسب وزارة الـهجرة

هجرين.  وا
وقـال بيان امس ان (نحو 100 اسرة
عـــــادت مـن مـــــحـــــافـــــظـــــتي ديـــــالى
والــسـلـيــمـانــيـة الى مــنـطـقــة الـقـره
غـــولي الــتــابـــعــة لــقــضـــاء الــدجــيل

تـتمتع بها القوات األمنية العراقية).
اكــــــد رئــــــيس مـن جــــــهــــــة اخــــــرى 
اجلــمــهـوريــة عــبــد الـلــطــيف جــمـال
رشـيد أن أولـويات العـراق تكمن في

. حسم ملف النازح
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(رشـيد التـقى في قصر بـغداد نائب
ــتــحــدة في ــمـــثل اخلــاص لأل ا ا
الـعـراق ومـنسق الـشـؤون اإلنسـانـية
غـالم مـحـمـد إسـحق يـرافـقه بـرنـامج
ـــتـــحـــدة لـــلــمـــســـتـــوطـــنــات األ ا
الـبـشـرية) ودعـا رشـيد الى ( أهـمـية
ـتـحـدة أن تــبـاشـر مــنـظـمــات األ ا
بــاألعـمـال الــتي تـقع عــلى عـاتــقـهـا)
ـزيـد من اجلـهود واضـاف (نـنـتـظـر ا
والـعـمـل لـهذه
ــــنــــظــــمـــات ا
ـية حيث األ
ال يـزال دورها
مـتواضـعا في
دعـم وتشجيع
عــــــــــــــــــــــــــودة
الـنـازح إلى
مـــنـــاطـــقــهم).
وشـــــدد عــــلى
(ضــــــــــــــــرورة
تـطـبـيـق بـنود
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة
ســـــــنـــــــجــــــار
ألهـــمـــيــتـــهــا
واإلســــــــــــــراع
ساكن بـبناء ا
ـالئمة وغلق ا
مــــــــــــــــــــــــــلــف



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

’U)« qIM « qLŽ l «Ë Y×³¹  ÍuÝu*«

tðU bš Èu²  l d  
bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ

عــقـدت الـشـركــة الـعـامـة الدارة
الـــنـــقل اخلـــاص  اجــتـــمـــاعــا
مــوسـعـا ضم مــديـري االقـسـام
لالطالع عــلى واقع والــشُــعب 
عــمل الـشـركــةً ورفع اخلـدمـات

ـقـدمـة لـلـمـواطـنـ وسـائـقي ا
ركبات. ا

وقـــال مــديـــر الــشـــركــة احـــمــد
ـــوســـوي في بـــيـــان تـــلـــقـــته ا
(الــــزمـــان) امـس (االجـــتــــمـــاع
االول بـــعـــد مـــبـــاشـــرتي ادارة

الــشـركـة يـعــقـد بـهـدف االطالع
مـشيرا  على حـيثـيات الـعمل 
ــواضــيع الــتي  مــنــاقــشــة ا
تـــــهـــــدف الى وضـع احلـــــلــــول
ــنــاســبــة لــلــمــعــوقــات الــتي ا

تواجه سير االعمال).

وتــابـع ان (تــوجــيـــهــات وزيــر
الـــــــنــــــقـل رزاق مـــــــحــــــيـــــــبس
ـزيـد الـسـعــداوي تـؤكـد بــذل ا
ستوى من اجلهود لالرتقاء 
ـقـبـلـة ـراحل ا اخلـدمــات في ا
مع ضـــــرورة احلـــــفـــــاظ عـــــلى
مـنوها ومـة عمل الشـركة  د
من اولـويـات عــمـلـنــا سـيـكـون
قدمة رفع مستوى اخلـدمات ا
لـــــلـــــمـــــواطــــــنـــــ وســـــائـــــقي

ركبات). ا
ـوسـوي  سيـر الـعمل وتـفـقد ا
فـي أقـــســام الـــشـــركـــة واطـــلع
بــشـكل مــبــاشـر عــلى األعــمـال
واخلـــدمـــات الـــتـي تـــقـــدمـــهـــا

. للمواطن
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مؤكـداً في الـوقت ذاته (أهمـية
ــتــطــلــبــات الــعــمل االلــتــزام 
وبذل أقـصى اجلـهود من أجل
االرتقاء بـأداء موظفي الـشركة
والـعمل بـروح الـفريق الـواحد
بــغــيــة حتــقـيق الــتــقــدم نــحـو

األمام خدمةً للصالح العام).
واســتـمع خالل تـفــقـده أقـسـام
ـــــــشـــــــاكل الـــــــشـــــــركــــــة الـى ا
ــعــوقــات الــتي يــواجــهــهــا وا
ـــوظــفـــ فــضالً بــعــــــــض ا
قـترحات الـتي تسهم في عن ا
تــطـويـر الــعــــــــــمل واالرتـقـاء
ـــســـتــــوى اخلـــدمــــات الـــتي
تـــــقـــــدمــــــهـــــا الـــــشــــــــــــــركـــــة

. للمواطن
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اكـدت امانـة بـغداد قـرب تطـويـر متـنزه
ابــو نـؤاس وإحـيـائه مـن جـديـد كـمـركـز

سياحي وترفيهي مهم للعوائل. 
وقــال بــيــان تـــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(األمـانة سـتشـرع قريـباً بـإعمـال تطـوير
مــتـــنـــزه ابـــو نـــؤاس ضــمـن بــرنـــامج
ـسـاحـات اخلـضراء تـوسـيع وتـطـويـر ا
في بــغــداد حــسب تــوجــيــهـات رئــيس
الـوزراء مـحـمـد الـسـوداني) مـبـيـناً ان
(مالكـات األمـانـة اجـرت كـشـفـاً مـيـدانـياً
لـلـمـتـنـزه من جـسـر اجلـمـهـوريـة لـغـاية
حـــدود بـــلـــديـــة الـــكــرادة) واشـــار الى
(الشـروع بتـطويـر الطـريق عَبـر توسيع
الـزراعــة وتـأهــيل الــنـافــورات وتـنــفـيـذ
ــمــاشي وإنــشــاء كــورنـيـش مــتـكــامل ا
بــطــول 5 كــيــلـــومــتــراً بــالــتــعــاون مع
ائية والداخلية لنقل وارد ا وزارتي ا
ـوجــودة  في الــثــكــنــات الـعــســكــريــة ا

تنزه الى مواقع اخرى). ا
WF¹dÝ …dOðË

مـؤكـداً ان (اعــمـال الـتــطـويـر ســتـجـري
بــوتـيــرة ســريـعــة الى جــانب حتــسـ
ـتــنـزه وحتــويـله الـى مـركـز جـمــالـيــة ا
تــرفــيــهي ومــركــز جـذب ســيــاحي مــهم
ألهـــالي بــــغـــداد) واوضح ان (اعـــمـــال
مـتنـزه ابو نـؤاس سـتتـزامن مع تطـوير
حـديقـة بـارك السـعـدون بعـد اسـتكـمال
الـتصـاميم الـنـهائـية لـتحـويله كـمتـنزه
اً ) الفتاً الى ان ساحة 23 دو كبير 
(األمانة مستـمرة بتنفيـذ خطتها لزيادة
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ـسـطّـحــات اخلـضـراء وإنــشـاء امـاكن ا
ترفيـهية جديـدة في العاصـمة). وافتتح
ام بـغداد عمـار موسى كاظم حـديقة
نـطقة حي االم مؤكداً اجلمهورية  
ـقــبل سـيــشـهـد ـوسم الــربـيــعي ا ان ا
افتـتاح العـديد من السـاحات واحلدائق
تـنـزهـات لـتـكـون محـطـات تـرفـيـهـية وا

جديدة للعوائل البغدادية. 
WI¹bŠ ÕU²² «

وذكــر الـبــيــان ان (األمــانــة تـســعى الى
ـشاريع التـطويـرية فيـما يخص زيادة ا
ــســاحــات الــتـرفــيــهــيــة  في بــغـداد) ا
واشار الى (افـتتـاح حديقـة اجلمـهورية
ـنـطـقة حـي األم ضـمن قـاطع بـلـدية
بغداد اجلـديدة وشملت اعـمال الزراعة
ــمــاشي وتــنــفــيــذ نــافــورة واإلنــارة وا
كـبـيـرة) مـضـيـفـاً ان (هـنـاك الـعديـد من
ــة الـتي ــتــنـزهــات الــقــد احلــدائق وا
تـعـرضت لإلهـمـال وحتـتـاج الى إعـادة
تأهيـلها وافتـتاحها كمـتنفس لألهالي)
وبــ كـاظم ان (األمــانـة وجـهّـت جـمـيع
دوائـر بـلـديـة بـإسـتـمـرار وزيـادة وتـيرة
اإلدامـة والـصـيـانـة لـلـحـدائق و حتـويل
ــهــمــلــة الى مــســطــحــات الــســاحــات ا
خــضــراء وامــاكن تــرفـيــهــيــة جــديـدة)
مـنـوهـاً الى (إسـتـمـرار تـأهيـل احلدائق
ضـمن قـاطع مـديـنـة الـصـدر وفي مـركز
ـعامل الـرصـافة والـشـعب و الـغديـر وا

وجميع القواطع البلدية). 
عــلى صـــعــيــد مــتــصل اطــلق مــحــافظ
صالح الدين اسمـاعيل خضيـر الهلوب
حملة خـدمية واسعة في مـدينة تكريت.

وقال مدير بلدية تكريت انس فالح في
تـــصــريـح تــابـــعـــته (الـــزمــان) امس ان
(احملـافظ إسـمـاعـيل خــضـيـر الـهـلـوب
اطـلق حـمـلة خـدمـيـة واسعـة في مـديـنة
تـكريـت شمـلت رفع األنـقاض وتـنـظيف
وإصالح الـــطـــرق وتـــهــيـــئـــة اجلــزرات
الـوسطـية وتـقلـيم األشجـار) ولفت الى
ان (احلملة شملت احياء الباشا وسوق
ـناطق تـكريت وتـقاطع مـجّـسر الـدلة وا
احملـاذيــة جملــمع در ســتي الــســكـني
واحــيـاء أخـرى) مـوضـحـاً ان (احلـمـلـة

نهاج  احلكومي احمللي جاءت ضمن ا
لدعم األعمال البلدية في مركز احملافظة
وإظـهـارهـا بـصـورة الئـقـة). في غـضون
ذلك وجّه األمـ العـام جملـلس الوزراء
حـــمــيـــد الـــغــزي مـــحـــافــظـــة ذي قــار
بـاإلسـراع في تـنـفــيـذ مـطـار الـنـاصـريـة

الدولي. 
وذكــر بـيـان امس ان (الــغـزي نـاقش مع
مـحــمـد هــادي الـغـزي مـحـافـظ ذي قـار
طـار مـوجـهاً اعـمـال تـنـفيـذ وتـطـويـر ا
بــإجنــازه في الــوقـت احملــدد) وبـ ان

ــشـروع الـوزارة ان تــاخـذ بــهـذا ا
كـانة الى االمـام والذي يـحـظى 
علمية وهو يشارك في العديد من
مشـاريع الدولـة الكـبرى الـبحـثية
وجنـح في جـــمـع الـــســـيـــاســـيـــ
ــعــاجلــة مــشــاكل ــيــ  واالكــاد
حـــســاســة في الــبـــلــد مــثل ازمــة
الـــســـيـــادة وازمــــة الـــتـــعـــديالت
الـــدســـتـــوريـــة ومـــشـــروع ظـــمـــأ
الــعــراق وكــان فـيــهــا مــشــاركـات
لـوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
العـلمي مـتمـنيـا ان تكـون الزيارة
ـعهد العلـم ولعموم بادرة خير 

ؤسسات التعليمية في البلد). ا
من جـانـبه اكد الـعـميـد مـعهـد زيد
عـدنــان الـعـكــيـلي ان لـدى مــعـهـد
ـيزة من الـعـلمـ نـخبـة طـيبـة و
كـبــار اسـاتـذة الــقـانـون والــعـلـوم
الــسـيـاسـيــة واالعالم في الـعـراق
كــمـــا يــســـتــعــ فـي مــنــاقـــشــاته
الطــــاريـح الــــدكـــتــــوراه ورســــائل
ـــاجـــســــتـــيـــر بـــعـــدد من كـــبـــار ا
االساتذة في اجلـامعات الـعراقية
ـية.. واجلـامـعـات الـعـربـيـة والـعـا
الى جـــانـب اخلـــبـــراء في وزارات

الـدولة اخملـتلـفـة كمـا يقـدم معـهد
الــعــلـمــ  خــدمــات مــجــتــمــعــيـة
مـتـنـوعـة من خالل اقـامـة الـورش
الــتــدريـبــيــة والــنــدوات وتـدريب
كــوادر الــوزارات ودوائــر الــدولــة
ـــعـــروفـــ عـــلى يـــد اســــاتـــذته ا
عهد والكفوئ وشارك اساتذة ا
ـؤتـمـرات وورش في الـعـديـد من ا
الـعـمل إلعــداد مـشـاريـع الـقـوانـ
والـتـشـريـعـات احلـكـومـيـة داعـيـا
ـسـيـرة الـسـيــد الـوزيـر الى دعـم ا
ـتـاحة الـعـلـميـة بـكل االمـكانـات ا
ــــا يـــصب فـي خـــدمــــة بـــلــــدنـــا
احلــبـيب وفي خـتــام الـلـقـاء قـدم
عــمـيــد مـعــهـد الــعـلــمـ االســتـاذ
الــدكــتـور زيــد عــدنـان الــعــكــيـلي
ــعــالي وســام الــتــمــيــز الــعــلــمي 
الـوزير. وقـد حضـر الـلقـاء رؤساء
جـــامــعــات الــكـــوفــة وجــابــر ابن
حــيـان الـطـبـيـة والـفـرات االوسط

التقنية. 
بــعــد ذلك قــام الـعــبــودي بــجــولـة
ــعـهـد ومـكـتـبـته شـمـلت اقـسـام ا
ــتــمــيــزة والــتــقى الــضــخــمــة وا

بالطلبة في القاعات الدراسية.
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اكد وزيـر التعـليم العـالي والبحث
الـــعـــلـــمـي نـــعـــيم الـــعـــبـــودي ان
ــسـتـوى الـذي وصل الـيه مـعـهـد ا
العلمـ للدراسات العـليا مستوى
تاز وهو جتربة مشرقة حتتاج

الى التطوير.
وقـال الـعــبـودي في كـلــمـة له امـام
عـمـادة واســاتـذة مـعـهــد الـعـلـمـ
خالل زيـارته لـلـمعـهـد لي الـشرف
ان ازور الـنـجف ومـعـهـد الـعـلـمـ
لـــلـــدراســـات الـــعــلـــيـــا والـــلـــقــاء
جـموعـة من االساتـذة والقـامات
الـعــلـمــيـة الـكــبـيـرة جــدا واصـفـا
ــــعــــهــــد بـــانـه جــــانب مــــشـــرق ا
وجتـــــربـــــته هـي الــــوحـــــيـــــدة في
الـعـراق وعلـيـنا ان نـطـورها وان
جنعل لها رصانة اكبر مضيفا ان
عـهد ـستـوى الذي وصل الـيه ا (ا
ـتــاز ووجـود االسـاتـذة االكـفـاء
ـعـهـد اشارة الـذين يـسـتـقـطـبـهم ا

ايجابية كبيرة جدا). 
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ـــعـــهــد ــتـــنـــا  وقـــال (ســـاكـــون 
الـعلـمـ الي مقـتـرح يقـدم من قبل
ـعهد او القائـم عليه او عمادة ا
االســـاتـــذة وســنـــقـــوم بـــدراســته

والتوجيه من اجل تطبيقه).
اني من جانبه رحب الوزيـر والبر
االســـبق ابــراهــيم بـــحــر الــعــلــوم
بـالـعبـودي واصـفا الـزيـارة بانـها
خـــطــوة فـي االجتــاه الـــصـــحــيح
وانـــهـــا ســـتـــســـاهم فـي تـــطـــويــر
مـشروع مـعهـد العـلمـ مؤكدا ان
(الـوزيـر اجلـديـد يــحـمل مـشـروعـا
وطنيـا للتـعليم العـالي بشكل عام
يــوازن بـــ الـــتــعـــلـــيم الـــرســمي
والــتـعـلـيم االهـلي ويـحـاول جـهـد
ـجمله ـشروع  االمكـان تطـوير ا
عهد معربـا عن امله بان يتـوسع ا
افقـيا خالل تولي الـعبودي لـقيادة

الوزارة).
وقــال بـــحــر الــعـــلــوم ان (مـــعــهــد

تميزين من العلم جنح في زج ا
ـــســيـــرة الـــبـــحـــثـــيــة طالبه فـي ا
والـتـعـلــيـمـيــة لـلـمــعـهـد مــضـيـفـا
ــا تــقـرره الــقــول: نـحـن سـعــداء 
الــــوزارة مـن اجــــراءات رقــــابــــيـــة
واشــرافـــيــة لــضـــمــان الـــرصــانــة
ــعـهـد الــعـلــمـيــة) مـوضــحـا ان (ا
يـركـز تـركـيـزا كــبـيـرا عـلى الـنـوع
ـشروع وهـو احلـاكم عـلى حـركـة ا
الــعــلـمـي لـلــمـعــهــد مـتــحــدثـا عن
اخلـبـرات الـعـلـمـيـة الكـبـيـرة الـتي
ـعـهـد والـتي تـصل يـحـتـضـنـهـا ا
خبرة الـبعض منهم الى 40 عاما
ــعـــهــد يــســيــر مـــشــددا عــلى ان ا
ــشــروع بــخـــطــوات واثــقـــة الن ا
ـــؤســـســـة الـــتي تـــرعــاه لـــيس وا
ا يسـتهدف االسـتثمار جتاريـا ا
فـي الطـاقـات العـلـمـية لـلـمسـاهـمة

في بناء العراق).
وخـــاطب بــحــر الـــعــلــوم الــوزيــر
بــالــقــول ان (زيــارتــكم الــيــوم هي
عـهد ـعهـد بـاعتـبـاره ا لـتـطويـر ا
الـــوحــيــد فـي الــعــراق فـي مــجــال
الــتـعــلــيم الــعــالي االهـلـي ونـحن
نـــحـــتـــاج من وجـــودك فـي قـــيــادة

كـما  زار الـعبودي جـامعـة الكـفيل
في الـنــجف وافــتـتح كــلـيــة الـطب
وعـددا من مـخـتـبــراتـهـا الـعـلـمـيـة

التخصصية.
وأكـــد لـــدى جتــوالـه في الـــكــلـــيــة
واطـالعه عــــلى مــــخــــتـــبــــراتــــهـــا
وقاعاتها الدراسـية وتفقده كليات
طب األســــــنـــــان والـــــصــــــيـــــدلـــــة
والــتـقـنــيـات الـطــبـيـة والــصـحـيـة
ـتغـيرات والـهـندسـة التـقـنيـة أن ا
والــــتــــحـــــديــــات تـــــقــــتـــــضي من
ــؤسـســات اجلــامـعــيــة مـواكــبـة ا
ية وحتديث النظم التعليمية العا
ــيـة الــبــرامج الــعـلــمــيـة واألكــاد
ــا الــتـــخــصـــصــيـــة والــتـــوأمــة 
يــنـجـــــسم وضــرورات الـتـحـسـ
تـابعـة ألحدث الـنظم واجلـودة وا

والتجارب الدولية.
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وأوضح خالل مـــؤتـــمــر صـــحــفي
بـحــضـور مـحــافظ الـنــجف مـاجـد
الــوائـلي ومــحـافظ كــربالء جـاسم
نــــصــــيف اخلــــطـــــابي وعــــدد من
رؤســاء اجلـــامــعــات احلــكــومــيــة
واألهـلـيـة أن الوزارة وجـامـعـاتـها

وكـلــيـاتــهـا احلـكــومـيـة واألهــلـيـة
تـعمل عـلى وفق مـعايـيـر االعتـماد
ــــؤســــسـي والــــبـــــرامــــجي ذات ا
ـؤشـرات الــشـامـلـة الــتي تـشـمل ا
ـــــوارد احلـــــوكــــــمــــــة واإلدارة وا
والـــطـــلـــبـــة وأعـــضـــاء الـــهـــيـــئـــة
ــنــاهج والــبـحث الــتـدريــســيـة وا
العلـمي وخدمة اجملـتمع الفتا الى
أن مؤشرات األداء لدى اجلامعات
الــعـــراقــيــة جتــســد مــا يــقع عــلى
عـاتقـها من مـسؤولـية االسـتجـابة
ــســـتــدامــة ألهــداف الـــتــنـــمــيـــة ا
والسيما ما يتعلق بجودة التعليم
وتـــرتــــيب األولـــويــــات عـــلى وفق

ي). منظورها الوطني والعا
وتـــابع أن (االهــــتـــمـــام والــــعـــمل
احلـثــيث عــلى تـطــويـر وحتــسـ
األداء فـي اجملـــــاالت الـــــطـــــبـــــيــــة
الــتــخـــصــصـــيــة في اجلـــامــعــات
احلـكـومــيـة واألهـلـيــة يـنـطـلق من
ـعـتـمـدة لـدى الوزارة الـسـيـاسـة ا
بـاجتـاه اعــتـمـاد اجلــودة مـرتـكـزا
أســـاســيــا في تـــطــويــر مــســارات
الــتــعـــلــيم اجلــامــعـي وبــيــئــتــهــا

ية). األكاد
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(اإلجتـماع تـضمّن التـباحث مع الـشركة
ُنـفـذة للـمـشروع والـوقوف الـصـينـيـة ا
عـلى مسـتجـدات تنـفيـذ ونسـبة اإلجناز
شروع) مشيـراً الى (اهمية إجناز في ا
ـــقـــرر ـــشــــروع حـــسب الــــتـــوقـــيـت ا ا
بـتـوجـيـهـات احلـكـومـة) من جـهـتـه اكد
ـــركــزيــة احملـــافظ  ان (احلـــكــومـــتــ ا
ـشروع من اجلانب واحمللـية تدعـمان ا
الـلـوجسـتي والـبشـري لـلمـضي بـإجناز
ـطار الى جانب تنـفيذ بوابة وافتتاح ا

ثنى).    الناصرية بإجتاه محافظة ا
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ـهجر سرعان في العـديد من احلوارات مع اصدقائي من الـذين يعيشون في دول ا
ما يـقـفز مـوضوع الـغـربة وانـعكـاسه عـلى سلـوكـياتـهم وامنـيـاتهم....بل ان الـبعض

) وبألم كبير. شيت منهم يردد عبارة (ضيعنا ا
 ولكن الكل يـجمع بأن العـراق نزف كثيـراً ونزفنا مـعه وضاعت معه سـن أعمارنا

وتشتّتنا في بقاع العالم نبحث عن قوتنا وأمننا وهويتنا اجلديدة. 
غـتـرب عبـارة احلـمـد لله عـلى كل شيء تـتـصدر الـسـطور وال يـتـذكّـر العـديـد من ا
اسم الـفيـلـسوف الـذي قال: ((إنّ أشـدّ أنواع الـغربـة هي أن يعـيش اإلنسـان غريـباً

في وطنه)).!!?
) لــلــكـاتـب الـروسي ولــعل من أقــسى مــا قــيل عن الــغـربــة مــا قـالـه (ايـفــان بــونـ

(قسطنط سيمونوف) الذي دعاه إلى مغادرة فرنسا والعودة إلى روسيا:  
أرجــو أن تــفــهـمــني; مـن الـصــعب عــليّ أن أعــود إلى وطــني شــيــخــاً هــرمــاً فـكل

أصدقائي وكل أهلي يرقدون اآلن في قبورهم
وسأسير هناك وكأنني أعبر مقبرة.«

بدع حمزة  وموضوع الغربة أخذ مساحة كبيرة من عالم األغنية     فالشاعر ا
احللفي كتب:

بسيطة تهون وارتاح
وأشوفج ياهو الطاح

صحيح التعب ماخذني 
وصحيح اجلابني ذبني

بس تبقى السما
للشايل جناح

ويا دنيا انشوف تالي
ياهو اليظل عالي

وياهو يطك الراح بالراح
ـا يـكـون الـشـاعـر في كـلـمـاته هـذه قـد اخـتـصـر مـعـاناة أكـثـر من جـيـل سحـقـته ر
احلروب وسـرقت عمره وشبابه ليجد نـفسه مع أوائل األربعينات عاريا من كل شئ
ـلك أمال لـتـجاوز فـهـو بال زوجـة وأوالد وال بـيتـا لـلـسـكن  اال ان هـذا اجلـيل ظل 
مـحــنـتـه وغـربــته هـذه الــغـربــة  الـتـي ظـلت تــعـصــر طـيــور الـداخل بــعـد أن اكــتـوت
ـثـلث االبداع في الـعمل ـوذجا  وأغـنيـة(بسـيـطة )تـشكل  هـاجرة بـنارهـا  الطـيـورا

ـبدع عـبد فـلك الـتي نقـلـنا بـصوته الـفـني فهي من عالمـات ا
العذب عبر الفضاء الواسع لوطن لم يعرف الراحة.

وتـبــقى االعـمـال اخلــالـدة تــبـحث عن اذن تــقـدر االبـداع
فيـها كما هو احلال مع (الطيـور الطايرة )لسعدون جابر
الـذي كـان قــمـة فـي الـعـطــاء مع طــــــــيـوره احملـلــقـة في
الـسـمـاء بـاحـثـة عن حـريـة في وطن يـسـقـيك الـغربـة رغم

عنك.

-1-
اذا كـانت مـعـظم احلـوارات الـتي جتري الـيـوم هـنـا وهـنـاك ال يتـصـدى لـتـدويـنـها
تـصدون  فانّ احلوارات التي كانت جتري ب الشـخصيات البارزة كان هناك ا
ـتالحقة جيالً بعد من يُسـارع الى تدوينها وقد وصـلتنا وأطّلعت عـليها األجيال ا

جيل .
-2-

ن يـدعو ويشجع على التدوين والتوثـيق السيما احلوارات التي تضمنت ونحن 
واقف النبيلة .  اآلراء األصيلة وا

-3-
هـلب الـذين قال فـيهم ـهـلبي (ت  216 هـ) عـلم من اعالم آل ا مـحمـد بن عـباد ا

الشاعر :
هلب قوم إنْ نَسَبْتَهُمُ  آلُ ا

كانوا األكارَم آباءً وأجدادا 
كم حاسدٍ لَهُمُ بَغْياً لِفَضْلِهُمُ 

وما دنا مِنْ مساعيهم وال كادا 
أمون حوار جدير بان نقف عنده قليال : وقد جرى بينه وب ا

أمون : قال له ا
ال . أردتُ أنْ أوليَكَ فمنعني اسرافُك في ا

فقال محمد :
عبود . وجود سوءُ ظَنٍّ با مَنْعُ ا

أمون : فقال ا
لو شئتَ أَبقيتَ على نفسك فانّ الذي تنفقه بعيد الرجوع 

فقال له محمد :
مَنْ له مولىً غنيّ ال يفتقر .

أمون ذلك منه . فاستحسر ا
انّ الثقة بالله الغنيّ الكر كانت وراء ذلك السخاء الباذخ واالنفاق الواسع .

هلبي التاريخ كواحد من أعيان الرجال األجواد. وبه دخل محمد بن عباد ا
-4-

وجاء في التاريخ :
أمون اوصل اليه ما مقداره ستة آالف الف درهم  ان ا

اي ستة مالي درهم 
ومع هذا فقد مات وعليه خمسون الف دينار .

-5-
وح إحـتُضر محـمد بن عبـاد دخل عليه نفـر من قومه وكانـوا من حُسّاده وح

خرجوا تمثل بقول الشاعر :
تمنى رجال أنْ أموت فان أَمُتْ 
فتلكَ سبيل لستُ فيها بأوحدِ 

فما عيشُ مَنْ يبغي خالفي بضائِري 
خلدي  ضي أمامي  وما موتُ مَنْ 

-6-
لقـد دفعت احلمـاقة والسـفاهة بـعض احلُسّاد الى اعالن وفـاة بعض األعالم قبل

موتـهم حـسـداً لهم وسـرعـان ما يـنـكـشف الكـذب ويـبؤون
بغضب الله وازدراء الناس 

ـا هـو تـعـبـيـر صـريح عـمـا  انّ تـمـنـي مـوت االخـرين ا
تــنــطــوي عـــلــيه الـــذات من خــبث ولـــؤم وغل وحــســد 
ُـخــبـر الــكـاذِب هــو اخلـاســر الـوحــيـد وبـالــتـالي فــانّ ا

إجتماعيا وأخالقيا فضالً عن خسرانه الديني .

عروف: عـقيدة حينـما كتـبت الصـحفيـة الكنـدية الشـهيرة نـعومي كالين كـتابهـا ا
الــصـدمــة الـذي حتــدثت فــيه عن صـعــود رأسـمــالـيــة الــكـوارث الــتي تـقــوم عـلى
استغالل كارثة سواء كانت انقالبا ام هجوما ارهابيا ام انهيارا للسوق ام حربا
ام إعصـارا من اجل تمرير سياسات اقتصادية واجتماعية يرفضها السكان في
احلالة الـطبيعـية... كان حتليـلها صائـبا وقائمـا على وقائع سابـقة لكن ما لم يدر

دمرة ضد حلفاء الرأسمالية ذاتهم. في بالها ان تستخدم هذه العقيدة ا
تقول فـي كتابها نقال عن كينز عالم االقتصاد الشهير الذي يقول: "ما من وسيلة
أدق او اضـمن لـقلب ركـيزة اجملـتـمع القـائمـة غـير احلط من قـيمـة الـعمـلة  فـهذه
الـعمـلـية تـوظف كافـة القـوى اخلـفيـة في القـانون االقـتـصادي لـصالح الـتدمـير" 
وهو بـالفعل ما يـجري في ايران وسـوريا ولبـنان واليمن حـاليا النـها خارج اطار

احملور االمريكي ومقاومة له.
ـاذا حـرب الـعــمـلـة مع الـعــراق? وهـو حـلـيف لـكن الـسـؤال الــذي يـطـرح نـفــسه: 
قراطية فيه ـتحدة االمريكية والذي تفتخر دائـماً بانها من صنعت الد الواليات ا
مـنذ إسـقـاط النـظـام عام 2003 هل الـسبب وصـول حـكومـة الـسوداني وقـيادات
االطـار التـنـسيـقي الذين تـتهـمـهم امريـكا بـانهم مـوالـ إليران ام انـها اسـتكـمال
لـســتـراتـيــجـيـة تــدمـيـر الــهالل الـشـيــعي من طـهـران الـى بـيـروت مــرورا بـبـغـداد

ودمشق.
كن ان تـفسر ضغوط وزارة اخلزانة والبـنك الفيدرالي االمريكي وإجراءاتهم ال 
الـقـاسـيــة اال بـانه اسـتـهـداف لـلـعـمـلـة الـعـراقـيـة وحتـضـيـر لـزلـزال او تـسـونـامي
وازين ال جمـاهيري يعـصف بكل شيء برعايـة وتخطيط خارجـي  قد يقلب كل ا

سـامح الـله اذا لم تـنـتـبه احلـكـومـة الـعـراقـيـة وتـعـمل بـشـكل
ـهــمـشــة بـاســلـوب جــدي لــدعم الـشــرائح الـبــســيـطــة وا
االشـتـراكـيـة الـتي بـادت ال بـاسـلـوب الـرأسـمـالـية الـتي
سادت الن خـيوطها بيد صانـعيها ولن جتدي نفعا ولن
تغـني او تـسمن من جـوع الحد; مـا دام الـفسـاد قائـما

في الدولة والسوق.
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اجنــزت الــهــيـئــة الــعــامـة لــلــكــمـارك
ــرحــلـة ــالــيــة ا الــتــابــعــة لــوزارة ا
األولى من مشـروع أتـمتـة اإلجراءات
والـــنـــظــــام االلـــكــــتـــروني الــــشـــامل
لـلـكـمـارك. وقـال بيـان لـلـهـيـئـة تـلـقته
(الــزمــان) امس (مـديــر عــام الـهــيــئـة
شـــاكــر مــحــمــود الـــزبــيــدي حــضــر
اجــتــمـاعــاً بــرئـاســة الــوزيــرة طـيف
ــنـــهــاج احلــكــومي ســامـي نــاقش ا
اخلاص بـالـهيـئة حـيث جـرى تأكـيد
ـــنــــهـــاج إجنـــاز مــــا مـــوجــــود في ا
الـــوزراي اخلــاص بــتــعـــديل قــانــون
الـكـمـارك  وكــذلك قـانـون الـتـعـرفـة)
واضاف ان (ما يخص الفقرة الثالثة
ــنــهـاج الــوزاري الــتي تــتــعـلق من ا
بــــأتــــمــــتــــة االجــــراءات والــــنــــظـــام

االلــكـتــروني الــشـامل لــلـجــمـارك 
ـرحـلــة االولى مـنـهـا). فـيـمـا اجنـاز ا
اجــرت الــوزارة  اســتــحــداث 3774
درجـة وظــيــفــيــة لــتــثــبــيت الــعــقـود
ؤسسـات الدولة. وقـال بيان تـلقته
(الـــــزمــــان) امـس  أنه (بـــــتـــــوجـــــيه
ومـتـابـعـة مـبـاشـرة من قـبل الـوزيـرة
ـــوازنـــة اجـــراءات اجنـــزت دائـــرة ا
إســـتــحــداث الــدرجــات الـــوظــيــفــيــة
ــتـعــاقــدين في الـوزارات لــتـثــبــيت ا
رتـبطة واحملافظـات واجلهات غـير ا
 والــــبــــالــــغـــة   3774الف درجـــة)
واشــار الى ان (31 درجــة جلــامــعــة
البصـرة للنـفط والغاز و305 جمللس
مـحافـظـة االنـبار و24 درجـة لـيدوان
مـحـافـظـة الـديـوانـية و1869 لـدائرة

صـحـة النـجف و126 لـدائـرة صـحة
ــديـــريـــة زراعــة ديــالى و67 درجـــة 
ديـالى ودرجتـان لـتـنمـيـة االقـليم في
مـــــحـــــافـــــظـــــة واسط و84 جملـــــلس
محـافظـة نيـنوى و 580 لعـمحـافظة
كربالء و525 لـكـلــيـة االمـام الـكـاظم
الــتـبــاعــة لـديــوان الـوقـف الـشــيـعي
و129 لـلشـركـة الـعامـة لـلـمنـتـوجات
الـــغـــذائـــيـــة في وزارة الـــصـــنـــاعـــة
عادن و 5درجات جمللس الدولة) وا
مـــؤكــدا ان (اجــراءات االســـتــحــداث
ادة 45 تـأتي استـنـادا الى احـكـام ا
ــالــيـة خــامــسـاً مـن قـانــون اإلدارة ا
ـبالغ وسـيتم تـضمـ فرق ا العـامة 
ضمن مـوازنة الـعام اجلـاري) ولفت
الـــبـــيــــان الى انـه (ســـيـــتـم تـــزويـــد
ـعـيـن ـعـنـيـة بـأسـمـاء ا اجلـهـات ا
كـافة  عـلى ان تـتحـمل تـلك اجلـهات
صــحـة وسالمـة الــبـيــانـات لـلــفـئـات

 .( شمولة بالتعي ا

طيف سامي
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{ كــيـيف (أ ف ب) - أعــلن عـدد مـن كـبـار
ـسؤولـ األوكرانـي اسـتقـاالتهم امس ا
الـثالثاء بعد أن كشفت وسائل اإلعالم عن
عـمـليـات شراء إمـدادات لـلجـيش بأسـعار
مـبـالغ بهـا عـلى ما يـعـتقـد وفق مـا ذكرت
الـــســـلـــطـــات فـي وقت تـــواصل روســـيـــا
هـجـومهـا الـعـسكـري عـلى البـلـد.ومن ب
ستـقيـل نائب وزيـر الدفاع ـسؤولـ ا ا
فــيـاتــشـيــسالف شـابــوفـالــوف الـذي كـان
مــسـؤوالً عن الـدعم الـلـوجــسـتي لـلـقـوات
ـسلـحة ومسـاعد مـدير اإلدارة الرئـاسية ا
ـدعي العام كـيريلـو تيمـوشينـكو ونائب ا
أولــيـكــسي سـيــمـونــيـنــكـو.وأكـدت وزارة
الدفاع في بيان "وإن كانت هذه االتهامات
ال أســاس لـهـا من الــصـحـة" فــإن مـغـادرة
شـابوفـالوف "سيـسمح بـاحلفاظ عـلى ثقة
اجملـتمع والشركاء الدولي وكذلك ضمان
مـوضوعـية" اجلـهود الـراميـة إلى الكشف
عـن مالبـســات هـذه الـقــضـيــة.ويـأتي ذلك
بـعد أن أقالت احلكـومة نائب وزيـر تنمية
الـبلديات فاسيل لوزينـسكي بشبهة تلقيه
رشــوة بـقـيـمـة  400ألـف دوالر "لـتـسـهـيل
إبـــرام عــقـــود شــراء مـــعــدات ومـــولــدات
بــأســعـار مــبــالغ فــيـهــا" بــيـنــمــا تـواجه
أوكــرانـــيــا نــقــصًــا في الـــكــهــربــاء بــعــد
الـــضـــربـــات الــروســـيـــة عـــلى مـــنـــشــآت
تعاون الـطاقة.وبرز تيموشيـنكو أحد ا
الـــقـالئل مع الــــرئـــيس مـــنــــذ انـــتـــخـــاب
ــيـر زيـلــيـنـســكي في عـام 2019 فــولـود
والـذي أشرف بـشكل خـاص على مـشاريع
ـنـشـآت الـتي تـضـررت من إعـادة إعـمـار ا
الـقـصف الـروسي فـي عدد مـن الـفضـائح
قــبـل غــزو مــوســكــو وخـالله.في تــشــرين
األول/أكـتــوبـر اتُـهم خـاصـة بـاسـتـخـدام
ســيـارة دفع ربـاعـي مـنـحــتـهـا مــجـمـوعـة
جـــنـــرال مـــوتــورز ألوكـــرانـــيـــا ألغــراض

إنــسـانــيـة. وبـعــد الـكــشف عن ذلك أعـلن
تـيـمـوشـيـنـكـو نـقل الـسـيـارة إلى مـنـطـقة
ــواجـهــة.فـيــمـا اتــهـمت قــريـبــة من خط ا
صـحيـفة "أوكرايـنسكـا برافدا" األوكـرانية
الـنـافذة سـيـمونـيـنكـو بـأنه سافـر مـؤخرًا
إلى إسـبـانـيـا في إجـازة في حـ يـحـظر
عـلى الـرجـال األوكـرانـيـ في سن الـقـتال
الــــــســــــفـــــــر إلى اخلــــــارج إال ألغــــــراض
مـهنية.وبحسب الصحيفة ذهب على م
ـلــوكــة لـرجل أعــمــال أوكـراني ســيــارة 
يــــرافـــقـه احلـــارس الــــشـــخــــصي لــــهـــذا
األخـيـر.وكـان زيـلـينـسـكي قـد أعـلن مـساء
ـــســؤولــ االثـــنــ أن مـــجــمــوعـــة من ا

األوكراني سيغادرون مناصبهم.
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وأكـد األمـ العـام حللف شـمال األطـلسي
يـنس سـتولـتـنبـرغ الـثالثاء أن "ال مـؤشر"
عـــلى أنّ روســيـــا "غــيّــرت أهـــدافــهــا" في
حـربهـا ضد أوكـرانيـا.وشدّد سـتولـتنـبرغ
خـالل زيارة إلى برلـ على أهمـية إرسال
ـزيــد من األسـلـحـة الـثــقـيـلـة إلى كـيـيف ا
ـسـاعـدتـهـا عـلى صـد الـقـوات الـروسـية.
وقــال إنه "واثق" مـن إيـجــاد حل "قــريــبًـا"
بشأن تسليم دبابات تطالب بها أوكرانيا.
فـيـما حـذّر الكـرمـل أمس الـثالثاء من أن
ـانـية تـسـلـيم كـيـيف دبـابـات "لـيـوبـارد" أ
ـــحى" عــلى الـــصــنع "ســيـــتــرك أثــرا ال 
الـــعالقـــات مع بـــرلـــ في وقت يـــشـــتــدّ
انيا لتعطي موافقتها على الضغط على أ
إرسـال هـذه الدبـابـات إلى أوكرانـيـا.وقال
ـــتــحـــدث بــاسم الـــكــرمـــلــ دمـــيــتــري ا
بــيــســكــوف خالل مــؤتــمــره الــصــحــافي
الـيـومي "عـملـيـات الـتسـلـيم هـذه لن تأتي
بــأي خــيــر عــلى الــعالقــات" بــ روســيـا
ـانـيـا مسـتـقبال مـضـيـفا "سـيـترك ذلك وأ
حى". وكانت وارسو أعلنت أنها أثرا ال 

ــانـيـا عـلى إرسـال هـذه طــلـبت مـوافـقـة أ
الدبابات إلى أوكرانيا.

واعــتــزم أعــضــاء "نـشــرة عــلــمــاء الـذرة"
الــثالثــاء اتــخـاذ قــرارهم بــشــأن حتـديث
"ســاعـة الـقــيـامـة" الــتي تـمــثل حـكم أبـرز
خـبـراء الـعـلم واألمن حـول اخملـاطـر التي
تــتـهـدد الـوجـود الــبـشـري عـلـى خـلـفـيـة
احلـــــــرب فـي أوكـــــــرانــــــــيـــــــا وأزمـــــــات
أخـرى.وأعـلـنت "نشـرة عـلـماء الـذرّة" عـند

الـسـاعـة الـعاشـرة صـبـاحا ( 15,00ت غ)
إن كـــان ســـيـــتم حتـــديث وقت الـــســـاعــة
نـظـمـة الـساعـة بـأنـها الـرمـزيـة.وتـصف ا
"اســتـعــارة" عن مــدى قـرب الــبـشــريـة من
الـتـدميـر الـذاتي وتقـول إن عـملـيـة إعادة
الـضـبط الـسـنـويـة يـجـب أن يُـنـظـر إلـيـها
عـلى أنه "دعوة للعمل إلعادة العقارب الى
الــوراء".ويــتم اتــخــاذ قــرار إعــادة ضــبط
عـقـارب الـسـاعـة كل عـام من قـبل مـجـلس

الـــعــلــوم واألمن فـي الــنــشـــرة ومــجــلس
الـرعاة الـذي يضم  11مـن حاملـي جائزة

نوبل.
وبالنسبة لعام  ?2023قالت النشرة إنها
ســتـأخـذ في االعــتـبـار احلــرب الـروسـيـة
األوكــرانـيـة والــتـهـديــدات الـبـيــولـوجـيـة
وانـتـشـار األسـلـحـة الـنـوويـة واسـتـمـرار
ــنــاخ وحــمالت الــتــضـلــيل الــتي أزمــة ا
تـرعاها الـدول والتقنـيات التخـريبية.و

حتـريك عـقـارب الـسـاعة  100ثـانـيـة قبل
مـنـتصف الـليل في كـانـون الثـاني/ينـاير
 ?2021وهـي أقـرب نـقـطــة من مـنـتـصف
الـليل في تاريخ السـاعة وظلت على هذا
اضي.وقالت النشرة في الـتوقيت العام ا
اضي بـيان خالل حتديث الساعة العام ا
"تـــظل الــســـاعــة في أقـــرب نــقــطـــة عــلى
اإلطالق لـيـوم القـيامـة ونهـاية احلـضارة
ألن الـــعـــالم ال يـــزال عــالـــقـــا في حلـــظــة
خـطـيـرة لـلـغـايـة".و ضـبط الـسـاعـة في
األصـل عـنـد ســبع دقـائـق قـبل مــنـتـصف
ـسافة األبعـد عن منتصف الـليل.وكانت ا
الــلـيل  17دقــيـقــة ضُـبـطت بــعـد نــهـايـة
احلـــرب الـــبـــاردة عــام .1991تـــأســـست
الـــنـــشـــرة عــام  1945عـــلى يـــد ألـــبــرت
ــر أيــنــشـــتــاين وجي روبــرت أوبــنــهــا
وعـــلــمـــاء آخــرين عـــمــلــوا فـي مــشــروع
مــــانـــهـــاتـن الـــذي أنـــتـج أول أســـلـــحـــة
نـوويـة.وجاءت فـكـرة السـاعـة التي تـرمز
ـي أمـام الـكـارثـة عـام إلى الــضـعف الـعـا

1947.
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و أعـــلن وزيــر اخلــارجـــيــة الــفـــنــلــنــدي
الـثالثاء أن عـلى بالده أن تدرس احـتمال
االنــضــمـام إلـى احلـلف األطــلــسي بـدون
الــسـويـد في أول مــوقف من نـوعه غـداة
اســتـبــعـاد الـرئــيس الـتــركي رجب طـيب
إردوغـان إعطاء الضوء األخضر لترشيح
سـتوكـهولم.وقـال بيكـا هافـيستـو لشـبكة
الــتـلــفـزيــون الـعــام "يـلي" إن انــضـمــامـا
مـشـتركـا لـبلـدي أوروبـا الشـمـاليـة يـبقى
"اخلـيار األول" لـكن "عليـنا بـالطبع تـقييم
الـوضـع درس ما إذا كـان أمـر مـا حـصل
ـدى الـبـعـيـد الـسـويد من سـيـمـنع عـلى ا
ـضي قـدمـا" معـتـبـرا في الوقت ذاته أن ا

"الوقت ما زال مبكرا التخاذ موقف".

 عمان
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رغـم ان بطـولـة اخلـلـيج الـعربي  25اعـتبـرت من اجنح الـبـطـوالت اخلـليـجـيـة الـعـربيـة لـكـرة الـقدم
وأكـثـرهـا حـضـوراً شـعـبـيـاً عـراقـيـاً وخــلـيـجـيـاً ورغم مـا حـضـيت به وفـود أشـقـائـنـا اخلـلـيـجـيـ
واجلمـاهير اخللـيجية من حـسن الضيافـة والترحاب والـكرم العراقي األصـيل الذي ابهـر أشقائنا
في اخللـيج فقـد فتح ابـنا الـبصرة الـفيـحاء قـلوبهم قـبل بيـوتهم ومـضايـفهم ألشقـائهم اخلـليـجي
عـروف ورحـبوا بـهم أيـنمـا حلـو وأقـاموا إال إنـنا نـعـتذر رغم كل ذلك وأكـرموهم الـكرم الـعـراقي ا
حلصـول بعض الـهـفوات الـبسـيطـة في التـنـظيم الـتي حصـلت اكبـر مـنهـا في دول أوربيـة وغيـرها
عريقـة في تنظـيم البطـوالت كأحداث فـرنسا وانـكلتـرا ودول عديدة أخـرى راح ضحيـتها مـتفرج
ورجال امن  وحـصل فـيهـا تـدافع وازدحام  ,نـعم اعذرونـا فهـذه أول بـطولـة تقـام في الـعراق بـعد
نتخـبات والوطنـية العراقيـة من اللعب على أرضـها وفي مالعبها عـقود من الزمن بعـد ان حرمت ا
وبـ جماهـيرها  بـقرارات من ألـفيفـا بسب األوضـاع األمنيـة في العراق  ,اعـذرونا ألننـا لم نعش
عـارك والـغزو واالحـتالل والقـاعدة وداعش الـفرحـة منـذ عـقود فـقد أخـذت من شـعبـنا احلـروب وا
ومعارك التحـرير من داعش مئات آالف الشهداء واجلرحى وأخذت معـها فرحة العراقي نعم كنا
نخلق الفرح رغـم اآلالم واجلراح  ب الفينة واألخرى لكنه كـان فرحا بال طعم أو كان طعمه باهتاً
ـصائب التي حلت بشعبنا ووطننا وكان فرحا لن يشاركنا فيه شقيق أو بسبب اآلالم والكوارث وا
صديق الى ان جاء خليجي  25فكان الفرح بكل ما فيه من معاني فرحا له طعم آخر طعم لم نذقه
منذ سـن طـويلة  والـفرح  لم يـكن عراقـيا فقط بـل شاركنـا فيه أخـوة لنا في الـعروبـة والدم أخوة
ابتعدوا عنا وابـتعدنا عنهم رغم القرب الشديد بينـنا ورغم التقارب الكبير بينا ورغم عالقة األخوة
واجلـيرة  فـرضته ظـروف سياسـيا قـاهرة فـتبـا للـسياسـة التي تـفرق األشـقاء وهـاهو خـليجي 25
الـعربي يـعـيد الـفـرحة لـلـعراقـيـ بعـد ان حـرموا مـنهـا طـويالً وهـا هي البـصـرة الفـيـحاء وهـا هو
الـعراق الـعظـيم بتـاريـخه وبشـعبه بـكل مكـونـاته القـوميـة والديـنيـة يجـعـلهـا فرحـة عربـية كـبرى قل
نظيرها وحفاوة وكرم عراقي فاجأ الكثيرين  وجتمع شعبي اخوي فاق التصورات  وهاهم أخوتنا
في اخلـليج الـعربي يـعيـدون الفـرحـة للـعراق وشـعبه ويـشاركـونا هـذه الفـرحة في عـرس عربي قل
مـثيـله رقـص فيه الـعـمـاني واإلمـاراتي والـيـمـني والـكـويتـي والسـعـودي والـقـطـري والـبـحريـني مع
العراقي فـكان عرسا عربـيا كبيرا  ,فتحيـة ألشقائنا ابنـا اخلليج العربي وحتـية وشكر لإلعالمي
ـشـاركة الـفعـالـة في هذا والـفنـانـ اخللـيجـ عـلى مـشاركـتهـم الفـاعـلة وجـهودهـم الكـبيـرة في ا
العرس وإصرارهم عـلى إجناحه  وشكرا الحتاد كـرة القدم اخللـيجي الذي اختار الـبصرة إلقامة
البطولة عـلى أرضها وشكرا لكل الضيوف األجانب والعرب الذين حضروا الى البصرة وشاركوا
ـضـيـاف علـى حسن اسـتـقـباله العـراقـيـ عـرسهم وفـرحـهم  وشـكرا لـشـعـبـنا الـعـراقي الـكر ا
وضـيافته ألشقـائه وشكرا الحتاد كرة الـقدم العراقي جلـهوده الكبيـرة في إجناح البطـولة والشكر
واطن واالمـتنان لقواتـنا األمنية الـتي سهرت وتعبت لـلحفاظ على امن الـبطولة وامن الـضيوف وا
وال نـنسى الرحمـة للشهداء الـذين سقطوا في حوادث مـؤسفة ما تـمنينا ان حتـدث لكن القدر كان
ـرصـاد والـصـبر والـسـلـوان لـعـوائلـهم  والى عـرس خـلـيـجي وعـربي وأسـيوي ودولـي في قادم بـا
السـنـ ان شاء الـله بـعد ان أيـقن اجلـمـيع ان العـراق وشـعبه قـادر عـلى احـتضـان وتـنظـيم اكـبر

البطوالت .
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هذه الـصورة التقـطت فى اواخر شهر اذار عام  1965عندمـا قام اميـر الكويت الشـيخ عبد الله
الـســالم الـصـبــاح بـزيــارة الـعـراق بــنـاء عــلى دعـوة من الــرئـيس الــعـراقى عـبــد الـسالم مــحـمـد
عارف.وفي الـصورة الـرئيس عـبد الـسالم  محـمد عـارف والى جانـبه اميـر الكـويت يصـافح احد
يـنه الـلواء عـبد الـرحـمن محـمـد عارف رئـيس اركان كـبـار الضـباط الـعـراقيـ بـينـما يـبـدو الى 
اجليش انـذاك وانا اقف الـى يسـار الصـورة اسجـل احلدث.كـانت تلك اول زيـارة يـقوم بـها امـير
الكـويت بعد مـقتل الـزعيم عبـد الكر قـاسم الذي كـان قد اعلن ان الـكويت جزء من الـعراق وهو
قـاما لـقضـاء الكـويت.بعـد مقتل قضـاء تابع لـلبـصرة واصـدر قرارا بـتعـي الشـيخ عبـد الله قـا
دة  9اشهـر اعتـرف العـراق بالكـويت  دولة الـزعيم في شـباط  1963تولـى حزب البـعث احلكم 
وجب اتفـاقية وقـعها في -4 مستـقلة عـندما كـان عبـد السالم عارف رئـيسا لـلجمـهوريـة وذلك  
 1963-10رئـيس الوزراء انذاك الـلواء أحمـد حسن البـكر ( رئيس اجلـمهوريـة ال حقا ) ورئيس
مــجـلس وزراء الـكــويت صـبـاح الــسـالم الـصــبـاح. وقـد نــصت االتـفـاقــيـة عـلى تــبـادل الـعالقـات
الدبـلـومـاسـية  وإقـامـة عالقـات اقـتـصاديـة وثـقـافـية بـ الـبـلـدين  واالعـتراف بـسـيـادة الـكويت
وباحلدود الـدولية ب الـبلدين وفق اتفـاقية احلدود عام  .1932وقدمت دولـة الكويت منـحة مالية
نـحة فقـد قيل انهـا قرض بدون حلكـام العراق بـعد ذلك االعتـراف وقد تـضاربت االخبـار عن تلك ا
فائـدة وقيل انـها رشـوة بلغت  85مـليـون دوالر مقـابل االعتـراف بالـكويت. وحـسب اقوال مـنسـوبة
ـفاوضات مع الـكويتـي فقـد تسلم لنـاظم جواد (ع سـفيرا في لـبنان عام  (63الذي شارك في ا
الوفـد العـراقي مبلغ ثالثـ ملـيون دينـار كثـمن لترسـيم احلدود والـتنازل عن
لـيـوني دينـار كان اراض عـراقـية لـلكـويـتيـ اضـافة الى اسـتالمه شـيك 
امير الكويت قـد سلمه له شخصيا ليقدمه لرئيس اجلمهورية عبد السالم
عـارف . ويـقــول ان خالفـا وقع مع الــرئـيس عــارف بـخـصــوص الـشـيك
فغـضب عـلى نـاظم وعـلى صـديـقه طـالب شبـيب واعـتـقـلـهمـا وارسـلـهـما

مخفورين في طائرة جارتر الى القاهرة . والله اعلم!!!
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تمر عـلينـا أوقات من شـدة صعوبـتها وعـدم قدرتـنا على حـمل أثقـالها جتـدنا نتـخذ قرار
بأخـذ إجـازة طـويـلـة األمـد ال نـحدد لـهـا وقت ... نـهـرب فـيـهـا من كل األرهـاصـات التي
كان بعيد جداً بـحيث الجند أحد يعرفنا وال حتيطنا من كل جـانب وتكاد تخنقنا نـهرب 
نـعرف فـيه أحـد ... فمن الـصـعب أن تـستـمـر بالـتـمثـيل بـأنك بخـيـر  وفي داخلك إلم ال
ينتهي ... ومـهما حاولت أن تقنع من حولك أن أمورك عـلى مايرام فسيأتي وقت ينضب
في داخـلك خـزين الــقـدرة عـلى ذلك  فـبـعض الـبـشـر لـديـهم الـقـدرة عـلى اإليـذاء بـشـكل
اليصدقه عقل ومـهما كنت معطاء معـهم أزدادوا جحوداً وإيذاءاً لك  فتراك حتمل أثقاالً
عـلى كـاهلك تـكاد تـطـيح بك أرضاً من شـدة حـجمـها  ظـروفك اخلـاصة وتـف أصـحاب
ريـضة في طـرق إيذاءك  يـجعل النـوم يجـافي عينـيك ويقض مـضجـعك وتعمل النـفوس ا
عـقـد صداقـة دائم مع الـليـل تتـجاذب مـعه أطـراف احلـديث ب أخـذ ورد وشـكوى وبـكاء
لتريح روحك من الـعناء وال يقطع حواركما سـوى نهوضك لصالة ليل  أو سماع صوت
آذان الفـجر  لـتـضع روحك بـ يدي رب رحـيم قادر هـو وحـده إزاحة مـا يـعتـري فؤادك
من ألم وهـو الــوحـيـد الـقـادر عـلى األخـذ بـيـدك ونـصــرك عـلى ظـروفك وتـبـديل حـالك من

العسر إلى اليسر فسبحانه ما أعلى شأنه 
فقـرار الهروب هـو احلل الوحـيد الـقادر على إزالـة ما يـعتـريك من شعور بـاحلزن وخـيبة
ــتـلك األمل وأحالم لم ولـن تـتــحـقـق إبـداً وقــد يـوهــمك الــبـعض بــأنه 
مـصـبـاح عالء الـدين ويـحـقق مـاتـتـمنـاه ولـكن الـواقع أن أحالمك
سـتـبـقـى حـبـيـسـة داخل روحك ووعـود اآلخـرين مـجـرد سـراب
... أطـلق الـعـنـان لـروحك لـتـسـابق سـاقـيك من أجـل الـهروب
نـعم الـهـروب من كل الـشي والـلـجـوء عـنـد الـله سـبـحـانه فـهـو

أحن علينا من قلوب أمهاتنا وأقرب إلينا من حبل الوريد. 

بــاسم وزارة اخلــارجـيــة اإليـرانــيـة نــاصـر
كــــنــــعــــاني إن "إجــــراء االحتــــاد األوروبي
والـنظـام البـريطـاني يدل عـلى عجـزهما عن
إدراك صــحـيـح لـواقع إيــران وارتـبــاكـهــمـا
جتــــاه قــــوة اجلـــمــــهــــوريــــة اإلسالمــــيـــة
اإليـرانـيـة".وشـدد في بـيـان عـلـى أن طـهران
تـبادل عـلى مثل "حتـتـفظ بحـقهـا في الـرد ا
هـذه السياسات الفاشـلة وستعلن قريبا عن
قـائـمـة الـعـقـوبـات اجلـديـدة عـلى مـنـتـهـكي
حـــقـــوق االنـــســان ومـــروّجي اإلرهـــاب في
االحتـاد األوروبي وبريطانيا".وأدرج التكتل
الـقاري الثالثاء أسماء  37شـخصية وكيانا
ــا يــشـــمل قــادة من احلــرس إيـــرانــيــ 
الـثـوري ووحـدات عسـكـرية تـابـعـة له على
قــائـمـته لـلــعـقـوبــات عـلى خـلـفــيـة ارتـكـاب

انــتـهـاكـات حلـقـوق االنــسـان.من جـهـتـهـا
فـرضـت بـريـطـانـيـا عـقـوبـات عـلى خـمـسـة
أشـخـاص وكـيـانـ لـيـرتـفع بـذلك الى 50
عدد األشخاص والكيانات اإليراني الذين
ا يشمل أدرجـتهم على قائمتها السوداء 

جتميد أصول ومنع سفر.
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وبــالـتــزامن مع خــطـوة لــنـدن وبــروكـسل
أعــلــنت واشــنــطن بــدورهــا فــرض حــزمـة
جــديـدة من الــعـقـوبــات شـمـلت  10أفـراد
وكـيان واحد إيراني تستهدف "الضالع
في قـمع االحـتـجاجـات الـسـلمـيـة" وفق ما
أفادت اخلارجية األميركية.وشملت القائمة
نـائـب وزيـر االسـتـخـبـارات نـاصـر راشـدي
وعـددا من الـقـادة الـعسـكـريـ في احلرس

الـثوري.ولم تـتطرق اخلـارجية اإليـرانية في
بــيــانــهــا الى اإلجــراءات األمــيــركــيـة.ورأى
كــنـعــاني أن "فـرض الـعــقـوبــات عـلى نـواب
ــســؤولــ مــجــلـس الــشــورى اإلسالمي وا
الـقـضـائـيـ والـعسـكـريـ والـثـقـافـي في
اجلــمـهـوريـة اإلسـالمـيـة اإليـرانــيـة من قـبل
أوروبــا وبــريـــطــانــيــا يــدل عــلى عــجــزهم
ـة اخملـزية وإحـبـاطـهم وغـضـبهم من الـهـز
األخــــيـــرة في زعــــزعـــة أمن إيــــران رغم كل
احملــاوالت والـتـكــالـيف الـبــاهـظـة".وأضـاف
"إنـهم يـعـرفون جـيـدا أن الـعقـوبـات ال تمسّ
بـــإرادة الـــشـــعب اإليـــراني فـي الـــتـــصــدي
ــؤامــرات األجــنــبـيــة".وأتت لــلــتــدخالت وا
اخلـطوة األوروبية والبريـطانية األخيرة في
ظل تــوتـر مـتـنـامٍ بــ طـهـران واألوروبـيـ

عــلى خـلـفـيــة قـضـايـا عـدة أبــرزهـا تـعـامل
الـسلـطات مع االحـتجـاجات واتـهام الـغرب
لـطـهـران بتـوفـيـر دعم عـسكـري لـروسـيا في
ئـات بـيـنهم حـربـهـا ضد أوكـرانـيـا.وقـتل ا
عـــشــرات مـن عــنـــاصــر قـــوات األمن خالل
االحـتـجـاجـات الـتي تـخـلـلـهـا رفـع شـعارات
مـناهضة للسلـطات. وأعلن القضاء اإليراني
إصــدار  18حــكــمـا بــاإلعـدام عــلى خــلـفــيـة
اعـتداءات مرتـبطة باالحـتجاجات  تـنفيذ
ـسؤولـ إيـرانـي أن أربـعـة مـنهـا.وسـبق 
اتــهــمـوا "أعــداء" اجلـمــهــوريـة اإلسالمــيـة
بـالوقوف خلف االحتجـاجات التي يعتبرون
ــثـــابـــة "أعـــمــال جـــزءا كـــبــيـــرا مـــنـــهـــا 
شـغب".وأعربت أطراف غربيـة عدة تتقدمها
واشـــنــطن ولــنـــدن واالحتــاد األوروبي عن
دعـمـهـا لـهـذه الـتحـركـات وهـو مـا تـعـتـبره
إيـران "تدخال" في شؤونـها الداخـلية.وسبق
لـالحتاد األوروبي أن فرض عـقوبـات شملت
جتـميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على
أكـثـر من  60مـسـؤولًـا إيـرانيًـا وكـيـانًـا على
خـلـفيـة قمع الـتـظاهـرات. كمـا اتـخذت لـندن
وبـرلـ إجراءات مـشابـهة.من جـهتـها ردّت
إيـــران في الــســـابق عــلى إجـــراءات كــهــذه
بـإدراج أشــخـاص وكـيـانـات عـلى الئـحـتـهـا
ـا يــشـمل مـنــعـهم من زيـارة لــلـعـقــوبـات 
اجلـمـهـورية اإلسالمـيـة وجتمـيـد أي أصول

تلكونها على أراضيها. قد 
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فـفي كانـون األول/ديسـمبـر أعلـنت طهران
فـرض عـقـوبـات عـلى جـهـاز االسـتـخـبارات
الـداخلي الـبريـطاني "إم آي  "5ومـسؤول
ان ردا عـسكـري بريـطانيـ وسياسـي أ
عــلى "عــقـوبــات غــيـر قــانـونــيــة" فـرضــهـا
األوروبــــيـــــون عــــلــــيــــهــــا.وفـي تــــشــــرين
األول/أكـتوبر فرضت طهران عقوبات على
أفــراد وكـيــانـات أمــيـركــيـة بــيـنــهـا وكــالـة
ـــركــزيـــة "سي آي ايه" االســـتـــخــبـــارات ا
لـتشجيعهم على "العنف واالضطرابات" في
إيـران بـعـد فـرض واشنـطن عـقـوبـات على
طـهران على خلـفية االحتـجاجات التي تلت
وفـاة أمـيـني.كـمـا ادعى احملـقق الـعدلي في
قـضـيـة انـفجـار مـرفـأ بـيروت عـلى ثـمـانـية
أشــخــاص بــيــنــهم أربــعــة قــضـاة أحــدهم
الـنـائب الـعـام الـتـميـيـزي غـسـان عـويدات
وفق مـا أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس
بـــرس الـــثالثـــاء في إجـــراء هــو األول من
ـسـتوى نـوعه بـحق مـرجع قـضائي رفـيع ا
في تـاريخ لـبنـان.واستـأنف القـاضي طارق
بـيطـار اإلثنـ حتقيـقاته بـعد أكـثر من عام

من تـعليقها. وجاء االدعاء في إطار دعاوى
حـقّ عام "بـجرائم الـقتل واإليـذاء واإلحراق
والـتخـريب معـطوفـة جميـعهـا على الـقصد
االحـتمالي" من دون تفـاصيل محددة حول
ــدعى عـلــيـهم.وحـدّد ــآخـذ عــلى كل من ا ا
بــيـطـار الـثالثـاء مــواعـيـد السـتـجـواب 13
ــدعى عــلـيــهم اجلـدد شــخــصـاً بــيـنــهم ا
ـمتدة ب 6 بـالتهـمة ذاتها خالل الـفترة ا
شـبـاط/فبـراير و 22مـن الشـهر ذاته.وأوقع
االنـــفـــجــار فـي الــرابـع من آب/أغـــســطس
 2020أكـثر من  215قـتيالً و 6500جـريح.
ومـنـذ الـبـدايـة عـزت الـسلـطـات الـلـبـنـانـية
االنـفـجـار إلى تـخـزين كـمـيـات ضـخـمـة من
ــرفـأ من دون نــيــتـرات األمــونـيــوم داخل ا
إجــراءات وقـايـة وانـدالع حـريق لم تُـعـرف
أسـبـابه. وتـبـيّـن الحقـاً أنّ مـسـؤولـ عـلى
خـاطر مـسـتويـات عدّة كـانـوا على درايـة 
.وأوضح ادة ولم يـحرّكـوا ساكـناً تـخـزين ا
مــصــدر قــضـائـي أن عـويــدات أشــرف عـام
 2019عـلى حتقـيقـات أوليـة أجراهـا جهاز
أمن الـدولة حـول وجود ثـغرات فـي العـنبر
رقم  12حـيث كـانت تـخزن شـحـنة نـيـترات
ـدير العام دعى علـيهم ا األمـونيوم.وبـ ا
لألمـن العـام عـبـاس ابراهـيم ومـديـر جـهاز
أمن الـدولـة طـوني صلـيـبا.وتـربط ابـراهيم
عالقـة جيـدة بالـقوى السـياسـية خـصوصاً
حـزب الـله الالعب الـسـيـاسي والـعـسـكري
األبـرز في لـبـنـان. ويُعـد صـلـيبـا مـقـرباً من
الـرئيس السابق ميشال عون.وادعى بيطار
قــبل أكــثـر من عــام عـلى رئــيس احلـكــومـة
الــســـابق حــسّــان ديــاب ووزراء ســابــقــ
بـيــنـهم وزيـرا األشـغـال الـسـابـقـان يـوسف
ـالـيـة فـنــيـانـوس وغـازي زعـيـتـر ووزيـر ا
الــســـابق عــلي حـــسن خــلــيـل. كــمــا طــلب
اسـتـجواب كلّ من ابـراهيـم وصلـيبـا.وعُلّق
الـــتــــحـــقـــيـق في االنـــفـــجــــار في كـــانـــون
األول/ديـسمـبر  2021جـراء دعاوى رفـعها
تـبـاعاً مُـدّعى عـليـهم بـينـهم نـواب حالـيون
ووزراء ســابـقــون ضــدّ بـيــطـار. واصــطـدم
بــتـــدخالت ســيــاســيـــة حــالت دون إتــمــام
مـهـمـته مـع اعـتـراض قـوى سـيـاسـيـة عدّة
أبــرزهــا حـزب الــله عــلى عــمــله واتــهـامه
ـطــالـبـة ـلف وصــوالً إلى ا بـ"تــسـيــيس" ا
بـتنحّيه.لـكن بيطار أجـرى مطالعـة قانونية
أفـــضـت إلى اتـــخـــاذه قـــرار اســـتـــئـــنـــاف
رفـوعة ضده الـتحـقيقـات برغم الـدعاوى ا
في قــرار أثــار جـدالً قــانــونـيــاً وســيـاســيـاً
واسـعـاً ولم تـتـضح مـا ستـكـون تـداعـياته

قضائياً وسياسيا.
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{ طـهـران (أ ف ب) - تـعـهـدت إيـران أمس
الـــثالثــاء بــالـــرد عــلى حــزمـــة جــديــدة من
الـعقـوبات فـرضها عـليـها االحتاد األوروبي
وبـريطـانيـا على خـلفـية االحـتجـاجات التي
تـشـهدهـا اجلـمـهوريـة اإلسالمـية مـنـذ وفاة
مـهـسا أمـيني في خـطـوة تأتي وسط تـوتر
.وفرضت مـتصـاعد ب طـهران واألوروبـي
بـروكـسل ولـندن الـثالثـاء حزمـة جـديدة من
الــعـقـوبـات بــحق مـسـؤولــ وكـيـانـات في
اجلــمـــهــوريــة اإلسالمـــيــة عــلى خـــلــفــيــة
"انـتهـاكات حلقـوق اإلنسـان" في إطار "قمع"
االحـــتـــجــاجـــات الــتـي انــدلـــعت مـــنــذ 16
أيــلــول/سـبــتــمـبــر بــعــد وفـاة أمــيــني إثـر
تـوقيفـها من قبل شـرطة األخالق في طهران
تحدث لـعدم التزامها قواعـد اللباس.وقال ا
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طرب عـراقي لم يحظ بـشهرة كثـيراً ماصـارت تخطـر على بـالي هذه الكـلمـات من أغنيـة 
واسعة اسمه كمال محمد . ترى هل تدخر السن حقاً خالصة الفرح آلخر العمر ?  
ـراحل عـمـرية تـساؤل يـتـنـاقض كـثيـرا مع مـا نـعتـقـده بـأن الفـرح والـسـعادة مـرتـبـطان 
مبكرة من حيـاتنا ولذا ترانا نحفظ عن ظهر قلب مقولة أال ليت الشباب يعود يوما!! يبدو
أن أحتـمالـية صـحـة هذه الـنظـرية او الـفكـرة التي حتـكيـهـا ردي بيـنا تـونه يا دنـيا كـبرنه
لـيئـة بالـفرح الـتي مرت في حـياتـنا ـواقف ا واردة جـداً وواقعـية  فـمـا أكثـر األوقات وا
ولم نقدرها في حـينها ولم نعطها حق قدرهـا ?وكم من األشخاص الذين عرفناهم منحوا
عـمرنا أجـمل أطياف احلب والفـرح ولم ندرك ذلك إال بعـد ح !! ح نـكبر تنـؤ أقدامنا
ومفاصلنا بـحمل اجسادنا لكن عـقلنا يتقد بـنضجٍ متسارع نحـو استذكار اجلمال الذي
اختبرناه عبر سني العمر وذلك يُشبه تفتح األزهار الذي يغنيه كمال محمد فيقول : تونه
يـا دنـيـا صـدك وَرَّدْ عـمرنـا !!  يُـزهـر الـعـمـر بعـد حـ طـويل  وذلك حـ يـعـرف الـقلب
طـريقه الى السـكينة والـرضى !! توهن دموع الـفرح فاضن بـدينه ..   قد يسـتغرق األمر
سـن الـعمـر كـله لنـدرك مـدى اجلمـال الـذي اختـبرنـاه ومـا زلنـا في هـذه احليـاة .. ح
ـسحـة حـزن دفـ وتـأخذني كـلـمـاتـها ـتـزج  أردد هـذه األغـنـية يـغـمـرني شـعور عـذب 
وصورها الى كل مـواسم الفرح التي مررت بها يوما ولم أدركها سوى

اآلن !! 
ردي بينه تونه يا دنيا كبرنه  

تونه يا دنيا صدك ورد عمرنه  
وتوهن دموع الفرح  فاضن بدينه   

مع احملبة لكم امـنياتي باألستمتاع بـالكِبرِ في احلياة مبكرا ..
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Êö «
تـعلن كـلية الـهندسـة في جامعـة كركوك عن
إجراء مـزايدة عـلنيـة لتـأجيـر كافتـريا كـلية
ـصادف  ٢٠٢٣/٢/٥ الـهنـدسة يـوم األحد ا
السـاعـة احلاديـة عشـر صـباحـا في جامـعة
كـركـوك كـلـيـة الـهـنـدسـة وفـقـاً لـقـانون بـيع
وايــجــار أمــوال الـدولــة رقم ( ٢١ ) لــســنـة
٢٠١٣ فـعـلى الـراغبـ بـاالشـتراك مـراجـعة
الــشـعـبــة الـقـانـونــيـة في كــلـيـة الــهـنـدسـة
لالسـتالم نــسـخـة من الــشـروط لـقـاء وصل
ــبـلغ قــدره  (٢٥٠٠٠ ) خـمـســة وعـشـرون
الف دينار فـقط غير قابل لـلرد يتم دفعه في
شـعـبـة احلـسـابـات بـكـلـيتـنـا ويـتـحـمل من
زايدة أجور النشر واإلعالن. ترسو عليه ا
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دني تبحث عن احلاالت اإلنـسانية ولكن الدولـة ومؤسساتها يجب ان منظمات اجملـتمع ا
يكـون لديهـا قاعدة بـيانات دقيـقة لتـضع خطة مـتكامـلة مزمـنة وتخدم
اجلـميع دون تـفضيل أو اسـتثنـاء وفق أولويـات واضحة وشـفافة
عـنـد ذاك تـكـون النـتـائج حـقـيـقـيـة وتـؤدي الى ازدهـار اجملـتمع
واستقراره.# تـلبية حاجة أو رغبة فقير أو مسك عمل تبحث
ـدني االغـاثـيـة ولـكن تـلـبـيـة حـاجات عنـه منـظـمـات اجملـتـمع ا
ــواطـنــ وتــقــد خـدمــات ذات جــودة عــالـيــة لــلــجـمــيع من ا

أهم واجبات احلكومة.

jHM « …—«“Ë

©W U  W d ® »uM'« w UB  W d

U d A*«Ë œuIF « r  Ø œ«u*« …QO

 w Ë 5  ÂU

»uM'« w UB  W d  ÂU  d b

 ≤∞≤≤Ø≥±¥ WOK;« W UF « WB UM*« Ø Â

FCC ŸËdA* w U — l œ «—UO  eON&

WOKOGA « W “«u*« vK  ‰Ë« Êö «

±∑πμØ±∏¥Ø∂ Œ ∫œbF «

‡  ±¥¥¥   Ø     Ø        ∫a —U «

Â ≤∞≤≥Ø±Ø±≤ ∫o «u*«

ـدير راجع ا ـناقـصة اعاله عـلى ان يكـون ا كـاتب لالشتـراك في ا ١- يسـر شركـة مصـافي اجلنـوب / شركـة عـامة بـدعوة اصـحاب الـشركـات وا
ناقصة. فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه وصف ورقم ا ا

شـتريات ودفع قـيمـة البيع  لـلوثـائق القـياسيـة للـمناقـصة الـبالغـة (١٥٠٫٠٠٠ دينـار) مائة ٢- تقد طـلب حتريـري معـنون الى قسم الـعقـود وا
وخمـسون الف ديـنار عـراقي فـقط مع صورة من هـوية غـرفة الـتـجارة الـنافـذة وشهـادة تأسـيس الشـركـة على ان ال يـقل رأسمـال الشـركة عن (٢)

اثنان مليار دينار عراقي.
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (٥١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط خمسمائة وعشر مليون دينار عراقي.

w UB  W? d  Èb  b?L ?F  ·dB? طـلوبة (١٠٫٢٠٠٫٠٠٠ ديـنار) فقط عـشرة ملـيون ومائـتان الف دينـار عراقي صادرة من  ٤- التأمـينات االولـية ا
»'uM« ونافذ لغاية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

وقع االلـكتروني لـلشـركــة (www.src.gov.iq)  ولالستفـسار عن اية ـقدمي العـطاء الراغـب في احلصول عـلى معلـومات اضافـية زيارة ا  -٥
.(contracts@src.gov.iq) كنكم مراسلة شركتنا على البريد االلكتروني التالي معلومات 

٦- يـتم تسـليم الـعـطاءات في مـقر شـركـة مصـافي اجلنـوب - شركـة عـامة / غـرفة جلـنة فـتح الـعطـاءات احمللـية واخـر مـوعد السـتالم العـطاءات
ـصادف ٢٠٢٣/٢/١٥ وفي حالـة مصادفـة يوم الغـلق عطلـة رسميـة يستـمر االعالن الى ما بـعد العـطلة الـساعة الـثانيـة عشر ظـهرا ليـوم الغلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
ناقصة الساعـة العاشرة صباحا يوم ٢٠٢٣/٢/٨ في مقر الشركة الكائن في شارك في ا ؤتمر لالجابـة على استفسارات ا ٧- سيكون انعقاد ا

محافظة البصرة / الشعيبة .
سـعرة (ضمن القـسم الرابع حصرا) طلوبـة وجداول الكـميات ا واصفـات الفنيـة ا ٨- يتم تقـد القسم الـرابع من الوثيقـة القياسـية بعـد ملئ ا
طلـوبة عـلى ان تكـون موقعـة ومخـتومة عـلى جمـيع اوراقها ـواصفـات ا وحسب ما مـوضح في الوثـيقـة وتقد الـقسم الـسادس للـتأكـيد على ا
نـاقصة مع فـوض ورقم واسم ا ديـر ا ومغلـفة في ظـرف واحد مـغلق ومـختـوم مثبت عـليه الـعنـوان القـانوني الـكامل للـشركـة مع رقم موبـايل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
: شـهادة تأسيس الـشركة احملضر االول لـلتأسيس قـرار التأسيس هـوية غرفة الـتجارة النـافذة الهوية طـلوبة عنـد التقد ستـمسكات ا ٩- ا
ـفوض للشركة او دير ا الـضريبية واستـخدام الرقم الضريـبي تأييد سكن مصـدق خاص بعنوان الشـركة تأييد حجب الـبطاقة التمـوينية عن ا
ناقصات معنون الى شركـة مصافي اجلنوب براءة ذمة من دائرة الضمان انـعة من الهيأة العامة للضـرائب لالشتراك في ا كتب كتاب عدم  ا

االجتماعي.
صـرف والفرع صـرفي للـشركة (IBAN) واسم ا  ١٠- يلـتزم مـقدمي الـعطاءات من الـقطـاع (العـام واخلاص) تـزويد شركـتنـا برقم احلـساب ا

الي اليه. الذي  فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل ا
ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي. ١١- مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا

طلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء. ١٢- يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا
ا ا تـتطلبه الـوثيقة الـقياسيـة بكافة اقـسامها إلمالء الـقسم الرابع منـها فسيـتم استبـعاد عطاءه  ١٣- في حال عدم الـتزام مقدمي الـعطاءات 

. يقتضي مراعاة ذلك عند التقد
ـثلـيهم الـراغب بـاحلضـور الى مقر شـركة مـصافي اجلـنوب - شركـة عامـة / غرفة  ١٤- سـيتم فـتح العـطاءات بحـضور مـقدمي الـعطاءات او 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
١٥- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

بـلغ (١٠٫٠٠٠) عشرة االف دينار ورسـم طابع بنسبة ناقصة اجـور اخر اعالن باالضافة الى تـسديد رسم عدلي   ١٦- يتـحمل من ترسو علـيه ا
(٠٫٠٠٣) من قيمة العقد.

 ١٧- سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومــية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ .
نـاقصة في اي مرحـلة من مراحلهـا قبل صدور كتـاب االحالة بناء عـلى اسباب مبـررة دون تعويض مقدمي  ١٨- جلـهة التعـاقد احلق في الغاء ا

العطاء.
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اسي حتت شـعارات "الـكرامـة واحلريّـة والـعدالـة للـجمـيع" سـيحـتفل الـعالـم بالـيوبـيل ا
ي حلقـوق اإلنسـان العام 1948 وسـيكـون العام 2023 مـناسـبةً لصـدور اإلعالن العـا
ـدنـيـة والـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة جـديـدةً لـتـأكـيـد الـدفـاع عن احلـقـوق ا
ّ الـتعـبيـر عنـها في الـعبـارات الثالث والـتي جرى تـفصـيلـها في نـحو والثـقـافيـة التي 

100 اتفاقية وإعالن دولي خالل 75 عامًا.
ؤسـس لثـقافة كن اسـتعادة 3 شـخصيـات كبرى تُـعتبـر من اآلباء ا ناسـبة  وبهـذه ا
يـة أحدهمـا - لبناني سـتوى العربـي ناهيك عن أدوارهم الـعا حـقوق اإلنسـان على ا
وهـو الـفـيـلــسـوف والـدبـلـومـاسي شـارل مـالك; وثـانــيـهـمـا - مـصـري وهـو الـصـحـافي
ـفـكّـر واحلــقـوقي حـسـ والــديـبـلـومــاسي مـحـمــود عـزمي; وثـالـثــهـمـا - عـراقي هــو ا

جميل.وكـنت قد تـــــناولت قبل عقد ونـــــيّف من الزمن مســــاهمة شارل مالك (1906
ي حلـقــوق اإلنــسـان في 1987 -) في صــيــاغـة اجلــانب الــفــلـســفي من االعالن الــعــا
وسـومة "شـارل مالك الكـبير ولـبنـان الصغـير" وهـو ما تعـكسه وثائق األ مداخـلتي ا
تـحدة وجامعـة هارفرد ومكـتبة الكـونغرس إضافـة إلى مجموعـة الوثائق الـشخصية ا
ــعـروفـة وهي بـاألسـاس ـودعــة لـدى أحـد الـبـنــوك األمـريـكـيـة ا ـا فـيـهــا بـخط يـده وا
مـجمـوعة يـومـيات ومـذكرات وخـواطـر لسـنوات طـويـلة.وسـبق لكـوفي أنـان األم الـعام
تـحدة أن قدّم كتابًـا عن العلّامة شـارل مالك أكّد فيه: دوره احلاسم في األسبق لأل ا
ي ب أعوام 1948 - 1946 وبعد جـلسـات مطوّلـة عقـدتها صيـاغة نص اإلعالن العـا

مـثّـلة 58 دولـة و22 اجتـمـاعًا صـاخـبًا  ـتـحـدة وا جلـنة حـقـوق اإلنـسان في األ ا
الـتـوافق علـى صيـغـة مـوحّدة ومـبـاد عـامة. كـمـا سـاهم الـبروفـيـسـور الفـرنـسي ريـنيه
ـدنــيـة والــسـيــاســيـة وشــارك تـشــون تـشــانغ الـصــيـني كـاســان في بـلــورة احلـقــوق ا
الكونفوشـيوسي في تعميق ومناقشة التوجهات العامة إضافة إلى إلينور روزفلت التي

هيّأت الظروف لعقد االجتماعات وتوفير مستلزمات إدارتها.
W U×B « W¹dŠ

أمّـا الشخصـية العـربية الـثانيـة فهو الـصحافي مـحمود عزمي (1954 - 1889) الذي
سـاهم في الـدفـاع عن حـريّـة الـصـحافـة في مـصـر في عـشـريـنـيـات وثالثـيـنـيـات الـقرن
العـشرين ووضع قـانون نـقابـة الصحـفيـ قبل تـأسيـسهـا العام 1941 كـما ساهم في
تـدريـســهـا مع طه حـســ ومـحـمـد مـنــدور وآخـرين وقـد عــمل عـلى تـأسـيـس الـشـعـبـة
صرية حلـقوق اإلنسان في إطار الـفدرالية الدولـية حلقوق اإلنسان FIDH في العام ا
ـتـحـدة ضـدّ ـواطن شـكـوى إلـى األ ا 1931 في بـاريس وهــو من اقـتـرح حق رفـع ا
هـا إلى احملاكم الـوطنـية شريـطة أن تـقتـرن بتـأييد حـكومـته بعـد استنـفاذ شـروط تقـد
عترف بها دستوريًا وقانونـيًا وهو ما تضمّنه الحقًا البروتوكول النقابات واجلمـعيات ا
ـدنية والسياسـية الصادر في العام 1966 والداخل حيّز ـلحق باحلقوق ا االختياري ا
الـتـنـفـيـذ في الـعام 1976.وقد مـثّل عـزمي مـصـر في اجـتـماعـات اجملـلس االقـتـصادي
واالجـتـمـاعي مـنـذ الـعـام 1946 وحـضـر في قـصـر شـايـو بـبـاريس حـيث كـانـت تـعـقد
سـؤول عن اجلانب اإلعالمي وفي اجـتمـاعات جلـنة حـقوق اإلنـسان وكـان اخملـتص وا
ي حلقـوق اإلنسـان.أمّا الـشخـصيـة الثالـثة فـهو الـعراقـي حس الـترويج لإلعـالن العـا
وسوم "جذور التيار جميل 2002 - 1908 وكنت قد تناولت دوره الريادي في كتابي ا
قـراطي في العـراق - قراءة فـي أفكار حـس جـميل (2007) فـهو أحـد مؤسسي الـد
سؤول عن صحيفتها وساهم في تأسيس دير ا "جماعة األهالي" العام 1932 وكان ا
ـقراطي بـرئـاسة كـامل اجلـادرجي وأصبح أمـيـنه العـام وانـتخب احلـزب الـوطني الـد
عضـوًا في مجـلس الـنواب ألكـثر من دورة واسـتوزر لـوزارة العـدل ومن ثمـة بعـد ثورة
14 تــمـوز / يــولـيـو 1958 لـوزارة اإلرشـاد (1959) وأوكــلت له مــهـمــة رئـاســة جلـنـة
ؤقت (27 تـموز / يوليو 1958) وسبق له أن انـتخب نقيبًا صيـاغة الدستور العراقي ا
لـلــمــحـامــ كــمـا انــتــخب أمــيـنًــا عــامًـا الحتــاد احملــامـ الــعــرب.وفي "مـؤتــمــر أزمـة
ـبـادرة من مـركز ـقـراطـيـة في الـوطن العـربي" الـذي انـعـقـد في قـبرص (1983)  الـد
ـثـقـف دراسـات الـوحـدة العـربـيـة ومـؤسسه خـيـر الـدين حـسيب اقـتـرح مع نـخـبة من ا
نـظـمـة الـعـربـيـة حلقـوق اإلنـسـان" وقـبل ذلك بـلـور اقـتـراحًـا  إلبرام الـعـرب تـأسيـس "ا
يثاق العربي حلقوق اإلنسان"  في "اتفاقية عـربية حلماية حقوق اإلنسان" قـبل إقرار "ا
الـعام 2004 والذي دخل حـيّز الـتنـفيـذ في العام 2008 ونشـر بحثًـا بهـذا اخلصوص
في تونس العام 1982 في ندوة أقامهـا مركز دراسات الوحدة العربـية بعنوان "جامعة
الدول العربيـة: الواقع والطموح".وسبق له أن اقترح إنشاء محـكمة عربية حلماية حقوق
اإلنسـان وهو مـا تضـمّنه كـتابه الـذي صدر الحـقًا بـعنـوان "حقـوق اإلنسـان في الوطن
ي الـعربي" (1986) وقد جـئت على ذكـره في أكثـر من منـاسبـة منهـا االحتـفال الـتكر
في لنـدن الـذي أقيـم له بعـد وفـاته كـما اسـتـليـت فصـلًـا منه لـنـشـره. إنّ استـذكـار هذه
ـساهمـة العـربية في الشخـصيـات الثالثة مـناسـبة إلثارة الـنقـاش وحفز احلـوار حول ا
رفـد احلركة الكونـية حلقوق اإلنسـان بجوانبهـا الفكرية والـعملية وذلك بـتسليط الضوء
عـلى دور الرواد وجهـودهم وجتاربهم وخـبراتهم الـوطنيـة اخمللصـة بعيـدًا عن األجندات
صـالح اخلـاصة وهـو مـا ينـبـغي اسـتلـهـامه من جانب مـنـظمـات اجملـتمع اخلارجـيـة وا

دني. ا
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بغداد

مـراكزه في بغداد وأربـيل والسلـيمانية
والبصرة.

ــاضي كـنت ســعـيــداً حـقـاً في الــعـام ا
لـــرؤيـــة الـــعـــمل يـــبـــدأ فـي اجلـــامـــعــة
الــبـريـطـانـيـة الــدولـيـة في أربـيل وهي
شـراكة جديدة مع جامعة لندن. ستكون
هـــذه أول جــامــعــة في الـــعــراق تــمــنح
شـهـادات مـعـتـمـدة من إحـدى جـامـعات

تحدة.  ملكة ا ا
ســتـعـمل هـذه اجلـامـعــة أيـضـاً كـمـركـز
ــنــطـقــة الــشـرق األوسط وســتــبـدأ في
قـــبـــول الـــطالب اعـــتـــبـــاراً مـن أيـــلــول

 .2023
أنـا فخور بالشراكات التعليمية والدعم
الـذي نقـدمه في العـراق ولكـني حريص
عــلى أن نـفـعل أكــثـر من ذلك. أن الـيـوم
الــدولي لــلـتــعـلــيم هــو تـذكــيـر جلــمـيع
ـدى أهمـية الـتعـليم في بـناء الـبلـدان 
ــال الــبـشــري وبـنــاء مــسـتــقـبل رأس ا
مـلكة مـزدهر ومـستـقر لـلبلـدان. تريـد ا
ـتـحدة الـنجـاح لـلعـراق وهي مـلتـزمة ا
ــواصـلـة تــعـزيـز وتــعـمـيق عـالقـاتـنـا

التعليمية مع هذا البلد.

تحدة في العراق ملكة ا { سفير ا

حتـس جـودة التعـليم من خالل تـعزيز
ـهـارات ــدرسـيــة وتـعـزيــز ا الــقـيـادة ا
األسـاســيـة في مـحـو األمـيـة واحلـسـاب
ودعـم الطالب خـاصة الـفتـيات أو ذوي
اإلعـاقـة الذين هم عـرضة لـترك الـدراسة

. مبكراً
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نــطـلق هـذا الـعـام بــرنـامـجـاً تـعــلـيـمـيـاً
ـناخ وهـو شـراكـة ب جـديـدًا لـتغـيـر ا
اجملـلس الثقافي البريـطاني وكلية لندن
اجلـامـعـة لتـحـسـ الـطريـقـة الـتي يتم
ـنـاخ في بـهــا تـدريس حتـديـات تـغـيـر ا
ـدارس الـثـانـويـة. من خالل الـعمل مع ا
وزارتي الــتـربــيـة والـبــيـئــة في الـعـراق
ــنـظــمـات غــيـر احلــكـومــيـة وعــدد من ا
ـهتمة بـالبيئـة سنساعد في الـعراقية ا
ضــمــان أن يــكــون اجلــيل الــقــادم عــلى
درايـــة أفــــضل بـــكــــيـــفـــيــــة مـــســـاعـــدة
مــجـتــمـعــاتـهم احملــلـيــة والـعــراق عـلى
دى التي االسـتجابة للتحديات طويلة ا

ناخ. يفرضها تغير ا
ــؤسـسي نــقـدم كل إلـى جـانب الــدعم ا
عـــام 25 مــــنـــحـــة دراســــيـــة من خالل
بــرنـامج تــشـيــفـنــنغ لـلــمـنح الــدراسـيـة
لـتـمكـ بعـض من أفضل طالب الـعراق

الــتــربـوي احلــالي يـتــعــرض لـضــغـوط
هـائلـة. أن عقـوداً من الصـراع واإلهمال
ونـقص االسـتـثـمـار إلى جـانب االرتـفاع
الـــهــائل فـي أعــداد الــطـالب عــلى مــدار
اضية تعني أن العديد الـعشرين عاماً ا
من الـعراقي ما زالوا يتركون الدراسة
دون حـصولـهم على مـستويـات التـعليم
الـتي يـحتـاجون إلـيهـا. ال تزال مـعدالت
تـرك الـدراسـة ومـعدالت الـرسـوب تـمثل
مــشـكــلـة وتــوقف الــعـديــد من الـشــبـاب
الــعـراقــيـ عن عــدم بـلــوغ إمـكـانــاتـهم
الــكـامـلـة. في عـام 2021 قــدرت دراسـة
ــولـود في لــلــبـنـك الـدولي أن "الــطــفل ا
ـئـة الــعـراق الـيــوم سـيـصل الى 41 بــا
فــقط كــمــعـدل مــتــوسط من إنــتــاجــيـته
عدل 57 ـمكـنة عنـدما يـكبر مـقارنـة  ا
ــئـــة في مــنـــطــقــة الـــشــرق األوسط بـــا

وشمال إفريقيا".
يــعــمل اجملــلس الــثــقــافي الــبــريـطــاني
بــالــشــراكــة مع االحتــاد األوروبي عــلى
ــــدارس االبـــتــــدائـــيـــة بــــنـــاء قـــدرات ا
والــثــانـويــة. تـلــقت أكــثـر من 30.000
مـدرسـة حـكـومـية في عـمـوم مـحـافـظات
الـــــعــــــراق الـــــدعـم الـــــذي يـــــعـــــمـل مع
اجملــتــمـعــات احملــلـيــة لــلـمــســاعـدة في

احلــادي والـعـشــرين وعـلى الــصـعـيـد
ـتعـلمون الـفردي يـحظى األشـخاص ا
بـشكل جيد بحيـاة أطول وأكثر سعادة
وصــحـة وهــذا يــنـطــبق عــلى الـنــسـاء
والـرجـال عـلى حـد سـواء ; حـيث تـزيد
تعلمات بشكل كبير من نـسبة اإلناث ا
اإلمـكـانات االقـتصـادية لـلبـلد  كـما أن
تـعـلـمـات يتـمـتـعون أطـفـال األمـهـات ا
بــــــصــــــحـــــة أفــــــضـل واألرجح انــــــهم
يــــســـتــــطـــيــــعـــون كــــسب دخـل أعـــلى
ــدارس والــكـــلــيــات بـــأنــفــســـهم. أن ا
واجلـــامــعــات لـــيــست مــجـــرد مــراكــز
لــلــمــعـرفــة والــتــعــلم ولــكـنــهــا أيــضـاً

للعالقات اجملتمعية وتكوين الثروة.
وبــالـرغم من ان لــلـعـراق تــاريخ حـافل
في تـــطــويــر الــتــعــلــيم لــكن الــنــظــام

تحدة والعراق بروابط ملكة ا تـتمتع ا
قــويـة فـي مـجــال الـتــعـلــيم وتـاريخ من
الـتـطور والـتـنمـيـة التـربويـة يـعود إلى
أكــثـر من مـائـة عـام. الــيـوم وأنـا أفـكـر
مـلـياً فـي اليـوم الـدولي للـتـعلـيم أفـخر
بـكونـنا مـستـمرون في الـبنـاء على هذه
ـزيد من الـروابط الـتـاريـخيـة وتـقـد ا
الــدعـم لــتــطــويــر نــظــام الـــتــعــلــيم في

العراق.
ا في ذلـك العراق فـي جميـع البلـدان 
تـحدة يعـتبر نـظام التـعليم ـملكـة ا وا
عـــامالً اســـاســـيـــاً في ضـــمـــان ازدهــار
ـكن واسـتـقـرار مـسـتـقـبل الـبـلـدان. ال 
ألي بـــلـــد أن يـــزدهـــر إال إذا كــان لـــديه
ـعـرفة ـهارات وا ـتلـكـون ا اشـخـاص 
ــواجــهـــة حتــديــات الــقــرن واخلـــبــرة 

الـذين لديـهم الـقدرة علـى أن يصـبحوا
ستقبل في احلـكومة أو القطاع قـادة ا
ـدني من اجراء اخلـاص أو اجملـتمع ا
ـتحدة. هذا ـملكة ا دراسـات عليا في ا
استثمار حقيقي في مستقبل العراق. 
ــتـحــدة عـدد من ـمــلـكــة ا يــوجـد فـي ا
ــشــهــورة الـتي الــشــركــات اخلـاصــة ا
تـعمل في قطاع التعـليم. تدير مؤسسة
سـتيرلنغ للـتعليم شبـكة تضم أكثر من
40 مـدرسـة خـاصة عـالـيـة اجلودة في
جـــمـــيـع أنـــحـــاء الـــعـــراق من ريـــاض
ـدارس الثـانويـة. سيتي األطـفال إلى ا
يـة رائدة في آنـد غـيلـدز هي شركـة عـا
ــهــارات وتـقــدم مــجـمــوعـة تــطــويـر ا
عـترف ـهـنيـة ا ؤهالت ا واسـعـة من ا
بــهــا دولــيــاً. يــقــدم عــدد من مــجــالس
تحـدة أيضاً مـلكـة ا االمـتحـانات في ا
ـيـة من خالل مـؤهـالت مـهـنـيـة وأكـاد
اجمللس الثقافي البريطاني في العراق
ــلـكـيــة لألطـبـاء ــا في ذلك الـكــلـيـة ا
الجـراء الفحوصات الطبية وكامبريدج
درسـيـة. يـقدم الـدولـيـة لالمتـحـانـات ا
اجملــلس الـثــقـافـي الـبـريــطـانـي أيـضًـا
اخـتـبار اآليـلتس وهـو أفـضل اختـبار
لـتقييم الـلغة اإلجنلـيزية في العالم من

التـي يلجـأ لها األنـسان للـتغلب عـلى قلقه
ـبالغة في األجناز ألنها تعني ضمناً هي ا
ــوهــومـــة هــنــا) عــلى قــدرة الـــشــخص (ا
الـسيطرة والتحكـم بحياته! وكلما أزدادت
ـبالـغة في الـتعـبـير عن األجنـاز كلـما دلّ ا
ذلك عـلى أرتفاع مـنسوب الـقلق واخلوف.
ـبالـغـة قد ال تـكـون في مشـاعـر األجناز وا
بل أيـضـاً في مـشـاعـر اخلـوف واألحـبـاط.
ــــبــــالــــغــــة فـي الــــتــــأكــــيـــد أن فــــمــــثالً ا
"مـاتصيرلـهم جاره" هو جزء من الـعراقي
ـبـالـغـات الـتي تـهـدف بـالـنـهـايـة ألراحـة ا
الـــنــفـس أمــا مـن خالل ســـيــطـــرة كـــاذبــة
ومــــوهـــــومــــة أو من خـالل أخالءهــــا من
ـسؤولـية عـما يـحصل من فـشل.لقـد مثل ا
الـفريق الـعراقي الـفائـز محـاكاةً مُـتصَّوّرة
ـا يـريده الـعـراقـيـون حلـيـاتـهم. فـقـد كان
هـناك أحدى عشر العباً عـراقياً ليست لهم
مـسمـيـات طـائفـيـة أو عرقـيـة قـادرين على
ن قــد يــفــوقــونــهم مــنــافــســة اآلخــرين 
ـعـيـشـة واخلـدمـات (في مـجــاالت ا تـطـوراً
واحلـيـاة عـمـومـاً ولــيس كـرة الـقـدم فـقط)
والـفـوز عـلـيـهم. لـقـد كـان مـشـهـداً درامـيـاً
تـمثيليـاً مأموالً ومحـبباً  ذلك الذي عاشه
الـعراقيون عبر عدة حـلقات(مباريات) كان
ـنتصر. ومن منا الـعراقي في ختامه هو ا
ال يـحب النـهايـات الـسعـيدة لـلـمسـلسالت

واألفالم الدرامية. 
لـقد جـاء هذا األنـتصار في وسـط بحر من
األخفاقات واألنكسارات احلياتية على كل
الـصعـد. لذا كـان الشـعور بـالفـرحة عـارماً
وقد يـبدو مبالغ فـيه بالنسبـة لكثيرين من

ــاذا كل هـــذا األســتـــقــبــال األجنـــازات?و
"والـكـرم" من قــبل الـسـيــاسـيـ لــلـفـريق

العراقي?
أن من الـواضح أن هنـاك عـملـيـة مبـالـغة
ـنـتخب وتـضخـيم لألجنـاز الـذي حقـقه ا
الـوطني مع أتفاقي الـتام أنه أجناز مهم
ورائع بـخاصـة في توقـيـته. هذه الـنقـطة
ا األخـيرة(الـتوقـيت) قد تـفسـر الكـثيـر 
ـبــالـغـة في حـصل.مـعــروف عـلـمــيـاً أن ا
ــشــحــونـة ــواقف ا األجنــاز تـزداد فـي ا
. أن ضـوء الشـمـعـة يبـدو مـشـعاً عـاطفـيـاً
حـينمـا يلف الـظالم الدامس ذلك احمليط.
وتـكـون فـرحـتـنـا بـاألجنـاز أكـبـر حـيـنـما
يـــكــون األنـــكــســـار والــيـــأس في أقــصى
ـشـاعر مـدياتـهـمـا. لـقـد أظهـرت دراسـة ا
ـيـة الـتي يـنشـرهـا مـعـهد السـلـبـيـة العـا
كـالوب سـنـويـاً أن الـعراقـيـ وألكـثر من
سـنـة هم أكــثـر شـعـوب الــعـالم من حـيث
ـشـاعـر الـسـلبـيـة وعـلـى رأسهـا الـقـلق. ا
ومـعـروف أن أحد أهـم اآلليـات الـدفـاعـية

بـعد أن هدأت الـعواطف قـليالً بـخصوص
األجنــــاز الـــــعــــراقـي في دورة اخلـــــلــــيج
أرى من الـــواجب حتـــلــيل ردود الــعـــربي
األفـعـال العـراقـيـة عـلى صـعـيـدي الـشعب
والــســيــاســيــ من وجــهــة نــظــر نــفس-
أجـتماعـية. ال جدال بأنـي الزلت مؤمناً أن
مـشاعـر أستـقبـال الـعراقـي والـبصـري
مـنهم ألشقـائهم في اخلليـج العربي كانت
في أحـدى أهم أوجهها تـعبير صادق عن
مــدى تـوق الــعــراقـيــ ألظـهــار هـويــتـهم
وأنـتمـائـهم حملـيـطهـم العـربي كـمـا كـتبتُ
عن ذلك سـابقـاً .لـذا سوف لن أتـطرق هـنا
سـوى الى الـشــعـور بـالـفــخـر الـنـاجم عن
الـفوز بكـأس اخللـيج العـربي. أن هذا هو
الـذي حـصل ولــيس األول الـكــأس الـرابع
عــلــيه الـعــراق فــلـمــاذا هــذه األحـتــفـاالت
اجلـمـاهـيـريـة واحلـفــاوة الـرسـمـيـة الـتي
بـدت مُبالَغ فيها?! كما أن العراق سبق أن
حـاز على بـطـوالت أكـبر فـلـماذا األحـتـفاء
ـــرة مـــقــــارنـــةً بـــتـــلك بــــدا أكـــبـــر هـــذه ا

. راقب ا
فقد كشف هذا التهافت من من جانب آخر
ؤسـسات اخملتـلفة عن سؤولـ وا قـبل ا
جـانب آخر من مـسلـسل األحبـاط والفشل
الــذي يــعـيــشه الــعـراقــيـون عــمــومـاً وفي
. هنـاك ظاهرة سـؤول مـقدمتـهم أولئك ا
ســلـــوكــيـــة مــعـــروفــة تـــســمى األقـــتــران
األدراكي. أذ يــــعـــشق الــــنـــاس عــــمـــومـــاً
وفي هــــــذا الـــــزمـــــان أخـــــذ الـــــظــــــهـــــور
ــخــتـلف مع الــنـاجــحـ  الــسـيــلــفـيــات

احلقول. 
فــالـظـهــور مع الـنـاجــحـ يـعــطي أيـحـاءً
بـالـنـجـاح لآلخـريـن وليـس للـنـاجح فـقط.
وتـزداد احلـاجـة لألقـتـران األدراكي "ألخـذ
الـسيلفيـات" مع الناجحـ كلما قل أجناز
الـشـخص. وفي الـواقع فـأن الـسـيـاسـيـ
الـعراقـي ومـؤسساتـهم تعـاني من جدب
مـدقع في األجناز لذا فأنهم بـحاجة ماسة
لــســرقــة أجنــازات اآلخــرين أو تــبــنــيــهـا
بـأعتـبـارها أجنـازات شـخـصيـة لـهم. كان
" الــذين ـــســؤولــ "احلـــقــيــقـــيــ عــلى ا
يـريدون فعـالً أن يكونـوا جزءً من األجناز
أن يـستـقـبـلـوا هذا الـفـريق ويـتـبـرعوا له
بـاألمـوال قبل الـبـطـولـة لـدعـمـهم وتـوفـير
أمـا أحـتـيـاجـاتـهم لــكي يـحـقـقـوا األجنـاز
أسـتـقـبـالـهم بـعـد ذلك فـهـو ال يعـدو كـونه
"صـورنـي وآنه مـا أدري"!! حتـيــة لـكل من
ســاهم في هــذا األجنـــاز لــكن يــجب عــدم
ـبالغة به والعـودة ألرض الواقع سريعاً ا
ألن األجنــــازات حتـــتـــاج الى نـــاس عـــلى

األرض وليس في الواقع األفتراضي.
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أربيل

الـعـالم القـوي .. مـجمـوعـة العـشرين _
االحتاد االوربي  _مـجمـوعة الـثمان –
ـية .. آلخ مـنـــــــــظمـة التـــــــجارة الـعا
.. ونـــحن هــنــا ال نـــــــدعــوا الى وحــدة
عـربـيـة انـدماجـيـة فـوريـة بل نـدعو الى
الــوعي بـأهـمـيـة تـشــكـيل مـجـمـوعـة ال
(23) الـعربـية الـتي حتـى وحدة (الدم)
فـــيــهــا مـــتــوفـــرة بــيــنــــــــــمــا االحتــاد
االوروبي (60) دم وديـن ولغـة ومذهب
 والـعـملـة واحدة كـفى ديـنا سـياسـيا 
وكــفـى ضــعــفــا  وكــفى فــقــرا وخــوفــا
وكــفى فـرهــودا  وكـفى تـبــعـيـة لــغـيـر
حــضـن امــتــنـــا الــعــربــيـــة  وأقــولــهــا
لــلــوطــنــيــ احلــريــصــ عــلى وحــدة

العراق .. 
اقـــول لــهـم ان وحــدته مـــهــددة  وأن ال
ضـامن لوحـدة العـراق في ظل الفوضى

الطائفية اال هويته العربية .

الـذي اخاف البـعض فبعد عـشرين عاما
مـن مــحــاوالت الـــغــاء عــروبـــة الــعــراق
ـشـاعــر الـعـروبــيـة دفـعـة فــتـفـاجـئــهم ا
واحـدة هائلـة  ويفاجئـون بأن العراقي
يـحـاول كتـابة الـتـأريخ من جديـد  وأنا
كــنت غــاضــبــا عـلى اهــلــنــا الــكـرام في
الـبـصـرة الـذين يتـقـاتـلـون فيـمـا بـيـنهم
بــعـــشــائــر عــربــيـــة عــريــقــة .. ألني في
ــتـوســطـة عــشت فـيــهـا وتــنـقــلت بـ ا
ـعـقل وال ازل اجلــمـهـوريـة والـومـبي وا
مـــنــدهــشــا مـن ان في كل حي نـــســكــنه
نـــتــــوقف عن الـــطـــبـخ شـــهـــرا كـــامال 
واالدهـى من ذلك انــــني كـــلــــمـــا ذهـــبت
لـشراء اخلبز (ابـو عانة) فجـرا يجعلون

مني االول في الدور الطويل.
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ولـذلك اضـحك اليـوم عنـدما اتـتبع لـقاء
عــلـى تــلــفــزيــون خــلــيـــجي يــقــول فــيه

حـينها - ألفشـال وحدة مصر وسوريا "
هــنــا نـــســأل هل االفــضل لــلــعــراقي ان
يــتـفـرج عـلى مـا يـجــري لـبـلـده وشـعـبه
ولـبنان وشعبه واليمن وشعبه وسوريا
وشـعـبـهـا  وبعـدهـا يـتم الـبدء بـالـقـطر

اخلامس  ويلحق به السادس ?? 
ام ان يـكـون الـعـراق ضـمن امـة بـنـصف
مـــلــــيـــار انـــســـان وبــــآالف الـــدبـــابـــات
ـاليــ من والـــطـــائــرات وبـــعـــشــرات ا

براميل النفط شهريا ?? 
وهـل بــعــد ذلـك ســنــخـــشى من احــد ان
صاحب ??  اردنا ان نتصرف بغازنا ا
وهل سـيـضطـر بعـض ضعـاف النـفوس
الـــذين نــســوا انـــهم ابــنـــاء هــكــذا امــة

فيلمعون احذية الزوار ?? 
وهل يـعاب على العراقي ان يستقبلوا
ابــنـاء جـلــدتـهم وقــومـهم الـعــرب بـهـذه
احلـفاوة الـشعـبيـة العـروبيـة .. هذا هو

كـما اسلفـنا وال في خليجي 25 بل إن
ـعـضـلـة تـكـمن ان الـكـتـلـة الـسـكـانـية ا
الـعـربـيـة وصـلت الى نـصـف مـلـيار اال
نـيـفـا  وقـطر واحـد من اقـطـارهـا وهو
ئة  ملـيون نسمة مـصر العروبة عـبر ا
 بــيـنــمـا اجلــارتــ غـيــر الـعــربـيــتـ
ــســلـمــتـ ال يــصل نــفـوســهــمـا الى ا
الــتـسـعــ مـلـيــونـا  وال نـريــد تـبـيـان
عـناصر القوة السيـاسية واالقتصادية
والــعـسـكـريـة في هــذا الـوطن الـكـبـيـر
لــنـثــبت ان  تـوحــده او مـجـرد تــقـاربه
يـشـكل مـشـكلـة امـام كل غـيـر عربي في
تناثرة الـعالم من الطـامع بثرواتـه ا
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ـسلمتـان اللتـان كانتا ـاذا اجلارتان ا
امـبـراطوريـتان في الـسابق لـيسـتا مع
عـــروبــــة الـــعـــراق ?? اجلـــواب هـــو ان
قيتة جعلت من تلك الـقطرية العربية ا
ن يريـد ان يتمدد االقـطار بطـنا رخوة 
امـبـراطـوريـا وخـصـوصـا بـعـد اخـراج
ـعـادلـة  والـفـرق عـروبــة الـعـراق من ا
بــيــنـنــا وبــيـتــهم هــو ان الــقـومــيــتـان
الـفـارسـيـة والتـركـيـة ال تـشـكالن سوى
اكـــثــر من الـــنــصف فـي ايــران وثالثــة
اربـاع الـسكـان في تـركيـا . ولـذلك جند
ان ايـران لــيس فـيـهـا احـصـائـيـات عن
الــقــومـــيــات ودســتــورهــا يــركــز عــلى
االسـالم ومــذهب االكــثـــريــة فــيه  امــا
تــركـــيــا فــتــلــغي الـــقــومــيــة الــكــرديــة
ن وتـسميـهم (اتراك اجلبل) وبـالتالي 
يـريد ان يسـتعيـد امبراطـوريته منـهما
ان يــتــشــبـث بــاإلسالم لــيــتــمــدد عــلى
ـتفرق ـسلم ا ارضه ولـعل العرب ا
اســهل االهـداف .  في بـحث لي نـهـايـة
عـام 2001 قـدمت بـحثـا عن مـستـقبل
الـعالقـات الـسوريـة الـعراقـيـة  وكانت
حــيــنـهــا تــتـحــسن  قــلت فــيه " ان مـا
يــجــري الــيــوم بــ الــعــراق وســوريـا
يـرعب الكـثيـرون  وعليـنا ان نـتصرف
بـحـذر ونـبتـعـد عن قـرع الطـبـول  فـقد
سـبق ان رصدت بـريطـانيـا مبلغ (50)
بـلغ الـذي كان كـبـيرا مـلـيـون دوالر - ا

ال يــهـمــني حـقــيـقــة ان تـكــون تـســمـيـة
اخلـلـيج فـارسـيا ام عـربـيـا ام بقى دون
ـا العـراق رمـز العـروبة االول هـويـة طا
بال هــويـة  وعـنـدمـا يـكـون الـعـراق بال
هـويـة سـتـسـقط كـل الـهـويـات الـعـربـية
بــعـده . وعـنـدمـا يـكــون الـعـراق عـربـيـا

سيكون اخلليج عربيا بالضرورة  
دســـتــور الـــعــراق حـــاول نــزع عـــروبــة
اغـلـبـيـة شـعب الـعـراق بـقـوله " الـعراق
ذاهب بلد متعدد القوميات واألديان وا
... وجـزء من العالم االسالمي " اال يثير
هــذا الــنص الـشــفــقـة عــلى هــذا الـبــلـد
ـتـنـاثـر الـقـومـيـات واالديـان ـسـكـ ا ا
ذاهب !!!  وكأنه ـشكلـة انه متعـدد ا وا
الــبـلـد الــوحـيـد الــذي تـتـعــدد فـيه هـذه
ا انه ال قـوم له ضموه االنـتمـاءات  و
الـى الـعـالـم االسالمي  ولم يــنـسـوا ان
ـادة اخـرى تـقول " يـعـززوا هـذا االمر 
يــضــمن هــذا الــدســتــور احلــفـاظ عــلى
الــهـويــة االسالمـيــة لـغــالـبــيـة الــشـعب
الـعـراقي ..." بـيـنـمـا الـهـويـة االسالمـية
غــيـر مـهــددة بـالـقــدر الـذي تـتــهـدد فـيه
الـهويـة العربـية  ال بل ان هنـاك جهات
مـعادية لـلعرب يـهمهـا ان يبقى اإلسالم
هيمن كي يبقى العراق الـسياسي هو ا
مـحـطـمـا  فـهـنـاك دين الـسـمـاء وأديـان
ارسة كم االرض اخملـتلفة عـنه فكرا و
يـــقـــول ســـمـــاحـــة الـــســيـــد احلـــســـني
الـبغـدادي .الفكـرة دقيقـة للغـاية فهي ال
تـعني اني ضـد العـالم االسالمي بل انا
الـقائل ايام احلصار والعزلة " ان علينا
الـعـودة لـلـتـحـلـيق في سـمـاء الـعـالقات
الـدولية بـجناحـ االول عربي والثاني
اسـالمي  " ولــــكـــنـي ارفض ان يــــكـــون
الـعالم االسالمي بديال ألمـتي العربية 
ألنـي اعي جــــيـــدا ان االثــــنــــان يـــكــــمل
احـــدهـــمــا اآلخـــر فـــاإلسالم نـــزل عــلى
العرب بلسان عربي مب  ونبي عربي
وأل بـيت وصحابة عرب  ولم يأت قوم
الـى الـعـرب سـائـلـ ايـاهم عن اإلسالم
بل ان الـعـرب حـمـلوه عـلى حـد الـسيف

الى اإلمبراطوريات الثالث 
عضلة ليست في عروبة اخلليج عـليه ا

ـذيع كيف ـسـتضـاف عنـدما يـسأله ا ا
صـرفت الف درهم فقط خالل اسبوع
كـنك تصور احلالة يـجيبه يا اخي ال 
حــتى الـطــبـيب ال يــتـقــاضى كـشــفـيـته
وحـتى الـصيـدليـة ترفض اسـتالم ثمن
االدويـــة .عــلــيــنـــا الــعــودة قـــلــيال الى
اخلـلف لـنجـد كم كان حـجم التـشويش
عــلى الـعــرب من لـدن الــسـلــطـة ولـيس
الـشعب ?? حـتى سوريا فـكرت السـلطة
فـي احــالـــة رئـــيـــســـهـــا الى احملـــاكم 
ولـكننا لم نـسمع يومـا مصر برة . برة
او ســـوريــا بـــرة.  بــرة وفـي ذلك دلــيل
ـشــاعـر الـعــروبـيــة حـافـظت عــلى ان ا
عـلـى اصـالـتـهـا وتـفـجـرت جـيـاشـة في
شـرارة خـلـيجي 25 الـبـسيـطـة  وهذا
هــــو االكـــثـــر ازعـــاجــــا وخـــطـــورة من
تـــصــريـــحــات الـــســـيــدان الـــســوداني
والـصدر ال فض فـاهمـا    انضروا الى
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الطبـقية في اجملـتمع العـراقي   واظهر
ـاديـة لـلـعـائـلة الـتفـاوت فـي الـقـدرات ا
الـعـراقــيه بــعـد ان صـنـع  هـوة كــبـيـرة
واضحه  ومـؤشـره بـ فـئـات اجملـتمع
الــــعــــراقي  مــــا يــــؤشــــر  ويــــنــــذر من
االحـتـمــاالت الـســلـبــيـة  عـلـى الـوحـدة
اجملتـمـعـيه  والـنـسـيج االجـتمـاعي في
العراق  بـسبـب   ظهـور القـوه الكـبيره
دارس للتعليـم اخلاص واجلامعات وا
اخلاصه  الـتي وسعت الـهـوة الطـبقـية
ا تنتج في اجملتمع العراقي  والتي ر
صراعا خفيـا  مكتوم  حـيث نرى  اكثر
من مــجــتــمع عـــراقي واحــد  في نــفس
الوقت  يشكل خطوره كبيره على  سلم
الـتـربـيــة والـتـعــلـيم الـوطــني الـعـراقي
ــعــني بــالـــصــعــود الــطـــبــقي بــعض ا
االحيـان واالنتـقـال من طبـقه الى طـبقه
واحـده  اخــرى  لـكــنــنـا الــيــوم نـشــهـد
صـعـود سـاللم تـربــويه تـعــلـيــمـيه  من
طبـقه الى عـدة طـبقـات مـخـتلـفه  تـفـقد
الــتـــجــانس  واالنـــصــهـــار الــســـكــاني
واجملـتــمـعي  الن الــنــظـام الــتــعـلــيـمي
احلــــالـي  بـــــقـــــطـــــاعـــــاته  ومـــــدارسه
وجامعاتـه اخلاصة والـعامة  تنـتج لنا
في الـعــراق  خـرجــيــ من مـؤســسـات
ومدارس تـربـويـة وتـعـلـيـمـيـة مـخـتلـفه
تظهـر علـيهـا  الفـوراقات  الـكبـيره  في
الـعـقـلـيـات واسـالـيب الـتـفـكـيـر بـيـنـهـا
مـــســــافـــات  مـن االخـــتـالف بـــامــــكـــان
ــهــتــمــ اصــحــاب االخــتــصـــاص  وا
بـشــؤون الــتــربــيــة والــتــعــلــيــمــيه من
التـعـرف عـلـيـهـا واكـتـشـاف مـخـاطـرها
وســـلـــبــــيـــاتـــهــــا  عـــلى الــــواقع االني
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ـعـنـي ان جمـيـع  االخـتـصـاصـيـ وا
بـشؤون الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم والـشـباب
ـثـقــفـيـ يــتـحـدثــون عن الـتــطـويـر وا
والتـحـديث  والـنـقالت  الـنـوعـية    من
خالل ساللـم الــــتـــربــــيـه والــــتـــعــــلــــيم
عـنيه بـتطوير ؤسسات الـشبابـية ا وا
الــشــبــاب  وان يـــتم   هــذا الـــتــحــديث
وانـتـقـاالته الـنـوعـيـة من خالل تـطـويـر
مـؤسـسـاتــنـا الـتــربـويـة والــتـعـلــيـمـيـة
وحتديث مساراتهـا  واليات  واساليب
 عـمـلـهـا وتـقـويـة رصـانـتـهـا  من خالل
ـعـنـيـة  الـقـادرة  علـى   نقل هـا  ا سال
الــعــمــلــيــات الــتــربــويــة والــتــعــلــمــيه

ناجح  ومـتـميـز  وهـذا مـا نفـتـقده في
الـعـراق الــيـوم  . تــضـعــضع وتـراجع
وضـعف  دور مـؤسـسـاتــنـا الـتـربـويـة
والــتـــعـــلـــيـــمــيـــة  وبـــات   اصـــحــاب
االخـتـصــاص والـكـفــاءات والـقـيـادات
الـتــربـويــة احلـقــيــقـ  يــحـذرون  من
اخملـاطـر الـتي  يـتـعـرض لـهـا الـنـظـام
الـتــربـوي و الــتـعــلـيــمي  في الــعـراق
وانعكاساتـها   على البنـية  والنسيج
االجتماعي  ومـردوداتها  على نـفسية
واطـنـيـ  والـدولـة   نتـيـجـة  تـعدد ا
وتداخل    انـظـمـة الـتـربيـة والـتـعـليم
في القطـاعات  الـتربويـة  والتـعليـمية
قلقه وما اخلاصة والعامه وملفاتها ا
يحـدث  بسـبب االستـثـمارات الـكثـيره
والــكــبــيــره فـي هــذا الــقــطــاع و عــدم
احـكــام صـمــام امــانـهــا  والــسـيــطـره
عليها كـما يجب  بعـد ان اصبح لدينا
انـواع مـن الــتـعــلــيم  اخلــاص وحتت
ـدارس  االطاليه مسيـمات مخـتلفه   ا
ــانــيه والـفــرنــسـيه والـيــابـانــيه  واال

استثمارات  بال حدود.
وان كل هـذا اخلـلـيط في مـؤسـسـاتـنـا
التـربـويـة والتـعـلـيمه  فـيه مـحـاذير ال
ـسـتـقبل تصب  في الـصـالح الـعام وا
بـــســــبـب الــــعـــديــــد مـن  اخملــــرجـــات
الـطـبـقـيــة  الـتي افـرزهــا هـذا الـنـظـام
ــفــاجــأ في الــتــعــلــيــمـي  اجلــديــد وا
الـــــعـــــراق  والـــــذي حـــــدث بـــــســـــبب
اسـتـشـراء  الـفـسـاد  الـذي تـوزع عـلى
جـــمـــيع مـــؤســــســـات الـــدولـــة بـــدون
اســتــثــنــاء   ومــنــهــا   مــؤســســاتــنـا
التـربـويـة والـتعـلـيـمـية الـرسـمـيـة  ما
ادى الى تــــراجع ونــــحـــســــار دورهـــا
وتعـثر ادائـهـا بعـد ان ضـعفت الـدولة

وتصدعت هيبتها.
ان هذا الـنـظـام  كـرس وافـرز نـوع من

تــتـــحـــمل الـــدولـــة بـــكل ســـلـــطـــاتـــهــا
ومـؤسـسـاتـهـا بـنـاء االنـسـان وتـنـمـيـة
ــشـــاعــر الــوطــنــيــة الــوعي  وخــلق  ا
واالنـتـمــاء والـوالء لـلــوطن  ونـحن في
الـعـراق الــيـوم اخــتـلط لــديـنــا احلـابل
ــذكـورة ــهـام ا بـالــنـابل  ومــثل هـذه ا
ـنـال والـتـحقـيق  بل ليـست بـسـهـلت ا
تـتـطـلب  وتـسـتـلـزم  حـضـور وتـواجـد
لالفــكـار الــبــنــاءه  تــقــتــرن بــاجلــهـود
ـتــواصـلــة واحلـقــائق اجلـاده   وفي ا
مقدمة   مؤسسات الدولة التي تتحمل
ـسؤولـيات ـهام وا حتقـيق مثل هـذه ا
ؤسـسات الـتربـويـة والتـعلـيمـية هي ا
ـــؤســـســات يــشـــاركـــهـــا الـــوزارات وا
ـعـنــيـة بــبـنـاء الــقـيــادات الـشـبــابـيـة ا
والـنـشـاطـات  والـفـعـالـيـات   الـتي من
شـانــهــا  االسـهــام في تــنـمــيــة الـوعي
الشـبـابي الـوطـنـي   وتبـنـي مواهـبـهم
واالرتـقـاء بـهـا  لـنـحــصل بـعـدهـا عـلى
االمـكـانـيـات واسـتـعـدادات   الـتـصدي
ومــواجـــهــة االفـــكــار  الـــغــيـــر ســويــة
واالنـحــرافــات الــتـي اصـبــحـت الــيـوم
تـهــدد اجملـتــمع  الــعـراقـي بـشــكل عـام
والشـبـاب بـشـكل خـاص وهـذه هي من
اولــويــات مــســؤولــيــة  مــؤســســاتــنــا
الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـنـيـة والـشـبـابـيـة
ـــســتــوى الـــثــقــافي ــعــنـــيه  بــرفع ا ا
والعـلـمي والقـيـمي و بث ونـشر ثـقـافة
الــتـــســـامح  ونـــبـــذ الـــعــنـف  وصــوال
ـتطرفه لتحـص الـشباب من االفـكار ا
وترسـيخ قيم الـوالء للـوطن  واالنتـماء
الوطنـي  والوحدة الـوطنـية  من خالل
االحتـرام والتـمـسك بالـهويـة الـوطنـية

العراقية  
ـــــقـــــومــــات واالسس و ان  كل هــــذه ا
قواعـد بـنـائـهـا  ترتـبط ارتـبـاط جـدلـيا
مبـاشر  بـبنـاء نظـام تـربوي وتـعلـيمي

الـشــبـاب وفي جــمـيع االخــتـصــاصـات
بعتماد اخلطط الستراجتيه  وفعاليات
ثقفافـيه وعلمـيه وتربويـة   ذات اهمية
من ضمن اخلـطط الـسـتـراجتـيه  خللق
اجيـال قادره عـلى حتمل مـسؤولـياتـها
الـوطــنــيه واالجــتــمــاعــيه والــعــلــمــيـة
لكه العراق اعتمادا في ذلك على مـا  
من كــفــاءات ومــفــكـــرين  من اصــحــاب
االخـتــصـاص فـي الـتــربــيه والـتــعــلـيم
واهب القادرة عـلى  دعم  واحتـضان ا
ــوجـــودين في والــقـــدرات الــفـــائـــقه  ا
مــدارســنــا وجــامــعــاتـــنــا وفي جــمــيع
راحل الـدراسـيـة  بـاعـتـبـار هؤالء هم ا
ــســـتــدامه في الــتــنــمـــيــة الــوطـــنــيه ا
ـستـقـبل  وعـليـنـا ان ندرك احلاضـر وا
ـوضـوع ونـقـف عنـده قـبـل فوات هذا ا
االوان الن ما يحـدث اليوم من انـفصام
مـجــتــمــعي  هــوه سـحــيــقه بــ افـراد
اجملـتــمع بــسـبب الــتــفـاوت والــفـوارق
الكـبـيـره والسـحـيـقه بـ  مؤسـسـاتـنا
التربويـة والتعلـيميه ومـا يصرف على
قـطــاعـات الــتــعـلــيم اخلــاص من ارقـام
فـلـكـيــة   عـلـمــا انـا لـسـت مـعـارضـا او
ـؤسسات بالضـد من االستـثمار في   ا
التـربـوية والـتـعـليـمه بل  اطـالب بـعدم
الـصـمت اجتـاه  مــا يـحـدث من تـراجع
ونـحـســار او تـخــلف في مــؤسـســاتـنـا
الـتــربــويــة والــتـعــلــيــمــيه الــعـامه  ان
الفـواراق بـ التـعـليم اخلـاص والـعام
ستشكل خـطوره على اجملـتمع والدولة
والـتـفـوق الـعـلـمي والـتـربـوي في وقت
واحد  .والبد مـن دراسه مهـنيه  عـلميه
مــوثــقه  تــضع االمــور في مــحــتــواهــا
ونصابـها تسـمح للـنهوض بـقطاعـاتنا
التـربـويه والـتعـلـيـمـية الـعـامه  تـسمح
لــلــعــراق والـــعــراقــيـــ مــواكــبــة روح
الـعـصـر في جــمـيع اجملـاالت الــعـلـمـيه
والتكنلوجيه ومـفاصل البناء واالعمار
والزراعـة والـصنـاعـة  كمـا تـعيش دول
ستوى االقـليمي ـتطور علـى ا العالم ا
ـعــنـيـ والـدولي  وهـذا يــتـطــلب من ا
ـطــالب االسـتــمــاع الى الــراي الــعــام ا
ـؤسـسات ببـنـاء وحتـديـث وتـطـويـر  ا
التـربـويـة والـتـعـلـيـمـيه لـلـقـطـاع الـعام
باالبتعاد عن جتـارب اخلطأ والصواب
انــطـالقـــا من احلـــرص عـــلى الـــسالمه
اجملـتـمــعـيه والـوطــنـيه وضـمــان الـغـد

شرق والعيش الكر للعراقي . ا

الـفــقــر والــتـفــاوت الــطــبــقي  بــسـبب
الفساد وتراجـع دور الدولة في احكام
صـمـام االمـان لـلـحـفـاظ عـلى اجملـتـمع
وجتـــانـــسـه وانـــســــجـــامـه  بـــعـــد ان
اصبـحت شـريحـة الـفقـراء في الـعراق
هي االكبر  وبـامس احلاجـه  الى بناء
وتعـزيـز وتـفعـيل واعـادة احلـياة  الى
مـؤسـســات الـقـطــاع الـعـام الــتـربـويـة
والتعلـيميـة  كما عـشنهـا  في السابق
ــدرسـة الــواحــدة تـضم حـيث كــانت ا
أوالد األغــنــيــاء والـــوزراء والــطــبــقــة
ـتــوسـطــة والـفــقـراء دون تــفـرقـة أو ا
تـمــيــيــز كــان ابن احملــافظ او الــوزيـر
سؤول يـجلس جـنبـا الى جنب مع وا
درسه وعلى نفس الرحلة ابن فراش ا
الواحدة  فحفظ ذلك وحدة  العراقي
وما لـهـا من تـاثـيـرات قيـمـيـة وعـلـميه
ومــجــتــمــعــيــة  عـــلى ابــنــاء الــشــعب
ـدارس التي العـراقي الـواحـد   هـذه ا
كـانت بــيت لــلـفــقــراء واالغـنــيـاء ومن
مـــخـــتـــلـف الـــطـــبــــقـــات الـــثــــقـــافـــيه
ـاديه  وكـان اسـلوب واالجتـمـاعـيه وا
الـتــفــكــيــر والــتـعــابــيــر   االنــسـانــيه
واالجتـمـاعيه والـوطـنيه  وواسـتـقرار
االفكار لها الـفضل االول واالخير على
نظومه القيميه والدفاع عنها تعزيز ا
  حفاظـا على وحـدة الوطن واجملـتمع

 وعالقاته االنسانية .
”Ë—b  ZN½Ë tDš

اصـبـحـنـا نـحن الـعـراقـيـ الـيـوم في
مـوقف ال نـحـسـد عــلـيه  بـعـد ان غـاب
ـوحد عنـا وجـود الـتـصـور الـوطـنـي ا
القادر عـلى ارساء قـواعد  ومـنطـلقات
ـــســارات وضع االسس واخلـــطط  وا
ــؤســســاتـنــا  الــتــربــويـة الـواضــحه 
والـتـعـلـيـمـيـة الــتي  يـشـارك فـيـهـا كل
اصـحــاب االخـتــصــاص   والـكــفـاءات
التـربـويه والتـعـلمـيه اصـحاب االرادة
احلقيقيـة في التغيـر  وبتصور وطني
واجتـمنـاعي  وعـلمي ومـهـني  لوضع
خارطـة  طـريـق النـتـشـال مـؤسـسـاتـنا
الـتـربــويـة والـتــعـلـيــمـيــة الـعـامه  من
الغـرق  ان هكـذا دور واهمـية  وافـكار
وما شابهـها  اصبـحنا االن نحـتاجها
بشده  خللق مـجتمع وجـيل قادر على
الــبــنــاء واالبـــداع   وهــو االمــر الــذي
يجب ان تهتم به مؤسساتنا التربوية
والـعــلـيــمـيــة  خلـلق واعــداد قـادة من

ومؤسسـاتها من حـال الى حال اجابي
ـسـاس بــجـوهــرهـا  احلــقـيـقي دون  ا
ـعــني بــتـقــويــةاجلــوانب الـتــربــويـة ا
والعلمية و النـسيج االجتماعي  وعدم
خلق هـوة وخـنادق طـبـقـيه واسعه في
اجملـــتــــمـع الـــعــــراقـي عـــلــــمــــا ان اهم
الـــعــــوامـل واالســـبــــاب الــــتي حتــــقق
التـجـانس اجملـتـمـعي هي : الـتـعـليم +
خـدمـة الــعـلـم ( الـعـســكـريــة)  اجلـيش
ـشابه ـؤسـسـات  ا والشـرطه وبـقـيـة ا
اجلامعـه للتـنوع في اجملـتمع الـعراقي
ؤسسـات ومخراجاتها الن  مثل هذه ا
 تـــصــــنع   الـــتــــجــــانس والـــتــــقـــارب
اجملـتـمــعي وحتــافظ  عـلى الــنـســيـبج
االجتماعي وتقـويته  الن اجلميع يقف
امــام الـــعــلم الـــعــراقـي من كل االديــان
ـــــذاهب والــــطـــــبــــقـــــات واالعــــراق وا
ــــؤســــســــات والــــطــــوائف  وكــــذلك  ا
التـربـويـة والـتـعـلـيـمـيه  اجلـامعـه لكل
ابـنــاء الـوطـن الـواحــد  وهم عــلى قـدم
ساواة  ال تـمايز  طـبقي بـ اجلميع ا
الغـنـي والـفقـيـر فـي مؤسـسـات الـدوله
الـتــربــويه والــتــعــلــيــمـيــة  في بــودقه
واحده  واجلـلـوس عـلـى رحـلـة واحده
جنـبـا الى جنب  وال مـشـكـله في الدين
ـذهب والـعــقـيـده الــكل سـواسـيه ال وا

فرق ب عراقي واخر .
b¹bł nOMBð

صنعت ساللم الـتعلـيم اخلاص والعام
وانــظــمـــة االســتــثـــمــار في الــتـــربــيــة
والـتــعـلــيـمه وانــتـشــارهـا في الــعـراق
تصـنـيف جديـد لـنظـام الـتـعلـيم بـشكل
مــلـــفت لالنـــتــبـــاه   فــيـه الــعـــديــد من
االشكاالت   بسبب التعدديه التعليميه
ادي وارتبـاطهـا بـالتـوزيع الـطبـقي وا
لــلــعــائـالت واالفــراد  وهي مـــا يــشــبه
واصالت  في العراق مشاكل النقل  وا
ليارات يتنقلون بسياراتهم اصحاب ا
 اخلاصة الـفاره   واخـرين بـالدراجات
الناريه والبيسكالت  والفقراء بالتكتك
هــؤالء اصــحــاب الــتــكـــتك يــعــني  من
ــــؤســــســـات الــــتــــربــــويـــة حـــصــــة  ا
والتعـليمـية الـعامة  احلـكومـية   التي
ــشــاكل واالشــكالت بــكل تــعــاني من ا
انواعهـا خاصـة في احـيائـنا الـشعـبية
التـي تتـكـدس فـيـهـا الـنـفـايـات بـعد ان

غادرتها اخلدمات العامة.
خاصـة والعـراق اليـوم  يعـيش سواده
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عندما نتـحدث عن كينونة الدولة في ظل الظروف التي استـحدثت بعد قبر النظام البائد
ريـرة والفاشلة السـابقة التي سيطـرت على العراق لعدة  البد أن تستوقفـنا التجارب ا
االمر الذي شتـركة هي الظلم واالسـتبداد والقمع والـتخلف  قرون  وكانت قواسـمها ا
اء وبـقـيت البـالد تعـيش حـالة مـن اليـأس والـفوضى دون ضـيع أي فـرص للـتـقـدم واال
حتسس أي امل في االنـتقـال من مرحـلة الى أخـرى  وعنـدما حـصل التـغيـير بـعد عام
ـتـغيـرات الـتي تـبـرر عـمـلـية ـرتـقب من ا 2003 بـدأت اآلمـال تـتـجدد بـأجتـاه حتـقـيق ا
التغييـر  وتؤسس الى مراحل جديدة على كافة األصعدة كمنهج واستراتيجيات تخرج
الــبالد من حــيـز اجلــمـود والــتــصـخــر الى عــوالم االزدهـار والــرقي.ولــكن هل حتــقـقت
تـغيـرات على وفـق نظـرة عصـرية عـلميـة متـحضـرة  ترتـكز عـلى أسس مـتيـنة تـمتزج ا
ـنجـز الوطـني ?لألسف أقول ـبـاديء النـظيـفة الـتي تقـود الى حتـقيق ا فـيهـا خلـطة من ا
كال  الذي حـصل جاء بـالعـكس من الـتمـني  وبالـضد عـما يـجب ان يتـحقق  ذلك ان
اهم اركان بناء الدولـة هي الطبقة السياسية واحلكومة ومجلس النواب قد اشتركوا في
خطـأ واحد هـو عدم فـهم وادراك مايـنبـغي ان تكـون علـيه الدولـة العـراقية  صـحيح ان
ـواقف قـد سارت ـمـارسـات وا هـويـة الـدولـة قـد حـددهـا الـدسـتـور  اال ان الـسـلـوك وا
عـكس اجتاه الدسـتور  وعـلى وفق تبريـرات واجتهـادات خاطـئة وذات مصـالح وغايات
ذاتـية  عـمـقت اخلطـأ األسـاسي في تشـويه هـوية الـدولة  واقـحـمت مفـاهـيم وتوجـهات
ـواطن بدأ ـعنى ان ا ومـواقف أصبـحت االن هي الـسائـدة في الشـارع العـراقي  أي 
يتحسس من ان هـناك العديد من اجلـهات واألطراف سواء كانت دينـية او سياسية هي
التي تتحـكم في شؤون حيـاته  بل وقد تعتـرض بعدة أسالـيب على أفكاره او اراءه اذا
أتت بالـضد عـما هم يـفكـرون  باإلضـافة الى شـعوره بـأنه اصبح مـهمـشاً ولـيس بذات
قيمة اذا لم يكن منتمياً او مناصراً  وقسم الشعب بحكم ذلك الى طبقت  األولى هي
تضررة من الـسلطة  وهذا الذي انتجته احملاصصة نتفعـة من السلطة والثانية هي ا ا

البغيظة والطائفية اللعينة .
WO «dŽ W Ëœ

النريـد دولة افالطونـية مثالـية  نريـد ببساطـة دولة عراقـية لديهـا دستور يـحمي اجلميع
ويـراعي حقوقـهم  ويبطش بـالفاسـدين ويحكم بـالعدل  ويعـطي لكل ذي حق حقه دون
طـلق للـوطن والشـعب  التتـحكم بـها الـطبـقة تمـيـيز   نـريد دولـة  شعـارها االنـحيـاز ا
تطرفة فالدين لله والوطن للجميع السياسية  والتـخضع للتيارات والتوجهات الدينيـة ا
 نريـد دولـة حتتـرم الـكفـاءات وتـقـدرها  وتـمـنحـهـا القـدر الـعـالي من الفـرص في تـبوء
واطن عـلى وفق استـحقـاقاته وحـريته وقـيمته نـاسب  نريـد دولة تتـعامل مـع ا كـان ا ا
االعتبارية  ويكون له سموا اليعلى عليه اال حكم القانون  نريد دولة مسعاها األساس
ـواطن وتـوفيـر اخلـدمات  نـريـد دولـة تقـاتل احملـاصـصة اء واسـعـاد ا هـو البـنـاء واال
والـطــائـفـيـة بــذات الـروح الـتي تـقــاتل بـهـا اإلرهــاب  نـريـد دولـة تــصـنع احلب والـفـرح
والبـهـجة في نـفـوس العـراقيـ  نـريد دولـة تفـهم مـعنى الـتـحضـر والرقـي وتتـعامل مع
ـعـرفـة والـثـقـافـة بـروح وديـة وإيـجـابـيـة وأن تـفـهم كـذلك انـهـا خـادمـة لـلـشـعـب  وهذه ا
واطن اخلدمة هي التي حتـترم من خاللها الـدول .نريد دولة تـراجع احوال ومعيـشة ا
ا عـاجلتها  تغـيرات التي حتصـل وان تسعى  وجب ا بـاستمرار وان تـتعامل معـهم 
ا سـؤول هو سـيـد الشـعب وا ـواطن .نريـد دولـة اليكـون فيـهـا ا يـحقق كـرامة وهـيـبة ا
خادم مطيع لـلشعب  يتسـاوى باحلقوق والـواجبات مع ابسط مـواطن وان يحمل صفة
سـؤول .نريـد دولة تـكون صديـقة لـلشـعب  حتبه وحتـترمه وتـستمع واطنـة ال صفـة ا ا
اليه  كـونه مصـدر قوتـها واسـتمـرارهـا في احلكم  ال ان تـتعـالى علـيه وتصـد االبواب
ن يلجأ بشكواه او مصيبته .اننا وبعد عشرين بوجهه وجتعله حائرا مستغيثا اليعرف 
سنا الـكثيـر من االرباك والفوضى والـتشكي قد عـاما ومن خالل جتربـة تلك السنـوات 
احـاطت بتـلك الـتجـربة  ولم نـلمس اي تـغيـير يـذكر بـالرغم من تـعدد احلـكومـات الست
الـتي تداولت احلـكم وتـلك هي الـطـامة الـكـبـرى  وكـأن سيـاسـة احلـكم قد اسـتـنـسخت
نــفـســهـا من حـكــومـة الى حــكـومـة اخــرى ولم تـأتي بــاجلـديـد الــذي يـذكـر  فــالـبـرامج
ـسـيطـرة واسـتبـعـدت الكـفاءات احلـكـوميـة كـلهـا متـشـابهـة   وبـقيت احملـاصـصة هي ا
وجب رغبة وارادة االحزاب ويستبعد والتخصصـات وغالبا مايأتي تأسيس احلكومـة 
رأي رئـيس الوزراء  حيث تـستمـر احلكومـة باداء عمـلها دون رقـيب او متابـعة او حتى
مسائلة من قبـل رئيس الوزراء كونها محمية ومسنـودة من احزابها وكتلها السياسية 
ضر وهذا ما ادى الى تردي وتـلكؤه االجناز الوطـني  او حتقق ولكن بصيـغة اخلطأ ا
الحظات هي بـعض من مفردات االصالح والتغيير الذي بدد للـثروة الوطنية . تلك ا وا
تضمنها البرنامج احلكومي االصالحي للسيد السوداني  نأمل ان تكون محط اهتمام

. وتقدير من اجل عراق مزدهر وشعب كر
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الـفـريق امــام الـنـفط غــد اخلـمـيس
ــركـز اخلـامس ويــكـون اربـيل في ا
عــــشـــر12 قـــد انـــهـى مـــعــــســـكـــره
الــتــدريــبـي في مــديــنـــة انــطــالــيــا
الـــتـــركــيـــة اســـتـــمــر عـــشـــرة أيــام
ــدرب فـهــد غـازي الـذي بــإشـراف ا
يـتـواصل مع الـفـريق كـمـا تـعـاقدت
االدارة مـع االردني زيــد ابــو عــايــد
وسـيتـم التـعـاقد مع العـبـ اخرين
بعد االسـتغناءعن خـدمات كوسرت
بايز ومـازن فياض ويـضيف اربيل
التـاسع نفط الـبصرة 19 بحـثا عن

تعويض ثالث هزائم في معقله.
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كـــمــا تـــســتـــأنف مـــبــاريــات دوري
الــدرجــة األولى اجلــمــعــة بــاقــامــة
مـبـاريـات اجملـمـوعـة األولى وفـيـها

ــتـــصــدر االمـــانــة16 يــتـــطــلـع ا
لــتــعــزيــز مــكــانه بــقــوة بــلــقــاء
التاسع ميسان 8ويستقبل اخر
اجملمـوعة سـامراء  4احلويـجة
الـــعـــاشــر 5وسط رغـــبــتـــهـــمــا
بـخـطف كـامل الـنـقـاط ويـلـتقي
االتصاالت 10 الثالث الـبحري
12 في مــبـــاراة هــامــة لــهــمــا
ــــركـــز ويــــضــــيف صــــاحب ا
ــــدني 9 الــــثــــامـن الـــدفــــاع ا
الــرمـادي 13 الــسـاعـي لـدعم

االمور بقوة.
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ويـــامل جـــمـــهـــور مـــتـــصــدر
اجملمـوعة الـثانـية ديالى 18ان
يـــبـــقـى مـــتـــمــــاسك واخلـــروج
بــفـــوائـــد مـــبـــاراته مع ضـــيـــفه
اخلامس اجلوالن 13 وسيكون

ـركز الـثالث  14من سبع ـينـاء با ا
مـباريـات امـام مواجـهـة متـاحة في
ــوقف مـــلـــعـــبه مع عـــفك عـــاشـــر ا
ويـلــعب صــلـيخ مــا قـبل االخــيـر 5
الـــنــاصـــريــة الـــتــاسع7 وكالهـــمــا
ـنــطــقـة اخلــطـرة مــتـواجــدان في ا
ويــتـواجـه فـريــقــا احلــســ سـابع
الـــتـــرتــيـب والـــشـــــرقــاط الـــثـــامن
ويـامالن جتـنب النـتـبجـة الـسلـبـية
ـــتـــراجع ويـــســـتـــقـــبل الـــكـــوفـــة ا
لـلـسـادس الـسـمـاوة اخـر الـتـرتـيب
وفـي اســـوء مـــشـــاركــــة ويـــضـــيف
الــــــرابـع مـــــصــــــافـي الــــــوسط 14
ران رور 18 واالثن  الوصيف ا
بـــوضع مـــســـتـــقـــر وتـــعـــد حتـــول

للمرور.

بشـكل واضح وقبـلهـا دخل الفريق
معـسكر تدريـبي في مديـنة النجف
ــــــبــــــاريــــــات خــــــاض عــــــدد من ا
ـنـتخب الـتـجـريـبيـة بـدون العـبي ا
الـوطني( ضـرغـام اسمـاعـيل وعلي
فــائــز ومــؤمل عــبــد الــرضــا وزيــد
) استـعدادا الخـر مبـاريات حتسـ
ركز احلالي. رحلة األولى لدعم ا ا
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ـغربي وتـعـاقـدت ادارة زاخـو مع ا
عـــــمـــــر مـــــنـــــصـــــور والـــــلـــــيـــــبي
مــحـمــدالـنــغـيــمي وبــانـتــظـار ضم
مـحـتـرفـ اثـنـ وتـاتي تـعـاقـدات
ـهـمـة واخلروج من الـفـريق لـدعم ا
ؤخـرة منـذ بدايـة الدوري مـواقع ا
ركز الـثامن عشر 8نقاط والن في ا
الـفـريق يـعـاني كثـيـر امـام حتـقيق
فــــرصــــة الـــــبــــقــــاء مـــــوسم اخــــر
بــســتــةخــســارات لالن وســيــخـرج
تذيل الديوانية واجهـة ا اجلمعة 
االخـر الـذي يـعـيش فـتـرة مـرتـبـكـة
تــهـدد مــوقــفه من الــبــقـاء من دون
فــوز وعـشـر هـزائم في مـهـمـة غـيـر

سهلة .
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ورحل الـــســوري مــارديـــكــيــان من
ــركـز الــسـادس 22 الـشــرطــة في ا
قـبل ان تــتـعـاقـد االدارةمع االردني
إحــســـان احلــداد الـــذي وصل إلى
بـغــداد كــمـاعــاد عــلي حــصـني من
ـثال الشـرطة الـعالج ومتـوقع ان 
فـي االســـتــــحــــقـــاقــــات الـــقــــادمـــة
وهـويحث اخلـطى دفـاعاعن الـلقب
ــواقع والــتــقـدم وذلك بــاخــتــزال ا
لـلـصـدارة في مـهـمـة الزالت بـعـيدة
ـسابـقة بـسبب الـتأخـر من بـداية ا
وســيـالعب نـــوروز ســادس عـــشــر
الـــتــرتــيب الــذي تـــعــاقــد مع نــزار

الشردان .
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وضم احلدود الـثامن 19 احملترف
الـتوجـولي اكـاتي قادمـا من الـنفط
فيماانتقل الالعب سلوان اجلابري
مع عـــدد آخـــر من العـــبي الـــفــريق
وسـيـتم تـعويـضـهم في االنـتـقاالت
الشتوية بإشراف عادل نعمة الذي
يدير االمـور بشكل واضح ووافقت
ـركــز مــا قـبل إدارة الــصـنــاعــة بــا
ــدرب االخـــيــر5 عـــلى اســتـــقــالـــةا
صادق حنون وتسمية خالد محمد
صــبـــار بـــديـال له الـــذي ســـيـــقــود

غـيــر ســهل ويــرى ايـوب اوديــشـو
واالعــبـــ قــيــمـــة نــقــاطـــهــا امــام
الــصـــراع الــســـاخن بـــ الــكـــبــار
قبلة وبانتظار حتقيق االنتقاالت ا
ـبعـدين لـلدفع بـاالمور لـتعـويض ا
نـحــو األفـضـل ويـكــون قـد الــتـحق
ـنـتـخب جالل العــبـو الـفـريق مـع ا
حــسن وعـلـي عـبـاس وحــسن عـبـد

الكر .
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هـاجم مـروان حـس من وانـتـقل ا
ــوقع الـــنــجف الى الـــطــلــبـــة في ا
الـثـالث كـما تـعـاقـدت ادارة الـنادي
مـع الــــــســـــودانـي شــــــرف الــــــدين
شـــــيـــــبـــــوب والعب الـــــزوراء زين
ـــــدرب الـــــعــــــابـــــديـن سالم ومـع ا
سـاعد الـتونـسي رمزي بـوجمعه ا
ويـسـعى الـطالب 24 لـعـودة قـويـة
عـندمـا يلـتـقون الـغر اجلـوية من
اجـل خــــــطـف الـــــصــــــدارة فـي ظل
عـنوية العالـية بعد الفوز احلالة ا
عــلى الــزوراء والن االمــور تــســيـر

اضـافـة العبـ محـتـرف ومـثـلهـما
مــحــلـ فــيــمــا وضع الالعب عــلي
حـس خـارج القـائمـة كونه يـفضل
االنتـقال لفـريق اخر ويامل جـمهور
اجلوية عودة قوية للفريق وجتاوز
مـهـمة الـطـلـبـة في لـقـاء مـنـتـظـر قد

نح الطالب الصدارة.
ابعاد6 العب

اما الوصيف الـزوراء بنفس رصيد
(حيدر تصدر 25 ابعد ستة العب ا
احمـد حسن عـاشور مـحسن سامي
وزين الــعـــابــدين سـالم والــســوري
غربي سفيان طالل ) محمد عنز وا
وقبلـها تعاقـدت اإلدارة مع الثنائي
األردني مـحـمد ابـو حـشـيش مدافع
مــنـتــخب االردن وابـراهــيم سـعـادة
ويــبــدو الـــفــريق مــتــأثـــر بــفــقــدان
ـر بفتـرة غير مـستقرة الصدارة و
بــعــد خــســارة الـطــلــبــة بــهـدف في
حلــظــة صــعــبــة وهــو االخــر يــامل
بـفـرصـة الـعــودة لـلـصـدارة بـعـبـور
بـوابـة اجملـتـهد الـكـهـربـاء فـي لـقاء

ـواقع في جـدول الـتـرتـيـب الـعام ا
وسـتعـطى الفـرق األولويـة لنـتائج
ــبــاريــات الــقـادمــة وان حتــضى ا
بــفــرصـة االســتــفـادة مــنــهــا لـدعم
ـواقع من حـظـوظـهـا في حتـس ا
خـالل تـقـد افــضل مـا لــديـهـا في
ــقــبـلــة ومــتـوقع ان ــواجـهــات ا ا
تشـهد اجلـوالت القادمـة منـافسات
ا غيـر محسـوبة بعد مخـتلفـة ور
فتـرة التـوقف التـي تكـون قد أثرت
عــلى الـفـرق و الالعــبـ لـكن الـكل
تـــريــد ان تـــكـــون فـي اجلـــاهـــزيــة
خـصوصـا تـلك التي لـديـها العـب
نتخب لالستفادة منهم . ضمن ا
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يـــســعى فـــريق اجلــويــة الـــتــطــلع
لـتــعـزيـز الــصـدارة واالبــتـعـاد عن
مالحقـية في مـواجهـة الطالب غدا
ويـكون الالعـبـ اخلمـسـة أبرزهم
ابــراهـــيم بـــايش أفـــضل العب في
خليجي 25 قد تـمرنـوا مع الفريق
بــقــيـادة عــدنـان جــثــيـر بــانـتــظـار
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ـرحوم صـبحي اجلـسار اثر ودعت مديـنة الـناصـرية ووسـطهـا الريـاضي الرائـد الريـاضي والتـربوي ا
ـهـلـة.اجلـسار مـن جيـل رياضـي متـعـدد الـهـوايـات و احـد ابـرز العـبي مـنـتخب ـرض لم  صـراع مع ا
احملافظة و نـادي الفتيان السابق ثم فريق فتيان احمللة احـد فرق الناصرية بكرة القدم الذي كان يضم
ـرحـوم واسـتمـر الى يـوم رحـيـله ولم يتـرك وراءه اال مـحـبـة اهله ـديـنة في وقـته وبـقي ا افـضل العـبي ا
واحـبته في النـاصرية .ابـو أنور حـفر اسمه بـعمق في ذاكـرة الناصـرية الريـاضيـة مع أسماء اسـاسها
ثـيـلـة بل الـلـعب في سـاحـات ترابـيـة الـثـانـوية ومع ذلك ـالعب ا الـهـواية ال تـعـرف الـعـقـود والرواتب وا
اليدخلون تـلك الساحة في عصريات تمـوزية الهبة اال باناقة كاملـة  اجلسار قدم كل ما عنده مع جيل

وال اروع لكرة القدم قبل االنتقال إلى جوار الباري عز وجل.
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بعـد انـقـشـاع غـيـمـة بـطـولـة كاس
اخلـلـيج الـتي كـانت تـظـلـل اجواء
الـعـراق خــصـوصـا بـعــد انـقـطـاع
طـويل عن اســتـضـافــة الـبـطـوالت
واالنــشـطـة الـريــاضـيـة من جـانب
الــوطن بـالـنــظـر لالحـداث واحملن
ـريـرة التـي مر بـهـا بـرزت صور ا
اسـتـثنـائيـة عن االسـتضـافـة التي
طــغت عــلى كل اجلــوانب االخـرى
ــتـعـلــقـة بــالـبـطــولـة خــصـوصـا ا
منـاقشـة اجلانب الـفني وجـاهزية
شـاركة وقـدرة اغلب ـنتـخبـات ا ا
ــــنــــتــــخــــبــــات الســــيــــمــــا تــــلك ا
ــشـاركـتـهـا بـالـصف الـثـاني في
ابـراز قـدرتـهـا عـلى تـقـد صـورة
حــقـيـقـيــة عن كـرتــهـا وسـمــعـتـهـا
ـشاركة بـالبطـولة التي السيـما با
جرت في الوقت الـذي كانت اغلب
االسـتحـقـاقات احملـلـية جـارية في
الـدول اخلـلـيـجـيـة حـيث لم تـتـاثر
بواقع انطالق البطـولة اخلليجية
خــحــصـوصــا وان االخــيــرة غــيـر
مــدرجــة اصـال بــاالســتــحــقــاقــات
الــتــابــعــة لالحتــاد الــدولي لــكـرة
الـقـدم فــيـفـا وتـعــد من الـبـطـوالت
الودية التـي الينبغي مـعها تفريغ

الالعب من جانب انديتهم .
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كــــمـــا هــــو مـــعــــمـــول فـي اقـــامـــة
ـعــتــرف بـهــا والـتي الــبـطــوالت ا
تــلــزم االنـديــة بــتــفــريغ الالعــبـ
ـشـاركة بـتلك احملـترفـ لـغرض ا
الـبطـوالت حيث بـرزت الـكثـير من
االقــاويل حـــول اســتــغــنــاء نــادي
الـــكـــويـت الـــكـــويـــتـي عن الالعب
الــعـراقي احملـتــرف شـيـركـو كـر
بـداعي مــشـاركـتـه بـبـطــولـة كـاس
اخلــلـــيج فــضـال عن االشــارة الى
درب الذي وراء االستغناء رؤية ا
ــــــــعــــــــزل عن وضع خــــــــطــــــــته 
االسـتعـانة بـالالعب كـر السيـما
وان الـتوقـيت في قرار االسـتغـناء
بــدا وكــانه مــوقـت بــالــتــزامن مع
انتهـاء البطـولة اخلليـجية وناتي
عــلـى االمــر االهـم وهــو فـي طــرح
تساؤل مـرده بامكـانية اجلـماهير
واندفاعها لغرض اجناح البطولة
الســــيـــمــــا مع دهــــشـــة االشــــقـــاء
اخللـيجيـ وراء عشق العـراقي

لـــلــعــبــة في تــوجــهـــهم لــلــمالعب
ـبـاريـات الــبـطـولـة مع ـضـيــفـة  ا
االخـذ بـنـظر االعـتـبـار عـدم وجود
ـنتـخب الـعراقي كـطـرف في تلك ا
ـبـاريـات لـكن عـشق الـلـعـبـة دفع ا
العب بـــــاالالف لــــلــــتـــــوجه الـى ا
بـاريات االخرى لغرض حـضور ا
حـــيـث اثــــار هـــذا االمــــر دهــــشـــة
اخلـلـيـجـيـ وقـارنـوا بـيـنه وبـ
نـسخ الـبـطـولـة اخلـلـيجـيـة حـيث
سوا عزوفا من جـانب اجلماهير
العب اذا ما كانت بالتوجه الى ا
ـهـا مبـاراة جتمع جتـري على اد
ـنتـخبات ب طـرفيـها اثـن من ا
ــضــيــفــة لــلــحــدث دون الـــدولــة ا
وعـــمــومـــا فـــقــد انـــتـــشـــرت عــلى
صــــفــــحــــات مــــواقـع الــــتــــواصل
ــواقع االجــتـــمــاعـي الى جــانـب ا
ـقاالت االلـكـتـرونـية الـكـثـيـر مـن ا
واالفـكـار الـتي طـرحـهـا كـاتـبـوهـا
لـيـدنوا مـن خاللهـا جتـربـة سوف
تــبـقى راسـخــة في االذخـان جتـاه
بـاراة النهائيـة للبطولة حضور ا

ـنتـخـبي الـعراق والـتي جـمـعت 
وعـمان حـيث لفـتنـا مقـالة نـشرها
موقع الـبطريـركيـة الكلـدانية دون
ـــقـــال وهــو مـن خاللـــهـــا كـــاتب ا
ــطـران مــار بـاســيـلــيـوس يــلـدو ا
ــنــاســبــة يــشــغل مــوقع وهــو بـــا
معاون البطـريرك حيث كتب يلدو
ـبـاراة عـن جتـربـتـه في حـضــور ا
الـنــهـائـيــة بـدءا من تـوجــهه عـبـر
الـقطـار من العـاصـمة بـغداد نـحو
الـــــبــــصـــــرة لــــيـــــصل فـي حــــدود
مـنـتـصف الـلـيل ويـتـوجه بـعـدهـا
ــدرب كــاسـاس ويــلــتـقي لــلـقــاء ا
ــنـتــخب الالعـب الـدولي ـديــر ا
الـسـابق مـهدي كـر حـيث مـنحه
ــــبـــاراة مـع تـــوصــــيـــة تــــذكـــرة ا
بــــاحلـــضـــور بــــاكـــرا لـــلــــمـــلـــعب
طران انه عبر الكثير ويستطرد ا
من الــطـرق الـتــرابـيــة والـطـيــنـيـة
ـلــعب قـبل نــحـو لـلــوصـول الـى ا
ـباراة السـاعة 12 من ظـهر يـوم ا
حــيـث  فــتح االبــواب لـــيــحــدث
الــــتـــدافع اخلــــطـــيـــر الـــذي اودى
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ـمـتاز قـامت عـدد من فرق الـدوري ا
بكـرة الـقـدم بـعـدة تـغـيـرات بـإبـعاد
والــتـــعــاقــد مع عـــدد من الالعــبــ
احملـلـيـ واحملـتـرفـ اغـلـبـهم هذه
ـــــرة مـن االردن كــــذلـك الـــــكــــوادر ا
الـفـفنـيـة خالل فتـرة تـوقف الدوري
بكرة عنـد تنظيـم بطولة خـليجي25 
الــقـــدم الــتي اخــتــتـــمت اخلــمــيس
اضي في البـصرة و تتهـيأ الفرق ا
بـاريات الـدوري وتكـثف الوحدات
الـتدريـبـيـة سـعـيـا لـلـعـودة بـافضل
طريـقة عـندما يـستـأنف الدوري غد
اخلــمــيس بــاقــامــة سـت مــبــاريـات
ضــمن الـــدور الــثــالـث عــشــر وسط
اهـــــتـــــمـــــام الــــــفـــــرق في خـــــوض
ـرحـلـة ـتـبــقـيـة مـن ا ـواجــهـات ا ا
األولى الـتي تـتـضـمن سـبـع جوالت
و الـتـطــلع لالسـتـفـادة مــنـهـا كـلـمـا
نـتخب امكن فـي ظل عودة العـبي ا
ــهــمـــة الــغــيــر الى فــرقــهـم لــدعم ا
مــضــمــونــة مع الــكل وسط تــداخل
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بـحـيـاة شـخص مع اصـابـات قـبل
ان يصل للمدرجـات ويستقر قرب
ـعـلـقــ ويـتـابع الـنـهـائي غـرفـة ا
راويـا عن تـلك الـتـجـربـة بـكـونـهـا
سـتـبـقى بـذاكـرته خـصـوصا وانه
ــــلــــعب نــــحــــو 10 امــــضى فـي ا
سـاعــات مــحـيــيـا فـي الـوقت ذاته
اجلـماهـير الغـفيـرة التي لـم تترك
ـــلــعب اال مـــســاحـــة فــارغـــة في ا
ومالتــهـا كــمــا لـفــتـنـي في الـوقت
نــفــسه حـــديث الحــد االشــخــاص
راويا جتربته باالنتقال من مدينة
دهوك في اقصى الشمال العراقي
دينـة نحو اربيل ليتـجه من تلك ا
ومن ثم يـتوجه بـباص الى بـغداد
ومـنـهـا الـبصـرة حـيث اسـتـغرقت
رحـلة الـسفـر تلك نـحو 17 ساعة
بالتمام والكمال متنقال ب اغلب
ـدن الـعـراقـيـة لـيـشـهـد الـلـحـظـة ا
ــثـلــة بــاقــتــنـاص الـتــاريــخــيــة 
نـتخب العـراقي للقب اخلـليجي ا
لـذلك تـبـدو من جتـارب الـكـثـيـرين
ن ارادوا ان يـــــشـــــهـــــدوا بـــــام

اعينهم تلك الـلحظات مع فواصل
من االحـداث الـدرامـا تـيـكـيـة التي
مــرت بــهــا الــســاعــات الــســابــقــة
للمباراة فضال عن محنة االنتظار
الـــطـــويـــلــــة الـــتي عـــانى مـــنـــهـــا
ــشــجــعـــ واجلــمــاهـــيــر الــتي ا
احــتـشــدت والـتي اصــبـحت مـادة
دســمــة لــلـــفــضــائـــيــات و مــواقع
الـــتــواصـل في االطاللـــة عــلـــيــهــا
وابـــرازهـــا فــــضال عن انــــتـــشـــار
قاطع الفيديوية التي الكثير من ا
تبـرز تعـامل العنـاصر االمـنية مع
من اختـار التـسلق عـلى االسـيجة
قـابلة ـائيـة ا سـاحة ا او عبـور ا
لــلــمـــلــعب وغـــيــرهـــا من الــطــرق
واخلــيــارات الــتي الـتــجــا الــيــهـا
ـشـجـعـ ليـدركـوا مـعـها بـعض ا
وصولـهم الى بـر االمان وحـضور
ـباراة وثـمة الكـثيـر من االسـئلة ا
الـــتي تــســـتــحــضـــر في ازاء تــلك
شاهد جتـاه االندفاع واحلماس ا
الــذي بــلـغ بــالــكـــثــيــرين مـــبــلــغه
لتـجاوز حـالة التـدافع او تمـضية
الــكـثــيـر من الــســاعـات في رحــلـة
الــــســــفـــر او بــــذل الـــكــــثــــيـــر من
الـتكـالـيف في الـوقت الذي يـشـهد
ثـلة فـيه البـلـد ازمة اقـتصـاديـة 
بـغـيـاب استـقـرار الـدوالر وهـبوط
ســـعــر الــديــنـــار الــعــراقي الســوأ
مــسـتـويـاته مــنـذ اعـوام ومن تـلك
ــكن ان نــطـرح اســئــلـة الــصـور 
حــول جـدوى مـتـابــعـة مـبـاراة في
ـلـعب بـغـيــاب الـكـثـيـر من اوجه ا
الرفـاهية واالضـطرار لـلتدافع من
اجل الــدخــول لالروقــة الــضــيــقـة
البـل مــحــنــة الـــوقــوف لــســاعــات
طويلة بغيـاب وجود مقاعد كافية
ـكن لـهـا ان تـسـتـوعب مـثل تـلك
االعـداد الـكـبـيــرة اضـافـة السـئـلـة
ـســتـفـيــد من غالء اسـعـار حـول ا
صلحـة من ذهبيت تلك التذاكـر و
الـفـوارق الـكـبـيـرة خـصـوصا وان
االعالن عن اســعـار تــلك الــتــذاكـر
ابــرز فـــروقــا كــبـــيــرة بـــ ســعــر
الــبـطــاقـة الــتي  اقـتــنـائــهـا من
ـقــارنـة مع ـتــاحـة بــا مــنـافــذهـا ا
سعـرها في السـوق السوداء ومع
ـــبــاراة ذلـك فــلـم تـــنــفـع تــذكـــرة ا
بتـام مـقعـد مناسـب حلامل تلك
الــتــذكــرة مــثــلــمــا هــو احلــال مع
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الــبــشــرة يــفـوز بــلــقب بــطــولـة
الــــعــــالم.وقــــال هـــامــــيـــلــــتـــون
ــدرســة كـانت "بــالـنــســبــة لي ا
الفترة األكـثر صدمة واألصعب

في حياتي".
ونــــــقــــــلـت وكــــــالــــــة األنــــــبـــــاء
البريـطانيـة (بي ايه ميديا) عن
هـامـيلـتـون قـوله "لقـد تـعرضت
لـلـتـنـمـر في سن الـسـادسة في
ـــدرســـة حتـــديـــدا كـــنت هـــذه ا
واحـــدا من بـــ ثالثـــة أطـــفــال
مــلــونــ وكــان األوالد األكــبــر
ـتــنــمـرون يــلــقـون واألقــوى وا
األشـــيـــاء عـــلـي في كـــثـــيـــر من

األوقات".
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ـسـتـمـرة وأضــاف: "الـلـكـمـات ا
واألشــيــاء الــتي يــتم إلــقــاؤهــا
ـــوز والـــنـــاس عـــلــــيك مـــثل ا
يصـفونك بأنك شـخص مهجن
ــنــاسب ــكــان ا وال يــعــرفــون ا
لـــوجـــودك. كــــان ذلك صــــعـــبـــا

بالنسبة لي".
وأوضـح: "فــي مـــــــــــدرســــــــــــتـي
(الـثـانـويـة) كـان هـنـاك سـتة أو
سـبعـة أطـفال من ذوي الـبـشرة
السـمراء من أصل 1200 طفل
وكــان ثالثـة مــنـا خــارج مـكـتب
ـديــر طـوال الـوقت وال سـيـمـا ا
أنا".وتابع: "شعـرت بأن النظام
كان ضـدي وكنت أسـبح عكس
الـــتــيـــار. تــعـــرضــــــت كـــثــيــرا

للقمع".
وخـــــتـم: "لم أشـــــعـــــر بـــــأنـــــني
ــنـزل أسـتــطــيع الـعــودة إلى ا
وأخـــــــبــــــر والـــــــدي أن هــــــؤالء
األطـــــفـــــال يـــــوجـــــهـــــون لي
إســاءات عــنـصــريـة أو
أنـــــني تـــــعـــــرضت
لــلــتــخـويف أو
الـــــضـــــرب في
ــــــــــدرســـــــــة ا
الـــــيــــــوم لم
أكن أريد أن
يـــــعــــتــــقــــد
والـــــــــــــدي
أنـــــــــــــــنـي
لـــــــــــسـت

قويا".
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اعـــتـــرف الـــبـــريــطـــاني لـــويس
هـامــيـلــتـون ســائق مـرســيـدس
الــفــائــز بـلــقب بــطــولــة الــعـالم
لـسبـاقـات سيـارات فـورموال-1
من قـبل بأنه تـعـرض إلساءات

عنصرية أثناء فترة الدراسة.
وحتــدث هـامـيـلــتـون الـذي ولـد
وتــلـــقى تــعـــلــيـــمه في مـــديــنــة
ســـتــيـــفـــنــيـج بــجـــنـــوب شــرق
إجنـــلــتـــرا  بـــالـــتــفـــصـــيل عن
االنـتـهــاكـات الـعـنــصـريـة الـتي
ـــدونـــة تـــعــــرض لـــهـــا عــــبـــر ا

الصوتية "اون بوربوس"
ويــســتـعــد هـامــيــلـتــون الــبـالغ
عـمره 38 عـامـا لـلـمـشـاركـة في
وسم ال 17له في فورموال-1 ا
بعدما أصـبح أول سائق أسمر

تــذاكـر الـطـائـرات ووسـائل الـنـقل
ــقــعــد الــتـي يــدون عــلــيــهــا رقم ا
ـقــصـورة وغــيـرهــا من االمـور وا
الـتنـظيـميـة التي تـؤمن للـمشـاهد
ـــتـــابع فـــرصـــة االســـتـــمـــتـــاع وا
باراة او غيرها من العروض. با
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ــعـلــوم بـان الــبـطــولـة واذا كـان ا
ســتــقــام في الــبــصــرة وســيــكـون
اجلمـهور هـو من سيـسهم باعالء
شــانـهـا فـكـان لالحتـاد من الـقـيـام
العب بـبــروفـات مـنــاسـبـة عــبـر ا
ـوجــودة في اغــلب احملــافــظـات ا
لـتـامـ االنـســيـابـيـة في الـدخـول
واخلـــروج وهـــو مــا راهـن عــلـــيه
االشــــــقــــــاء الـــــقــــــطــــــريــــــ وهم
يسـتضيفـون ابرز بطـوالت العالم
حـيـنــمـا ضــيـفت قـطــر في خـريف
ـــاضي مــونـــديــال كــاس الـــعــام ا
الــعـــالـم حـــيث ركـــزت الـــقـــنــوات
ـباريـات تلك البـطولة النـاقلـــــــة 
عــلـى مــشــاهــد اجلــمــاهــيــر وهي
العـــــــــب بــانــسـيــابــيـة تــدخل ا
رائعة ومن خالل افــــــــواج لكنها
لم تـــواجـه مـــحــــنـــة الــــتـــدافع او
االضــطــرار لــلــتــســلق وتــعــريض
حـــــــيـــــــاة االفــــــــــــــراد االخـــــــرين
لالخـطـار البل عـلى الـعـكس برزت
من مـشــاهـد تــلك الـقــنـوات صـور
تــبـــرز خـــروج اجلــمـــاهـــيـــر بــكل
انـسـيـابيـة واريـحـيـة ودون تدافع
او تشـكـيل زحام خـانق فضال عن
عـدم وجود ازمة عدم تـام مقعد
البل كــانت اغــلب اجلــمــاهـيــر من
ـبــاريـات تـوثق خـالل كـامـيــرات ا

ــشـــجـــعــ جـــلـــوس اغــلـب ا
بـــامـــاكـــنـــهم وااللـــتــزام
بــبــاجــاتـــهم الــتي
مـــــنــــحت في
ضــــوئـــــهــــا
تـــــــذكـــــــرة

باراة . ا

لويس هاميلتون
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ــركــز الــثــقــافي لـالحتــاد الــعـام ضــيف  ا
لإلذاعــيــ والــتــلـفــزيــونــيــ  في احـدث
جــلــســاته مـجــمــوعــة من مــطـربـي الـريف
بـضمنهم مكصد احللي وجاسب العبودي
 والـنــاقـد والـبـاحث  حـيـدر احلـيـدر الـذي
ـوروث ــعـلـومــات  عن ا اضــاءاجلـلــسـة 
الــغــنـائـي الـريــفي وأطــواره في اجلــنـوب
والــفــرات األوسط  وقــد تــخــلـل اجلــلــسـة
مـقـاطع غنـائـية من األغـاني الـريفـيـة التي
شــغـلت جــانـبــا مـهــمـا من تــاريخ اإلذاعـة
ـورث والــتـلــفـزيــون كـفن أصــيل يـتــفـرد ا
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ــو - وكـــاالت - كــشف الــســتــار عن { مــا
الـقـائـمة الـقـصـيـرة للـمـرشـح لـنـيل جـائزة
ـو لألعــمـال في فـئــة الـصـنـاعـات مـديــنـة مـا
اإلبداعـية بجنوب السويـد وتضمنت القائمة
ـو لــلـســيـنــمـا تـرشــيح رئـيـس مـهــرجـان مــا
الــعـربـيـة ومـؤسـسه مــحـمـد قـبالوي وكـذلك
ـو للسـينـما العـربية في ترشـيح مهـرجان ما
فـئة الـصـناعـات اإلبـداعيـة لـعام .2023وقـد
ـديـنة جاء بـخـطاب الـتـرشـيح من محـافـظة ا
ـو للـسينـما العـربية ومـنتدى أن مهـرجان ما
الـصنـاعـة الـتـابع له يـجـذب صانـعي األفالم
مـول احملتـرف من جميع أنـحاء العالم وا
ـعرفة واألعمال. ا يـخلق التـعاون وتبادل ا
ــهـرجـان لـم يـنـجح كــمـا ذكــر اخلـطـاب أن ا
فـحسب في جـذب أكـبـر جنـوم السـيـنـما في
ـو ــو بل وضع مــا الــعــالم الــعــربي إلى مــا
كمـديـنة سـيـنـمائـيـة في أوروبـا وقام مـحـمد
ــا ـــهـــرجـــان  قـــبالوي مـــؤسس ورئـــيس ا
يتـحـدث عـنـه الـكـثيـرون وهـو خـلـق الـفرص
بـنــاءً عــلى مــهـاراتـه وشـبــكــة تـواصــله فــقـد
أستـطاع بـناء شـيئًـا فريـدًا من نوعه هـنا في

و. مدينة ما
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{ جـــنـــيف  –وكــــاالت - تـــتـــواجـــد
ـمـثلـة الـلـبنـانـيـة نادين اخملرجـة وا
لـبـكي في سـويـسـرا حـيث تـقـوم
بـــعـــمل الـــدوبالج لـــدورهــا في
فـيلم الـعـودة الى األسـكنـدرية
من إخــــراج الــــســـويــــســـري
ـصري تامر روغلي والذي ا
تــتــشــارك الـــبــطــولــة فــيه مع
ـمـثـلـة الـفـرنـسـيـة الـشـهـيـرة ا
فـاني أردان. الـفـيـلم من انـتج
ـنــتـظـر أن في جـنــيف ومن ا
ــهــرجــانـات يــشــارك بــأحــد ا
ـــيــة  تــصــويــره بــ الــعــا
مـصر وسويسرا حيث تلعب
لـبـكـي دور ابـنـة فـاني اردان.
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ـعـنون(من الـتـشـكيـلـيـة الـتـشـيـكيـة اقـامت مـعـرضـهـا ا
األلوان إلى احلياة) في كاليري مصطفى علي بدمشق

وضم  27لوحة من األكريليك.

≤∞≤≥ nO Ë lOÐ— WŽuL: ÃÒËdð d³Oł
األسـبوع الـتي كانت تصـدر عن جريدة
الــشــعب. غــازي كـان مـن رواد رسـامي
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر االوائل وأشـــهـــرهم.
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ـــرحـــوم غـــازي مـن رســـوم الـــفـــنـــان ا
نــــشـــرنـــاهـــا عـــام 1957 فـي مـــجـــلـــة

أزيــاء أخـريــات يـرتــدين أزيـاءً مُــزيـنـة
بـرؤوس حـيـوانـات مخـتـلـفـة في ح
ارتـــدت عــارضـــة األزيــاء األمـــريــكـــيــة
نــاعــومي كــامـبـل مـعــطف فــراء أسـود
ـنـوقع مُــزين بـرأس دب. ويُـقـال وفـقـا 
الـبـوابـة أن اجملـمـوعـة مـسـتـوحـاة من
لحـمية الـتي كتبـها دانتي الـقصيـدة ا
ألـيـغـييـري بـعـنوان "اجلـحـيم" ودوائر
اجلــحــيم الـتــسـعــة - وهي اسـتــعـارة
لـلشك والـعذاب اإلبـداعي الذي يـعيشه
دير اإلبداعي .وأشار ا جـميع الفنانـ
دانـــيـــال روزبـــيــري أن احلـــيـــوانــات
الـثالثـة الـتي تـضـمنـهـا الـعرض وهي
(الــــنــــمــــر واألســـد والــــذئب) والــــتي
تـضمنـتها الـقصيـدة التي تعـود للقرن
الـرابـع عـشـر تـمـثل الـشـهـوة والـفـخر
والـبـخل عـلى الـتـوالي. ويُـشار إلى أن
رؤوس احلــيـوانـات جـرى تـصـنـيـعـهـا
يدويًا باستخدام مادة الريزن الرغوية
ومـواد أخرى من صنع اإلنسان ورغم
أن دار األزيـــاء أوضـــحت أن الــرؤوس
غــيـر حـقـيـقـة إلَّـا أن الـبـعض يـجـدون
صـعوبـة في تقـبل األمر لكن بـالنـسبة

الـتـدريـسي في جـامـعـة بـغـداد حـاضـر الـكـتـرونـيـا عن
(تـطــويـر الــتــعـاون الــبـحــثي من مــواقع بــوابـة الــبـحث
العـلـمي) ضـمن ورشة اقـامـتهـا وزارة الـتـعلـيم الـعالي

والبحث العلمي العراقية.

احملــامي الـعـراقي من غــرفـة مـحـامـي بـغـداد اجلـديـدة
غفرة سائلـ الدعاء  با نعـته نقابة احملام الـعراقي

والرضوان لروحه.

درب األردنـي اشرف على الدورة الـتدريبيـة السابعة ا
في مــجــال (مــأسـســة إجــراءات  حق احلــصــول عـلى
عـلومات ) لعـدد من موظفي القطـاع العام أقيمت في ا

كتبة الوطنية بعمان. ا

الـنـاشـر والـصـحـفي الـعـراقي  يـغـادر الـى الـعـاصـمة
صـريـة الـقاهـرة هـذا االسبـوع  حلـضـور معـرضـها ا

الدولي للكتاب بدورته 53.
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التـدريسية في كلية االعالم بجـامعة بغداد تدير الندوة
الـعـلـميـة الـتي يـعقـدهـا قسـم الصـحـافة فـي الكـلـية في
ـرأة ب االمس ـقـبل بـعـنوان (صـحـافـة ا 28 شبـاط ا
واليـوم - جتارب وصـور صحـفيـة للـصحـافة الـنسـوية

العربية).

كايلي جينر

ـــيــة الـــعــمل عـــلى مـــوسم ثــانٍ من الـــعــا
ــــســــلــــسل والــــذي ســــيـــدور فـي اطـــار ا
الـــــتـــــشــــــويق والـــــرعـب والـــــغـــــمـــــوض
فـاجأة هو الهجـوم الكبير ايـضاً.وكانت ا
الــذي تــعـــرّض له الــنــجم الــهــولــيــوودي
الـشـهــيـر بـيـرسي وايت من قـبل مـعـجـبي
طالـبات بطرده ـسلسل والـذين قامـوا  ا

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت - حـــقق
ـسـلـسل الـشـهـيـر  األربـعـاء (ونـدز داي) ا
جنـــاحًــا كــبـــيــرًا وشـــهــرة واســعـــة عــلى
راتب االولى مستوى العالم حيث احتلّ ا
ــسـلـسالت األعــلى مـشـاهـدة في قــائـمـة ا
عــلى مـنــصـة نــيـتــفـلـيــكس.وبـســبب هـذا
الـنجـاح الكبـير أعـلنت منـصة نـيتفـليكس
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ـمثل األردني الراحل استذكره ا
فــنـانــون وعـامــلـون في الــسـاحـة
الـفـنـيـة واإلعالمـية بـحـفل إطالق
الـفـيـلم الـتـسـجـيـلـي (أتـعـبـتـنـا يا
مــتـعـب) الـذي أقــيم االحــد  في

ناسبة ذكرى ميالده. لكي  ركز الثقافي ا ا
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ـساعد في جامـعة تكريت صـدر امر جامعي درس ا ا
بتـرقـيتـهـا الى مـرتبـة أسـتاذ في اخـتـصاص (اعالم /

صحافة).

حتقق الكـثير من النـجاح والتقدم فـي النصف الثاني
من 2021. رقم احلظ 9.
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تــمــر بـفــتــرة من اإلضــطـراب بــالــنــسـبــة الى احلــيـاة
األسرية,و لكنها سرعان ما تنتهي .
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األوضـاع العـائلـية قد تـكون مـضطـربه خالل النصف
األول من السنة.
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ـهنيـة ستكـون جيدة على ادية و ا إجماال األوضـاع ا
مدار 2023. رقم احلظ 4.
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انتقـال الى موقع افـضل ولكن ستـكون هنـاك ضغوط
هني او الصحي. تتعلق بالوضع ا
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2023  غـنيـة بـالفـرص الـدسمـة والواعـدة بـاالفضل
وضوعية . سؤولية وا شرط التحلي با
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 ال تـترك واجـباتك لـلحـظة االخـيرة بل كن جـاهزا لـها
واستبق احللول والتسويات.
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هـنيه بسبـب تعاطيك مع تكتـسب اخلبرة في حـياتك ا
مواقف و مشاكل متنوعه.
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يزه لك,فنجد اإلبداع و اخليال تعتبر 2023 سنة 
و الكثير من احلظ يرافقك.
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اذا اردت احراز تـقدم او تغـيير بادر الـى التحرك وال
تتلكأ.رقم احلظ  .7
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 بــعض الـتــحـديــات في الـعــمل خالل الـربع األول من
. السنة. يوم السعد االثن
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يـــجب مــراعـــاة الــظــروف وال تــكـن عــقــبـــة في طــريق
التغيير انفتح على اجلديد .
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أوجـــــد مـــــعـــــاني ومـــــرادفـــــات
الكلـمات افـقيـا وعمـوديا حسب

التسلسل الرقمي:
1- من اجلهات الرئيسية

2- يسبق اللمع

3- لسع

4- إدراك

5- يسقط لسانه

نية 6- مدينة 

7- يسقط لسانه

8- من أنواع الفاكهة

Issue 7491 Wednesday 25/1/2023
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7491  االربعاء 3 من رجب  1444 هـ 25 من كانون الثاني (يناير) 2023م

عمان
wz«d U « bO−

 VzUIŠ ÀöŁ Èu×

بعـد رحلة انيقة نـاعمة جوا من بغداد الى عـمان  كنت ادون على فص الذاكرة
في دماغـي ماجـري اوال بـاول  . كان اجلـو شـتائـيـا قارسـا قـارضا لـلـعظم ...
لـذلك وفـق خبـر بـطـقس الـعـرب بـعـمان فـيه  حتـذيـر ونـذيـر حـشـوت واحدة من
ـفردي ـعاطف  سـود ادخـرتهـا للـيـال  اسود مـنـها .. لم اكن  حقـائب ثالث 
كانت مـعي زوجتي ايـضا ولـها مـعداتـها الثـقيـلة لـقهـر شتـاء النظـير له بـبغداد
.فوقـها  حقيـبة  من اصحاب نـخوة ارادوا ان يختـبروا شهامـتنا وسمـاع كلمة

تدللوا منا كافضل مفردة عراقية بعد فدوه عيني فدوة . 
عمـلنـا ذلك غـير مـكتـرث بـدعوى جـبران : سـافر وال تـخبـر أحداً  ,عش قـصة
حب صادقـة وال تـخـبر أحـداً عش سـعيـداً وال تـخـبر أحـداً .. الـناس يـفـسدون

األشياء اجلميلة!.
حـيــيـيل .. قـال لي مـوظف وســيم يـقف عـلى الــكـاونـتـر كـأنـك مـهـاجـرالى أحـد
القـطب  .ثم تهـامس مع صاحبه  الذي ابـدى اعجابا بـالقيصـر وقال انه كلما

مر بحالة ارق كان دواؤها الشافي التفرج على حواري معه ..
 كانت احلـمولة فائقة  لكن ناجت هذا التهامس هو اعفائي من شرط دفع غرامة
احلمـولـة الـفـائضـة عن احلـاجـة وهـذا من نتـائج (شـهـرتي) الـتي مـازلت اراها

على حد الكفاف !
صورتي الـتي نشـرتهـا على صفـحتي بـثالث حقـائب جلبـت لي تنمـرا (محـببا)

زاح وغل يدك . موافقا للمثل القائل : با
 يكـتب لي من يريد ان يـجري كشفـا سوناريا عن مـحتويـات احلقيبـة الكبرى :
أمـوت واعـرف شـنـو شـايل ?! وهـذا كـشـف بـحـمـولة ومـؤونـة وفـحـوى وخـزائن
السـفر خذ مثال فيها مثال (كتاب امكنة  تلوح للغريب  –باسم فرات ; النخلة
رمز احلياة  –حـازم القاضي ; ذئبة احلب والكتب  –مـحسن الرملي ; رحلتي
وسوي مع الـنهر الثالث  –غـدير الشمري ; من فـنون االدب الشعبي  –عـلي ا
; درء اجملـاعـة عن الـعراق  –مـحمـد مـهـدي صالح ; قـطـوف لـغويـة من الـقرآن
ـونتـاج الـشعـري في الـقصـيدة سـاري ; ا ـوروث الـعربي  –وسـام ا وا الـكـر
سكتة  –مـحمد سعيد العاني ; عاصرة  –حـمد الدوخي ; االجوبة ا الـعربية ا
اطــوار ومـسـائل في عـلـم الـبـديع في فـكـر الــبالغـيـ الـقـدامى  –عـقــيـد خـالـد
الـعـزاوي ; حيـاتـنـا اجلـنـسـيـة ; الـزواج ; الـنفس  –عـاهـد حـسـني ; الـعروض
نعم احـمد صالح ; مورد الحـدى ظباء مكة  –زينب يسر  –عـبد ا الـتطبيـقي ا
جـبـار ; مديـنـة كاووش  –خـالد مـطـلك ; الـعيش فـي الشـوارع- آرين غاليـسر
وار برجمان ; ماتبقى  –مـعاذااللوسي ; اكثر بكثير  –بسام كوسا ; مائة يوم

ويوم في بغداد  –الصحفية النرويجية هوه سنا زير شتاد .....
وقـال االخرون بـل كلـيـجـة  والـكـليـجـة انـواع :(الـوردية  –أم احلـلـقـوم واجلوز
ـكن تنـاولها كـسرات )  الاحبـها إذ ال أحد يـلتفت الى: إن 25 غم  والـلوز وا
على شـكل سكـر بشـكل مبـاشر او  غـير مـباشـر. ففي حـالة تـناولـه لوحده أو
باشرة إضافـته الى  الشاي أو لتحلية الطعام فـهذا يدخل من باب الطريقة ا
واد الـغذائيـة التي نتـناولها إال أنه كذلك يـجب عليك أن تـعرف أن العـديد من ا

يوميا تتوفر على كميات كبيرة من السكر..
ـزيد من الـسـاعـات بارقى  قال مـحب مـقـنع بـاسم مسـتـعـار : بل انت حتـمل ا
ـهداة اركـات وانا الالـبس  اي ساعـة اال عنـد التـصويـر وعقـارب السـاعات ا ا
الي صــامــتــة سـاكــنــة التــلــدغ ..(االصح تــلــسع فــاحلــيــة تــلـدغ
والعـقـرب تـلـسع ) انـا لي سـاعـتي الـبايـلـوجـيـة وحـيـطان

شقتي معلقة حتى في احلمام . 
وإلى هـنـا سـكن احلـديث ولم تـزل بـالـذكـريـات بـقـيـة
وبـقاء حـتى إذا انتـهى حـشو احلـيـاة بنـبـضه فدفـنته

وذهبت حيث اشاء..

وسم الثـاني.وياتي هذا الـهجوم مـن ا
عـلى خـلـفـية الـفـضـيحـة الـتي تـعرّض
لـــهــــا الـــنـــجم بـــيـــرسـي وايت حـــيث
انـــتـــشــرت الـــعــديـــد من احملـــادثــات
اجلـنسيـة والتي قام بـها بيرسي مع
الــقـاصـرات عــبـر وســائل الـتـواصل

االجتماعي.
كـما  اتهمت عدد من الفتيات النجم
الــــشـــاب بـــاالســــاءة لـــهـن ونـــشـــر
صـــورهن الــعـــاريــة دون عــلـــمــهن

ووصفهن بأسماء مسيئة.
واعـتــبـر اجلـمـهـور بـأن بـيـرسي ال
ـــوسم يـــجـب أن يـــشـــارك ضـــمن ا
سلسل كعقاب له على الـثاني من ا
مـحادثـاته اجلنسـية مع الـقاصرات
حــــيث أنــــهم دعـــوا الـى طـــرده من

سلسل. ا
سلسل في اطار الغموض ويـدور ا
والـــرعب وذلـك حــول فـــتـــاة تــدعى
ويـــنــــزداي والـــتي حتـــاول كـــشف
أسـرار مـدرسـة نـيـفـرمـور وايـقـاف

وحش يرتكب جرائم في البلدة.

{ رومـــا  –وكـــاالت -تـــعـــرف جنـــمـــة
تـلفزيـون الواقع كـايلي جيـنر بعـشقها
لـلموضة وكل ما هو جديد في صناعة
األزيـــاء وبــدا لـك واضــحًـــا حــيـــنــمــا
تــواجـدت في عــرض أزيـاء دار األزيـاء
ـوضـة في اإليـطـالـيـة  خالل أسـبـوع ا
بــاريس.وسـرقـت جـيـنــر الـبــالـغـة من
الـــعـــمــر 25 عـــامًـــا األنـــظــار إلـــيـــهــا
بـاخـتـيـارهـا إطاللـة تـمـيَّـزت بـالـغـرابة
واجلـرأة والقوة من تـوقيع دار األزياء
جملـموعتـها ربيع وصيف 2023 حيث
ارتـدت فـستـانًا مـخمـلـيًا أسـود بقـصة
"الــسـتـرابـلس" نـسّـقـته مع إكـسـسـوار
عــــــلى شــــــكل رأس أســـــد بــــــاحلـــــجم
الـطبـيعي مـعلق ناحـية الـصدر. وح
بــــدء عـــرض األزيــــاء لم يــــكن األســـد
احلـــيـــوان الــوحـــيـــد الــذي تـــضـــمــنه
الـــعــرض إذ ارتــدت عـــارضــة األزيــاء
الــكـنـديـة شـالـوم هـارلـو فـسـتـانًـا دون
حـمـاالت مـن جـلد الـنـمـر الـثـلـجي زين
ــٍر.وســارت عــارضــة األزيــاء بـــرأس 
الــــروســـيـــة آريـــانـــا شـــايك بـــإطاللـــة
مـشابهة لـكايلي كمـا شوهد عارضات

لـ روزبــــيــــري إذا كــــانت
ـالبـس تــــــــغــــــــرس ا
اخلــــوف فـــإنـــهم
يـقومون بعملهم.
ــــديـــر وخــــتـم ا
اإلبـــــــــــــــــداعـي
مـــلـــحـــوظــاته
مُـــشــيــرًا إلى
أنـه ال يـوجد
شــــــــــــــــــــيء
اسـمه اجلنة

دون
جحــــــــــيم;
وال فـــــــــــــرح

دون
حــــزن وال
نـــــــشــــــوة
بــاإلبــداع
دون

عــــــــــذاب
الشك".
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طـربة الكويتيـة شمس اغنية جديدة طرحت ا
بـعنـوان "البنـية" من كـلمـات عبـدالله الـعماني
واحلـان غـيم وتوزيع مـحـمد الـشـطي.االغنـية
عصـريـة تعـكس بـكلـمـاتهـا واحلـانهـا الروح
الشبـابية التي حتاكي احلـياة بتحرر وحتمل
كـلمـات االغنـية  دعـوة صريـحة لـتقـبل اآلخر
بـصرف الـنظـر عن شكـله وهويـته ومعـتقداته
ــرأة واخالقــهـا وعــمــله مــشـيــدة بــدمــاثــة ا
واحـتـرامـهـا وادبـهــا وجـمـالـهـا الـربـيـعي في
داللـة واضـحة عـلى مـنـاصرة شـمس لـلـمرأة
بشـكل خاص واإلنسـان بشكل عـام ودعمها
وتمكـينها وحتـريرها من الـقيود. امـا الكليب
ـــرافق لالغـــنـــيـــة والـــذي اخـــرجه شـــريف ا
تــرحـيــني فــقـد اتــسم بــالـعــصـريــة وااللـوان
ـفعـمة بـاحليـاة التـي تبـعث على االيـجابـية. ا
فـتــظـهـر شـمـس بـشـكل يــضج انـوثـة وجـرأة
وجتـــدداً من خالل االزيـــاء الــتـي تــرتـــديــهــا
ـاكـيـاج وتـسـريـحـة الـشـعـر والـتـفـاعل مع وا
عـتمدة والفـتيات اللواتي الكامـيرا وااللوان ا
شاركن في تصوير العمل بأشكال مختلفة.

العراقي به .
و قــدم اجلـلـســة االعالمي حـافـظ الـعـادلي
قــائال( كــان الــغــنــاء الــريــفي فـي الــعـراق
شـاهدا تاريخيا ومـترجما الوجاع الناس
ـرور الزمن حتـول هذا الفن من اغـنية و
انـطلق من بـسـيطـة الى ارث فني وثـقافي 
ــــــــطــــــــربـــــــ خـالل الــــــــعــــــــديــــــــد مـن ا
وكــانت االغــنـــيــة الــريـــفــيــة الـــعــراقــيـــ
يـتـداولـهـا النـاس حـتى اصـبـحت جزء من
حـيث ظهـرت العـديد من االسـماء ـوروث ا
طـرب مكصد الـفنيـة منهم ضـيفنا الـيوم ا

احللي) .

وحتـدث احلــلي قـائال( الـكـثـيـر من الـنـاس
يـــتــصــورون انــنـي اقــلــد ســـعــدي احلــلي
بــالـــعــكس انــا امــتـــداد لــلــراحل ســعــدي
كان يقول كنت عدوه عندمـا يراني  احلـلي
ـرور بــعــدهــا و لـي انت مــا اجتـوز مــني
من هـنـا بـدات الــزمن اصـبـحــنـا اصـدقــاء 
وهـو الـذي نـقل مـسـيـرتي الـى يـومنـا هـذا
وذات مـرة ـديــنـة االغــنـيــة الـريــفـيــة الى ا
شـاهدتني ام خالد قالت انت مااجتوز منه
يـروح حللة يلكـاك كدامة موجود ذات مرة
ـلـحن صـبـاح.زيـارة اغـنـيـة ابو حلن لـي ا
خـالد لديه قـابلية حـفظ رهيبـة وهي اغنية
(يـاطيبـتي) اثناء الـلحن التـقطهـا وغناها
بـعـدهـا قـال لي صـارلك ثـالث دون عـلـمي
سنة تقلدني مايصير اقلدك مرة وحدة).
ــطــرب الــريــفي جــاسب بــعــدهــا حتــدث ا
الـعبـودي قائال(بـالنـسبـة لالغـنيـة الريـفية
بسبب غياب البرامج الريفية االن معدومة
ومـنـها ديـوان الـريف الذي كـان يـقدم كـبار
وكــان لـه مـــتــابـــعـــيه) ـــطـــربـــ الـــرواد ا
واضـاف( بـدايـاتي كـانت في الـتـسـعـيـنات
وانـا اجـيـد ـطـرب فـرج وهـاب  تـاثــرت بـا
االغــنـيــة الـريــفـيــة بـكل اطــوارهـا) ثم ادى

العبودي موال واغنية لفرج وهاب.
وعن االغــنـيـة الــريـفـيــة واطـوارهـا حتـدث
ــــوســـيــــقي حــــيـــدراحلــــيـــدر الــــنـــاقــــد ا
قــائال(الــغـنــاء الــريـفـي حـضــاره غــنـايــيـة
ـكن ان تـموت واالطـوار الريـفيـة كانت ال

وهــو طــبــيــعــة خــضـراء يــقــسم الـى عـدة
والوسـط واجلنوب مـناطق فـي البـصرة 
وانـا عـاصـرت كل مطـربي الـريف وطـورنا
االغـــــاني الــــريـــــفــــيــــة.مـن خالل االذاعــــة
والتلفزيون) ثم ادى اخلياط طور اخملالف
واغــنـيـة (جلن عـيـنـج يـغـيـده).وشـارك في

اجللسة كرم البياتي عازفا على االورك.
ـشـارك وفي نـهـايـة اجلـلـسة  تـكـر ا
بــقـالدة وشـــهــادة في هـــذه الـــفـــعـــالـــيـــة

تقديرية.

ـوسـيـقـية وكل تـدرس في دائـرة الـفـنون ا
مـناطق العـراق يسكن فـيها هـذا اللون من

وهو عالم جمال متشعب). االغناء
wH¹— Z U½dÐ

وقــال احلــلي  مـجــيــبـا عــلى تــسـاؤل :هل
هـناك من تاثر بك? فائال(عـندما كنت اغني
ــــطـــرب الــــشـــاب زيـــاد كــــان يـــقـــلــــدني ا
االمــيــر)واضــاف(لــديــنــا مــشــروع العــادة
بـــرنــامج اطــوار الــريـف من خالل رابــطــة

بيت العطار).
وفي مــداخــلـة الحلــيـدر قــال (في الـغــنـاء
الـــكـــردي يــحـــبــون ســـعـــدي احلــلـي لــكن
اليــســتـطــعــون الـغــنــاء كــون لـونه بــعــيـد
ــطـــرب الــكـــردي هــافـــان هــو وا عـــنــهـم
واهم الـوحـيـد الـذي غـنى لـسـعـدي احلـلي
كــنـا نــتـذوق شـيء في الـغــنـاء هــو االداء 
ــطـرب الــغــنــاء الــهــنــدي اداءا)..ثـم ادي ا
جـاسب الـعـبـودي طور احملـمـداوي وغـناء

. طرب (الهجع)والذي يؤديه اغلب ا
وفي مـداخـلـة للـمـطـرب عبـد الـرحـمن علي
قـال(لدي ذكريات جميلـة مع الفنان مكصد
احلــــلي تـــعــــود لـــعـــام .1976أيــــام كـــنت
وبعد الـتسريح قدمنا احـتياط في اجليش
وهــو فــنـان مــعــطـاء الــعــديـد مـن االغـاني
ومــقـدم بـرامج نـاجح)ثم أدى  اغـنـيـة(وين

اروح من العالم)للراحل سعدي احللي.
ــطــرب الــريــفي حــسـ بــعــدهــا حتــدث ا
اخلـياط قائال(الغنـاء الريفي تاريخ وتراث
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ــكـن اصــطــحـاب وظــيــفــة ”إذ ال 
ـكن ـكـتب “لـكن ال  الــطـفل إلى ا
أن نـتـحـمل تـبـعـات االسـتـقـالـة من
الي. الـوظيـفة نظـرا إلى وضعـنا ا
ويـركـز األهل فـي الـص فـي كـثـير
مـن األحيـان اهـتـمـامـهم عـلى طـفل
واحـد لتعـزيز حظـوظه في النجاح
في مـــجـــتــمع يـــشـــهــد مـــنــافـــســة
مـــحـــمــومـــة. وقــد ســـاهـــمت هــذه
الـــظــــاهـــرة في تـــراجع الـــوالدات

بـــــحــــسـب نــــانـــــسي. وتـــــضــــيف
“بــــطـــبــــيـــعــــة احلــــال إذا كـــانت
طــمـوحـات الـشـخص أقل فـإنه لن
يـتـعب إلى هـذا احلـد. لـكن أكـثـرية
الــنـاس يــربـون أطــفـالــهم بـجــديـة
كـبـيـرة .”وتــتـابع نـانـسي “إذا مـا
تـركنا عـملنا عـند اخلامـسة عصرا
لالهـتـمـام بطـفـلنـا فـعـندهـا سـيتم
إعــطـــاؤنــا كــمــيــة أقـل من الــعــمل
وسـيـتـفـوق عـلـيـنـا زمالؤنـا ”عـلى
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دني في نيـويورك كانت الـقضـاء ا
لــتـشـكّل إحـراجــاً كـبـيـراً لــلـعـائـلـة
ـلكيـة البريطـانية. غـير أن األمير ا
الـبالغ 62 عـاما الذي بـات منبوذاً
ــا نـفى بــعـد هــذه الــقـضــيـة لــطـا
ـوجـهة له االتـهـامـات اجلـنسـيـة ا
حــتى أنـه أكـد أنـه لم يــلــتق يــومـاً

فرجينيا جوفري.
وقــــالت غــــيالين مــــاكـــســــويل في
ــقــابــلــة إن الــصــورة (مــركــبــة) ا
مــضـيـفــة لـيس لـدي أدنـى اعـتـقـاد
بـأنــهـا حـقـيـقـيـة ال بل أن مـتـأكـدة

بأنها ليست كذلك.
وتـابعت قائلة “لـم يكن هناك يوماً
صــورة أصـلـيـة. لم أر يـومـاً سـوى
نـسـخة .”وفـي مقـابـلـة مع (بي بي
سـي) ســـنــة 2019 شـــكـك األمـــيــر
أنـدرو بـصحـة هذه الـصورة. ورداً
عــــلى ســــؤال من وكـــالــــة فـــرانس
بــرس قـــال نــاطق بــاسم مــحــامي
فــرجــيــنــيــا جــوفـري إن هــؤالء لن
يـدلـوا بـأي تـعلـيق حـتى الـلـحـظة.
وذكــرت صــحــيــفـتــا (ذي صن أون

صـنـداي) و(مـايل أون صـنداي) أن
أنـدرو يدرس اخلـيارات الـقانـونية
ـبـرم مع حملــاولـة إلـغـاء االتــفـاق ا
فـرجينيـا جوفري. وكتبت ذي صن
أن أنـدرو سـيـحـاول إلـغـاء االتـفاق
الـبـالغـة قـيمـته ماليـ اجلـنيـهات
رأة التي وجهت االسـترلينية مع ا
له اتــهـامــات جـنـســيـة بــعـد فـشل
واجـهة محـام أميركي مـحاكـمته 
ـــقــصـــود هـــنــا . وا شـــهـــيــر جـــداً

احملامي آالن ديرشوفيتس.
ـعلـومات الـصـحافـية أن وأفـادت ا
دوق يـورك على تـواصل حالـياً مع
. وقـد مُــنع مــحــامــيه األمــيــركــيــ
األمـير أندرو ثالث أبناء إليزابيث
الثانية من أي ظهور رسمي علني
وحُــرم من ألـقـابـه الـعـســكـريـة إثـر
هــذه الـقـضـيـة. وهـو بـات صـاحب
الـشعـبية األدنى بـ أفراد العـائلة
ـلـكيـة إذ أظهـر استـطالع أجرته ا
ـاضي أن 86 (يـوغـوف)  الـشـهـر ا
ئـة من البـريطـانيـ لديهم رأي بـا

سلبي جتاهه.
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{ لـنـدن (أ ف ب)  –أكــدت غـيالين
مــاكـســويل الـتي حُــكم عـلــيـهـا في
حـزيـران/يـونـيو الـفـائت بـالـسجن
عـــشــرين عــامـــا بــتــهـــمــة االجتــار
اجلـنسي بقاصـرات في مقابلة أن
صــورة تـــظــهــر األمــيــر أنــدرو مع
شـابـة اتـهمـته بـاالعتـداء اجلـنسي

(مركبة). 

وأجـرت الشـخصيـة البارزة سـابقا
فـي اجملـتــمع الــراقي الــصـادر في
حــقــهــا حــكم إدانــة في نــيــويـورك
بـتهمة االجتار اجلنسي بقاصرات
ـالي األمـيـركي حلــسـاب اخلـبـيـر ا
الـراحل جـيـفـري إبـسـتـ مـقـابـلة
ـتـحدة من سـجـنـهـا في الواليـات ا
مـع قـــــــــــنــــــــــاة “تــــــــــوك تـي فـي”

قابلة الـبريطانـية. وتُعرض هـذه ا
مـساء االثـن لكن مـقتـطفات مـنها

عُرضت األحد.
ـقـابـلـة جـرى الـتـطرق وفي هـذه ا
إلـى موضوع صورة انـتشرت على
نــطــاق واسع عــبـر اإلعالم تُــظــهـر
لـك تشـارلز األمـيـر أندرو شـقـيق ا
الـــثـــالث وفـــرجـــيــنـــيـــا جـــوفــري
ـــســكـــان بــعـــضــهـــمــا الـــبــعض
مـبتسمت وغيالين ماكسويل في
اخلـــلــفـــيـــة. وتــتـــهم األمـــيــركـــيــة
فـيرجـيـنيـا جوفـري البـالغـة حالـيا
39 عـاما األميـر باالعتداء جـنسياً
عــلـــيــهــا ثالث مــرات ســنــة 2001
حــــ كـــانت فـي سن الـــســــابـــعـــة
عـشرة فـي لنـدن ونيـويورك وجزر
فــيـرجن الـبـريــطـانـيـة. وهي أكـدت

. أنها التقته عن طريق إبست
وتـوصل األميـر البـريطـاني أندرو
صــديق إبـسـتـ ومـاكـسـويل إلى
اتــفــاق بـالــتـراضي في 15 شــبـاط
2022 قــــــضى بــــــدفـــــعـه ماليـــــ
الـدوالرات ما جـنّبه مـحاكـمة أمام

ـهـنـية. ويـعـتـمد صـعـيـد الفـرص ا
كــــثـــر من األزواج عــــلى أفـــراد من
عـــائالتــهم لـــتــغــطـــيــة نــفـــقــاتــهم
احلـيـاتيـة. وتـقول نـانسي “إذا مـا
كـــان أبــنـــاء جــيـــلي قـــادرين عــلى
الـعـمل فـذلك بـدرجـة كـبـيـرة يـقوم
عــــلى اســـتــــغالل أهــــلـــنــــا الـــذين
يــسـاعـدونــنـا في تـربــيـة أطـفــالـنـا
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لك ان تسرق عشرين ملياراً من الدنانير واذا سنحت
الـفرصـة ان تـكون الـسرقـة بـالدوالر فـذلك احسن لك
وليس هـنـاك ايـة مـخاطـرة في ذلك اذا كـنت سـيـاسـيا
حصـرا وليس مـواطنـا عاديا وفي حـال القـبض عليك
مــتــلــبــســا او مــخــزنــا طــبــقــات األمــوال في بــيــتك او
مـزرعــتك فال تــقـلق لــيس هــنـاك ســوى مــصـادرتــهـا
والـتــحــقـيـق مـعـك يـومــا او اســبـوعــاً واعــادة األمـوال
ـسروقـة وعـلـيك تـسـديدهـا الى خـزيـنـة الـدولة وانت ا

في السليم ال غبار عليك وحر ومطلق اليدين.
 هذه هي الرسالة الـتي تلقاها معظم الـعراقي عندما
ـال العام بـحجة جرى إطالق سـراح عدد من سراق ا
انهم أعـادوا قـسـمـاً من سـرقـاتـهم الى الـدولـة. وسبق
ذلك تصـريـحـات رسـمـية في انّ اسـتـحـصـال األموال
ــســروقـة أهم مـن شـخص الــســارق الـذي لـن يـفــيـد ا
الشـعب من سـجنه. هـذا هـو الـتبـريـر الرسـمي. هـناك
كثـيرون يؤيـدون هذا التـوجه. امّا اذا عبـرت السرقات
عــلى األجــهــزة الــرقـابــيــة والــشــعب فــإنّ الــلــصـوص
سيكونون مستمرين في  النهب وفي ظهورهم تخريج

قانوني رسمي عند الوقوع في حالة تلبس .
ال العام في هذا مساحة التشجيع على السرقة من ا
ـنطق هي حـتمـاً أكبـر من مسـاحة الـردع واحملاسـبة ا
والــعــقــاب فـي هــذه األجــواء من الــصـــعب مــحــاربــة
الفساد السيما انّ احلقائق كـلها غير معروفة للشعب
ــان بـســبب الــتــغـطــيـات ــمـثــلــيـهـم في الـبــر او حــتى 
ناخ الـسيـاسية الـتوافـقيـة. وهذه األجـواء أيضـاً هي ا
اخلصب لتدهور قيمـة الدينار العراقي مقابل الدوالر
كـمـا انّ مالحـقـة أسـواق تـصـريف الـعـمـلـة في بـغـداد
واحملـافظـات ستكـون مهـما كانت نـيتـها سلـيمـة ليست
تـعـامـل الـصـغار أكـثر من الـتـضـييق الـوقـتي عـلى ا
ـبـالـغ بـسـيـطــة من الـعــمـلـة الــصـعـبــة ال تـرتـقي الى
. ذلك انّ الـصـفـقات اليـ او حـتى مـاليـ عـشـرات ا
الـكبـرى في شراء الـكتل الـضخـمة من الـعملـة تتم في
أماكن مـحمـية ولـيـست علـيهـا الـع وربّـما تـكون في

أماكن ولدى اشخاص فوق الشبهات.
ــال واالقـتـصـاد  نـسـمع عن إصـالحـات في قـطـاع ا
ــنــاصب لــيس هـو كل لــكن تــغــيـيــر األشــخـاص في ا
ـسـألـة عـلى الـرغـم من أهـمـيـته ذلك انّ الـسـيـاقـات ا
ــنـهج والــطـرائق لـم تـتـغــيـر ولـم يـصـبــهـا اإلصالح وا

احلقيقي.
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 تكـلموا ... حـتى رأينـاهم  كما أراد سـقراط  رأينـاهم باألسود
واألبيض وبـاأللوان الطبيعية وغير الطبيعية ايضا ! حتى اتسعت
الرؤيـة واتـضحـت الصـورة  وصـار  من حقـهم  عـلـينـا ان نـقول
بدعـون  وكلمتـنا فيهم فيهـم  كلمة حق مـنصفة . انـهم مذيعـونا ا
هي خالصة صـحبـة عـشرات الـسنـ   اليأتـيهـا البـاطل من اية

جهة شاء  من اجلهات االربع اوالست  الفرق !
انهم  ضـيوفـنا وسـلوة وحـشتـنا  الـدائمـون في كل وقت وح 
يتـشابهـون في اهدافهم لـكنهم اليـتطابـقون مع بعضـهم البعض !
طلقة هي عدم وجود مذيع بذات التفاصيل  اجلودة احلقـيقة ا
في اإلخــتالف  والــتـألـق تـكــمن في اخلــصــوصـيــة  و احلــضـور
الشـخصي  الـذي هو هـبـة اليحـظى بهـا كائن من كـان . االمتـياز
الـذي يـجــمـعــهم هــو الـفـروقــات الـتـي تـبـاعــدهم ! وهــذا هـو سـر
ـذيع قد يـتحدث كـثيرا  ولـكنه في الـواقع اليقول كل األسرار ! ا
شيء ! فـمتى ماقال كل شيء  صار شـيئا على الرف! إن شروط
ـذيع حـالـة اسـتـثـنـائـيـة اإلبـداع لـيـست مـتـاحـة امـام اجلـمــيع  فـا
هنته التي احبها يحـظى بالتقدير  بقدر مايبذل من جـهد وعطاء  
وبـادلته احلب  اما مـاعدا ذلك فـليس سـوى هواء في شبك ! إنه
ذوب الــروح  وحب يــفـيض من كـل جـانب  . ان مــذيـعــا هـذه هي
صفـاته   جدير بـالتـقدير  والـسجـادة احلمراء  والـنجـمة الذهـبية

ايضا!
ا يـروى هنا  آراء امـتدت لعشـرات السنـ  لتقـول شيئا في و
بـدع تقـييم تـلك السـنوات بـحلـوها ومـرها  آراء في مـذيعـينـا ا

ه  خلـدمة وطنهم ومتابعيهم  الذين قـدموا كل ما باالمكان  تقد
فاعذرونا انها لك غيـره  وبالـنتيجة  فـهو زماننا الذي نـحبه وال
مـجـرد صـفــحـة من آراء في زمالء مـهـنـة وحـيـاة  من قـلب مـتـرع
بالـوفـاء . وهذه هي الـصـفـحة األولى  حـاولت فـيهـا اإلقـتراب من
ضفـاف اخلير واحملبة  فذلك افضل من عتمة  العزلة والصمت .

وهناك صفحات الحقة بإذن الله 
( األسماء مرتبة حسب احلروف االبجدية )

ـواهب واإلمكـانات   ـ ـظفـــر : اعالمي واديب مـتعـدد ا ـ احمـد ا
درس اكـرم محـسن : صوت وحـضور من الـطراز االول  ـ أمل ا
: صوت شـامل كامل االوصاف  والنكـهة  ـ  امل  حس  مذيعة
متمكنة في البرامج واالخبار العربية واالنكليزية ـ إقبال حامــد :
وجه عـراقي جـنـوبي  مــعـتق بـأصـالـة االرض الـطـيـبـة  ونـخـيـلـهـا
السـامق  ـ بان الـراوي  :صوت مـتمـرس بدهـاليـز اللـغة ودروبـها
يزها بتفرد  واضح - بـهجت عبد الواحد  مذيع رائد إلقـاؤها 
ولغـوي بـارع  اتعـبـته هـمزتـا الـوصل والـقطع  ـ حـسـ حافظ :
مـذيع شـامل   يـجـيـد الـفـنـون اإللـقـائـيـة اإلذاعـيـة والـتـلـفـزيـونـيـة
ويـحب عـمـله حـبـا جـمـا  ـ حـنـان عـبـد الـلـطـيف : مـذيـعة تـوصف
بذات االبـتسامة  عالقتها باالسرة العراقية  وبرامجها وطيدة   ـ
ـواهب وهــو شــاعـر كــر الــيـد جـودت كــاظم عــزيـز : مــتــعــدد ا
والـلـسـان  ـ خـمائل مـحـسن : تـنـفـرد شكال واداء  وتـمـتـاز بـقلب
مرهف وطـيب  ـ خالـد العيـداني  : مذيع مقـتدر  انصـفته االذاعة
اكثـر من التلفزيون  ـ خـيري محمد صـالح : صوت مخملي ليس
ضمون مثـله صوت  ـ خالدة مـحمـــد : شـكل انيق ينسـجم مع ا
محـبة لعـملـها وزمالئهـا  ـ رشدي عـبد الصـاحب :  مذيع عراقي
ابــتـسـامــته مـيـزته  ـ رقــيـــة حـسن : اصـيـل من اجلـهـات االربع 
ية  ـ زكية العطار مذيـعة شاملة حازت الكثير من اجلوائز التكر
: مــذيـعــة قـديــرة مــتـمــكـنــة  لـغــة واداء ـ ســهـاد حــسن : ايـقــونـة
ـذيـعـات بـاعـتـراف اجلــمـيع  وتـواقـيـعـهم عـلى بـيـاض نـاصع   ا
سعـد رشيد : يجمع ماب الـرقة  واالناقة وقوة األداء وتأثيره   ـ
ظهرهـا شكال وأدائهـا اسلوبا ـ سحـر االصيل : مذيعـة تعتـني 
سمـر شاكر : حتب عـملهـا وتخلص له بـوضوح  ـ سهـام محمود
: صـوت تـتــوفـر فـيه كل مـقـومـات الــعـذوبـة والـرقـة  واجلـمـال   ـ
ســهـام مــصــطــفى : مـذيــعــة قــديـرة مــتــمــكـنــة من الــلــغـة واألداء
واحلضـور  ـ سعاد عزة :مذيعة اخبار من الطراز االول  ـ سهاد
ابـراهـيم  :تـتـمــيـز بـطـمـوح وكـفـاءة مــشـهـودة  ال حـدود لـهـمـا   ـ
ــتـلك كل اسـبـاب الـنـجـاح شـمـعــون مـتي : مـذيع شـامل وانـيق 
اليتـعبه الـعمل  ـ عـباس حـميـد :  صوت اذاعي رخـيم له حضور
واضح بــتـفــاعـله مـع االخـبــار   ـ عـهــود مـكـي :  اطاللـة خــاصـة
ــذيـعـ  شـامخ  وصــوت الشـبـيه له  ـ غــازي فـيـصل : شـيخ ا
اليقـيمه احـد  فهـو يقـيم اجلمـيع  ـ فريـال حسـ :مذيـعة الـثقـافة
والفـنـون وبـرامـج االبداع  ـ كـالدس يـوسف  رمـز كـبـيـر إلذاعـية
واهب  ـ التتـكرر بسهولـة  ـ كوثر كر : مـذيعة مثابـرة متعددة ا
نضـال سالم :   اذاعية متمرسة لـها خصوصية في جمال األداء
 ـ نورا سـعـد :  اصرت عـلى النـجـاح وحقـقـته بيـسـر وسهـولة  ـ
تـاز بحضور مـؤثر وامكانـية اعالمية نهـاد جنيب : مذيع كبـير  
مــشـهــودة ـ مـيــسـون الــبـيــاتي : شــخـصــيـة قــويـة واداء مــتـمــيـز
ذيع  صوته هادر وطموحات بال حدود ـ مقداد مراد : مذيع ا
يـطــرزه حب راسخ لـلــعـراق الـعــظـيم  ـ مــديـحـة مــعـارج : صـوت
دافيء اليـتــكـــــــــــرر بـسـهـولـة في بــرامج االذاعـة والـتـلـفـزيـون ـ
مـــاجــد الـــدروبي  : مـــذيع اصـــيل  يــعـــتـــز به زمالؤه ويـــزهــو به
الـتـلـفزيـون  ـ هـنـاء احمـد الـداغـستـاني  :  مـتـمرسـة ولـهـا تاريخ
مضـيء بالكفاءة واالقتـدار الواضح  ـ هدى رمضان :  من اقوى
االصــوات الـنـســائـيـة وافــصـحــهـا واحالهـا
اذاعــيـــا ـ وهــاد يـــعــقـــوب : مــذيـع رقــيق
هــاديء  يــتــعــامل مـع نــشــرات االخــبـار

وضوعية.
 .. وللموضوع بقية ..

ــقـهى مــهــجـورة إال من حــركـة الــنـادل الــقـوي الــذي كـان بـدت ا
كـان . حيـيته فـرد عليَّ بـأحسن سح مـنضـدة منـسيـة بأخـيـر ا
نشـفة بخاصـرة الطاولة الـباهتة ـينه وا منهـا وعاد ثانـية ليزرع 

طعون بثلمات السن .  ومحيطها ا
ثـمـة فــرح وشـجن صــبـاحي مـبــكـر بـدأ بــصـديـقـي حـسن سـائق
ـرة عـنـاء اإلنـصات الـسـرفـيس الـسـاكت الـذي لم يـكـلـفـني هـذه ا
ـعادة  والطـلب مني أن اإلجبـاري لسـلة عـشوائـية من قـصصه ا

أكتبها وأنشرها على الناس القارئ .
كان صـوت فيروز الـعظيـمة يكـحل قهوة الـصباح البـارد ويضفي
كـان طيـبة علـيهـا طعـماً مـذهالً قـادماً من أيـام غائـرة  ورائحـة ا

كأنها أرض طفولة بعيدة خرجت ولن تعود .
الـدهـشــات الـفـيـروزيــة الـتي تـتـصــادى بـبـطن مــقـهى زكي كـانت

دلل اجلميل : رحيمة مثل أصابع أُم تعبث بشعر وليدها ا
وراحت األيَّام وشوي شوي
ي سكت الطاحون عَـ كتف ا
وجدي صار طاحونة ذكريات

تطحن شمس وفي .
ـذهل من الـلمـعـة الرحـبـانـية الـعـاطرة بـدأ الـشجن قـطع ا بـهـذا ا
يغـزو مائـدتي وصار عـليَّ أن أستعـيد صـورة جدي الـهائل الذي
كان يـتلذذ بشـواء حبوب الـقهوة وطـحنهـا ومن ثم غليـها على نار
بجلة فيروز هادئـة بانتظار أول الزائرين  لـكن صورة ا
وشـريــكـهـا الــرحـبـانـي الـكـبــيـر كـانت هي
األعــظم  حــيث عـبــقـريــة الـصــورة الـتي
انـزاحت كثـيراً وصـار معـها اجلـد الهرم
مـحض طـاحونـة ذكـريـات قـد ال يـجد من

يقصها عليه .

“مــحـاكــمــة ضــد الـتــمــيــيــز عـلى
أساس اجلنس ”تقـيمـها جـمعـية
“مـعـاً ضـد الـتـمـييـز عـلـى أساس
اجلـنس وتــخــتــتـــمــهــا الــوزيــرة
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــلـــمـــســـاواة بــ
اجلـنـســ إيـزابــيل روم. وتـبـدي
ـئــة من الـنـسـاء انــطـبـاعـاً 80 بـا
بــأنـــهن تـــلــقـــ خالل حــيـــاتــهن
معاملة أدنى من نظرائهن الذكور
بسـبب نـوعـهن االجـتـماعي وفق

التقرير.
ـئة من الـفرنـسيات كما أن 14 با
يـقــلن إنـهـن قـمن بـــعـمل جــنـسي
ــئــة خــارج عن إرادتــهن و37 بــا
يقلن إنـهن واجهن أوضاعـاً بغير
ـــــئــــــة من رضـــــاهـن في 14 بــــــا
العالقـات اجلنـسيـة بيـنهـا إقامة
عالقــات مـن دون وســائل وقـــايــة
ئة بسبب إحلـاح الشريك (12 با
) أو من دون تـراض حتت تــأثـيـر
ـئة) الـكـحـول أو اخملـدرات (7 بـا
ويــقــود الـــتــمــيــيـــز عــلى أســاس
اجلـنس تـسع نـساء مـن كل عـشر
شمـلهنّ الـتقـريـر إلى التـخلي عن
أمــور مـعــيــنـة بــيــنــهنّ الــنـصف
ـارسة يتـخـلـ عن اخلـروج أو 
ـــفــــردهنّ أو ارتـــداء أنـــشــــطـــة 
البـس الـــــتي يـــــرغـــــ بـــــهـــــا. ا
وتــخـــشى ثــمـــاني نـــســاء من كل
نزل فـردهن إلى ا عشر الـعودة 
خالل الـلــيل. ويـبــدي الـرجـال من
جـانـبــهم انـطــبـاعــاً بـأنـهم “غـيـر
وضـوع إذ يشعرون معني ”با
أنهم لـيسـوا شخـصيـاً مسـؤول
عن سـلوكـيـات جـنـسـيـة حتى أن
ربع هؤالء يرون أن مـا يحكى عن

االعتداءات اجلنسية مبالغ فيه.
وحذر اجملـلس مـن تفـاقم الـوضع
مع بـروز ظـواهــر جـديـدة بــيـنـهـا
الـعـنف عـبـر اإلنـترنـت واخلـطاب
الــعـــنــيف بــشـــكل مــتـــزايــد عــلى

{ بــــــــــــــــــاريـس (أ ف ب)  –رغـم
الـتـوعـيــة احلـاصـلـة بــعـد مـوجـة
(مي تــو) ال يــزال الـتــمــيــيــز ضـد
الــنــســـاء مــوجــوداً فـي فــرنــســا
خصوصاً مع سلوكيات (ذكورية)
 لـدى الــذكـور الــشــبـاب عــلى مـا
ورد في تـــقــريـــر نـــشــره االثـــنــ
اجملـــــلس الـــــفـــــرنـــــسـي األعـــــلى
للمساواة يطلب خصوصا تنظيم
احملتـويـات الرقـمـية. ولـفـتت هذه
ـستـقلة في الهيـئة االسـتشـارية ا
تقـريرهـا أن التـميـيز عـلى أساس
اجلــنس ال يــتــراجع في فــرنــسـا.
عــــلى الـــــعــــكس مـن ذلك بــــعض
جتــلـيــاته األكــثــر عــنـفــاً تــتــفـاقم
وتـطـال بـالـدرجـة األولى األجـيـال
الـشـابـة. وأضـاف الـتـقـرير “بـعد
خـمس ســنـوات عـلـى مـوجـة (مي
تـو) ال يــزال اجملـتــمع الـفــرنـسي
يـعـاني من الـتـمـيـيـز عـلى أسـاس
اجلــــنس في مــــخــــتـــلـف دوائـــره
ـــهــنـــيــة الــعـــامــة واخلـــاصــة وا

واإلعالمية.
وأشــــار اجملـــــلس إلـى أن الــــرأي
العـام يـقـر وينـتـقـد وجود تـمـيـيز
على أساس اجلنس لكنه ال ينبذه
ــمـارســة الـعــمــلـيــة بــشـكل في ا
أساسي لدى الرجال وفق التقرير
الذي يستنـد إلى األرقام الرسمية
ــعــهــد (فــيــا وإلى مــؤشــر تــابـع 
فـويس)  يـتــنـاول 2500 شـخص
من فئات تمثل الشعب الفرنسي.
عهد قرر أن حتل رئيـسة ا ومن ا
سيـلـفي بـيـار بروسـولـيت ضـيـفة
انويل على الـرئيس الـفرنسـي إ
ـنـاسبـة الـيوم ماكـرون األربـعاء 
ــكـافـحــة الـتـمـيــيـز عـلى ي  الـعـا
أســــــاس اجلــــــنس.  ويــــــشــــــارك
اجملـــــلس الـــــفـــــرنـــــسـي األعـــــلى
للمساواة هـذا األسبوع في حملة
تـــوعـــيـــة وســـيــطـــلـق األربـــعــاء

{ لـــوس اجنــــلـــيس (أ ف ب) –
يــواصل “أفــاتــار: ذي واي أوف
ووتــر ”هـــيــمــنـــته عــلـى شــبــاك
الـتذاكـر في الـصـاالت األميـركـية
الشمالـية محقـقاً إيرادات بلغت
 19,7مـلـيون دوالر فـي أسبـوعه
الـسـادس عــلى مـا ذكـرت شـركـة
تخصصة. “إكزبيتر ريليشنز ”ا
وجتـاوزت عائـدات فـيـلم اخلـيال
الــــعـــلـــمي مـن إخـــراج جـــيـــمس
ــلــيـاري دوالر كــامــرون عــتــبــة ا
حــــول الـــعــــالم فـي أفـــضل أداء
لفيلم منذ بدء جائحة كوفيد-19
مع حتــقــيق 598 مــلــيــون دوالر
مـــحــلـــيــاً و1,42 مــلـــيــار دوالر
ـيـاً. وقد جـعل ذلك من الـفـيلم عا
الذي أنتجته (ديزني) و(تونتيث
ســــنـــــتـــــشـــــري) ســــادس عـــــمل
سينـمائي يـتجاوز عـتبة مـلياري
دوالر (من دون تـــــــــصــــــــحــــــــيح
الــــعـــــائـــــدات بــــحـــــسب نـــــسب
التـضـخم) لكـنه ال يـزال متـأخراً
عن “أفـــــاتـــــار ”بـــــجـــــزئه األول
بــحـوالى مــلـيــار ونـصف مــلـيـار
ـرتبـة الـثـانـية حل دوالر. وفي ا
الــــفـــيـــلم الــــعـــائـــلي “بــوس إن
بـــــــــوتـس: ذي السـت ويش ”من
إنتاج (يونيفرسال) بتقدم مرتبة
ـــــــاضـي مع عن األســــــــبـــــــوع ا
إيـــرادات بــلـــغت 5.11 مــلـــيــون
دوالر خالل عـــــطــــلـــــة نــــهـــــايــــة
األســـبــوع األخـــيــرة. وبـــتــراجع
مـــــــركــــــز واحـــــــد حـل فــــــيـــــــلم

(M3GAN) مــيـغــان من إنــتـاج
(يــونــيــفـرســال) و(بــلــومــهـاوس
بـروداكـشـنـز) مع إيـرادات بلـغت
9,8 مالي دوالر. ويروي الفيلم
قـــصــة دمـــيـــة بـــشـــكـل بـــشــري
مــصـمـمــة لـتـكــون رفـيـقــة لـفـتـاة
ـركز يتـيمـة صـغيـرة. وجاء في ا
الـــرابع فـــيــلم “مـــيــســـيــنغ ”مع
إيـــــــرادات بــــــلــــــغت 9,3 مالي

دوالر. وتــؤدي ســـتــورم ريــد في
هـذا الـعـمل دور مـراهـقـة تـبـحث
عن والـــدتــهــا (نــيــا لــونغ) بــعــد
فـــــقـــــدانـــــهـــــا خالل إجـــــازة في
كـولــومـبــيــا. ووصف احملـلل في
شـركة (فـرانـشايـز إنـتـرتايـنـمنت
ريسرتش) ديفـيد ا. غـروس هذه
النـتيـجة بـأنهـا انطالقة “الفتة”
لـفـيـلم تـشـويـقي مـشيـرا إلى أن

ــتــازة ”لــهــذا ـــات  “الـــتــقــو
ركـز اخلامس العـمل. وحل في ا
فـيــلم “إيه مــان كـالــد أوتـو ”مع
إيــرادات بــلــغت 9 مالي دوالر.
هــذا الــفــيـلـم من إنــتـاج ســوني
وهـو اقــتــبـاس من روايــة حتـمل
العنوان نفسه لـلكاتب السويدي
فـــريــديــريـك بــاكــمـــان ويــتــولى

بطولته توم هانكس.

الشبـكات االجـتمـاعية والـهمـجية
في إنـتـاجـات كـثـيـرة في صـنـاعـة
األفالم اإلبــاحــيــة وتــوسع دائــرة
ذكورية معادية للنسوية .”وأشار
إلى أن الـــســلـــطــات الـــعــامــة “ال
ـسـتـوى الـتـحـديات تُـظهـر أداء 
ـسـائل. وفـيـمـا ـرتـبـطـة بـهـذه ا ا
يـبـدو الرجـال فـوق سن 65 عـاماً
أكثر مـحافظة وتمسـكاً بـالتوزيع
التـقـليـدي لألدوار بـ اجلنـس

الحظ اجملـلـس الـفــرنــسي األعـلى
لـلــمـسـاواة وجــود (كـلــيـشــيـهـات
ذكـوريـة) أيــضـاً لــدى األشـخـاص
دون سن 35 عامـا إذ يعـتـبر ربع
هؤالء أن زيـادة االحـترام تـتـطلب
ــارسـة الـعــنف. ويـرى أحـيــانـا 
نــصف هــؤالء أن الــصــورة الــتي
تـروج لـهـا األعــمـال اإلبـاحـيـة عن
ـرأة لـيـست سـلـيـمـة في مـقـابل ا
ــئــة لــدى الـرجــال في سن 79 بـا
 65عاماً وما فـوق. ودعا اجمللس
في تـقـريـره إلى تـدابـيـر رئـيـسـية
تـشـمل “تـنــظـيـم احملـتــويـات في
ـكافـحـة الـصور القـطـاع الـرقـمي 
الـنـمـطــيـة وطـرق الـتــمـثـيل الـتي
تــنــطــوي عـــلى ازدراء ومــشــاهــد
العـنف الـتي بـاتت تُـصـوّر كـأنـها
ـقاطع أمر عـادي خـصـوصـاً في ا

صورة اإلباحية. ا
ودعـا اجملــلس أيـضــاً إلى إنـشـاء
ـكــافـحـة هـيــئـة عـلــيـا مـســتـقــلـة 
الـعــنف عــلى أســاس اجلـنس في
الــســـيــاســـة. وأوصى الـــتــقـــريــر
ـالـية والـبشـرية وارد ا بتـعزيـز ا
القـضـائيـة عـلى صعـيـد الهـيـئات
ــكــلــفـة مــعــاجلـة الــتـشــريــعــيـة ا
مـسـائـل الـعـنف داخـل الـعـائالت
عـلى غـرار اجلـهــود في إسـبـانـيـا
ـان حـيث أوكـلت احلـكــومـة لـلـبـر
تشكيل جلنة للبحث في مثل هذه

تخصصة. القضايا ا

هـــذا اإلعالن في وقت تـــواجه فــيه
الــشـــبــكــة االجــتــمـــاعــيــة وضــعــاً
اقـتصـادياً ضبـابيـاً منذ اسـتحواذ
مــاسك عــلــيـهــا في تــشـرين األول.
كـــتب مـــاسك عـــلى حـــســابـه عــلى
تـويـتـر الـسـبت اإلعالنـات مـتـكررة
. جــداً عــلى تــويــتـر وكــبــيــرة جـداً

نــتـخــذ تـدابـيــر لـلــتـصــدي لـهـذين
اجلـــانــــبـــ مـــعـــاً فـي األســـابـــيع
ــقــبــلــة.وأشــار إلى أن الــشــبــكـة ا
ســتـتـيح اشــتـراكـاً أعــلى سـعـراً ال
يــتــضـمـن أي إعالنـات. وســيــكـون
ـوذج هــذا تــغــيــيــراً جــذريـاً فـي 
األعـمـال في تـويـتـر الـتي اعـتـمدت
ـوجهة حـتى اآلن علـى اإلعالنات ا
لـــتـــولـــيــد اإليـــرادات قـــبل إطالق
ـــدفــــوع في خــــدمــــة االشـــتــــراك ا
مــــنــــتــــصف كــــانــــون األول. لــــكن
اإلعـالنات شكلـت موضع تساؤالت
بـالـنسـبـة لـتويـتـر مؤخـراً بـعد أن
طـرد ماسك حـوالى نصـف موظفي
الــشـركـة الــبـالغ عـددهم 7500 في
ـاضي. وأثارت هذه أواخـر العام ا
اخلـطوة مخاوف من أن الشركة لم
وظـف يـعـد لديـها عـدد كـافٍ من ا
لــــتــــولـي مــــهــــام اإلشــــراف عــــلى

احملـــــــتـــــــوى. وقــــــــال مـــــــاسك إن
اسـتـراتـيـجـيـته تـتـمـثل في خـفض
الـتــكـالـيف بـشـكل كـبـيـر مع زيـادة
اإليـــرادات وأن خــدمــة االشــتــراك
ـســمـاة (تــويــتـر بــلـو) اجلــديــدة ا
ـستـخـدمـ عـالمة والـتي تـمـنـح ا
تــوثــيق زرقـاء مــقــابل دفع رسـوم
ســتـســاعــد في الـوصــول إلى هـذا
الـهـدف. وتـبـلغ تكـلـفـة اخلـدمة 11
دوالراً شـــــهـــــريـــــاً في الـــــواليــــات
ـتحـدة وهي متـاحة عـلى أنـظمة ا
تــشـغـيل هــواتف أنـدرويـد وآي أو
اس بـحسب موقع الشـركة. تتوفر
اشـتراكات أيـضاً مقابل 8 دوالرات
شــهــريـاً أو 84 دوالراً فـي الــســنـة
Twitter بــسـعـر مـخـفض. يـتـوفـر
ـتحـدة وكندا حـاليـاً في الواليات ا
وبـريطانيـا ونيوزيلنـدا وأستراليا

واليابان.
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 { واشـــــنــــطن (أ ف ب)  –أعـــــلن
رئــيـس تــويــتــر إيــلــون مــاسك في
سـلسلة تغـريدات السبت أن خدمة
ــدفــوعـة في الــشـبــكـة االشــتـراك ا
ســـــــــتــــــــعـــــــــرض إعـالنـــــــــات أقل
ــا يـشــمل فـئـة لــلـمــسـتـخــدمـ 
خـالـيـة تمـامـاً من اإلعالنـات. يأتي

{ بـك (أ ف ب)  –يـشـكـل إجناب
طفل في الص مهمة معقدة لكثير
مـن األهل الــذين يـــتــعــ عـــلــيــهم
الـــتــوفــيـق بــ الــعـــمل واحلــيــاة
ـساعدات الـعائـليـة في ظل نقص ا
احلـكومية ما يفسر جزئياً تراجع
الــوالدات في الــبالد. فــقــد أعــلـنت
الــصــ الـثـالثـاء الــفــائت أن عـدد
ـاضي ســكـانـهـا انـخــفض الـعـام ا
لــلــمــرة األولى مــنــذ ســتــة عــقـود.
ويــــــــحــــــــمـل ذلـك بــــــــوادر أزمـــــــة
ـــكن أن حتــد من ـــوغــرافـــيــة  د
ـالـيـة الـنــمـو وتـؤثـر بـشـدة عـلى ا
الــعـامـة.  وفي مـحـاولــة لـتـشـجـيع
ـوالـيـد تدفع الـسـلـطات احملـلـية ا
لألهـل مخصصـات عائليـة شهرية
ومــكـافـآت والدة تــتـجـاوز أحــيـانـاً
ألـف دوالر أو حـــــــــتـى تـــــــــقـــــــــدم
تـسهيالت لشراء شقة.  لكن وتيرة
احلــيــاة الـســريـعــة وضــغط عـالم
الـعـمل وتـكـلـفـة الـتـعـلـيـم إضـافة
إلـى الــرغـــبـــة في تـــوفـــيــر أفـــضل
ـمــكـنـة لألبــنـاء تـثـني الــظـروف ا
أزواجــاً كــثــيــرين عن إجنــاب عـدد
أكـــبــــر من األطـــفــــال.  وتـــعـــتـــبـــر
ويـنـجـيـنغ وهي مـدونـة ثالثـيـنـية
مــتـخـصــصـة في شـؤون اإلجنـاب
ـقـدمـة مـن الـدولة ـسـاعـدات ا أن ا
غـير كافية إذ إنّ أسـراً كثيرة جتد
صــعـوبــة بـالــغــة أصالً في تـربــيـة
طـــــفـل واحــــد. وتـــــشـــــيـــــر إلى أن
عـاناة مـالية “اجلـائحـة تسـببت 

حـقـيـقـية لـكـثـيـر من األزواج الذين
قـــــرروا عــــدم إجنــــاب مـــــزيــــد من
األطـفال .”وبـعد عـقود من سـياسة
الــطـــفل الــواحــد بــات في إمــكــان
األزواج الــصـــيــنــيــ مــنــذ 2021
إجنـاب ثالثـة أطـفـال. ومـددت مدن
كـبــرى مـثل بـكـ وشـنـغـهـاي مـدة
إجــازات األمــومـة إلى  158يــومـاً
ـدة أكـثـر أكـثـر بـسـتـ يـومـاً من ا
ـمـنـوحة عـلى الـصـعيـد الـوطني. ا
وحتض الـسلطـات الصحـية أيضا
اجملــتـمـعــات احملـلـيـة عــلى إنـشـاء

مزيد من دور احلضانة.
لـكنّ حـجـز مـقـعـد فـي دار حـضـانة
خــاصـة قـد يـكـلف مــا بـ خـمـسـة
آالف وعــشـرين ألف يــوان شـهـريـاً
فـي بــكــ وفق مــنــظــمــة “إيـــجــا
سوسايتي بوليسي إنستيتيوت.”
ويـعـيش كـثـيـرون مـن أفـراد الـفـئة
ــــدن بـــعــــيـــداً من الــــشـــابــــة في ا
عــائالتـهم أحـيـانــاً في مـقـاطـعـات
أخــــرى مــــا يــــحــــرم األجــــداد من
مـساعدة األهل في تربـية أطفالهم.
وبالنسبة لنانسي (اسم مستعار)
وهـي أم ثالثــــيــــنـــيــــة تــــعــــمل في
الـتجارة اإللكتـرونية في بك فإن
الـتوفيق ب عمـلها وتربيـة طفلها
بـات مـهـمـة شـاقـة. وتـقـول لـوكـالـة
فرانس برس “بـات مستحيال عليّ
. ـهــمـتـ أن أجـــد تــوازنــاً ”بــ ا
وتـضيف “إذا أردت إرضـاع طفلك
ـــكـــنـــاَ الـــعـــمل في فـــلن يـــكـــون 
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