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اكـدت هــيــئـة الــنــزاهـة الــعــامـة
تـمـكن الـفـريق الـسـانـد لـلـهـيـئة
كافحة الفساد من تنفيذ العليا 
عـــمــلـــيــة نــوعـــيــة أســـفــرت عن
القبض على أربعة متهم على
صــلــة بــســرقـة الــقــرن وضــبط
مـبالغ مـاليـة كـبيـرة ومصـوغات
ذهـبـيـة وعقـارات. وقـال الـهـيـئة
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس
ان (الــفــريق الــسـانــد لــلــهــيــئـة
كافـحة الـفساد بـرئاسة العـليـا 

ابو علي الـبصري  وبعـد تلقيه
مـــعـــلـــومـــات دقــيـــقـــة واكـــمــال
اإلجــــــراءات الــــــقـــــانــــــونــــــيـــــة
بـاســتــحــصــال مــذكـرات قــبض
صــادرة عن مـــحــكــمـــة حتــقــيق
جـــنــايـــات مــكــافـــحــة الـــفــســاد
ــركـــزيــة  اإليـــقــاع بـــثالثــة ا
ــتــهم مــتــهــمــ عــلى صــلــة بـا
ــديـــر الــعــام الــســابق الــرابع ا
للهـيئة العـامة للـضرائب اسامة
حـسـام جـودت الـذي  تـوقيـفه
عـــــلى قــــضــــيــــة أخــــرى وأخــــذ
تـهم اعتـرافاته) مـبينـا ان (ا

ـديــر وزوجـته ووسـيـطـ هم ا
في عــــمـــلـــيــــة غـــسل األمـــوال)
واشـــــار الــــــبـــــيـــــان الى ان (أن
العملية أسفرت عن ضبط مبالغ
مـالـيـة نـقـديـة كـبـيـرة بـحـوزتـهم
تبلغ  ملياراً و 227مليون دينار
و 556الـف دوالر  فـــــــــضـالً عن
مـقــتـنــيــات ومـخــشالت ذهـبــيـة
وبكـميـة كبـيرة) مـؤكدا انه (من
ضـبوطـات مـستـندات 11 بـ ا
عــقــاراً ٩ مــنــهــا داخل الــعـراق
واثـــنــان خـــارجه كالهـــمــا ذات
قيمـة ماليـة كبيـرة و اعتراف

ـتــهـمــ عـلى أرصــدة نـقــديـة ا
ـــبــلـغ  ثالثــة خــارج الـــعـــراق 
مـاليـــــ و 600ألــــــف دوالر)
مــشـيـرا الى (اتــخـاذ اإلجـراءات
بـــصــدد الـــســيــطـــرة عــلـــيــهــا)
واســتـــطــرد بـــالــقـــول  ان (تــلك
األرصدة متـحصلـة جميـعها من
ــتــاجـرة بــالــوظــيـفــة الــعــامـة ا
دير العام والرشا التي تلقاها ا
الـــســــابق خالل عـــمــــله فـــيـــهـــا
) ولفت ـتـهمـ وأخـفاهـا لدى ا
الــــبــــيــــان الـى (تــــدوين أقــــوال
ــــتــــهـــمــــ وعــــرضـــهـم أمـــام ا

الـهـيـئـة بـعـد تلـقـيـهـا الـشـكاوى
واإلخـــــبــــارات فـي مــــا يـــــخص
اخلـروقات واخملـالفـات الـتي قد
ــــة فـــســـادٍ إداري تـــمــــثل جـــر
ومــالي) واكــد حـنــون (ضـرورة
تــضــمن اإلخـبــارات مــعـلــومـاتٍ
ـكنـهـا مسـاعـدة الهـيـئة وأدلـة 
في حتقيقاتها التي حتيلها إلى
القضاء لتجد احملاكم اخملتصة
اإلثـــبــاتـــات الــكـــافــيـــة إلصــدار
ناسبة) مُشدداً على القرارات ا
ُـــخـــبـــرين (مـــراعـــاة حــــقـــوق ا
والـشــهــود من جــهــةٍ وصــيــانـة
ـتـهـمـ وعـدم انـتـهـاك كـرامــة ا
حــــقــــوق اإلنــــســــان مـن جــــهـــةٍ
أخـــرى) اشـــار الــبـــيــان الى ان
(اللقاء تطرق لـلقضايا التي قام
اخملــبـر بـاإلخــبـار عـنــهـا وسـيـر
الـتـحـقـيق فـيـها مُـسـتـفـهـماً من
رئاسة الهيئة عن مدى االهتمام
ا تتلـقاه الهيئـة من معلوماتٍ
تـخص قــضـايـا الـفـسـاد إذ أكـد
حــنـون أن مُــديــريــات ومــكــاتب
حتقـيق الهيـئة لن تـغفل عن أية
شـــكــوى أو إخـــبــارٍ إال إذا كـــان
عـلــومات أو تـب يـفتـقــر إلى ا
أنه إخــــبـــار كـــيـــــدي) ومـــضى
حــنــون الى الـقــول ان (الــهـيــئـة
قـامت بالـنـظر في اإلخـبـار الذي
تــقــدَّم به وحــولــته إلى قــضــيــة
جـزائــيــة يـتم الــتـحــقــيق فـيــهـا
بـــإشـــراف قـــاضي الـــتـــحــقـــيق
ُختص وقد تمت إحالتها إلى ا
الـقضـاء وهي اآلن بـعهـدته بـعد
اسـتــكــمـال الــهــيـئــة االجـراءات
ـنـاطــة بـهـا). وســبق لـلـهــيـئـة ا
ـــســاهـــة في إعـــداد مـــســودة ا
قانون حماية الشهود واخلبراء
واخملبرين واجملنى عليـهم رقــم
( (58لـــســـنــة  2017الـــذي أقــره
مــجــلس الـنــواب بــغـيـة تـأمـ
احلـــمـــايــة الـالزمــة لـــلـــشـــهــود
واخملـــبــريـن واجملـــنى عـــلــيـــهم
واخلبراء ولـعـوائلـهم ولضمان
ُحـافـظة سالمـة تقـد األدلـة وا
عــلـيــهـا والــكــشف عن اجلـرائم
واحلـــيــلــولــة دون الــعــزوف عن
ـــهـــا وانـــســـجـــامـــاً مع تــــقـــد
مـتـطـلـبـات االتـفـاقـيـات الـدولـية

صادق عليها من العراق. ا

اجلامعية او خلـفه راتبا تقاعديا
ـئـة من الـراتب مـا يـعـادل  80بـا
االسـمـي ومـخــصـصــات اخلـدمـة
اجلــامــعـيــة والــشـهــادة والــلـقب
العـلمي عنـد احالـته الى التـقاعد
في حـــاالت اربع وهـي نــفـــســـهــا
التي نص عليها قانون التقاعد 
ـذكـور نـافذا من وقـد عد الـنص ا
تاريخ نشـر التعـديل في اجلريدة
الــرســمـيــة وهــذا يـعــني ان نص
قـانــون اخلـدمــة اجلـامـعــيـة جـاء
الحـــقــا لــنص قــانـــون الــتــقــاعــد
ــوحــد وانه نص خــاص يــقــيـد ا
احكـام القانـون العـام فيـكون هو
الـواجب التـطـبـيق ولـيس النص
الـــوارد في قــــانـــون الــــتـــقــــاعـــد
وحـد) واشـاروا الى ان (هيـئة ا
الــتـقــاعـد الــعـامــة وفي اجـتــهـاد
مــنــهــا غـيــر مــوفق ضــربت نص
قانون اخلـدمة اجلامـعية صـفحا
حينما حجبت مخصصات اللقب
الـعـلـمي عـنـد احـتـساب الـرواتب
الــتــقــاعــديــة الــتي تــتــراوح بـ
ــــــئــــــة من الــــــراتب 15و 50بـــــا
االســمي) واوضـح اخلــبــراء انه
(يــجـب عــلى الــهــيــئــة ان تــعــيــد
احتساب الرواتب التقاعدية بعد
اخـذ مخـصـصـات اللـقب الـعـلمي
بع االعتبار كون قرار احملكمة

كـاشف ولـيس مـنـشـئـا وبـالتـالي
فـإن مـوظـفي اخلـدمـة اجلـامـعـيـة
يسـتحـقـون فروقـات الرواتب من
في تاريخ احـالتـهم الى التـقاعد)
غـــــضــــون ذلـك  وجه مـــــصــــرف
الــرافـدين بــايــقـاف االســتـقــطـاع
ــوظــفــ . الــيــدوي مـن رواتب ا
واطــلـعت (الــزمـان) عــلى وثـيــقـة
ـصرف حتمل تـوقـيع مديـر عام ا
عـلي كـر حـسـ جـاء فـيهـا انه
(لـــغــرض تـــفــعـــيل أدوات الــدفع
اإللكتروني في صرف مستحقات
تـــــنـــــسـب إيـــــقـــــاف الـــــزبـــــائـن 
األسـتــقــطـاع الــيـدوي من رواتب
وظف بعدما اصبح الكترونيا ا
صرف). وكانت (الزمان) قد من ا
ـــتـــقـــاعـــدين عـــرضـت شـــكــوى ا
ـوظــفـ عــقب ارتـفـاع نــسـبـة وا
اســــتــــقــــطـــاع عــــمــــولــــة الــــدفع
االلــكـــتــروني من الـــرواتب الــتي
ستفيدون. وناشدوا يتقاضاها ا
ـعنـية في وقت سابق (اجلـهات ا
بـــفـــتح حتـــقـــيق بـــرفع نـــســـبـــة
اســــتــــقــــطـــاع عــــمــــولــــة الــــدفع
االلــكـــتــروني من الـــرواتب الــتي
تقاعدون وظفون وا يتقاضاها ا
ـبــلغ الـسـابق الـذي الى ضـعف ا
كـان بــنــحـو  3االف ديـنـار واالن

اصبح ستة االف دينار).

ان (احلـــلــبــوسـي والــطــالـــبــاني
بـــحـــثـــا األوضـــاع الـــعــامـــة في
الــبالد وعـدداً مـن الـتــشـريــعـات
ــــنــــهـــاج ـــنــــهـــا ا الــــتي تــــضـــمـَّ
احلـكـومي). وفي تـطـور  ارجات
احملكمة االحتادية الـعليا  موعد
النظـر بدعوى الـطعن بدسـتورية
اســـتـــمـــرار الـــدورة اخلـــامـــســـة
ان كـردستان إلى السابع من لبر

شباط اجلاري.
واستقـبل رئيس مـجلس الـقضاء
االعـلى فـائق زيـدان  الـطـالبـاني
بـــحـــضــور وزيـــر الـــعــدل خـــالــد
شـــواني. وقــــال بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الـزمـان) امس ان (الـلـقاء نـاقش
دور الــقـــضــاء في تـــعــزيــز األمن
والسلم اجملتمـعي وترسيخ مبدأ
سيادة الـقانون). من جـهة اخرى
والـوفد الـقـضائي  بحث زيـدان 
اإليـــراني الـــذي يـــزور الـــعـــراق
ـشترك. القـضايـا ذات االهتـمام ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (زيـــدان اســتـــقــبل بـــحــضــور
رئـيـسي االدعـاء الـعـام جنم عـبـد
الـله وهـيـئـة اإلشـراف الـقـضـائي
مـــعــاون الـــســلـــطــة لــيث جـــبــر 
القـضائـية في ايران كـاظم غريب
ــرافق له حـيث آبـادي والــوفـد ا
جــرة تـنــاول عـدداً من الــقـضــايـا
ـــشـــتـــرك بـــ ذات االهـــتـــمـــام ا

 .( اجلانب

الوزراء مـحمـد شـياع الـسوداني
اســتـقــبل نـائب رئــيس حـكــومـة
وجرى رافق له  االقليم والـوفد ا
بحث األوضاع العامة في البالد
وتـأكـيـد مواصـلـة الـتـنـسـيق ب
ـــــركــــز اإلقــــلــــيـم وصــــوالً إلى ا
حتقـيق تـفاهـمـات في العـديد من
لفات وحل اإلشكاالت القائمة ا
ــا يــعــزز االســتــقــرار ويــحــقّق
ـصـلحـة الـعـامـة للـبـلـد). وشدد ا
رئــيس مــجــلس الـنــواب مــحــمـد
احللبوسي ونائب رئيس حكومة
االقــلــيم عــلى أهــمـيــة اســتــمـرار
احلــوار والـتــنـســيق بـ بــغـداد
شاكل واربيل للتوصل إلى حل ا
الـعـالـقــة عـلى أسـاس الـدسـتـور.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس

ــنـاقـشــة مـقــتـرح تـعــديل بـعض
الفقرات الدستورية) مؤكدين ان
(هــذه اخلــطــوة ســتــكــون حــجـر
االســــاس لـــــتــــحــــقــــيق االصالح
ـــســـار الـــعـــمـــلـــيــة احلـــقـــيـــقي 
الـســيـاسـيـة في الــعـراق وسـيـتم
ستشار رئيس الوزراء عقد لقاء 
للـشـؤون الدسـتوريـة مع الـلجـنة
عـنـية بـالـتعـديالت الـدستـورية ا
والـــــتي يـــــتـــــرأســـــهـــــا شــــروان
الوائلي).  فيما بحثت الرئاسات
مع وفــد كــردي بـرئــاســة قــوبـاد
ــركـز تــفــاهــمــات ا الــطــالــبــاني 
ـلـفـات الـعـالـقة واالقـلـيم بـشـأن ا
ــا يــعــزز االســتــقــرار ويــحــقق
صلحة العامة للبلد. وقال بيان ا
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (رئـيس
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تـطـرق رئـيـسـا ائـتالف الـوطـنـية
ايـــاد عالوي والـــوزراء مـــحـــمــد
قـترح تـعديل شيـاع السـوداني 
بـــعض الـــفــقـــرات الــدســـتــوريــة
لـوضع احلـجـر االسـاس الصالح
الـعـمـلـيـة الـسـياسـيـة في الـبالد.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (عالوي اســتــقـــبل في مــنــزله
وجـــرى بــــبــــغـــداد الــــســــوداني 
احلـديث عن مـسـتـجدات الـوضع
ـنـطـقـة وتـطـورات في الـعـراق وا
وجدد عالوي شهـد السـياسي) ا
(دعمه لرئيس الـوزراء وحكومته
في تــنـفــيـذ بــرنـامــجـهــا وتـقـد
اخلدمـات البنـاء الشـعب وتوفـير
ـة لــهم) وتـابع حـيــاة حـرة كــر
الـــبــيـــان ان (اجلــانــبـــ تــنــاوال
االوضاع االقتـصاديـة في العراق
ومـســألـة ارتـفـاع ســعـر الـصـرف
ومــا نــتج عــنــهــا من ازمــة اثـرت
واطن بشكل مباشـر على حياة ا
حيث اكد السوداني ان اليوميـة 
الــبــرنــامج احلــكــومي يــتــضــمن
حـلـول جـديـة وواضـحـة لـلـتغـلب
على هذه االشكاالت) واشار الى
ــبـادرة ان (اجلــانـبــ نــاقـشــا  ا
الــــتي طـــــرحــــهــــا عـالوي الــــتي
تـــتـــضـــمن عــــقـــد حـــوار وطـــني
بـحـضـور الــقـيـادات الـسـيـاسـيـة

ÊUA UM¹ w½«œu «Ë ÍËöŽ

 —u²Ýb « q¹bFð Õd²I Ë —ôËb « W “√

X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

كـشف خـبـراء عن مـخـالـفـة هـيـئة
الـتـقاعـد لـقـرار محـكـمـة التـمـيـيز
االحتـاديــة بـعــد ايـقـافــهـا صـرف
مـــخــصــصـــات الــلــقب الـــعــلــمي
لــلـمــحــالـ الى الــتــقـاعــد. وقـال
خـبــراء قـانـونـيــون ان (احملـكـمـة
اصـدرت قــرارهـا  2948الـهــيــئـة
ـدنـية ? 2022الـذي قضـت فيه ا
بـــاســتــحـــقــاق مـــوظف اخلــدمــة
اجلــامـعـيــة مـخــصـصــات الـلـقب
الــــعــــلــــمي عــــنــــد احــــالــــته الى
ادة 35 التقاعد) واضافوا ان (ا
خـــامــســـا من قــانـــون الــتـــقــاعــد
ــــعــــدل نــــصت عــــلى ـــوحــــد ا ا
اســـتـــحـــقـــاق مــــوظف اخلـــدمـــة
اجلامعية او خلـفه راتبا تقاعديا
ــا كــان ـــئــة  بــنـــســبــة  80بــا
يــــتــــقـــــاضــــاه من راتـب اســــمي
ومـخصـصـات عـلى ان التـتـجاوز
ــئـــة من اخملـــصـــصــات  200بـــا
الراتب الوظيفي عند احالته الى
التـقـاعـد في حاالت اربع ذكـرتـها
تـفصـيال وهـذا احلـكم يـسري من
تاريخ نفاد القانون) مؤكدين ان
ادة  12اوال من قانون اخلدمة (ا
ــعـدل نــصت عــلى اجلــامــعــيــة ا
اســـتـــحـــقـــاق مــــوظف اخلـــدمـــة
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رأى رئــيس اجلــمــهــوريــة عــبـد
ان بـقاء الـلـطـيف جـمـال رشـيـد 
الــنـازحــ في اخملـيــمـات وسط
ظروف معيـشية صعـبة امر غير
مـــقـــبــول. وقـــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الزمان) امس ان (رشيد التقى
ــمـثل فـي قـصــر بـغــداد نـائب ا
ــــتـــــحــــدة في اخلــــاص لـأل ا
مــــنــــسق الــــشــــؤون الـــــعــــراق 
اإلنـسـانـيـة غالم مـحـمـد إسـحق
ـــرافق له بـــحـــضــور والــوفـــد ا
هجرين إيفان وزيرة الهجرة وا
حـيث جـرى بـحث فـائق جــابـرو
مـــلـف الـــنـــازحــــ في الـــبالد).
وشـــدد رشـــيـــد عـــلى (تـــعـــزيـــز
اجلـــهــود مـن أجل إنــهـــاء مــلف
الــنـزوح وضــمــان عـودة جــمـيع
النـازح إلى مـناطـقهم) داعـيا
لف الى (عدم التهاون في هذا ا
اإلنـــســـاني احلـــيـــوي والــعـــمل
ــنـظــمـات الــدولـيـة اجلــاد بـ ا
عنـية واجلهات احلـكومية في ا
هــذا اخلـصــوص) واكـد رشــيـد
(ضرورة إكـمال الـبنـاء واإلعمار
في مــديــنـــة ســنــجــار وتــوفــيــر
اخلدمات) ولـفت الى (استعداد
الـــرئـــاســـة دعم هـــذه اجلـــهـــود
نظمات الدولية والتنسيق مع ا

لــغـرض إعـادة الـنــازحـ الـذين
يـعــيـشـون أوضـاعـا مـأسـاويـة)
معربا عن امله (في اكمال البنى
ـديـنـة ألهمـيـتـها الـتـحـتيـة في ا
في انــــهـــاء مــــلف الــــنـــازحـــ

واالســتــعـداده لــزيــارة سـنــجـار
مــرة أخـرى لالطالع عــلى مـا 
ه بـهـذا الشـأن) وتابع ان تـقد
(اســتــمــرار وجــود نــازحــ في
مخيمات وسط أوضاع معيشية
صـعبـة بـعـد مرور سـنـوات على
انــــتـــهــــاء احلـــرب ضــــد داعش
هو امر وزوال أسباب التهجير 
غيـر مقـبول) واستـطرد بـالقول
(نـشعـر بـاأللم لـوجـود أعداد من
الـــــنــــازحـــــ في الـــــبالد وسط
ونـــحث عـــلى ظـــروف صـــعـــبـــة
تـسـريع عمـلـيـة إعادة الـنـازح
ـسائل الـتي تمنع ذلك وحسم ا
مع ضمان عودة آمنـة ومستقرة
ـة في مــنـاطــقـهم). وحــيـاة كــر
وأعـــلــنـت جـــابـــرو عــودة 231
نـازحـاً الـى سـنـجـار. وقـالت في
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس إن
( 39أسـرة نازحـة عـادت طوعـياً
من مـخــيم بـيـرسـيـفي واحـد في
قــضــاء زاخـو الــتــابع حملـافــظـة
دهوك الى منـاطقهم في سـنجار
حافظة نينوى) واشارت الى
ان (الــعـــودة جـــاءت بــعـــد أخــذ

جـمـيع اإلجـراءات الـلـوجـسـتـيـة
لـتسـهـيل عودتـهم بـالتـعاون مع
شـتركة مركـز تنسـيق األزمات ا
في إقـلــيم كـردســتـان ومــنـظــمـة

الهجرة الدولية). 
فـي غـــضـــون ذلك  اكـــد رئـــيس
مــــجـــــلس الـــــنــــواب مـــــحــــمــــد
ـــــكـــــون احلـــــلـــــبـــــوسـي دعم ا
اإليـــزيـــدي الــــذي تـــعـــرَّض إلى
أبـــــــشع اجلـــــــرائـم عـــــــلـى يــــــد
داعـش.واشـــار الـــبـــيـــان الى ان
(احلــــلـــبــــوسي اســــتــــمع خالل

اسـتـقـبـاله أمـيـر اإليـزيـديـ في
الـعـراق والــعـالم حـازم حتـسـ
ـــرافق له الــذي بـــيك والــوفــد ا
ـكــون اإليـزيـدي ـثــلي ا يــضم 
في مــجــلس الــنــواب وعـدداً من
رجــــــال الــــــدين والــــــشــــــيــــــوخ
ــكــون والــوجــهـــاء من أبــنـــاء ا
ـطـالب اإليـزيــدي إلى عـدد مـن ا
ـــشــــاكل الـــتـي حتـــتـــاج إلى وا
مــعـــاجلــات مــنــهـــا مــا يــخص
اإلعـــمــار وأوضـــاع الـــنـــازحــ
وتـــفــعـــيل قــانـــون الــنـــاجــيــات

اإليـزيديـات) وجدد احلـلـبوسي
ـــكـــون اإليـــزيـــدي الـــذي (دعم ا
تعـرَّض إلى أبشع اجلـرائم على
يــد عــصــابـــات داعش) مــؤكــداً
(اســـتـــعـــداد مـــجــلـس الـــنــواب
بـالـعـمل مع اجلـهـات اخملـتـصة
من جــانــبه إلنــصــاف أبــنــائـه)
اعـرب حتـســ بـيك عن (شـكـره
كـون اإليزيدي لدعم مـتطلـبات ا
الـتي تـقــدَّم بـهــا الـوفـد مــقـدمـاً
دعــوة إلى احلــلــبــوسي لــزيـارة

سنجار ومعبد اللش).
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في االرتقاء جنح فـريق الكهـرباء بـكرة القـدم امس 
مـتاز بتـغلبه عـلى فريق  نفط إلى وصافـة الدوري ا
باراة التي ميـسان بهدفـ مقابل هدف واحـد في ا
احـتــضـنـهــا  مـلــعب الـزوراء في افــتـتـاح مــبـاريـات

سابقة. األسبوع الرابع عشر من ا
وسجل نفط ميسان اوالً عن طريق بنيام آكو عند
الـدقـيـقة الـسـابـعة لـيـرد الكـهـربـاء بسـرعـة ويـسجل
ثنـائيـة عن طريق العـبه مهـيمن سـليم في الـدقيـقت

 8و.12
وبهـذا الـفـوز وصل الـكـهربـاء إلى الـنـقـطة  28في
مـتـخلـفـاً بـفـارق األهداف وصافـة تـرتـيب الـدوري  
ـقابل ـتصـدر فـريق الـقـوة اجلـويـة في ا فـقط عن ا
تـوقـف رصـيـد نــفط مـيــسـان عـنــد الـنــقـطـة  22في

ركز السابع.  ا
تمكن فريق  نفط الوسط من وحلساب ذات اجلولة 
حتقـيق الـفـوز عـلى مـضيـفه فـريق الـصـنـاعة خالل

باراة التي جرت على ملعب نادي الصناعة. ا
وسـجل نــفط الــوسط  في الــدقـيــقـة  30عـن طـريق
احـمــد لـفـتــة وجـاء هـدف الــتـعــادل لـلـصــنـاعـة في
الـدقـيـقة  39عن طـريق حـيدر صـبـحي خـضر وفي
الـدقـيـقة  90جـاء الـهـدف الـثانـي لنـفط الـوسط عن

طريق احمد لفتة ايضاً.
رفع نـفط الـوسط رصـيده لـلـنـقـطة وبـهـذه الـنـتيـجـة 
ركز  12وجتـمد الـصنـاعة بـرصيد  6نـقاط  18بـا

ركز .19 با
فيـما جـرت مـباراة الـكالسيـكـو على مـلعب الـشعب
ـباراة نـتـيجـة ا ب فـريـقي الـزوراء والقـوة اجلـوية 

وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). على ا
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طبعة العراق 

الـــقــاضـي اخملــتص الـــذي قــرر
ادة ٣٦ تـوقـيـفـهم وفق أحـكـام ا
مـن قــــــانــــــون غــــــسـل األمـــــوال
  وتــنــظــيم وتــمــويـل اإلرهـاب 
مـحــاضـر ضـبط أصـولـيـة بـتـلك
األمــــــوال الـــــــتي أودعـت لــــــدى
النزاهة).من جـانبه  دعا رئيس
الهـيئـة حيـدر حنـون الى توفـير
احلـمــايـة لـلـمـبـلـغـ عن جـرائم
الــفــســاد. وذكــر الــبـيــان الى ان
(رئـيس الــهـيــئـة اســتـقــبل أحـد
اخملبرين عن قـضايا الـفساد إذ
َّ الـــــبـــــحث فـي مـــــدى حتــــرك
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رجـحت الــهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لــوزارة الــنـــقل ان يــكــون طــقس
الــــيــــوم االربــــعـــاء صــــحــــوا في
ـنطـقـتـ الوسـطى واجلـنـوبـية ا
. وغائم مـصـحوب بـامـطار شـماالً
وغـطت الـثــلـوج شـوارع قـضـاءي
ـحافـظـتي احلـويـجـة وجـومـان 
كـركــوك واربـيل. واظــهـرت صـور
تـــداولــــتـــهـــا مـــواقـع الـــتـــواصل
شــوارع احلـويــجـة االجــتـمــاعي 
وجـومان وهـي مغـطـاة بـالـثـلوج.
وقـــال مـــواطـــنـــون ان (الـــثـــلــوج
اجتاحت قضـاء احلويجة وغطت
ا ـزروعة شوارعه ومسـاحته ا
أدى إلـى انـــــخــــــفـــــاض درجـــــات
احلـــرارة بــــشـــكل مــــحـــســـوس).
وتــشــهــد مــعـــظم مــنــاطق اقــلــيم
كردسـتان مـنـذ أيام مـوجة أمـطار
غزيرة  وثلـوج غطت حاج عمران

ـــتـــوقع أن الـــتي من ا وســـوران 
قبل تستمر حتى يوم اخلميس ا
بحـسب تـوقـعـات مديـريـة االنواء
اجلــويــة والـــرصــد الــزلــزالي في
اإلقـلـيم. فـيـمـا اصـدرت مـحـافـظـة
اربـــيل بــيـــانــاً بـــشــأن تــعـــطــيل
الدوام.وذكرت احملـافظـة في بيان
انه (ال ضــرورة لـتــعـطــيل الـدوام
الــــرســــمـي في اربــــيـل  بــــســــبب

االمطـار). بـدورها  قـالت الـهيـئة
في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(طقس اليوم األربعاء سيكون في
ـنطـقـتـ الوسـطى واجلـنـوبـية ا
صحـوا مع بعض الـغيـوم بيـنما
نطقة الشمالية سيكون الطقس ا
غائماً مع تساقط أمطار متوسطة
الـشـدة وحـدوث عـواصف رعـديـة

 .( أحياناً

محمد شياع السوداني اياد عالوي

U¡∫ الثلوج تكسو شوارع احلويجة بعد موجة برد «
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جملـمّع معـامل سـمـنت بادوش بـقُـطر
10 أجن وطول 23 كيلومتراً من
مــجـمّع الـصــمـامــات في مـنــطـقـة تل
ــأمــون في اجلــانب الــرمــان بــحـي ا
ـرحلة وصل وشـملت ا ن من ا األ
ــوقــعي الــثـــانــيــة إجــراء الــكــشف ا
لــلــشـبــكــة الـداخــلــيـة من قِــبل جــهـة
مـخـتـصـة لـكشـف عن مـدى صالحـية
الـشـبـكـة الـداخـلـيـة وإجـراء صـيـانـة

وتأهيل احملارق).
ــرحــلــة الــثــالــثــة من واضــاف ان (ا
ــشــروع تـضــمّـنـت اعـمــال تــهـيــئـة ا
واصفات الفنية الالزمة اخلرائط وا
وإعداد مـخـططـات جـديدة لـتـحديث
مـــنــظــومــات الــغـــاز إنــســجــامــاً مع
الـتــطـورات احلــديـثـة في إســتـخـدام
ئة الغاز بنسـبة إجناز بلغت 90 با
ـرحلـة الرابـعة تـختص جتـهيز اما ا
ُعـدات اخلاصة بوصول األجـهزة وا
بـالغـاز وربـطـها مـع شبـكـة األنـابيب
واعـمـال الـنــصب والـتـأهـيل لـغـرض
الـتــشـغـيل واسـتـكـمــال مـسـتـلـزمـات
شروع  ـدنيـة اخلاصة بـا األعمال ا
ـئة). بـنسـبـة إجنـاز اكـثر مـن  75با
في الــســيــاق ذاته تـعــاقــدت شــركـة
الفارس العامة في الـوزارة لتجهيـز
ـحـطــة تـصـفـيـة الـقـطــاع اخلـاص 

للميـاه.  
وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) ان
(الفـارس العـامـة تعـاقدت مع شـركة

ياالر لـلمُـقاوالت الـعامـة اخلاصة في
كــربالء لـتــصــنـيع وجتــهـيــز اجـزاء
وحدة تصفية لـلمياه سعة 500 متر

مكعب /بالساعة.
ÊËUFð lOÝuð

واشــار الى ان (تــوقــيـع الــعــقــد بـ
الشركت جاء لـتوسيع التعاون ب
الــقـطــاع اخلـاص والـصــنـاعــة لـدعم

اإلطـفـاء الرجـالـيـة وكـشّافـة مـديـرية
تربية كـربالء بربطة الـكشّافة فضالً
عن جتـــهــيـــز مـــســتـــشـــفى الـــفــرات
األوسط بـشـراشف الـسـريـر الـطـبـيـة
نحو 100 الف شرشف مع شراشف

وسائد الف قطعة).
eN& WOKLŽ

واوضح ان (عمـلـية الـتجـهيـز جاءت
ـشـترك مع لـلتـعـاون وفق الـتعـاون ا
اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص
لــســد إحــتـيــاجــاتــهـا مـن مـنــتــجـات
ــــبـــــيـــــعــــات الـــــشــــركـــــة وزيـــــادة ا
واإليـــرادات) مـن جــهــتــهـــا حــقــقت
الـشـركـة الـعامـة لـلـسـمـنت الـعـراقـية
إحــــدى شـــركــــات الــــوزارة مـــراحل
شروع ربط مـنظومة إجناز متقـدمة 
الـــغـــاز اجلـــاف في مـــعــمـل ســمـــنت
بـــادوش احـــد مـــعـــامل مـــعـــاونـــيـــة
السمنت الشمالية التابعة للشركـة.
 وبـــحـــسـب الــبـــيـــان فـــإن (مـالكــات
الــشـركـة مــسـتــمـرة بـأعــمـالـهــا عـبـر
منظومـة الغاز اجلاف الـطبيعي بدالً
ـا ــعــمل  من الــنــفط األســود في ا
يُــســـهم فـي تــقـــلـــيل كُـــلف اإلنـــتــاج
واحلـفاظ الـبـيـئة وتـقـلـيل إنبـعـاثات
غــاز ثـــنــائـي أوكــســـيـــد الــكـــاربــون

نتج). وحتس نوعية ا
ـشـروع يـتـضـمن اربـعة مـبـيـناً ان (ا
مراحل األولى شـملت اعـمال صـيانة
ُـغـذي وتـأهـيل األنــبـوب اخلـارجي ا
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اجلـرائم الـصـهـيـونـيـة بـحق الـشعب
الـفلـسطيـني ومقـدساته) واشار الى
ان (ســلـطــات االحـتـالل بـدات حــمـلـة
اعـتقاالت واسعة الـنطاق في صفوف
ابــنــاء الـشــعب في الــقــدس احملـتــلـة
وهـدمت اكـثـر من أربـعة ومـحـيـطـها 
عشر منزال بشكل جنون) واشار الى
ان ( عـــمــلــيـــة الــقــدس الـــتي حــدثت
اضـية  وقتل فيهـا ثمانية اجلـمعة ا
مـــســتـــوطــنـــ من جـــيش االحــتالل
االســرائـيـلي جـاءت ردا عـلى جـرائم
االحـــــتالل بـــــحق الـــــشـــــعب وارضه
ومــقــدسـاتـه). مـؤكــدا ان (الــعـمــلــيـة
الـفـدائـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة هي عـمـلـيـة
ــوجب الـقــانـون الـدولي مــشـروعـة 
ـقـاومـة الــذي أجـاز حق الـنــضـال وا
والــــدفــــاع عن االرض احملــــتـــلــــة من

االحتالل والعدوان).
 مــسـتـغـربــا من (ادانـة بـعض الـدول
لـلـعـمـلـيـة الـفـدائـيـة الـبـطـولـيـة الـتي
جـاءت مـتـماهـيـة تـمامـا مع نـصوص
الـــقـــانـــون الــدولـي الــذي أجـــاز حق
ـقاومـة والدفـاع عن االرض احملـتلة ا
وان هـوالء العصابات بـكل الوسائل 
قـيم داخل االرض ـستـوطنـ ا وا
ـــوجب احملـــتـــلـــة مـــجــرمـي حــرب 
الـقـانـون الـدولي واتـفـاقـيـات جـنـيف
واتـفـاقـيـة رومـا واحملكـمـة اجلـنـائـية

الدولية).
بغداد
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ــــنــــتـج الــــوطــــنـي). امــــا شــــركــــة ا
ـنـتـوجــات الـغـذائـيـة تـعـاقـدت مع ا
ــنــعــة اخلــاصــة لــتــأهــيل شـــركــة ا
وتـشــغـيل مـصــنع الـرشـيـد لــتـعـزيـز
ُــنــظــفــات صــنــاعــة الــصــوابــ وا
ــــواد ـــنــــتـــجــــات من ا وجتـــديــــد ا
ُــنـظـفـــات) مـؤكـداً ان الـغــذائـيــة وا
(الــعـقــد يـتــضـمّـن تـأهــيل وتـشــغـيل
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بحث رئـيس مـجلس الـقضـاء األعلى
فـــائق زيـــدان والـــوفــــد الـــقـــضـــائي
اإليــراني الــقــضـايــا ذات االهــتــمـام

شترك. ا
وذكـر بـيـان جملــلس الـقـضـاء األعـلى
امس أن (زيــدان أســتــقــبل  مــعـاون
الـسلـطـة الـقضـائـيـة في اجلمـهـورية
االسالمــيـــة االيــرانــيــة كــاظم غــريب
ـرافـق له) مـشــيـراً ابــادي والـوفــد ا
الى أن (اللقاء حضره رئيس االدعاء
الـعــام جنم عـبــدالـله ورئـيس هــيـئـة
االشـــراف الـــقــضـــائي لـــيث جـــبــر).
وأضـاف  أن (الــلــقـاء بــحث عـدد من
شـترك ب القـضايا ذات االهـتمـام ا

.( اجلانب
وبـــحث زيـــدان ايـــضــاً مـع ســفـــيــرة
حــقـوق اإلنـســان في هـولــنـدا بــهـيـة
تهذيب  مـلف حقوق اإلنـسان ضمن
االختصاص القضائي.وذكر اجمللس
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس أن
(زيــدان اســتــقــبل ســفــيــرة حــقــوق
وجرى لـكـة هـولـنـدا  اإلنـسـان في 
لـف حقـوق اإلنسـان ضمن البـحث 
االخـــتــصــاص الــقـــضــائي وجــهــود
ـفهـوم لدى القـضاء في تـعزيـز هذا ا
ــــتــــخــــصـــصــــ بــــاحملــــاكــــمـــات ا

والتحقيق).
 فـي غــــضـــون ذلـك  نــــاقش رئــــيس
االدعـاء الــعـام جنم عـبــد الـله أحـمـد

ــضـــخــات) وتــابع ان اخلـــاصــة بــا
هو زيـادة كـمـيات (الـغرض من ذلـك 
الوقود اجملهزة للمُواطن بأكثر من
ة اجملـهـزة فعـالً) مـشيـرا الى الـكـمـيـَّ
انه ( خالل الـعـمــلـيـة الـتي نـفـذت
وجب مذكرة قضائية ضبط هوية
ـتـهـم يـدعي مـزورة بـحـوزة أحـد ا
فيها انـتسابه إلى فـرع شركة توزيع
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة في احملـافـظـة) ا
مبيـنا ان (قـاضي التحـقيق اخملتص
تـهم الـثالثة) ولفت قرر توقـيف ا
الى ان (فــريق عــمل مــكــتب حتــقـيق
الــهـــيــئـــة في مـــحــافـــظــة بـــابل قــام
تـي تـســجـيل بــاالنـتــقــال إلى مـديــريـَّ
عقاري وبلديـة احللَّة إذ تمكن خالل
عملـيتـ منفـصلـت من ضبط أصل
ّ تـخصـيـصـها 9 أضـابيـر عـقـارات
من قبل جلـان الـتخـصـيص ألغراضٍ

سكنية).
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وتــابع ان (تـلـك الـعــقـارات ال يــجـوز
تخـصيصـها لـلسكن كـونهـا عقارات
جتارية وأن عملية التخصيص تمت
بصورةٍ مخالفة لـلقانون). كما نفذت
عـامالت الـهـيـئة 7 عـمـلـيـات ضبـط 
صـرف خالفــاً لـلـقــانـون ومـغـاالة في

أعمال صيانة في محافظة النجف.
وأوضح الـبــيـان أن (مالكــات مـكـتب
حتــقــيـق الـنــجـف الــتــابــعــة لــدائـرة
التـحـقيـقات نـفذت  5عمـليـات ضبط

الـى (الـــتـــدخل لـــوقف اجملـــزة الـــتي
اسـتـهدفت الـفـلسـطـينـيـ انسـجـامًا
ـتحـدة في حـمـاية مع مـيـثـاق األ ا
) وتـــابع الـــســـلم واألمـن الـــدولــيـــ
الــبــيــان ان (رئـيس اجملــمــوعــة عـلي
الــذي ألـــقى كــلـــمــة نـــاصــر مـــحــمـــد
افـــتــــتـــاحـــيـــة وبـــعــــد مـــنـــاقـــشـــات
مـسـتـفيـضـة أقـرّ اجملـلس التـنـفـيذي
عـــددًا من الـــتــوصـــيــات والـــقــرارات
ـالـيـة التي اإلداريـة والـتـنـظـيمـيـة وا
من شـأنها تطويـر عمل اجملموعة في
ضــوء قــرار االجـتــمــاع الـتــأســيـسي
ابــرزهـا الــذي انــعــقـد فـي الـقــاهــرة 
ــصـادقــة عـلى مــحـضــر االجـتــمـاع ا
الـسـابق والـتعـديل اخلـاص بالـنـظام
األسـاسـي وفـقًـا لـقـانـون اجلـمـعـيـات
األردنـي  كــمــا وافـق عــلى تـــشــكــيل
اجملـلس االستشـاري وإضافة أعضاء
جـدد لـلـمجـمـوعـة وإقرار خـطـة عمل
مستقبلية للمجموعة وخريطة طريق
وفي ضــوئــهـا خــطــة عـمل تــتــضـمن
تـابـعة الـقضـايا تـشـكيل أربع جلـان 
والـــنــزاعــات الــعـــربــيــة الـــســاخــنــة
اخلـاصـة بـالـيـمن وفـلسـطـ ولـيـبـيا
وســـوريــا) مــشــدّدًا عـــلى (مــخــاطــر
اســـتـــمـــرار اخلالفـــات والـــنـــزاعــات
ـســلّـحـة وانــعـكـاســاتـهـا الــعـربـيــة ا
ـسـتقـبل الـسـلـبـيـة عـلى الـتـنـمـيـة وا

العربي). 

واسـتطرد بالـقول ان (الوضع مرشح
ـزيد من التدهور  والتصعيد اخلطر
مـن قـبل قــوات االحـتالل وعــصـابـات
ـستوطـن سواء في مديـنة القدس ا
او في ارجـاء االراضي االفـلسـطيـنية
احملـتلة). مبينا ان (استمرار سلطات
االحــــتالل بــــارتـــكــــاب جــــرائـــمــــهـــا
وعــدوانــهــا الــيــومي بــحق الــشــعب
ـزيد وارضه ومـقـدساتـه سيـقابـل با
ــقـاومـة من الــصـمـود والــتـصـدي وا
وان كـل هذا ال يجـدي نفـعا مع شعب
فـــلــســطـــ الــصــامـــد) ومــضى الى
الـقول (يا قوات االحـتالل ال تختبروا

 .( صبر شعب فلسط
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فــيـــمــا نــاشــدت مــجـــمــوعــة الــسالم
تحدة ومجلس االمن اال ا العربي 
الــتـــدخل وايــقـــاف مــجــازر الـــدولي 

 . االحتالل بحق الفلسطيني
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجـــتــــمـــاع اجملـــلـس الـــتـــنــــفـــيـــذي
لـلمجموعة التـأم في مقرّه بالعاصمة
حـــيـث اســـتــــهل االردنــــيــــة عـــمــــان 
احلـضور اإلجـتمـاع والوقـوف دقيـقة
حـــداد عــلى أرواح شــهـــداء الــشــعب
الـعـربي الـفـلـسطـيـني الـذين سـقـطوا
في جـنـ والـقـدس مـترحّـمًـا عـلـيهم
ومـتمـنيًـا الشـفاء الـعاجل لـلجرحى)
ـتـحـدة ومـجـلس االمن داعــيـا اال ا

  —“U:« ·UI¹≈Ë qÒšb² « w Ëb « lL²:« býUM¹ wÐdF « Âö «

اسامة شعث

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

حـــقّق مــعــمــل ســمــنــت الــســمـــاوة
التابع الى شركـة السمنت في وزارة
ــعـــادن طـــفـــرة فـي الـــصـــنــاعـــة وا
ـبــيــعـــات خِـالل الــعــام اإلنــتـــاج وا
اضـي.  وقـال بيان تـلقـته (الزمان) ا
ـعـمل رفع انـتـاجيـته الى امس ان (ا
نحـو ثـمـانيـة ماليـ طن بواقع 88
ـئة ـئة ومـبيـعات بـنسـبة 97 با با
ـــاضي) الفــــتـــاً الى خِـالل الـــعــــام ا
(حرص الشركة على النهوض بواقع
ـسـتـوى اإلنـتـاجي مـعـامـلـهــا عـلى ا
ومة والتسويـقي عَبر صيانـتها ود
إنتاجـيتـها وتخـفيض الـكُلف) وب
ان (جناح مـعـمل السـمـنت جاء وفق
ـــعـــمل) خـــطط وجـــهـــود مـالكــات ا
مشيـراً الى (تأسـيسه في عام 1977
ـاركـيـة وطـاقـة عن طـريق شـركــة د
تـصـمـيـميـة تـصل الى 400 الف طن
ُــقـاوم ســنــويــاً إلنــتــاج الــســمــنـت ا
لألمالح الكبريتـية حسب مواصفات

قياسية). 
وجهـزت الشركــة العـامـة لصـناعـات
الــنــســيـج واجلـلـــود الــتــابــعـة الى
الــــوزارة الــــدوائــــر احلــــكــــومــــيــــة
ــنــتــجــاتــهـــا مـن بـــدالت اإلطــفــاء
والـشـراشـف الـطـبـيــة. وذكـر الـبـيان
ان (مــصـنع األلــبـســة الـرجـالــيـة في
محافظـة النجف التـابع الى الشركة
جــهـز شـركــة نـفط الــبـصــرة بـبـدالت
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مـع الـــوفــــد الـــقــــضـــائـي اإليـــراني
شتـركة.  واشار البيان الى لفات ا ا
ان (رئـيس االدعــاء الـعـام  اســتـقـبل
الـــوفـــد اإليــراني بـــرئـــاســة مـــعــاون
الــســلـطــة الـقــضــائـيــة وأمـ جلــنـة
حـقــوق اإلنـسـان كــاظم غـريب ابـادي
حـيث ـرافـق له والــوفـد الــقـضــائي ا
جـــرى بــــحث عــــدد من الــــقـــضــــايـــا
تعلقة بالتعاون القضائي شتركة ا ا

ب البلدين). 
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وكـــــان رئـــــيس هـــــيـــــئـــــة االشــــراف
الــقـــضــائي لـــيث جـــبــر حـــمــزة قــد
استـقبل وفـدا قـضائـيا ايـرانيـا رفيع
بـحـضور ـسـتـوى في مـطـار بـغـداد ا
ـشـرف الـقـضـائي رزاق كـاطع رسن ا
ومــــديــــر عـــــام دائــــرة احلــــراســــات
القضائية العامة رحيم عبد حسن. 
مـن جــهـــة اخـــرى ضــبـــطت هـــيـــئــة
الـنـزاهة الـعـامـة تالعـباً ومـخـالـفاتٍ
قانـونيـة في محـافظـتي صالح الدين
وبــابل. وقـال بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امـس أن (مالكـــات مـــكـــتـب حتـــقـــيق
الـهـيـئـة في احملـافـظـة الـتي انـتقـلت
إلى إحـدى مـحــطـات تـعـبـئـة الـوقـود
احلـكــومـيـة الـتـابـعــة لـشـركـة تـوزيع
ُنتجات النـفطية فرع صالح الدين ا
ـة تـــمـــكــنت مـن ضــبط مـــديــر احملـــطـَّ
ـفــ ومــتــهــمــ اثــنـــ غــيــر مُــوظـَّ

لــقـــيــامـــهم بـــالــتـالعب بــالـــعــدادات

عمان
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ــطـــار الــدولي في مـــنــفـــصــلـــةٍ في ا
احملـــــافــــظـــــة) واضــــاف ان (جلــــان
طـار قامت بـتنـظيم شـتريـات في ا ا
مـــعــامالت شـــراء صــوريـــة وصــرف
مبلغ اكثر من  566الف دوالراً بشكل

مــخــالفٍ لــلـقــانــون) مــؤكـدا انه (
خالل  4عــمـلــيــات مـنــفــصـلــةٍ ضـبط
أولـــيــات الــصـــرف اخلــاصـــة بــتــلك

ـــعــــامالت الـــتـي أدت إلى هـــدرٍ في ا
ـــال الــعـــام). مــبـــيــنـــا ان (مالكــات ا
ـفــ في ــكــتب رصــدت قــيــام مــوظـَّ ا
ــطــار بــشـراء مــكــانس كــهـربــائــيـة ا
بـلغ كـبيـر جداً وبـشـكل مبـالغ فيه
وأن كـلـفة عـمـلـيـة الـشـراء التـي تمت
بصـورة مخالـفة لـلقانـون بلـغت اكثر
من 196 الف دوالرٍ) ولفت الى (قيام

الكـات الــتي انـتـقـلـت إلى مـديـريـة ا
التربيـة في احملافظة بـضبط أوليات
ّ صرف خـاصة بـصيـانة مـدرست 
تـنــفـيـذهـمـا من قـبـلــهـا عـلى خـلـفـيـة
كـــشف وجـــود مــغـــاالة في عـــمــلـــيــة
الــصـيــانـة وان جلــنـة الـتــنـفــيـذ في
ـة صـرفت مـبـلغ  116مـلـيـون ـديـريـَّ ا

دينارٍ). 
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ـهـجـري نـاقــــــشت وزارتـا الـهـجـرة وا
والــعـمـل والــشــؤون االجـتــمـاعي  مع
ســفـيــر االحتــاد االوربي فـيال فــاريـوال
جـــهـــود رعـــيــة الـــنـــازحـــ واعـــمــام

دمرة.  دن ا مناطقهم في ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(وزيــرة الـهــجــرة ايـفــان فـائق جــابـرو
اســتــقـبــلت ســفـيــر االحتـاد األوروبي
رافق له جـهود لـدى الـعراق والـوفـد ا

.( رعاية النازح
dO³  ÂUL²¼«

واكــدت جـــابــرو ان (احلــكــومــة تــولي
اهـتـمـاماً كـبـيـراً بإعـادة الـنـازح إلى
دن مـنـاطـقـهم  من خالل دعم أعـمـار ا
ــدمــرة) مــشـيــرة إلى أن (احلــكــومـة ا
تـــقــوم بـــجــهـــود لــتـــعــزيـــز الــرعـــايــة
لـلـنـازحـ إذ إن خطـة الـطـوار التي
أعـدتها الوزارة كفيلـة بتشجيعهم على
الـــعــودة الـــطـــوعــيـــة إلى مـــنــاطـــقــهم

األصلية). 
مـن جــانــبه اثــنى فــاريــوال عــلى (دور
الـوزارة وما بـذلتـها من جـهود حـثيـثة
في ملف النازح وتقد ماهو افضل
لـفئـات عنـايتـها) مـؤكدًا (عزم األوربي
عــلى دوام الــعــمـل سـويــةً مـع الـوزارة
حلل جـميـع مشـاكلهـم). كمـا جدد وزير
العمل احمد االسدي  حرص احلكومة
عـلـى انـهـاء مـلف الـنـازحـ واعـادتـهم
ــنـاطـقـهم خالل 6 اشــهـر. وقـال بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (االسـدي اكد
خالل اســتـقــبـاله مـســؤول الـعـمــلـيـات

االنـسانـية لـلشـرق االوسط في االحتاد
االوربـي بـحـضـور فـاريـوال ان االحتاد
شــريك اسـاسي لــلـحــكـومــة وتـربــطـنـا
عـالقــات جـــيـــدة وقــويـــة) الفـــتــا الى
(سـعي احلـكـومـة لـتـطـويـر العـالقة مع
بـــاقي الـــدول) وتــابـع ان (احلــكـــومــة
حـريــصـة عـلى انـهـاء مـلف الـنـازحـ

واعــــادتـــهم الـى مـــنـــاطــــقـــهم خالل 6
ومــضى الى الــقـول ان (هــنـاك اشــهـر)
ـلف مـنـها جـمـلـة مـشـاكل تعـوق هـذا ا
ناطق غير مـشاكل امنية لكون بعض ا
آمـنــة تـنـشط فـيـهـا بـعض الـعـصـابـات
الـداعـشـيـة فضال عـن وجود مـخـلـفات
حــربـيـة ومـشـاكل اخــرى اجـتـمـاعـيـة

واقتصادية). 
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اكـد الـسيـاسي الـفلـسـطيـني واسـتاذ
ان الـعالقـات الـدولـيـة اسـامـة شـعث 
حــــكــــومــــة االحــــتالل وعــــصــــابـــات
ــتــطــرفـ تــواصل ــســتــوطــنــ ا ا
ـيــدانـيـة لــلـمــسـجـد اقــتـحــامـاتـهــا ا
االقـصى  وقامـت بهدم 14 مـنزال في

القدس . 
وقـال في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (اكـثر من 115 مـسـتـوطن دنـسوا
ـــســجـــد واقـــتــحـــمــوه امس  دون ا
احــتــرام حلــرمــة دور الــعـبــادة وهي
ــســـلــسل ــة دولـــيــة تــضـــاف  جـــر
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تقـاعدين على وجه اخلـصوص بعد عـمل بطاقات الـدفع االلكتروني وظـف وا ابتهج ا
السـتالم رواتــبـهم ألنـهــا خـفـفت مـن مـعـانـاتــهم عـنـد اســتالم الـرواتب قــبل عـمل هـذه
الـبطـاقات لـكن هـذه البـهـجة لم تـكمل ولم تـسـتمـر بسب االسـتـقطـاع الكـبـير الـذي يتم
ـوجب هذه الـبطـاقـات والتي تـؤثر كـثيـرا عـليـهم وخصـوصا اسـتـقطـاعه من رواتبـهم 
تقـاعدين الن رواتبهم قليلة أصالً واالستـقطاع يصل الى ثمانية أو عشرة آالف على ا
ديــنــار وتــرتـفع الـى خـمــســة عــشــر ألف ديـنــار وحــسب مــقــدار الــراتب وال زال هـذا
ـصرفي الرشيد وظف  تقاعـدين وا االستقطـاع مستمر فـي كل شهر رغم مراجعـة ا
والـرافدين ولشـركات بطـاقات الدفع الـتي لم يحصلـوا منهـا على إجابـات شافية ورغم
عرض شـكواهم لـلجـهات احلـكومـية ونـشرهـا عبـر شبكـات التـواصل االجتـماعـي فقد
ظلت هذه االستقطاعات مستمرة بل وزادت في الفترة األخيرة وان هذا االستقطاع أو
وظـف مـوثق في الرسـائل التي يـرسلـها مـصرف تـقاعـدين وا (السـرقة) مـن رواتب ا
وظف تقاعد وا ـوظف التي يذكر فيـها راتب ا تقاعدين وا الرشيد أو الـرافدين الى ا
بالغ لكن الـذي يسـتلمـونه فعلـياً غـير ما مـذكور في الـرسالة بل يـتم االستـقطاع مـنه ا
الـتي ذكرتـهـا وهذا أيـضاً مـوثق في وصل اسـتالم الـراتب ورسائل مـصـرفي الرشـيد
ـتـقـاعـدين ـسـتـقـطع مـنـهـا مـحـفـوظـة لـدى ا والـرافـدين  ووصـوالت اسـتـالم الـرواتب ا
هـا ألي جهة  تـريد الـتأكد مـنهـا وقد كتب الـعديد وظـف وهم عـلى استعـداد لتـقد وا
تـقاعـدين عن هـذه السـرقات عبـر شبـكات الـتواصل االجـتمـاعي وراجعـوا بعض من ا
اجلهـات الرسـميـة ومنـها مـصرفي الـرشيـد والرافـدين لكن لم يـحصـلوا عـلى جواب ,
فـهل يـجـوز هـذا يـامـصـارفـنـا احلـكـومـيـة ويـا شـركـات الـدفع االلـكـتـروني ويـا حـكـومة
ـقدار ـوظـفـ وبـهـذا ا تـقـاعـدين وا اخلـدمـات ? وهل جتـوز هـذه الـسـرقة مـن رواتب ا
انية ويا الكبير وفي كل شهر يا مجلس النواب ويا هيئة النزاهة ويا جلنة النزاهة البر
ــالـيـة ? ومـن يـحـاسب الــسـراق عن هـذه الــسـرقـات الــتي تـصل الى ديـوان الــرقـابـة ا
? ان ـوظف سـاك وا ـتقـاعدين ا لـيارات من الـدنانـير شهـرياً من رواتب ا عـشرات ا
ـانعـون أن يسـتقـطع  من رواتبـهم مبـلغ بسـيط بحـدود ثالثة وظـف ال  تـقاعـدين وا ا
آالف دينار ومن من كل مـتقاعـد أو موظف لشركـات الدفع االلكـتروني جراء خـدماتها
ـبالغ ـومة عـملـهـا ولتـغطـية نـفقـاتهـا لكـن ان يتم االسـتقـطاع بـهذه ا وهـذا حق لهـا لد
الكبـيرة التي تصل ما ب عشرة أالف الى خمسة عشر ألف دينار من كل  موظف أو
متـقاعد  وحـسب مقدار راتـبه فهي مبـالغ كبيـرة بالنـسبة لـلمتـقاعدين خـصوصاً وهذا
غيـر مـقبـول أبداً ويـجب وضع حد له  ,ان عـملـية الـسرقـة هذه تـتم  بتـواطيء وتنـسيق
صارف احلـكوميـة وشركات بطـاقة الدفع ألاللـكتروني واجلـهات احلكـومية التي بـ ا
تـقاعدين وتـرسل رواتبهم تـعاقـدت مع هذه الشـركات. في كل دول العـالم يتم تـكر ا
كاملة الى  بـيوتهم وعلى عنوانهم البريدي نـاهيك عن صرف مخصصات إضافية لهم
لـلـســفـر والــعالج وفي الـعــراق تـســرق رواتـبــهم نـهــارا جـهــارا من قـبل فــاسـدين في
مصـارف الدولـة ومدراء شـركات بـطاقـات الرواتب االلكـترونـية الـتي كان الـهدف مـنها
ـوظفـ  فـأصبـحت منـافذ  لـلـفسـاد والسـرقة   ,لذا تـقـاعدين وا تـخـفيف الـعبء عن ا
ـهم واتـخـاذ ـوضــوع ا نـطــالب اجلـهـات احلــكـومـيـة الــرسـمـيـة  بــالـتـحـقــيق في هـذا ا
ـصـارف احلــكـومـيــة الـتي لــهـا عالقــة بـبـطــاقـات الـدفع اإلجـراءات الــقـانـونــيـة بــحق ا
ـبالغ الـتي تسـتـقطع من رواتب االلـكـتروني ومـسـئولي شـركات بـطـاقة الـدفع وتـقلـيل ا
ـوظـفـ وال يـلحق ـتـقاعـدين وا ـوظـفـ الى مـبلغ ال يـؤثـر عـلى رواتب ا ـتـقاعـدين وا ا

الضرر بشركات الدفع االلكتروني .   

مـا لـبث وان اسـتـلم رئـيس الـوزراء محـمـد شـيـاع الـسـوداني مـنـصـبه عـمـدت الـواليات
تحدة االمريـكية الى تفعيل استمارة سويفت االلكـترونية وبدأت السوق احمللية تشهد ا
ارتفـاعاً متـواصالً بأسـعار الـدوالر حتى وصل الى مـا يقارب 16500 ديـنار لـكل فئة
100 دوالر أمريكي وهـناك توقعات بـارتفاع أكثـر حيث يعد حـرب االقتصاد والدوالر
عاقبة الدول بشكل أساسي أكـبر سالح يفوق بتـأثيره الصواريخ تـستخدمه واشنـطن 
وارتــأت ان تـعـاقب الــعـراق عن طـريـق اجـراءات مـنـصــة سـويـفت خــاصـة وان الـعـراق
خشيـة من الغضب األمريكي ودعاوى الشـركات لسحب ارصدته من باقي الدول القت
ارصدتـها وسـنـدات اخلزيـنة في الـفـيدرالي مع جتـديـد سنـة للـرئـيس األمريـكي بوضع

الفيتو على حماية ارصدة العراق من الشكاوى الدولية.
بـدروها القت ارتـفاع أسـعار صرف الـعمـلة بظاللـها عـلى السلع االسـاسيـة واخلدمات
ـبـاشـر عـلى حـيـاة الـعراقـيـ خـاصـة الـطـبـقة الـفـقـيـرة مـنـهـا وذوي الدخل وتـأثـيـرها ا
احملــدود مـا دفع رئــيس الـوزراء الى زيــادة مـفــردات الـســلـة الــغـذائـيــة لـفــئـة احلــمـايـة

االجتماعية كخطوة منه المتصاص غضب الشارع قبل ان يثور.
رئيس الوزراء امـام أصعب منعـطف خطير لـلغاية ان لم يتـدارك االمر في ملف الدوالر
وارتفاع األسعـار فسينهار الدينار العراقي ولن تصبح له أي قيمة عاجال ام اجال كما
حصل في لـبـنان وإيـران كمـا انه ال يـستـطيع مـسك زمـام األمور وتـقد شـكوى دولـية
تحدة الذي حبك حربه ضد العراق بطريقة قانونية أي من خالل فرض ضد الواليات ا
البـنك الـفـيـدرالي األميـركي شـروطـاً رقـابيـة مـشـددة تلـزم نـافـذة بـيع العـمـلـة في الـبنك
ـبـاع تتـضـمن أسمـاء األشـخاص واجلـهات ركـزي الـعراقي بـعرض قـوائم بـالدوالر ا ا
ـستفيـدة لبيان مـوقف البنك الفـيدرالي من سالمة عـملية الـشراء للطرف مـقدم الطلب ا
نع تـهريب الـدوالر خارج الـبالد. اجلديـر بالـذكر ان بالـتالي مـوقفه صـحيـحا قـانـونيـا 
ر مطلـقاً بأزمة دوالر مع امـتالك احتياطي  100 مـليار دوالر و 130 طن العـراق ال 
مـن الذهب بل هي اشبه بـلي االذرع وتبـيهاً حلـكومة الـسوداني بـان حضورهـا مسجل
ـتـواردة سـيـتوجـه وفداً ـعـلـومـات ا مع احلـكـومـات الـسـابـقـة بـاتـفاقـات; لـكن بـحـسب ا
ـقـبل لـلـتـفـاوض حـول الـيـات ـسـتـوى الـى واشـنـطن في شـهـر شـبـاط ا عـراقـيـاً رفـيع ا
نصة سويفت حل استكمال التعامل مع الفيدرالي وتأجيل العمل 
ـنــصـة وشـرح ــصـارف اسـتــعـداداتــهـا لــلـتــعـامل مع هــذه ا ا
الـوضع الصـعب للـعراق وبـانـتظـار ما سـيؤول الـيه االمر بـعد
فـاوضات ا سـتـترتب عـلى هـذه ا ـستـضـيفـة ر النـقـاشات ا
ـتـفـاوضــ االلـتـفـاتـة الى مـصـلـحـة أشــيـاء كـثـيـرة وحـري بـا

العراق اوالً فحرب االقتصاد افتك من حروب النووي.

ـرآة المـسح عن عـيـنيَّ دمـعـهـا األسود,فـوجـدت نـظـراتي مـوجـعـة وعـينيَّ نـظـرت الى ا
,لـكنه لن يكفي اء وأخذت مـقداراً يكفي لغـسل كحل الع ..قربـت كفيَّ من ا منتـفخت
!! لـغـسل وجـعهـا… وحـيـدة انـا في سـجـون مـقـفرة,سـجـون حتـتـضن اجلـمـال بـبـشـاعةّ
سجون كـثيرة..اولها سجن الدار الذي يغطس حتت قاع التجمد,وثـانيها سجن الروح
الــذي كــاد يــخــنــقــني حــدّ الــتالشـي!! مــنــزل في قــمــة اجلــمــال ديــكــور اوربي رائع
ــئــوي..كل شـيء فــيه بــدرجــة ل بـــبــروده..انه مــنـــزل حتت الــصــفـــر ا بــبـــســاطــته..

صباح !!! االجنماد..قهوة الصباح,ماء الوضوء,خطوة القدم وضوء ا
الــســاعــات تــخـطــو خــطى الــســلــحــفـاة,وااللم يــركـض بـســرعــة االرنب ,كل يــوم مـثل
اخـيه..الجديد ,ال كالم والنظـرات وال حتى صـرخات او اعـتراضـات او مصـادمات او
لك حنجرة ولسان مشاجـرات تشعرني بـوجود تلك احلبـال الصوتية ,وتؤكـد لي انه 
ـكــنـهـا ان تُـكـوّن جــمـلـة مـفــيـدة حلـوار…او شـجـار..!! الشـيء هـنـا يـجـمع واعـصـاب 
ـطـبـوخ عـلى الهـو يـعـشق مـرارة الـقـهـوة وال انـا اسـتـلـذ بـصـحن اخلـضـار ا ارواحـنـا,
البخار!! كـنت اتمنى ان يكون كالمه صـحياً مثل طعـامه..ساكون سعيـدة جداً بكلمات
ؤذي لـلقلب ,مـليـئة بالـفيـتامـينات الـعشـقيـة وبروت احلب  خالـيةمن الكـوليـستـرول ا
شـوي مع الرز البـني!! لألسف..كلمـاته كانت سامة اكثر من سـعادتي بطبق الـلحم ا
..وانا انسـان يهـوى الكالم ..انسـان لي قلب هـو من يسيـطر على وطـعامه كان صـحيّـاً
فـلالسف مـعـدة حواء ال ـعـدة.. ان كان اقـصـر طـريق لـقـلب آدم مـعـدته مـشـاعـري ال ا
ـلـمت مـا تبـقى لي  من حتـوي عـلى طرق تـؤدي الى قـلـبـها!! لـذلك حـزمت امـتـعتي ,و 
كـــرامـــتـي وكـــبـــريـــائي وقـــررت…قـــررت الـــرحـــيـل! نـــعم الـــرحـــيـل…ســـأرحل الى بالد
الشـمس..حيث  ال وجـود للبرد ,بالد يحـتضنـها الدفء مـثل ام حنون,بالد لـيس فيها
اال احلب…احلـب فـقط… تـنـازلت عن حــقي في حـقي مـنه,كـي احـيـا حــيـاة لي حق عـلى
نفـسي فيهـا ..قد يكـون الكالم مجـنون وغبي,لـكنه حقيقي..انه
كـبريـاء االنـثى ح يـصـرخ فـتتـحـول كل حـناجـر الـكون الى
صـوت واحـد يـصل الى نـقـطـة ابـعـد من الـقـمـر ,النه صـوت
احلق..حق الــقـواريـر بــالـرفق..ســأرحل فـالــرحـيل ســيـكـتب

النهاية لتلك البداية ,وبداية جديدة لهذه النهاية !!!

ايفان فائق جابرو

ــــصـــنع  الى جــــانب إســـتـــحـــداث ا
خــطـوط إنــتـاجـيــة  ورفع الــطـاقـات
ـصنع وإضافة نـتجات ا اإلنتاجـية 
البس مُنتـجات جـديدة مـثل قاصر ا
ُـلــونـة وصـوابــ األعـشـاب ومـادة ا
ـواد طـارد الــذبـاب وكــذلك تـعـبــئـة ا
الغذائـية منـها الصـلصات بـأنواعها

كافة).  .
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حقل: كميات كبيرة من الدجاج في حقل بديالى

ـنـتـسـبـ . اخـبـرتـنـي احدى هـؤالء ا
ـراجعـات قـبل ايام انـهـا لم تسـتطع ا
إجنـاز مـعـامـلـتـهـا بـيـسـر لـتـعـرضـهـا
للبلل بسبب مياه االمطار القادمة من
كان على بـنى والتي تمـالء ا سقف ا
ـا تـتـسبب كـتب واالرض ر طـاولـة ا
بـإنـهـيـار الـغـرفـة عـلى من فـيـهـا . من
يـتـحـمل نتـائج كـارثـة حتـمـية والـبـلد
يـرزخ حتـته مـنـجم نـفط  بـلغـت حجم
وارداته 115 مـــلــــيــــار دوالر في عـــام
2022 بـحـسب ارقـام اوليـة اصـدرتـها

وزارة النفط العراقية . 
الى (مـسـؤول) ضــريـبـة عــقـار بـغـداد
اجلـديـدة  –الــغـديـر حــاذر كي ال تـكن
ســبـبـا" بـازهــاق ارواح  بـريـئـة الذنب
رعب لـهـا غـيـر انـهـا تـقـبلـت الواقـع ا
من اجـل لــقـــمـــة الـــعــيـش في ظــروف
ــواطن اقــتــصــاديــة يــعــاني مــنــهــا ا
ـالي واالداري السـتــشــراء الـفــســاد ا
ـرافق احلــكـومـيــة . فـتـدارك بـكــافـة ا

األمر .

www.azzaman.com
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القاهرة

عام 1976 وصـلت االسـكـندريـة في الـبـاخرة 
قــادمـاً من اثــيـنـا مــروراً بـقــبـرص. فــالالذقـيـة
فــاالسـكــنـدريـة. واالن اصــلـهــا  في الــقـطـار 
قادماً من القاهرة في طـريقي للعلم ومرسي
صرية اللـيبية. مضت مطروح على احلـدود ا
عـلى وصـولي االسـكـنـدريـة عـدة سـاعات. ومع
زمـيـلي في هـذه الـسـفـرة الـتي اراهـا مـثـيـرة 
الــتـربــوي والــكـاتـب گـاني يــاســ آل جـواد 
قـصـدنا الـبـحر. الـكـامرة وثـقت جـلوسـنـا على
سـاحل الـبـحـر االبـيض. ومن بـ عـدة صور 
اسـتوقـفـتني صـورة الغـروب في االسـكنـدرية.
. وكــحــالــة الــشــمس تــودعــنــا راحــلــة شــمــاالً
انـسانيـة قد ال انـفرد بـها  يـلقي الـوداع بظله
الثقيل على اطرافه. هنـا تذكرتُ مطلع قصيدة
مـن ديــوان لــلــشــاعــر احـــمــد رامي. قــراته في
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ــاضي. والزلت مــطــلـع خــمـســيــنــات الــقــرن ا
احفظـها. البـيت االول من القصـيدة  جاء فيه
 نصاً : قفي يا اختَ يوشع خبرينا  احاديث
. بعض لـوك الراحلـينا. الـشمس ترحل غـرباً ا
ــأســاويــة الــشـيئ حــاالت الــوداع فــيـهــا من ا
الكثير. لكن شاعر الصعاليك  قيس لفتة مراد
يـتسـاءل : اترى سـتـجمـعني بـاهلي سـاعة من
بــعـد هـذا االفــتـراق ديــارُ ? لـكــنه يـجــيب عـلى
الـفور : هـيـهات مـا ماضٍ يـعـود حلاضـرٍ حتى
تـمل طلـوعَهـا االقـمارُ . امـواج  اخالـها قـادمة
من الــــســـــاحل االوربي  تــــضــــرب صــــخــــور
الساحل. والريفي الـذي نشأ على حافات هور
احلمـار  يبحـث دون جدوى  عن حضن دافئ
يتـكوم فـيه. الشـمس ترحل.. والـضيـاء االخير

يختفي. لكن الذكريات حتضر.

ألف طن في غضون األشهـر القليلة
ـقـبـلة خـاصـة مع تـدفق شـحـنات ا
زارعـ والتي آخـرها التـمـور من ا
ألـف طن قــــبل أيــــام ) . وفي شـــرق
ديالى قال مدير ناحية مندلي وكالة
مــــازن  اكــــرم لــ (الــــزمــــان )  ان (
ملـيـار من ميـاه السـيول تـدفقت في
الوديان احلـدودية في مندلي خالل
ــــاضـــيــــة مـــؤكــــدا بـــان االيـــام  6ا
الــســـيـــول تـــوقـــفت حـــالـــيـــا عـــلى

الـــتـــدفـق). واضـــاف أكــرم  ان (80
ـكن ـئــة من مـيــاه الـســيـول ال  بــا
اســـتــثـــمــارهـــا اي انــهـــا مــهــدورة
لألسف وتــذهب الى عـمـق الـوديـان
بـ ديـالى وواسط مـؤكـدا بـان تلك
ـكن ان تـقـلب ـيــاه ثـروة كـبـيـرة  ا
واقـع احلــــال فـي مـــــنــــاطـق شــــرق
احملـافـظـة بـالـكامل وتـعـيـيـد احـياء
ـــــات ) مــــــئــــــات االالف من الــــــدو
.واشـار الى ان (الـتـفـكـيـر جـديا في
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قـــــــال رئــــــيـس االحتـــــــاد احملـــــــلي
للجـمعيات الـفالحية التـعاونية في
ديـالى  رعـد التـمـيـمي   إن  ( أكـثر
من  40ألف طن من 17 صــنـــفــا من
الــتــمــور الـــعــراقــيــة صــدرت خالل
ــاضـــيــة إلى األشــهـــر اخلــمـــســة ا
أسواق  16دولة بينها دول أفريقية
وآسيويـة خاصة الـهند وبـاكستان
بـــاإلضـــافــــة إلى أســـواق عـــربـــيـــة

متعددة منها الكويت واإلمارات ) .
وأضــاف الــتــمـيــمي   أن  ( 70 في
صدرة هي صنف ئة من التمور ا ا
الـزهــدي فـضال عن أصــنـاف أخـرى
نادرة الفتا إلى أن عملية التصدير
جتري عـبر مـوانئ البـصرة من قبل
شـــركـــات وجتـــار بـــعــضـــهـم عــرب

وأجانب ) . 
وتــــوقع الــــتـــمــــيـــمـي أن  ( يـــصل
تــصـديــر الـتــمـور بــديـالى إلى 100

بـنــاء ســد كــبــيــر في طــريق وديـان
الـســيـول حـاجـة مـلـحـة في مـنـاطق
شـرق ديـالى من اجل اعـطـاء احـياء
مـناطق واسـعـة ومتـرامـية ) . فـيـما
قـالـت دائـرة الــتـحــقـيــقـات بــهـيــئـة
النـزاهة االحتاديـة  في بيان تـلقته
الــ ( الزمـان )  إن  ( مالكـات مـكتب
حتـقـيق الـهيـئـة في ديـالى تـمـكنت
وبـإسنـاد من قـوات إنـفاذ الـقـانون
من تـنــفـيــذ أوامـر قــبض قـضــائـيـة
صــــادرة عـن قـــاضـي الــــتـــحــــقــــيق
اخملتص بالنظر في قضايا النزاهة
بـاحملـافـظة )  مـبـيـنـة أن  (من ب
ـشـمولـ بـأوامر الـقـبض مـديري ا
الـضريـبـة والتـسـجيل الـعـقاري في

اخلالص) .
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ــــنــــفـــذة وأضــــافت أن (األوامــــر ا
والــصــادرة اســـتــنـــادا إلى أحــكــام
ـادة 308 من قــانــون الـعــقــوبـات ا
شــــمـــلت 7 مـــوظـــفـــ من دائـــرتي
الـضريـبـة والتـسـجيل الـعـقاري في
اخلــالص فــضال عـن تــنــفــيــذ أمــر
ادة القـبض الصادر وفـقا ألحـكام ا
 310من قــانــون الــعــقــوبــات عــلى
ـبالغ الـوسـيط الـذي يـقـوم بـجـمع ا
ـــراجـــعـــ والـــتـــنـــســـيق مع مـن ا
مــوظـــفـي الـــتـــســجـــيـل الـــعـــقــاري
والـضـريبـة والـذي تـبـ أنه يـعمل
سائق تكسي) .وتابعت أن  (أوامر
ــنـفـذة جـاءت الــقـبض الـصـادرة وا
عــلى خــلـــفــيــة ضــبط  7 مــعـقــبـ
بـحـوزتـهم مـعـامالت غـيـر أصـولـيـة
في دائــرتي الـــضــريــبـــة في ديــالى
واخلالص والـعثـور على مـعامالت
ـــوظـــفــ )  داخل عـــجـــلـــة أحــد ا
مـــــشــــيـــــرة إلى أنه  ( نـــــتــــيـــــجــــة
الـــتـــحـــقــيـــقـــات الـــتي أجـــريت مع

ـتــهـمــ وتـســجـيل اعــتـرافــاتـهم ا
ـــديــري بـــدفـــعـــهم مـــبـــالـغ رشـــوة 
ومــــوظـــــفي دوائـــــر الــــضـــــريــــبــــة
والـتسـجـيل العـقـاري; لقـاء تـمشـية
عـامالت غير الـرسميـة وتصديق ا
أقــوالــهم أمــام قــاضي الــتــحــقــيق
أصــدر األخــيــر أوامــر قــبض بــحق
ـــتــهـــمـــ ) . وفي مـــجـــال عــودة ا
الـعوائل الـنازحـة قـالت مديـر دائرة
ـهـجــرين في مـحـافـظـة الــهـجـرة وا
ديالى ابـتهـال الدايـني لــ (الزمان )
 انـه ( بــالــتــعــاون والــتــواصل مع
منـظمة الـهجرة الـدولية IOM ومع
عنـية من حكـومة محـلية اجلهـات ا
وقـــيــــادات عـــســـكــــريـــة وأمــــنـــيـــة
وعـشـائـريـة  عـودة 43 عـائـلـة من
فــئـات عـنــايـة الـوزارة الى ســكـنـهم
األصـــلي فـي قـــريـــتي الـــعـــكـــيــدات
وفارس الطعان وسط ترحاب كبير
من اجلـهـات احلـكومـيـة والـقـيادات

ية ). االمنية والعشائرية واال
œuNł ‰cÐ

واضـافت الـديـني  ان (حـجم ما 
بـذله من مجـهـود لتـسهـيل عـودتهم
وتـــوفــيـــر الـــبـــنى من رفـع ألـــغـــام 
ناسـبة من ماء وكـهرباء التـحتيـة ا
وأعـــادة تـــرمـــيـم وتـــأهـــيل دورهم
ـا أسـهم واعـطـائـهم مـنح مـالـيـة 
بـاألسـراع بعـودتـهم الـيهـا  مـؤكدة
ان  األيام الـقلـيلـة القـادمة سـتشـهد
عــودة بـقـيــة الـعـوائل الــنـازحـة في
تـلـك الـقــريـتــ الـيــهـا بــعـد اكــمـال
تــرمــيم مــنــازلـهـم مــشـيــرة ان ذلك
يأتي في أطـار سعي وزارة الـهجرة
ـهـجرين احلـثـيـثة إلعـادة جـميع وا
نــــازحي مـــــحــــافــــظــــة ديـــــالى الى
مــنـــاطــــقــهم وقــراهـم وبــالــســرعــة

مكنة) . ا

ŸdBð∫ مبنى ضريبة عقار الغدير حتت رحمة اخلطر والتصدع
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كان ابـن سمـعون ( مـحمـد بن احمـد بن اسمـاعيل) من أشـهر الـوعاظ
في القـرن الرابع الـهجـري  وكانت له مـكانة سـاميـة في النـفوس حتى

أنّ بعضهم كان يُقبل رجله وال يكتفي بتقبيل يديه ..!!
-2-

وكان ابن سمعون معاصراً ( للطائع ) العباسيّ .
والطائع موصوف بحدة الغضب 

سمّى دجى ) : يقول أحد مواليه ( ا
أمرني الطائع باحضار ( ابن سمعون ) 

فبعثتُ الى ابن سمعون مَنْ يُحْضرُه وأنا مشغول القلب ألجله 
فلما حضر أعلمت الطائع بحضوره .

فـجـلـس الـطــائع مـجــلـسه  وأذن له في الــدخـول  فــدخل وسـلم عــلـيه
بـاخلالفه ثم أخذ في وعـظه وابـتدأ بـسـرد بعض الـروايـات الواردة عن
ؤمن االمام علي بن ابي طالب  وجرى في ميدان الوعظ حتى امير ا

أبكى الطائع لله وسُمع شهيقُه وابتل منديلُه ب يديه بدموعه .
فأمسك ابن سمعون حينئذ .

وح خرج ابن سمعون سأل (دُجى) الطائع وقال له :
رايتُك عـلى صفـة شديدة من الـغضب عـلى ابن سمـعون ثم انـتقلت من

تلك الصفة عند حضوره  فما السبب ?
قال :

" رفع اليّ عـنه انه يـنـتقص عـلي بن ابي طـالب فـأحـببتُ أن أتـيـقن عـند
حضوره ألقابله عليه ... "

وحـ حـضر وابـتـدأ كالمه بِـذْكِر عـلي بن ابي طـالب والـصالة عـليه ..
برأتْ ساحتُه عندي .. "

وفي هذه احلكاية أمران خطيران :
األول :

انّ الـوشايات والـتقـارير الـكاذبـة ال ينـجو مـنهـا حتى الـوُعاّظ الـكبار ..
فضالً عن غيـرهم  فقد يدفع احلـسد بعض منـافسيهم الى الـكيد عبر
كان .. تلك التقارير  فاخلبث واللؤم موجودان عبر امتداد الزمان وا

الثاني :
اهـمـيـة حتـري احلـقيـقـة وعـدم اتـخـاذ اي اجـراء بحـق من طُعـن فيه ...
رفـوعة ضـده وقـد أثبـت التـحري أنّ قـبل الـتأكـد من صـحة األخـبـار ا
ــا أتُـهم به حـيث كــان مـحـبـاً ألمـيـر ابن سـمـعـون كــان عـلى الـعـكس 
ـؤمـنـ االمــام عـلي بن ابي طــالب (ع) وكـثـيــرَ االسـتـشــهـاد بـأقـواله ا

وحِكَمِه .
ونلـخص من ذلك كـله الى أنَّ الـواشي ليس له في
ـهـانة احملـصـلـة الـنـهائـيـة االّ االفـتــــــــضـاح وا
هــذا عــلـى الــصــعـــيــد الــدنــــــــيـــوي أمــا عــلى
الـصــعــيـد األخــروي فــلـــــــيـس له االّ الـســعــيـر

صير . وبئس ا
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ـؤسسـات احلـكومـية تـعـاني مبـاني ا
من إهــمــال شــديــد أســهم في تــراجع
نـتـسبـيـها السـيـما الـوضع الـصـحي 
ـن يــعــانــون من أمــراض تــنــفــســيــة
تــفـاقــمت الى حــاالت ربــو واخـتــنـاق
نـتـيـجـة رطـوبـة وتـهـالك الـغـرف التي
ـزاولـة اعمـالـهم الـيـومـية يـقطـنـوهـا 
ومـنهـا بـنـايـة ( ضـريـبـة عـقـار بـغداد
اجلـديـدة - الـغديـر ) وهي تـبـدو آيـلة
هندسة كي ابت للسقوط وانا لست 
راجع عـند وضـوع بـقدر مـايـراه ا بـا
مـتـابـعـة مـعامـلـة له لـدى تـلك الـدائرة
الـغـرف في الطـابق الـثالث لـلـبنـاية ال
تـصـلح الن تـكـون مـؤسـسـة حـكـومـية
بسبب الرطوبة الـعالية والبرد لنزول
ميـاه االمطار من الـسقف عـلى مكاتب
الــعــامـلــ ودوالــيب حــفظ اضــابــيـر
واطنـ التي يفتـرض بها ان تكون ا
في مـكــان آمن كــونـهـا وثــائق مــهـمـة
تـــضــمن حــقــوق االفـــراد. وصــلــتــني

فـيديـو مـسرب من (داخل بـنـاية عـقار
بـغداد اجلـديـدة في الغـديـر) استـطاع
مراجـع تصـويـره بـطـريـقـة مـا عـنـدما

تشاهده تقف امامه حائرا". 
W¹—e  W UŠ

ــتــنــعــون عن االدالء او ــوظــفــون  ا
زرية ال التـعلـيق بكـلمة عن حـالتـهم ا
ـا هم حتت الـتـهـديد اعـلم الـسـبب ر
من رئيس الـدائرة واذا كـان كذلك فأن
سؤول ال يصلح لإلدارة لو كان هذا ا
ـتلك الـصالحـيات لـترمـيـمهـا وعلى
ـالـيـة عـزله مـن مـنصـبـه هـكذا وزيـر ا
يـكون الـسـيـاق لـلـنـهـوض بـالـبـلد من
جـديـد الـعـامـلـ لـديه بـشـر ولـيـسـوا
قطـيع لتـتم معامـلتهم  بـهذه الطـريقة
ؤسفة يتواجدون يوميا" في مقرات ا
عمـلهم لسـاعات طوال ومـياه االمطار
تتـساقط عـلى مكاتـبهم يـهربون مـنها
الى زوايـا غـرفتـهم لـتـأدية واجـبـاتهم
ـكــنـكم مـشــاهـدة الـصـور الـيــومـيـة 
عـانـاة  التي يـعـيشـها ـعـرفة حـجم ا
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ائية عون ذياب وارد ا اكد وزير ا
ــة حملــصـــولي تـــأمــ اكـــثـــر من ريـَّ
احلــنـطــة والــشــعــيــر مــشـيــراً الى
استثمار ميـاه األمطار والثلوج في
وسم واجهة ا السدود واخلزانات 
ـــقــبـل. وقــال ذيـــاب فـي تــصـــريح ا
الكات تـابعـته (الـزمـان) امس ان (ا
ـــــيــــاه ـــــســـــؤولــــة عـن خـــــزين ا ا
استطاعت توفـير من ريَّة حملصولي
احلـــنـــطـــة والـــشـــعـــيـــر) وبـــ ان
(اإلجـراءات الـتي اتـخـذتـهـا الوزارة
ستوفر جزءاً من اخلزين) الفتاً الى
(هــطـول امـطـار مـتــوقـعـة وثـلـوجـاً
ســيــتم اســتـــثــمــارهــا في الــســدود
واجهة واخلزانات اخلاصة للمياه 
ــوارد ــقـــبل). وبــحـــثت ا ـــوسم ا ا
ـاني ــائـيــة مع بـنك الــتـنـمــيـة األ ا
ــتــحـدة في وفــريق بــرنــامج األ ا
ــشــاريع الــزراعــيـة. الــعــراق دعم ا
وذكــر الــبــيــان ان (الـــوكــيل الــفــني
للوزارة ميثـاق عبد احلس بحث
ـاني ـثــلي بــنك الـتــنــمـيــة األ مـع 

ــــائي في وفـــريـق الـــبــــرنــــامج األ
ُقـدم من قبل الـبنك العـراق الدعـم ا
لـــلــحــكـــومــة الـــعــراقـــيــة والــوزارة
ــشـــتــركــة فــضالً عن ــشــاريع ا وا
اخلـطـط والـبـرامج اإلسـتــراتـيـجـيـة
ورؤيــــة الــــوزارة مـن أجل إنــــشــــاء
ـشـاريع الـتـنـمـويـة ونـقل وتـوط ا
التـقنـيات احلـديثـة التي من شـأنها
ان تساهم بـتنشـيط الواقع الزراعي

في عموم احملافظات).
l¹—UA  WFÐU²

مــوضـحــاً ان (الـوزارة شــددت عـلى
شـاريع التي نفذها اهمية مـتابعة ا
ـــائي ورؤيـــة الـــوزارة الـــبـــنك األ
لـلــمــشـاريـع اإلسـتــراتــيـجــيــة الـتي
تسـهم في تنـميـة العـملـية الـزراعية
وحتـسـ مـسـتوى الـواقع الـزراعي
من خالل وضـع اخلــطط والــبــرامج
الــعــلـمــيــة ومــواجــهـة الــتــحــديـات
ـيـاه ـنـاخـيـة وشح ا ـتـغــيـرات ا وا
وتــأهـيـل الـبــنى الـتــحـتــيـة جملـاالت
الــــقــــطــــاع الــــزراعي) واشــــار الى
(ضــرورة نـقل الـتــجـارب الـنــاجـحـة

لـلـمنـاطق اخملـتـلفـة واإلسـتـفادة من
التجارب فضالً عن حتويل اخلطط
ـيداني) من والبـرامج الى الواقع ا
ـثـلي بــنك الـتــنـمـيـة جــانـبه قــدم 
والـفـريق عـرضـاً مفـصالً عـن الدعم
ناطق ُنفذة في ا قدم للمشـاريع ا ا
احملــــررة من اجـل إعـــادة احلــــيـــاة
الــــــزراعــــــيــــــة ونـــــــقل وتــــــوطــــــ
الـــتــكــنـــولــوجـــيــا احلــديـــثــة ودعم

شتركة).  شاريع ا ا
فـي غـــضـــون ذلـك اوضـــحت وزارة
الـزراعـة ســعي احلـكـومـيـة إليـجـاد
صـيـاغات قـانـونـيـة جـديدة من اجل
مــعــاجلــة الــتــجــاوزات الــســكــنــيــة

بصورة نهائية. 
وقـــال مـــديــــر عـــام دائـــرة األراضي
الـزراعـيـة في الـوزارة عـلي حـمـود
فـي تــصـريـح تــابــعـتـه (الــزمـان) ان
(مـجلس الـوزراء اصـدر الـقرار 320
اضي بُغيـة معاجلة مشكلة للعام ا
التجاوزات احلـاصلة على األراضي

ـملـوكـة للـدولـة التي  الـزراعيـة ا
اسـتــغاللـهـا عـشـوائـيـاً كـمـجّـمـعـات

دن) سـكـنيـة دخـلت في تـصـامـيم ا
مؤكداً ان (القرار يضمن تمليك هذه
األراضي لــلـــمــؤســســات الـــبــلــديــة
وامـــــانــــة بـــــغـــــداد ثم تـــــبــــاع الى
ـواطــنـ الــشـاغــلــ فـيــهـا وفق ا
قــانـون بـيـع وإيـجـار امــوال الـدولـة
ــادتــ رقم 21 لــــعــــام  2013وفق ا

السـابعـة والثـامنـة من هذا الـقرار)
ــســودة قــانــون وفــيــمــا يــتـــعــلق 

مـعاجلـة التـجـاوزات السـكـنيـة ب
حمود انها (قُدمت الى جلنة خاصة
ــسـتــشـارين من بــإشـراف هــيــئـة ا
ـواد التي شـمـلتـها اجل دراسـتهـا ا
مــســودة الــقــانـــون فــضالً تــعــديل
ـواد لـيــكـون هـذا وإضــافـة بـعـض ا
القانون قابالً للتطبيق في إطار حل
مـشـكــلـة الـتـجـاوزات عـلى األراضي
الــزراعـــيــة) ولـــفت الى (تـــعــويض

شاغـلي األراضي الـسكـنيـة في حال
تـعارضـها لـلتـصـميم بـالتـعاون مع
وزارة الـــتــخـــطـــيط) مـــضــيـــفــاً ان
(مسودة القـانون السابـقة لم تعالج
مـشـكــلـة األراضي الـزراعـيـة مـادفع
ــعـاجلـة الــسـريـعـة احلــكـومـة الى ا
جذريـاً من قِـبل تتـولى جرد األحـياء
وتـعـديل التـصـامـيم ومـصـادقته من

قِبل احملافظ او ام بغداد).  
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ـنـحـون تـأريـخـها تـمنـيت لـو أن عـشـرة من أمـثـاله في مـديـنـتك الـعـريقـة 
ـثـمـرة ويـتـصـفـون بـدمـاثـة اخلـلق وسـخـاء الـيد الـراهن بـهـذه الـعطـاءات ا
ـبدعة واللسـان في رعاية مـناشطـها األدبيـة والفنـية واحتـضان طاقـاتها ا
فــهــذا احلـــليُّ األصــيل ال يـــكف عن زرع االبــتـــســامــة عــلـى وحــوه أهــله
عرفة والرأي وضيافته مضرب األحاديث احملتاج مجلسه عامر بأهل ا
ـا يـلذ ويـطـيب مـن زاد وفـوق هذا في اجملـالس اخلـاصـة ومـائـدته غـنـيـة 
ـبالغ فيه ,جتده حريصـاً على الترحـيب برواد مجـلسه األسبوعي الكرم ا
بـالـكـلـمـة الـطــيـبـة واحلـاج مـالك عـبــد األخـوة اخلـفـاجي مـؤسس اجملـلس
وراعـيه حقـوقي ورجل أعـمـال ومـسـتـثمـر في مـشـاريع خـدمـيـة وتعـلـيـمـية
متنوعـة خيره يفيض عـلى أبناء حلـته وال يتوقف األمر عـند هذا بل ما من
ضيف يـأتي الى احلـلة لـيقـدمّ خبـرته ومـعارفه الـثقـافـية اال وكـانت نفـقات
ة لم يكن متعة في أحد فنادقه الـعامرة والرجل سليل أسرة كر أقامته ا
من أولئك الـذين أثروا فـي زمن اهتـزت قيـمه وتـردت أحواله بل إمـتلك كل
ـتـلكه من خالل جـهـده ومثـابـرته وعقـله الـراجح ولذا فـقـد أصبح من ما 
ــا رزقه الــلـه عــلى من يــســتــحق وله مــنــاقب ــوســرين األبــرار يــنــفق  ا
وقصص حتكي عن مواقفه السخية أزاء أبناء مدينته وما زلت أتردد على
ا يـنضح من مـعارف أمسـيات مـجلـسه الثـقافي فـأزداد سروراً وبـهجـة 
دينة واالرتقاء بخدماتـها وبناها التحتية وأفكار حتاول اإلسهام بتطويـر ا
ـالك عبد األخـوة اخلفاجي حـضور فاعل الى ما يلـيق بتأريـخها اجملـيد و
شاريـعه أستطاع أن يـنقذ عشرات ناسبـات العامة وبـفضل أدارته  في ا
العوائل وابنائها من البطالة والـعوز ولهذا فإن اخلفاجي يستحق أن ينال
ما يسـتحـقه من موقع خلـدمة أهـله الطـيبـ وأرى أن مجـلس احلاج مالك
زيـد من حـسن التـنظـيم واختـيار مـا هو مـتمـيز من الثـقافي يـحتـاج الى ا
نشاطات ثقافـية يوثقهـا مختصون في صحـفية أو مجلـة شهرية لكي تظل
شـاهـداً عـلى رُقي اجملـلس وأهـمـيــته ودور صـاحـبه في إعالء  شـأنه وقـد
ـهـمـة إصـدار كـتـاب نصف أجـد من الـضرورة ان يـنـهض اجملـلس هـذا 
دينة واقترح االعالن عن مسابقة ثقافية سنوية بإسم سنوي ألحد أدباء ا
أحد أعالم احللة يتولى االشراف على مجرياتها نخبة مختارة من مثقفي
دينة كل هذه األفكار تـطمح لترسيخ الفعل الـتنويري لهذا اجمللس الذي ا
أصبح يـشكل عـالمة مـضيـئة فـي سفـر احللـة وابداعـهـاوال بد في اخلـتام

ــقــاصــد بـســخــاء احلـاج من اإلشــارة اجملـردة من ا
دينته مالك والثناء عـلى ما يقدمه من رعـاية ودعم 
وابنـائهـا وأعـيد الـقول الـذي بـدأته في أول الكالم
يـالـيـتـنـا نـحــــــــظى بـعـشـرة رجـال كـرمـاء أمـثـال
احلـاج في مــديـنــتـا الــعـريــقـة ... وبـوركـت جـهـود

األخيار .

التـاريخ يـقـول: الفـسـاد يضـعف الـقـيم ويـنشـر الـرذيلـة وسـنـته السـيـئة ال
تنتهي إلى يوم يبعثـون وأثره يظهر ويؤثر بالسـلب على اجلميع فضحاياه
كل من ال يجـد سـقف يؤوِيه وال رغـيف خـبر يـسـد جوعه وال لـبـاس يسـتر
ـنح فـرصـة أفـضل ألبـنـائه وال مـسـتـشـفى تـنـقـذ حـياة عـورته وال تـعـلـيم 
عائلـته ومحبـيه وال منافـسة شريـفة تمنـحه فرص عمـل أفضل وال خدمات
تسد حـاجته وال شعـور بالهـيبـة واالحترام واألمـان وال ميزان عـدل يحفظ
ـستـقـبل لـيـبقى اجلـمـيع تـائـهاً حقـوقه وال مـسـاواة تـعطـيه جـرعـة أمل بـا
يتكلم عن الفـضيلة ولـكن األغلب يجانب الـصواب ويركض وراء السراب
حـاربته واقـتالعه من جذوره لتـعتلي الدول التي تـعاني من فسـاد بدأت 
ناصـية الـتطـور والتـنمـية والـتقـدم حتى أضـحت قصص جنـاح يسـتشـهد
بتجاربها الفريدة ودونتها كتب السياسة واالقتصاد واألعمال أما الدول
الـتي تــتـقــول وتـتـكــلم عن مــحـاربـة الــفـســاد وعـدم احملــابـاة وغـيــرهـا من
ـعـنى ولـكـنــهـا مـعـدومـة اإلرادة لـتــبـقى مـجـرد حـروف ـفـردات كـبـيــرة ا ا

لـلـخـديـعــة وكـلـمـات لـلــمـراوغـة وعـبـارات لــنـشـر الـضـبـاب
وطمس لـلحقـيقـة دون سيـاسات وإجـراءات واضحة
وحازمة فكان مصـيرها النهب والـتخلف واالنهيار
ــيـ سَــعَــيـ فِي والــتــدخـالت اخلــارجــيـــة. (وَإِذَا تَــوَلـَّ
الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِـيهَا وَيُهْلِكَ الْـحَرْثَ وَالنَّسْلَ ـ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) البقرة).
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مـصطلح سمـعته ادمى قلـبي وفي نفس الوقت اضـحكني كثـيراً من منـطلق شر البـلية ما
ـتـسلـط عـلى هـذا البـلـد من ساسـة الصـدفـة عقـابـاً من الله لـنا  اروي يـضحك . الى ا
ا اليـكم هذه الـقصـة وانا اعلم انـها لن تـهز لكم وجـدان ولن حترك فـيكم سـاكن  بل لر
سـتـفـتح لبـعض زعـمـاء االحـزاب بـابـاً من التـجـارة كـان غـافالً عـنهـا وقـد يـذهب بـعـضهم
ـكـسب الـذي يـدر كـثـيـراً من ـشـاركـتـهم في هـذا ا ـسـاومـة مـدراء بـعض االصالحـيـات 
االموال على حسـاب ارواح البشر وشرفهم . كنت جـالساً مع احد االصدقاء  له شقيق
شاب طائش كطـيش من ابتُلينا بـهم من ساسة الصدفة  هـذا الشاب قد غُرر به من قبل
ا دفعة لـلتعاطي واالدمان تسـلط على رقـابنا ظلمـاً   من يـروّج لتجارة بـعضكم من ا
عـلى هذه االفـة التي ادخـلتـموهـا الى بـلد كـان قد خـلى منـها تـمامـاً في وقت الطـغاة كـما
تسمونهم !! امـسكت القوات االمنيـة هذا الشاب الطـائش يتعاطى  احيل للـمحكمة حكم
على اثر ذلك واحيل الى احـد االصالحيات التابعة لوزارة العدل  قلت لصديقي مقاطعاً
له فـي حديثة ( وجـوده في االصالحية فـترة افضل لـه حتى يتـعافى من االدمان تـدريجياً
ويخرج من هذه االفـة التي سيطرت عليه )  ثم قطع كالمي متـهكماً وقال ( استاذ احمد

اذا كان برة يتعاطى مغشوش  بداخل السجن متوفر اصلي مال سوق احلرة).
ا دفـعني الجـراء اتصـاالت مع نزالء مـفرج عـنهم قلت في نـفسـي قد يـبالغ رغم صـدقه 
في قــضــايــا مـدنــيــة اكـدوا مــا قــاله من تــداول وتــعـاطـي وجتـارة لــلــمـخــدرات في داخل
االصالحـيـة ولم تقـتـصر تـلك التـجـارة على اخملـدرات فـحسب بل هـنـاك ما هـو اسوأ من

عيب ذكرها حياءً . ا
تـعـاطي الى مـراكز صـحـية  في جـميـع دول العـالم دون اسـتثـنـاء اال في الـعراق يـحـال ا
ريـض بعـد ان يـتم التـأكـد من شـفاءه بـالـكامل خـاصة لـعالج هـذه االفـة  يطـلق سـراح ا
ولـيـس الى ســجـون جتــمع اجملــرمــ واالرهــابـيــ وغــيــرهم وخــاصــة الال إصالحــيـات
العراقيـة التي يزيد فيـها ادمانه ويأخـذ منها شهـادات عليا في فن االجرام
ــارســات ال والــتــطـــرف بل وقــد يـــذهب الى ابـــعــد من ذلك فـي 
اخالقية مـعه مقابل حصولـة على جرعة مخـدرة . نسخة منه الى
الـــســادة الــذوات زعـــمــاء االحـــزاب لالطالع ومــشـــاركــة مــدراء

االصالحيات في جتارتهم مع التقدير .
والسالم ختام 
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نبدا بالتسـاؤل االتي : هل ان فتح نافذة جديدة لبيع العملة األجنبية لصغار التجّار عبر
ـبـلغ إضـافي قدره ركـزي  ـصـرف الـعـراقي لـلـتـجارة TBIمن خالل تـمـويل الـبنـك ا ا
ـستندية واالكتفـاء بالفاتورة األولية  500مليون دوالر أميـركي لغرض فتح االعتمادات ا

ستفيد األخير من االعتماد ..  ورقم حساب ا
ـفاوض مع الـفـيدرالي (اخلـزانـة) ?? وهل سوف تـؤثـر على اخـرت لـقاء الـوفـد العـراقي ا

نصة االلكترونية ?? زيد من الوقت للتأقلم مع ا نح ا قرارات الفيدرالي 
تواضع ..  في خضم االجابة والتحليل وباعتقادي ا

ـزيـد من الـوقت ومـنع قـيـمـة الـدوالر من االرتـفـاع ان هـذا االجـراء كـان يـهــدف لـكـسب ا
اكـثـر.. ولـو اسـتـمـر عـمل هـذه الـنـافذة فـانـهـا سـتـشـكل بـديال لـلـتالعب بـقـيـمـة الـصرف

ا يعرض مصرف  TBIالى عقوبات امريكية .. االجنبي ور
توقع ان تكون في عدة اجتاهات واسقاطات هي :- ناقشة فمن ا اما ا

ـسـؤولـ 1- اإلجــراءات الـتي تـتــخـذهـا احلـكــومـة الـعـراقــيـة ونـتـائج مــحـادثـاتـهــا مع ا
األمريكي قد تكبح ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار. 

2- إذا فـشــلت الـبــنـوك والــشـركــات في الـتــكـيف مـع الـضــوابط اجلـديــدة ولم تـســتـطع
احلكومـة العراقـية إقنـاع السلـطات النقـدية األمريـكية بـاستخـدام سياسـة أكثر مالءمة 

فقد يستمر سعر صرف الدوالر في االرتفاع. 
3-  قد يظل سعر صـرف الدوالر مقابل الدينـار متقلبًا ومـتذبذبًا صعودًا وهـبوطًا لفترة

ليست بالقصيرة وهذه سوف توثر بصورة كبيرة على واقع احلياة في البالد .
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ـؤهلـ وذوي اخلبرة عـادن / شركـة ديالى الـعامة) بـدعوة مـقدمي الـعطاءات ا يسر (وزارة الـصنـاعة وا
وجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: لتقد عطاءاتهم 

ؤهـل والراغـب في احلصـول على معلـومات اضافـية االتصـال (شركة ديالى ١-  عـلى مقدمي الـعطاء ا
ـقدمي الـعـامة) وعـبر الـبـريد االلـكـتروني ( info@dialacompany.com) وكـمـا موضـحـة بالـتـعلـيمـات 

العطاءات مع مالحظة مايلي:-
أ. الكـلفة الـتخـمينـية للـمنـاقصة هي (٧٨٥٠٠٠٠٠) ديـنار عـراقي (فقط سبـعمـائة وسبـعة وثـمانون مـليون

وخمسمائة الف دينار عراقي ال غيرها) واصل مخازن شركة ديالى العامة.
ب. مـقدار مـبلغ التـأمينـات االولية لـلمنـاقصـة هو (٢٣٦٢٥٠٠٠) دينـار عراقي (فقط ثالثـة وعشرون مـليون

ها مع العطاء . طلوب تقد وستمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي ال غيرها) وا
ج. ان سعر بـيع مستنـدات للمنـاقصة هو (١٥٠٠٠٠) دينار عراقي (فـقط مائة وخمـسون الف دينار عراقي
ـناقـصة من قـبل شركـتنـا حيث تـعاد ثـمن الوثـائق فقط دون ال غيـرها) غـير قـابل للـرد اال في حال الـغاء ا

قدمي العطاءات. تعويض 
اذج الـعـطاء) ـوجود فـي القـسم الـرابع ( ـوذج صـيغـة الـعطـاء ا هـ - عـلى مـقدم الـعـطـاء ان يسـتـخدم 
ويـجب ان يتم تـعبـئـة النـموذج بـالكـامل دون اي تـغيـير في شـكـله ولن تقـبل اي بدائل كـمـا ويجب تـعبـئة

طلوبة. علومات ا جميع الفراغات با
× ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.

طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التأهيل ا
٣- يتم تـسلـيم العـطاءات الى الـعنـوان االتي (شركـة ديالى الـعامـة/ طريق بـغداد بـعقـوبة  اجلـديد- قرب
ناقصة في تقاطع القدس) وان اخر موعد لتسليم العطاء سيكون الســــاعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق ا
ـتأخرة سوف تـرفض وسيـتم فتح العـطاءات بحـضور مقدمـي العطاءات او ٢٠٢٣/٢/٢٧ وان الـعطاءات ا
ـثلـيهم الـراغبـ باحلـضور في الـعنـوان االتي (مـقر شـركتـنا / غـرفة جلـنة فـتح العـروض) في السـاعة
الـتاسـعـة صبـاحا لـيــــوم ٢٠٢٣/٢/٢٨ وفي حالـة مصـادفـة يوم الـغلق عـطـلة رسـميـة يكـون الـيوم الـتالي

للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق ...مع التقدير
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ـدعي / مدير عـام شركة مـصافي اجلنوب أقام ا
ـرقـمــــــــــــــة اضـافــــــة لـوظــيـفـته الـدعـــــــوى ا
٥٩٣ / ب/ ٢٠٢٢امـام هذه احملكـمة وبـعد اجراء
ـــرافـــعه بــحـــقك غـــيــابـــاً وعــلـــنــأ قـــررت هــذه ا
ــــرقم ــوجب قـرارهــا ا احملــكـمــــــــــة احلـكم و
٥٩٣ / ب / ٢٠٢٢ في ٢٠٢٢/١١/٣٠ الــــقــــاضي
بـالــزامك بـرفع الــتـجــاوز عن اجلـزء من الــعـقـار
تـسـلسل ١/٤٥ مـقاطـعـة ٥٢ الـشعـيـبـة الشـرقـية
وعـنـد اجراء تـبـليـغك فـقـد وردت اليـنـا التـبـاليغ
مشروحاً عليها من قبل القائم بالتبليغ في مركز
ــرقم ١٤٠٠٩ في شــرطــة الــبــصــرة بــكــتــابــهم ا
٢٠٢٢/١٢/٢٩ بـأنك مـرحتل الى جـهـة مـجـهـولة
ـــؤيـــد من مـــخـــتــار مـــنـــطـــقه اجلـــزائـــر لــذا وا
وجملـهولـية محل اقـامتك قـررت احملكمـة تبـليغك
بالقرار عن طريق النشر في صحيفت محليت
يـوميت وفق القانـون وفي حالة عدم اعتراضك
ده الـقانـونية ذكـور اعاله خالل ا عـنى القـرار ا

فانه سيكتسب الدرجة القطعية.
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ـعــنـون الى الــشـركــة الـعــامـة لــتـجـارة فــقـد الــصك ا
ــبـلغ ٤٠٠٫٠٠٠ احلــبـوب - صــومـعــة خـان ضـاري 
اربـعـمـائـة الف ديـنـار  بـأسم (حـسـ وفي جـاسم)..
ن يعثر عليه تلسيمه الى جهة االصدار الرجاء 
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تـعـلن اجلـامــعـة الـعـراقـيـة الـواقـعـة في مـنـطـقـة
زايدة لكـية عن الغـاء ا قبـرة ا االعظـمية قـرب ا
الـعـلـنـيــة اخلـاصـة بـتـأجــيـر كـراج سـيـارات في
ـــســـاحـــة (٢٤٢٠) م٢ الـــفــان الـــســـبع أبـــكـــار 
واربـعمائـة وعشـرون متراً مـربعـاً ضمن القـطعة
ـرقمة (٥/١٣) مـقاطعـة ١٦ سبع أبكـار. وسيتم ا
ـــزايــدة في وقت الحـق تــصــدر في اإلعالن عن ا
اجلـريـدة الـرســمـيـة. وعـلى الـراغـبـ بـالـتـقـد
مــتـابــعــة الـصــحـيــفــة الـتي تــصــدر الحـقــا. لـذا

اقتضى التنويه.
WF U'« WÝUz—
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وت.. صدق الله العظيم   كل نفس ذائقة ا

بــبـــالغ احلــزن واالسـى تــلــقـــيــنــا خـــبــر وفــاة الـــلــواء الــركن
v مـعـاون قـائـد شـرطة صالح d? ¬ d?H?Ý b?L?×?  ÕU?³?  
الدين اثر اصابتة بوعـكة صحية حادة منذ اسبوع  .... نعزي
رحوم وذويه ... داعـ من الله عزوجل ان انفسـنا وعشـيرة ا
يـسـكنه فـسيح جـنـاته ... وَدَّعْتَـنا مـبـكراً يـا ابا مـحـمد الـطيب

االصيل الشهم احلليم ...  إنا لله وإنا اليه راجعون .
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ـرقم ٠٢٤٢٤٤ في ٢٠٢١/٩/٢٩ الـصـادر من مديـريه بـلـدية الـعـمارة فـقد الـوصل ا
ـبـلغ قدره ٤٥٠٠٠٠ اربـعـمائه وخـمـسون ـواطن محـمـد حسـ حـمـيدي  بـاسم ا
اجدية فعلى من رقمة ٦٦/٦٧١/ا آلف ديـنار عن قيمة تأمينات انقاض الـعرصه ا

يعثر عليه تسليمه إلى جهة اإلصدار.
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احلـيـاة دائرة تـدور بـهـا اإلحـداث و تـنـعاد عـلـيـنـا إحـداث مـررنا بـهـا من قـبل إنـا حـالـيا
عـمري  42 سنه و احلـمد الـله عنـدي مطعم وجـبات سـريعـة يجهـز البـرجر و الـشاورما
(الـكص ) حــسب الـلـهـجـة الــعـراقـيـة لـكن في احــد األيـام كـانت هـنـاك ســيـدة مع ابـنـهـا
ـدرسة حتمل حـقيبة ـدرسة بعـد انتهاء الـدوام الرسمي في ا الـصغير كـانت عائدة من ا
ـطعم هنـا االبن طلب سـندويش شـاروما يـبدو إن ألـسيـدة ال تملك ابنـها مـرت من امام ا
ــكــتب أراقب مــاذا تــفــعل ســالت الــعــامل عن ثــمن ثــمـن الـســنــدويش كــنـت في داخل ا
السـندويش الواحد قـال لها العامل (2000) دينـار يا أختي بدا الـرقم كبيرا و صاحت
على ابـنـها و أمـسـكت يده بـقـوه لنـذهب ال امـلك ألفي ديـنـار لكن الـصـغيـر وكـأنه تسـمر
مكانه أما الـشاورما أو ال أحترك ابدأ لكن وجه ألـسيدة بدا مألوفا نـعم إنا اعرفها فعال
انها (سوزان سـعد ) زميلتي في الصف السادس االبتدائي تذكرتها ناديت على العامل
حـضر دبل سـنـدويش شاورمـا وتـبعـتـها و قـلت توقـفي يـا أختـي لتـفت وقـالت ماذا تـريد
أعـطيت لـلصـغيـر السـندويش وقـلت هل نسـيتي وجـهي يا سـوزان تمـعنت بـالنـظر وقالت
هـذا انت يـا سالم ...فـقـلت لـهـا مر وقت طـويل كـنت انـا وأنت عـصـابة الـصف شـكـرتني
وانصـرفت . أتذكر سنة  1993كانت سوزان سـعد ابنة الـعائالت الثريـة والدها حسب
ـعـلـمـة و مـا اذكـر صـاحب أمـالك و وعـنـده سيـارة حـديـثـه نـوع سـوبر  1981و أمـهـا ا
ـدلل ـديـرة لـلـمـدرسـة سـناء أخـوهـا اصـغـر مـنـهـا بـسـنـة في الـصف اخلـامس طـارق ا ا
الوسيم األشقـر موضوع القـصة اني أرجعت لسـوزان معروف قد ...سـابقا كان قرب
مدرستـنا مـطعم شـاروما راق لكن نـحن الفـقراء نقف نـشاهـد من بعـيد فقط مـنظـر للحم
ـشوي عـلى السـيخ الـكبـير ومن ضـمنـهم انا كـنت أقول مـا هو طـعم الشـاورما أخـبرت ا
شوي التي كانت وجـبتنا الـرئيسية سكيـنة أخبرتـني انه مثل الباذجنـان ا والـدتي أمي ا
فكـنت امثل اني أكل الـشاورمـا عنـد أكل البـاذجنان لكن تـشاء الـصدف أكـون محـظوظاً
في ذالـك اليوم في نهـاية الدوام لـلمدرسة تـأخر والد سـوزان عن احلضور الصـطحابهم
ديـرة األم تـأخرت فـي اإلدارة اذ دخل طارق في شـجـار باأليـدي مع بـعض الصـبـية و ا
طعم كل ـدرسة سوزان وطـارق كانا مـعتـادين دوما على الـشراء يـوميا من نـفس ا في ا

واحد سندويش شاروما مع علبة بيبسي من النوع الكبير .
سـوزان تـسـعـى الي راكـضه وتـقـول امـسك يـا سـالم و أعــطـتـني سـنـدويش دبل و عـلـبـة
ديرة بـيبسي كبـيرة وتهب الى مسـاعدة أخيهـا طارق بعد الـقتال ( طاخ طـيخ ) تددخل ا
وضـوع صار وكـأنه فلم مـلحمي شـاكسـ و األب يحضـر بسـيارته ا ويهـرب الصبـيه ا
يـصـعـد األوالد و األم الى الـسـيـارة انـا وقـفـت امـام الـسـيـارة كي تالحـظـني سـوزان و
أعـطيـها الـسنـدويش مع البـيبـسي لكـن العـائلـة كانت مـشغـولة بـإحداث الـعراك جـلست
شوي قرب مـنزل حتت ظل شـجرة الـسدرة كـانت السنـدويش تفـوح منـها دخـان للـحم ا
الـطـازج و علـبـة البـيـبـسي البـارد انـتظـرت وقت بـعدهـا اكـلت الـسنـدويش قـطعه قـطـعة و
شـربت الـبـيـبـسي وعـشت الـلـحـظة كـمـا يـقـول اإلعالن عـدت و انـا لم انـتـاول الـغداء و ال
العشاء لكن بقيت في حيرة يا ترى ماذا سأقول لسوزان يوم غد األربعاء اختلقت بعض
األعذار لـكنهـا كانت بـسيطـة جدا. سوزان تـغيبـت عن الدوام كنت سـعيدا جـدا لكن غدا
ـقصرون بـالضرب لنـاظره لقـريب غدا اخلـميس. و اخلمـيس رفعة الـعالم و يـعاقب فيه ا
ـدارس العـراقيـة لكـن حدث الـعكس عـوقب الصـبـية الـذين تشـاجروا مع حـسب قـانون ا
طـارق في فـرصة الـدرس األول جـاءت الي سـوزان وقالت الي هـيـا سالم
تـعـال نــلـعب قـلت لــهـا سـوزان انـا أسف . ســوزان اسف عـلى مـاذا
ـطـعم . سـوزان سـالم .......لـقـد أكـلت طــعـام الـذي اشـتـريـته من ا
وتـأسف لـهـذا ... اعـتـبـره هـديه مـني إلـيك أنت مـثـل طـارق شـعرت
اذا سوزان فقيرة احلال ........ليس عندي بسعـادة غمرتني. لكن 

علم آلني لم أرها منذ ان تخرجنا من السادس االبتدائي .
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لـيس بـاجلـديـد عـلى تـاريخ عـربـق.لـبـلـد ذو أصـالـة عـريـقـة ووسط اهـازيج وفـرحـة عـارمـة
يسـتـقبل الـعـراق ويفـتح دواوينه ومـضـايفه.الخـوانـة العـرب ضيـوف  اهـلو عـلـيه من بعـيد
فهـذه شيمته ونـبع إصالته مـنذ جذور ه التـكو ينية  فـبلد الكـرم وصاحب الصحـن الكبير
ونديـال البطـولة من هنا يـرحب هو وشعـيه بصدر رحب قـائال اهال بكأس اخلـليج اهال 
ومن جذع نخـلة الـعراق ومن بصـرة اخلير الـصامـتة يبـدأ كرنفـال الفـرح السعـيد ببـهجة
بعـد غياب دام ٤٣ عـاماً بـسب ظروف أليـمة وب مـرارة احلروب فـرضتهـا السـن علـينا
وبـعد كل هذا الغيـاب ها هو العـراق اليوم يستـعيد هيبـته وعظمته.ليـرجع من جديد واقفا
شامخا على قدمـية ليثبت للـعالم مازال هو بخيـر ورمز مهم  لأللعاب الـرياضية كما كان
في الـسابـق ها قـد اسـتـعاد قـدرتـة ولـيقـاتـة الـبدنـيـة من جـديد  بـكـفـاءته الريـاضـيـة  فمن
ـرحـوم احـمد دغلص عـزيـز وعـمـو بابـا إلى جـيل الـوسط عـدنـا درجا ل وحـبـيب جـعـفر ا
راضي ..والكثيـر منهم فهم واقع رياضي جميل فمن منا ال يتذكر تلك األيام اجلميلة وذا
ك الـفرح العمـيق الذي غرزو ه في انفـسننا  وبـصمة في اقران جـيلهم من الـدول العربية
باراة الكروية متوجة واالسيوية .فاليوم آفاق رياضية جديدة تفتح للعالم الرياضي اهم ا
باسم (كـأس اخلليج) لـينـحت ذكرى محـفورة بـنقش سـومري اسيـوي يستـضيـفه العراق
..مــرحـبـ بـاالشــقـاء الـعـرب بـارضــة وكـرمـة  بــ هـتـافـات عــالـيـة اهال بـالــدول الـثـمـان
..فـالـبـصـرة بــصـرتـكم والـعـراق بـلــدكم .فـهـذا الـلـقـاء االخــوي بـ االشـقـاء يـعـزز وحـدة
ودة  في مـا بينـنا فـنحن شعـوب لكل منـا لنـا تاريخ ومنـجزات حـافلة نـفخر التضـامن وا
بـها  فـكاس اخلـليج لـيس لـعبـة كرويـة فقط بل هـو روح اخـوية تـماسـكت في ما بـعضـها
ودة فـالرياضـة جاذبـية الروح وهي دائـما ماتـكون غارزة حب الـتأخي وا
ب االرواح اجلميـلة .ففرحـة العراق بفـرحت فرحـة بعام جديد
العب العراقيـة ..قدتكون هذه وفرحة بـاعادة االستضافـة في ا
ـبادرة مـبادرة خـير وفـرح  ونطـمح  مـستـقبال ان تـكون  في ا
العراق من كـاس اخلليج الى كـأ س العالم   وليس ذلك بـبعيد

...قليبقى ويبقى العراق . بلد اخلير والروح اجلميلة .

{ الــــقــــدس (أ ف ب) - إلــــتـــقـى وزيـــر
اخلـارجــيـة األمـيـركي أنـتـوني بـلـيـنـكن
امس الـــثالثــاء في الــضــفــة الــغــربــيــة
احملـتـلـة رئـيس الـسلـطـة الـفـلسـطـيـنـية
مـــحـــمــــود عـــبـــاس في خـــتـــام جـــولـــة
دبــلــومــاســيــة مــكــثـفــة ســعى خـاللــهـا
خلـفـض الـتـصـعـيـد بـ اإلسـرائـيـلـيـ
ـتوقع أن يحض .ومن ا والـفلـسطـينـي
بــلـيـنـكن مـرة جــديـدة عـبـاس عـلى بـذل
ـزيد من اجلهود لوقف الهجمات على ا
اإلسـرائيلـي في أعقاب وقف الـسلطة
الــفـلــسـطــيـنــيـة الــتـنــســيق األمـني مع
إسـرائيل إثر الـعملـية الدامـية التي قام
بــهــا اجلــيـش اإلســرائــيــلي في مــخــيم
جــنـ اخلـمــيس وأسـفــرت عن سـقـوط
تحدة عـشرة قتلى.وانـتقدت الواليـات ا
هــذه اخلــطـوة مــبـديــة مــخـاوف من أن
تـــؤدي إلى مـــزيـــد مـن الــتـــدهـــور.قـــبل
تــوجــهه إلى رام الـلـه الـتــقى بــلـيــنـكن
وزيـر الدفاع االسـرائيلي اجلـديد يوآف

غـالنت الذي أشـاد "بالـتعاون االمـيركي
االســرائـيـلي" وشـكــر الـوزيـر األمـيـركي
عـلى "دعـمه الـثـابت للـتـفـوق العـسـكري
الــنـوعي إلسـرائـيل وحــقـهـا في الـدفـاع
عـن نــفـــســـهـــا".وقـــال غالنت إنه أطـــلع
بــلــيــنـــكن عــلى "الــتــحــديــات األمــنــيــة
االسـتراتيجـية التي تواجـهها إسرائيل
مع التركيز على إيران" و"حالة التاهب
الـقصـوى التي تفـرضها إسـرائيل" على
الـضفة الغربـية.وحض وزير اخلارجية
طـــرفي الــنــزاع عــلـى اتــخــاذ خــطــوات
عــاجـــلــة إلعــادة الــهــدوء وسط دوامــة
جــديـدة من أعــمـال الــعـنف الــدامـيـة لم
تـــــنـــــجح الـــــدعـــــوات الــــدولـــــيـــــة إلى
ـقرّرة وقـفـهـا.واتخـذت زيـارة بـليـنـكن ا
مـنذ فترة طويلة والتي بدأها األحد في
مــصـر مـنـعــطـفـاً مــخـتـلـفــاً مع تـدهـور
شـديد ومـفاجئ في الـوضع األمنـي منذ
بــضـــعــة أيــام.وصــرح بــلـــيــنــكن خالل
مــؤتــمــر صـحــافي مــشــتـرك مـع رئـيس

الـوزراء اإلسرائيـلي بنيـام نتـانياهو
بــعـــد مــحــادثــاتــهــمـــا "نــحض جــمــيع
األطـــراف اآلن عـــلى اتـــخـــاذ خـــطــوات
عـاجـلـة السـتـعـادة الـهـدوء ونـزع فـتـيل
الــتـصـعـيــد".وقـال "نـريــد أن نـتـأكـد من
ـكـننـا فـيهـا كـما آمل في وجـود بـيئـة 
مــرحـلـة مـا أن نـخـلـق الـظـروف لـلـبـدء
بـــــاســـــتـــــعـــــادة الـــــشـــــعـــــور بـــــاألمن
لإلســرائـيـلـيـ والـفـلــسـطـيـنـيـ عـلى

السواء".
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ـساء نـظـيره اإلسـرائـيلي والـتـقى في ا
ايـــــلي كـــــوهــــ والـــــرئــــيـس إســــحق
هـرتـسوغ.وتـتواصل أعـمال الـعنف مع
مـــــخـــــاوف مـن الـــــدخـــــول في دوامـــــة
جـديدة.وفي أعقـاب الهجـمات األخيرة
ينية أعلنت حكومة نتانياهو األكثر 
فـي تـاريخ إســرائـيل إجــراءات تـهـدف
إلى مـعاقبة عائالت منـفّذيها.استعداداً
لــهـدمه أغــلـقت الـقــوات اإلسـرائـيــلـيـة

مـنزل عائلة الـفلسطيـني الذي قتل ستة
إسـرائـيلـي وامـرأة أوكـرانيـة اجلمـعة
أمـام كـنـيس في الـقدس الـشـرقـية.وشنّ
اجلــيش اإلسـرائـيــلي غـارات في الـيـوم
نـفسه على غـزة رداً على إطالق فصائل
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة صـــواريخ فـي اجتــاه
إسـرائيل من القطاع احملاصر.اخلميس
اضي نفذ اجليش اإلسرائيلي عملية ا
عـســكـريـة مـكـثـفــة في مـخـيم جـنـ في
الـضفة الغربية احملتلة قتل فيها تسعة
فــلـسـطــيـنـيــ وهـو الـعــدد األكـبـر من
الـقـتلى في عـملـيـة واحدة مـنذ سـنوات
طـويلـة.واألحد توفي فـلسـطيني مـتأثراً
بـجـروح أصـيب بـهـا اخلـمـيس لـتـرتـفع
بـذلك إلى عشرة حـصيلة قـتلى العـملية
. الى ذلك يزور رئيس الوزراء فـي جن
اإلسـرائيـلي بنـيامـ نتـانيـاهو باريس
في  2شـبـاط/فـبـرايـر في أول زيـارة له
لـفـرنسـا منـذ عودتـه إلى السـلطـة على
.وقـال مــكـتب مــا أعـلـن مـكــتـبه اإلثــنــ

رئـيس الوزراء اإلسـرائيـلي في بيان إن
نــتـانــيـاهــو "ســيـقــوم بـزيــارة رسـمــيـة
لـــفــرنــســـا حــيث ســيـــلــتــقـي الــرئــيس
ــانــويل مــاكــرون".وعــاد الــفـــرنــسي إ
نـتـانـيـاهـو الـذي شـغل سـابـقـا مـنـصب
رئـــيس الــوزراء من  2009إلى ?2021
ـاضي على رأس إلى الـسـلطـة الـشهـر ا
ـيـنـيـة في تـاريخ حـكــومـة هي األكـثـر 
إســـرائــيل.ويــأتـي إعالن هــذه الــزيــارة
ـقررة حتى  4شـباط/فبـراير على وقع ا
تــصـعـيـد كـبـيـر فـي أعـمـال الـعـنف بـ
.وأوقع اإلسـرائـيـلـيـ والـفـلـسـطـيـنيـ
هـجوم قرب كـنيس في القدس الـشرقية
اجلـمعة سبـعة قتلى فـيما شنّ اجليش
اإلسرائيلي غارات في اليوم نفسه على
غـزة ردا على إطالق فصائل فلـسطينية
صـــــواريـخ في اجتـــــاه إســـــرائـــــيل من
الـقطاع احملاصر.وكانت إسرائيل نفّذت
اخلـمــيس عـمـلـيـة عــسـكـريـة في مـخـيم
جـنـ بــالـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة قـتل

فـيـها تـسـعـة فلـسـطيـنـي وهـو الـعدد
األكـبر من القتلى في عـملية واحدة منذ
سـنوات طويلة.واألحد توفي فلسطيني
مـتــأثـرا بـجـروح أصـيب بـهـا اخلـمـيس
لـتـرتفع بـذلك إلى عشـرة حـصيـلة قـتلى

. العملية في جن

أنتوني بلينكن 
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في مـجتمـعنـا ظهرت أمـور تزيد من الـتفكك األسـري نتيـجة فهم يـقارب اخلطـيئة
ودة والرحمة واضحى الطالق في مـعنى القوامة والعالقـة الزوجية التي تقـتل ا
تـزوجـ اشهـر أو نيف من الـسـن وصـفة الـزواج بـعقـد النـكاح نـسـبة عـاليـة 
إلعـطاء شرعيـة واضحة للـعالقة وليس ألنه مـلتصق بالـغريزة لصـفته هذه وهو
عـقد ب اثـن كامـلي األهليـة والنضج الـعقلي ولـيس إلشباع غـريزة فقط أو انه
ـومـة الـساللـة وإقامـة مـجـتـمع فـمـعـنى الزواج ـا لـد عـقـد تـمـلك وعـبـودية وإ
ـوصوف بوضوح في الـقرآن انه عالقة راقية عـقلية عـاطفية متـوازنة ووضعها ا
ـكن مـغادرتـهـا مـالم يـحـصل وفاق ا الـرفـقـة الـتي  لـيس في بـاب الـشـراكـة وإ
سـؤولية واتـفاق إن اإلسالم إنـسانـيا ولـيس ذكوريـا أما تـفسـير اإلشـارة إلى ا
ـا هو حتـريف عـملي (الـقـوامة) وتـرجمـتـها بـصـيغـة فـوقيـة وسلـطـة يد عـلـيا إ
ـعاني القرآن في التـطبيقات احلـياتية بخـلط سلوكيات مـتخلفة جـاهلية بعد أن
حـفظ الله لفظه من التـحريف.[عن زيد بن أرقم:] بعثَ رسولُ اللهِ  ?مـعاذَ بنَ جبلٍ
رأةَ أنْ تـسجـدَ لِزَوْجِـها. ..........لَـوُ كنتُ آمِـرًا أحدًا أنْ يـسجـدَ لَأَمَـرْتُ ا إلى الـشامِ

الهيثمي (ت ٨٠٧) مجمع الزوائد ٤/?٣١٣  ... •وضعفه البخاري وجماعة
تعدد مراجعه ومتونه وتعدد روايات حالته وظروف طرحه كثرة هـذا احلديث  
من عـلـمـاء احلـديث ضـعـفـوه وقـلـيل من قـال صـحـيح حـسن وبـعـضهـم أسقـطه
ـطلع على علم احلديـث يجد أن هنالك شروط وأحـوال تنقل احلديث من درجة وا
ـا ترفع مـن الضـعف إلى الـصحـيح والـعكس صـحـيح لكـن مقـارنة إلى درجـة ر
احلـديث مع جوهر اإلسالم ونوع الـعالقات سنجد انه حـديث اشتهر رغم أحواله
ألنه يـعـطي للـرجل شـيئـا وجتـاوزوا انه مسـبـوق بحـرف امـتنـاع المـتنـاع وهذا
ا اسـتـطرادا في احلـوار ال يـبنى عـلـيه حكم يـعـني انه ليس مـوجـودا أصال وإ
هـذا احلـال لم يك واقـعا في سـيـر الصـحـابة الـكـرام اإلعالم كـالراشـدين وأهـلهم
ولن يـنفع أن يكون في واقعنا وال يحـتج به إال من ضعفت شخصيته وزاد ظلمه
ـرأة إنسـان فـاقد لـلـمروءة وحـقـير فـالرجـولـة أن ترفع من والـرجل الـذي يظـلم ا
مـقام زوجك ووجـودها وستـرفعك حتـما عنـد هذا لـتسد نـقص تفكـيرك أو ضعف
رأة يـنـبوع عـطـاء وسـلم ارتقـاء إن كـسرته عـيـشك أو ضـيق الدنـيـا ورخائـهـا فـا

بقيت وضيعا.
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{وَمِنْ آيَـاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًـا لِتَسْـكُنُوا إِلَيْـهَا وَجَعَلَ بَـيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْـمَـةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَـآيَاتٍ لِـقَـوْمٍ يَتَـفَـكَّرُونَ} ( ?21الـروم) والـتفـكـر عنـد الـعقالء
ـراد من الـسـكـيـنـة ولـيـس االعـتـداء واإلرغـام بـالـقول واألصـحـاء وهـو حتـقـيق ا
والـعـمل أو عبـوديـة والبـعض يـفسـر اآليـة التـاليـة عـلى هواه بـاجـتزاء من اصل
ـ {وَلَـهُنَّ مِـثْلُ الَّذِي عَـلَـيْهِنَّ بِـالْـمَـعْرُوفِ وَلِـلـرجَالِ عَـلَـيْـهِنَّ دَرَجَة وَالـلَّهُ عَـزِيز ا
ـا ما مطلـوب من الرجل اكثر لـتحقيق حَـكِيم} والدرجة هـنا ليس للـتفضيل وإ
لالسـتقـرار من جديـد بعد طـالق وليس االستـشهـاد بهـا لتحـقيق سـلطـة ذكورية
وهـمية ال تقبلـها شخصيـة الفكر اإلسالمي في جعل العالقـة عالقة رفقة والرفيق
هـو من سرت وأياه في طريق ال تخضعه وال تستغله وال سلطة لك عليه إال بحكم
ـرأة الـتي هي عـنوان الـلـيـاقـة والتـفـاهم وهـذه لـله احلـمد مـتـاحـة في نـفسـيـة ا
ـسؤولـية ـرأة ومسـاهمـتهـا في القـوامة أي ا الـعطـاء والعـاطفـة والـود; فعـطاء ا
صـدقة أمـا الرجل فواجب عـليه ال مـنّة وال فضل إن قـصر حوسب من أهل األرض
ومن الـله وقـد وردت اآليـة الـسـابقـة في سـيـاق الـطالق واالفـتداء; (وَالْـمُـطَـلَّـقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ـ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِن كُنَّ يُــؤْمِنَّ بِـالـلَّهِ وَالْــيَـوْمِ الْـآخِـرِ ـ وَبُــعُـولَـتُـهُـنَّ أَحَقُّ بِـرَدهِنَّ فِي ذَــلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْـلَاحًا ـ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَـيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ـ وَلِلرجَـالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ـ وَاللَّهُ عَزِيز
حَكِيم ( (228حـيث إن الطالق حقُ الرجل في إنهاء احلـياة الزوجية دون رجوعه
ـرأة في إنهـائهـا لكن بـإشراف الـولي; كضـمان حلق ألحـد بيـنمـا االفتـداء حق ا
ـرأة ومنع من ابـتزاز الـزوج إياهـا وليس حـجرا لـرايهـا أو استـخفـافا بـقرارها ا
فـهي ذات أهـلـيـة وحق واآلية ال جتـبـرهـا علـى الرجـوع أصال لـكن تـعـطي الرجل
فـسحة لـلتـراجع إن طلق حلمـاية النـسل.وعلى أي حـال ال يُفهم من قـوامة الرجل
ا تبقى الـعالقة كما قررتهـا اآليات بنيانها رأة أو إذعانـها له وإ تـسلطه على ا
نـهج القرآن ينبغي أن يكون فيه ودة والرحمـة وكل ما يرد مخالفة  الـسكينة وا
ن ال حتـقق رغبـة بال رغـبة فـالعالقـة هي اكـتفـاء الثنـ وليس حق نـظر كـالـلعن 
ـؤمن.إن سـوء تـصـرف بـعض األزواج واحـتـجـاجـهم لـلـرجل فــقط والـلـعن لـيس 
بـالذكر احلكيم هو تلفيق على الله وكـتابه وتشويه لسمعة الدين احلنيف ال تقل
عن إبـداء اإلهـانـة واالسـتهـانـة بـكـتاب الـله كـالـتي يـفعـلـهـا بـعض احلـاقدين; بل
بادرة سـلوك هذا البعض من الرجال يجعلها تزيد ألنها حترف معانيه في بناء ا
والـسلـوك والـنمـوذج وتشـوه مقـاصـده وتمـيت النـظام االجـتـماعي في الـعالقات
األسـريـة وقـوته بـسـبب مـرض الـذكوريـة الـذي يـعـاني مـنه الـبـعض أو األمراض
الـنـفـسـيـة التـي يفـرغـهـا في أهـله بـدل رفع الـضـغط عـنـهم أو كـسل البـعض عن

ثاني القرآنية. البحث في ا
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-اســتـبــدال عـقــوبــة الـســجن بـدل
ـة تـزييف عـقوبـة اإلعـدام في جر
ــالــيــة في الــعــمــلــة والــســنــدات ا

شدد.  ظرفها ا
-الـغــاء عـقـوبـة االعـدام في جـرائم
شددة حيث السرقـة في ظروفهـا ا
 استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة
الـــســـجن فـــقط ( راجـع نـــصــوص
الـتـجـر والـعقـاب لـفـعـل الـسـرقة
ــــــادة ـــــــادة435 الـى نـص ا مـن ا

.(448
6- األخــذ بـــعــقــوبــة الـــســجن في
جميع جرائم الـرشوة بدل احلبس
ـة أصـبح انـتـشـارهـا كـونـهـا جـر
كـانـتــشـار الـنـار فـي الـهـشـيم دون

ادة أدنى مبالغة. نص ا
(من 292 الى 299).

7- جتــر األفـــعــال الــتـي تــعــيق
ســـيـــر االمـــتـــحــــانـــات والـــتالعب
بــالــدفــاتــر االمــتــحــانــيــة والــغش
ــــراقــــبـــ اجلــــمـــاعـي من قــــبل ا
وتــســريب األســئـلــة االمــتـحــانــيـة
ـدارس او اجلــامـعـات ســواء في ا
واعـتبـارها جـرائم مـخلـة بالـشرف

حيث تصل العقوبة إلى السجن.
ادة 327). (ا

8- جتر أفعال جشع األطباء من
حـيث اخـراج األدويـة االحتـيـاطـية
ــرضى لــعـمل وبــيـعــهـا وإجــبـار ا
الـعـمـلـية اجلـراحـيـة في الـعـيادات
ــادة329  اخلــاصـــة لــلــطـــبــيب (ا

ادة 330). وا
9- جتر فـعل بيع حلوم احلـمير
والـــكـالب ســـواء فـي األســـواق أو
ــطـــاعـم وتــصـل الـــعــقـــوبـــة الى ا
ــــدة ال تـــقـل عن ســــبع الـــســــجـن 

ادة359) سنوات(ا
10- جتر فعل الـلواط الرضائي
بـ الــذكـور وبــ الـذكــر واألنـثى
ادة بعدما كان مباحًا وذلك وفق ا

(386 أولًا).
ــســـاواة في 11- اتـــبـــاع مـــبـــدأ ا
الـقانـون اجلـنائي من حـيث عـقاب
كِال الزوج بعقـوبة متساوية إذا
تـفـاجىء أحـدهم بـاآلخـر مـتـلـبـسًـا
بـالــزنـا وقـام/ت بـقــتـله او قــتـلـهـا
دة ال تزيد تكون العقوبـة السجن 

عن سبع سنوات. 
12- جتــر فـعل تـســجـيل الـكالم
بــوســائل إلـكــتــرونــيَّـة وتــســجـيل
ـات او إلــتـقـاط ــكـا الـصـوت في ا
صــور دون اذن من صــاحــبــهـا عن

طريق الهاتف.
ادة 434 ).  (ا

ـة اعــطــاء شــيك 13- ادخــال جــر
بــــدون رصــــيـــد مـن ضـــمـن جـــرائم

واد.  االحتيال وفق نصوص ا
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بغداد

واد455  -458). (نصوص ا
14- جتــر فــعل الـــتــعــدي عــلى
ــعــنــويـة وذلك ـلــكــيـة ا حــقــوق ا

ادة (475). قتضى ا
15- إلغـاء جمـيع قرارات مـجلس

في بداية تأسيس الـدولة العراقية
 iraqi stateلــــــــــعـــــــــام  1921
تشريع أول قـانون عقـابي شمولي
وسُـميَّ آنـذاك بـقـانـون "الـعـقـوبات
الـبــغـدادي" إذ اسـتــمـر الــعـمل به
إلى مـطـلع عـام  ?1968وبـعد ذلك
 تــشـريع قـانـون الــعـقـوبـات رقم
 111لسـنة  1969الذي دخل حـيز
النفاذ بتاريخ  1/1/1969ولم يزل
مُــســتــمـــر الــعــمل بـه إلى يــومــنــا
احلـالي وهــا نــحنُ قـد دخــلــنـا في

عام  .2023
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في حـــقـــيـــقـــة األمـــر فـــإنَّ قـــانــون
العقوبات العراقي رقم  111لسنة
 1969قـــد مَـــر بــــعـــدة تــــعـــديالت
آخـرهــا مـا قــام به مــجـلس قــيـادة
ُنحل لعام  2002بإضفاء الثورة ا
تــعـــديالت طـــفــيـــفـــة عــلـى بــعض
الــنــصـوص الــعــقـابــيــة وبـعــدهـا
تعرض العراق إلى احتالل بربري

أمــيــركي عـام  ?2003حــيــنــهـا 
إجــــــراء بــــــعـض الــــــتـــــــعــــــديالت
التـشريـعيـة على قانـون العـقوبات
الـعـراقي من قِـبَل سـلـطـة االئـتالف
ـــــؤقـت الــــتـــــابـــــعـــــة لالحـــــتالل ا
األميركي بيد أنَّ قـانون العقوبات
ــــعـــمــــول به أصــــبــــحت بــــعض ا
ـيـة والـعـقـابـية نصـوصه الـتـجـر
غــيــر صـاحلــة لـلــتــطـبــيق بــسـبب
الـــتـــطــــور احلـــاصل فـي األفـــكـــار
ــوروثـــات ألفــراد اجملـــتــمع من وا
جـهـة والـتـطـور احلـديث في عـالم
ـة وابـتـداع طـرق ارتـكـابـها اجلـر
ا يُـمـكن الـقول من جـهـةٍ أُخـرى 
ُــنــاداة والــعــمل عــلى بــضــرورة ا
تــشــريع قــانــون عــقــابي شــمــولي
يــواكب تـــطــورات احلـــيــاة من كُلِّ
حدبٍ وصوب.تشريع عقابي جديد

في أورقة السلطة التشريعية 
قــد الح بـاألفـق وتـعــالت األصـوات
لـتــشـريع قـانــون عـقـوبــات جـديـد
وأخـــيــرًا  االســـتـــجـــابـــة لــتـــلك

األصوات إذ بدأ الـعمل على وضع
ـشــروع قـانـون الـبُــنى الـتــحـتــيـة 
عـقـوبات جـديـد على غـرار مـا سار
ــشـــرع الــفـــرنــسـي لــعــام عــلـــيه ا
 ?1992وبــــعـــد احلــــصــــول عـــلى
نـــســخــة مـن من مــشـــروع قــانــون
العقوبات اجلـديد الذي يتكون من
 504مـادة قــانـونــيـة وبــعـد قـراءةٍ
ـشـروع الـقـانـون أولـيـة وسـريـعـة 

كانت حصيلتها بيان اآلتي : 
1- جتــــــــر فــــــــعـل الــــــــرشــــــــوة
واالخــتالس في الــقــطــاع اخلـاص
ومساواتها من حيث التجر كما

لو وقعت في القطاع العام. 
ادة 19  /ثانيا /ب). (نص ا

2- األخــذ بــالــعــقـوبــات الــبــديــلـة
ـتـبـعة في الـسـيـاسة اجلـنـائـية وا

احلديثة كعقوبة: 
-العمل للنفع العام. 

راقبة اإللكترونية.  -ا
ادة 76/ أولًا). (نص ا

3- جتـــر أفــعـــال الـــتــظـــاهــرات
والـتــجـمـهـر والــتـجـمــعـات وكـذلك
جتـــــر كـل من يـــــحــــــرض عـــــلى
الـتـظـاهـر او الـتـجـمهـر والـتـجـمع

بأي مكان.
ـــــواد: 206-205- (نـــــصـــــوص ا

.(207
4- شمـول التـزوير الـذي يقع على
احملـــررات اإللــكـــتـــرونـــيـــة ضـــمن
ـة الـتـزوير األحـكـام الـعـامـة جلـر
ساواة ب وسـائل التزوير اذا وا
وقـــعت بـــطـــريــقـــة تـــقــلـــيـــديــة أو

إلكترونية. 
ـواد اخلـاصة بـأحـكام (نـصوص ا
ـادة ـادة271 إلى ا الـتــزويـر من ا

.(288
5- الــتــخــفــيف من وهـل الــعــقـاب
واالنـتـقـال من عـقـوبـة اإلعـدام إلى
عقوبـة السجن وهـذا وفق سياسة
احلــد من الـعـقـاب ومـثـال لـبـعض
اجلــرائم الـــذي  إلــغــاء عــقــوبــة

اإلعدام فيها ومنها: 

ــنــحل وفق نص قــيــادة الــثــورة ا
ــادة 504 من مـــشـــروع قـــانــون ا

العقوبات العراقي اجلديد. 
ي وبــــــاحث دكــــــتـــــوراه في { أكـــــاد

القانون اجلنائي
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شـهــد الــعـراق فـي االونـة االخــيـرة
ارتـفـاعـاً كـبــيـراً في حـاالت الـعـنف
ضـد األطـفـال عـلى أيـدي ذويـهم او
ــدارس والـطـرقــات  تـنـوعت في ا
بــ الـضــرب الـعــنـيـف والـتــوبـيخ
.وكـثــيـرا مـانـطـالع في االخـبـار عن
ضرب وحشي اوتـعذيب الطفال من
قـبل ذويـهم  مـثل خـبر وفـاة طـفـلة
تـعرضـت للـضـرب من قبل والـدتـها
بـسبب تـقصـيرهـا الدراسي .او اب
يـعـذب طـفلـته  كـمـا ظهـر في فـديو
اثـــار ضـــجـــة كـــبـــيــرة فـي اوســاط

اجملتمع .
  وصـور طــفل عـراقي وهـو يـتـلـقى
ضربـات عنيـفة على يـد والده وقد
حـصل على تـعاطـف شعـبي كبـير 
ادى الـى الــقـاء الــقــبض عــلى االب
.كـمـا انـتـشر الـعـنف ضـد الـتالمـيذ
ـــدارس بــشــكــلـــيه اجلــســدي في ا
شكلة حقيقة في واللفظي وحتول 
غــــيـــــاب اجلــــهـــــات الــــرقـــــابــــيــــة
للمؤسسات التعليمية.وفي كل يوم
ـارس نــشــهـد عــشــرات األطــفــال 
ضــدهم الــعــنف من دون رقــابــة او
مــحــاســـبــة .وقــد حـــذرت تــقــاريــر
ــتـحــدة لـلــطـفــولـة ــنـظــمـة األ ا
(الـيـونـيـسـيف) مـن تـبعـات الـعـنف
ــسـتــمـر ضــد األطــفـال ووصــفـته ا
بـــأنه بــلغ مــســـتــويــات خــطــيــرة 
وذكــرت مـنــظــمـة "هــيــومن رايـتس
ووتش" أن  %80من أطفال العراق
يـتـعـرضـون لـلـعـنف .وهـذا االمـر ال
يـقـتـصـر عـلـى الـعـراق وحـده  فـقد
نشرت اليـونسيف تقـريرا يب فيه

ان  ?90من األطــــفـــال في الــــعـــالم
ا الـعـربي هـم ضـحـايا لـلـعـنـف  
ــعـامــلـة أو الـزواج فـي ذلك سـوء ا
ــبـكـر أو خـتــان اإلنـاث أو الـعـمل ا
القسري .ولم تتـخذ احلكومات اية
ـكـافـحـة الـعنف سـيـاسـات حـازمة 
ــعــامــلـة لـالطــفـال .حــتى وســوء ا
اصــبح الـعـنـف وااليـذاء اجلـسـدي
والــــنـــــفــــسي ضـــــد االطــــفــــال من
الــظـواهـر الـبـارزة في اجملـتـمـعـات
ــمــارسـات الــعــربــيــة .ويــعــد من ا
اخلطـيرة  النتـهاك حقـوق اإلنسان
.وقــــد نــــقــــلت بــــعض الــــعــــائالت
ـهـاجرة  الـسـلـوك الـسئ هذا الى ا
اوروبــــا .فــــقــــامت بــــعض الــــدول
االوربــــيـــــة بــــاخــــذ االطـــــفــــال من
عـوائـلــهم عـنـد مـعــرفـتـهم بـاسـاءة
مـعامـلة الـطفل جـسديـاً اونفـسياً .
وهذا يشمل ايضا العنف اللفظي 
اواإلهمـال من ناحيـة تغذيـة الطفل
او صــحـته .وقـد اعــتـرض االهـالي
ـمارسات على ذلك واعـتبـروه من ا
ـهاجـرين  ولم الـعـدوانـيـة جتـاه ا
ارسـاتـهم اخلاطـئة يـنظـروا الى 
ـــســـيــئـــة لـالطـــفــال .اليـــعـــاني وا
عـاملة االطفـال من العنـف وسوء ا
فـــقـط . بل ان هــــنـــاك مــــايــــســـمى
بـاألفـتـقـار العـاطـفي والـذي يـتـمثل
بـاحلــرمـان من احلـنـان او الـعـطف
او حتـى اجلهل في مـعامـلة الـطفل
فـتـظـهـر عـلـيه عالمـات االنـعزال او
ـــاط ســلــوكــيــة  الـــعــنــاد وهي ا
يـصـعب الـتـعــافي مـنـهـا بـسـهـولـة

مقارنة باألطفال في نفس العمر .

كن فنوبات غضب الطفل التي ال 
الـسـيـطـرة عـلـيـهـا  واالفـتـقـار الى
االندماج في مـحيطه  واالسـتيقاظ
الــلـــيــلي  والـــســـلــوك الـــعــدواني
ــعــارض هي واحــدة من نــتــائج ا
ـعـامـلة . إذا تـبـنـينـا تـربـية سـوء ا
قــائــمــة عــلـى الـعــنـف اوالــتــهــديـد
والــوعـيــد  فـان الــطـفـل سـيــعـيش
حتت ضــغط اخلــوف   وســيــتــرك
اثـاره الـســلـوكـيـة عـلـيـه مـسـتـقـبال
.يـحـتاج الـطـفل بـالفـعل إلى انـشاء
رابـطــة عـائـلـيــة سـلـيـمــة بـواسـطـة
الـكالم الـلـ واحلوار بـدل الـعـقاب
والـعـنف  او الـشـتـائم والـصراخ .
فـاألطفـال الذين يـتـعرضـون للـعنف
ـنــزل غــالــبــا مــا يــصــبــحـون فـي ا
أشــخـاصًــا عـنــيــفـ  ويــسـلــكـون
الـنــهج  الــعــدواني جتــاه االخـرين
مــســتــقــبـال .اذا اردنــا مــجــتــمــعـا"
يــعـــيش بــامـــان وسالم فـــعــلـــيــنــا
العناية اجلـسدية والنفـسية للطفل
 فــهــو ذخــيــرة اجملــتــمع واســاس

ستقبل . ا
والـتــوعـيـة اجملــتـمـعــيـة سـواء عن
طــــــــريق االعـالم والــــــــنـــــــدوات او
نـظمات واجلـمعـيات االنسـانية  ا
لــهـا دور مـهم في الــوقـايـة من هـذا
السلـوك الضار .وثمـة حاجة ماسة
لـقـيام مـراكـز الطـفـولة بـوضع الـية
حتـــمـي االطـــفـــال من كل االعـــمـــال
ــســيــئــة لـهـم .وعـلى الــضـارة او ا
الـدولـة تـشـريع الــقـوانـ حلـمـايـة
الطفل من جميع أشكال االساءة او
الـعـنف اجلـسـدي والـلـفـظي من اي
جــهـــة كــانت ســواء فـي الــبــيت او
ــدرســة او اجملــتـمـع .فــمـثـل هـذه ا
الــتـشــريــعــات حتــمي األطــفـال من
ــســيـئــة لــلـطــفــولـة االنـتــهــاكـات ا
ـــنـــافـــيـــة لالنـــســـانـــيـــة  وهي وا
التــتـعــارض مع أحـكــام الــشـريــعـة
اإلسالمــيــة وقـــيم اجملــتــمع  كــمــا

يدعي البعض .
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ـقـراطـيـة اإلداريـة أو ـعـنـاهـا الـسـيـاسي االّ بـوجـود الـد ـقـراطـيـة  ال تـكـتـمل الـد
قراطـية سياسيـة تسمح للمـواطن بالتصويت قـراطية االدارة فما فـائدة وجود د د
شـاركة قـراطـية االدارة فـا في االنـتخـاب كل أربع أو خمس سـنـوات في ظل غيـاب د
ـا يـجب ان تـمـتد ـانـيـة وا ـعـلـومـات ال تـتوقف عـلى الـعـمـلـيـة الـبر واالطالع عـلى ا
J.) النشـطـة االدارة أيـضاً الـتي دائـمـاً حتـرص على سـريـة وثـائقـهـا ويـذهب الـكاتب
قـراطية إدارية) إلى الـقول أن فرنسا إذا  (lemasurierفي مقـالة له بعنـوان (نحو د
ـقـراطـيـة إدارياً إذ ال زال ـقـراطـيـة سـيـاسيـاً فـإنـهـا لـيـست تـمـامـاً د كـانت دولـة د
ـفـهوم نـظـومـة الـتـشـريعـيـة لإلدارة وعـدم االخـذ  ـواطن في فـرنـسـا بـسـبب قـدم ا ا
ـعـلـومـات احلَـوْكَـمَـة ومـا تـنـطـوي عـلـيـه من ضـبط وشـفـافـيـة وحـريـة االطالع عـلى ا
ـشاركـة في أداء االدارة وصـنع الـقـرارات يـرزح حتت وطـأة آلـيـات إداريـة ضـخـمة وا
قـراطيـة اإلدارية وابـرزها مـبدأ سـرية االدارة الـذي اوجدته تتـناقض مع مـباد الـد
ـعلومة  او ة  مع عـدم وجود قانـون ايجابي يـتيح االطالع على ا التـشريعـات القد
عـلى االقل يــقـلل من صـرامـة مــبـدأ الـسـريـه الى حـد مـقـبــول لـلـحـفــاظ عـلى مـصـالح
واطن مـحكـوم وتابع ومنـعزل ومـعاق قانـوناً أمام ؤسـسات احلكـوميـة  وأصبح ا ا
ـواطنـ أو تـظلـمـاتهم ورفـضـها تـوضيح رفض االدارة االجابـة والـرد على طـلـبات ا
ـواطـنـ عـلى الـوثـائق اإلداريـة ورفـضـهـا أصـدار أسـبـاب قــراراتـهـا ورفض اطالع ا
اللوائح الـتنفيذية لتـطبيق القوان ورفضهـا تنفيذ أحكام القـضاء   فحتى يستطيع
ــشــاركـة في نــشـاط االدارة ــشــاركـة في اخــتــيـار احلــاكم ومـحــاســبـته وا ـواطن ا ا
واطن في إدارة الشؤون العامـة سياسياً وإدارياً البد ومسـاءلتها كجزء من اشـتراك ا
ـعـلـومـات الـكـافـيـة لـتـحـقـيق ذلك والبـد أن تـسـمح الـتـشـريـعـات عـمـومـاً أن تـتـوفـر ا
عـلومـات وآليات والتـشريـعات اإلدارية عـلى وجه التـحديد من ابـاحة الـوصول إلى ا
ساءلة وهذا ال ـساهمة في الرقـابة وا عمل اإلدارة لـيتسنى للـمواطن مراقبة االداء وا
يتـحـقق إالّ بوجـود ثـورة اصالحيـة في قـوان االدارة  لـذا فأن االمـر يـقتـضي اعادة
بـدأ السريـة وجتاهل تـسبيب ـارسة االدارات العـامة العـملـها وفقـاً  النـظر بالـيات 
ـعلـومات القـرارات التي تـتـخذهـا من خالل اصدار قـانون يـنـظم حريـة االطالع على ا
واطـنـ من االطالع عـلى الـيـات عـمـلـهـا وتعـزيـز مـبـدأي الـرقـابة االداريـة لـتـمـكـ ا

والشفافية
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  اذ معـظم الـدول في الوقت احلـاضـر استـصدرت مـثل هـذه القـوانـ رغم محـدودية
ثال دولة صـغيرة التمـلك مؤسسات اجهـزهتها االداريـة  فدولة الكـويت على سبـيل ا
ومنـظـومـات ادارية كـمـا هو احلـال في الـعـراق  ومع ذلك اصدرت الـقـانون رقم ((12
ـعلـومات ولـكـافة االشـخاص الـطبـيعـية لـسـنة  2020وهو قـانون حـق االطالع على ا
عـنوية وايـضاً لـلمواطـن واالجـانب شرط توفـر لديـة مصلـحة في احلـصول على وا
غـربي واجلزائري قـصر حق االطالع عـلومـات االدارية في حـ جند ان الـقانـون ا ا
ـعـلـومـات ـعـلـومـات بـالـنـسـبـة لـلـمـواطـنـ فـقط  امـا قـانـون الـوصـول الى ا عـلى ا
ـعدل اعـطى ايضـاً هذا احلق لـلمـواطن والـوثائق االداريـة الـفرنـسي لسـنة  1978ا
واطـنة وخـصوصاً قـيمـ على حـد سواء دون ربط الـتمـك او االتـاحة بـصفـة ا وا
فيـما يتعلق باحلق في االطالع على تـسبيبات االدارة عند اتـخاذ قراراتها  كما يجب
صلـحة في طـلب الوثائق وعـدم ترك تقـديرهـا للسـلطة وضع معـايير لـتحديـد توفـر ا
علومات التي قد تستسخدم في التـحكمية لالدارة   كما يجب تنظيم موضوع طلب ا
االساءة لـالخرين  او طلب وثـائق كبيـرة كارشيف احـد الدوائر مـثالً  ولذلك جند ان
ـشرع الـفرنـسي قد عـدل قانون  1978بـقانـون صدر في ابـريل من عام  2000اعطى ا
عـلومـات اذا سبـق االطالع علـيهـا  او كانت لالدارة سلـطـة عدم االجـابة عـلى طـلب ا
ـعلـومـات  كـما يـجب تـنـظيم وثـائق بـاعـداد كـبيـرة  او اذا اسـيىء اسـتخـدام هـذه ا
ـعـلـومـات  وحـاالت سـكـوت االدارة عن الـبت في واجـبـات االدارة في الـكـشف عـلى ا
ـعلـومات  وقـرارات رفضـها اذ يـجب ان تـكون مـسبـبة ويـطلع طلـبات االطالع عـلى ا
ؤكد علـيها مقدم الطلب  وتكـون قابلة للتظلم والطـعن امام احملاكم اخملتصة  ومن ا
ا ترد عـليها اسـتثناءات  علـومة غير مـطلقة من كل قـيد وا ان حريـة االطالع على ا
تـعلقه بـاحلياة ـعلـومات ا ـثال منع احلـصول على ا ـشرع الفـرنسي على سـبيل ا فا
اخلـاصـة لالفراد ومـلـفاتـهم الشـخـصيـة والـطبـية  واالسـرارالـتجـارية والـصـناعـية 
وسـريـة الـدفاع الـوطـني والـسـيـاسـة اخلـارجيـة  والـنـقـود واالئـتـمان والـتـحـقـيـقات
داوالت احلكوميـة للسلطـة التنفيـذية  وقد تضمنت واالجراءات الـقضائية وسريـة ا
ـعلـومات مـثل هذه االسـتـثنـاءات  كقـانون معـظم القـوانـ اخلاصـة باالطالع عـلى ا
عـلومـات لـعام لـعام ـعـلومـات في كـندا لـسـنة  1983وقـانون حـريـة ا الـوصول الى ا
 2000في اجنلـترا  ان مقتضيات مـبدأ شفافية ادارة الشؤون الـعامة تؤشر انحسار
علومـات واصبح تشريع مبـدأ السريـة في اعمال االدارة لصـالح حرية االطالع عـلى ا

علومات ضرورة البد منها . قانون حرية الوصول الى ا
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الــسـيـاســيـة لـلــسـاسـة واظــهـار اخلـطـأ
ـسـار الـسـيـاسي وعـيـوب والـصـح في ا
الـــســاســـة واظــهـــار امــراض اجملـــتــمع
الـــنــفــســـيــة والــعـــادات االجــتــمـــاعــيــة
وامـراضـهـا بـسـبب الـتـخـبط الـسـياسي
وعـــدم حتـــقـــيق االلـــتـــزامـــات الـــواجب
حتــقــيــقــهــا من قــبل الــســاســة لــلــوطن
والــشـعب هي نــفـســهـا دراســة نـفــسـيـة
اجــتـمـاعـيــة عـمـيـقــة لـلـمــجـتـمع في ظل
سـياسـة فاشلـة فنـفس االنسان وتـفاعله
االجـتمـاعي عنـاصر مـتداخـلة الـسيـاسة

العامة اهم جزء فيها.
طــارق الــكــنـانـي: كـلــمــة حق يــراد بــهـا
ـــثـل الـــطــــبـــقـــة بــــاطل..هـــو وكـل من 
تعـلق بالـسياسة ان الـسياسـية ومن ا
عـلما تـنفـذ كلـماتك الى قـلوب مـتابـعيك 
انك تــرصـد ظـواهـر اجـتـمـاعـيـة وتـطـور
عـمراني ومعاناة وتطرحها بشكل علمي
وهم يـعـتـبرونـهـا سيـاسـة.يحـسـبون كل
صــيـحــة عــلـيــهم...التـنــشــغل بـنــصـائح

. عاصم وغيره فهم ليسوا بناصح
 ·دكـتور فـراس.اخصائي نـفسي:انا ارى
ان جــنـــابــكم اعــطى كـل مــافي ذخــيــرته
الــعـلــمـيــة لــلـنــاس سـواء من الــنـاحــيـة
الــنـفـسـيـة واالجــتـمـاعـيـة والــسـيـاسـيـة
ومـؤلـفـاتك تـشـهـد بـذلك ولم تـبـخـل باي
شـيء من عــلـــمك لـــلــنـــاس خــاصــة وان
ـتــخـصص في عـلم نـفس الـشـخـصـيـة ا
يـجب ان يكون ملمـا بكل جوانب احلياة

النفسية واالجتماعية والسياسية.
جـلـيل اجلـشعـمي: بـتنـاولك عـلم الـنفس
الــسـيــاسي في طــروحـاتـك فـان حــجـمك
الـعـلـمي يـكـون بـحـجـم مـسـاحـة الـعراق
والــوطن الــعــربي. واذا جــرد عـلــمك عن
الـسـياسـة فـيـكون حـجـمك عيـادة دكـتور
فـي عــلم الــنـــفس لــيس اال. بــكـــتــابــاتك
اصــبــحت تــزعج الــفــاســدين والــسـراق
والــقـتــله وبـصـمــتك سـجــلت في ذاكـرة

..ويشهد لك التاريخ بذلك. العراقي
عـشتار فينـيسا:أستاذي الـقدير برنامج
حــذار من الـيـأس اليـعــرفه كل الـعـراقـ
ســوى جـيل هـذا الــبـرنـامج لــكن دكـتـور
وجّه احمللل السايكوجلي قاسم الناقد ا

الــواضع والـراسم لــسـيـاســة كل رئـيس
احلـامل وزراء تــولى احلـكم بـعـد ٢٠٠٣ 
معاناة شعب في مؤتمرات دولية..عكس
كـل مـاحل به بـعــد االحـتالل من امـراض
ـارسـات نفـسـية. اجـتـماعـيـة جـديدة و
هـذا هـو من يـعرفه اغـلب الـعراقـيـ  يا

جبال من جبال بلدي العظيمة.
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ــقـالـة:هل الــسـؤال الـذي تــطـرحه هـذه ا
يـــحـق لـــعـــلـــمـــاء الـــنـــفس األنـــشـــغـــال
بــالــســيـاســة أم عــلــيـهم ان يــنــصــرفـوا

ي? لعلمهم األكاد
هنالك ثالثة مواقف 

األول يـتبـناه سـلفـيون يـرون ( أن الكالم
ألن في الـسـياسـة في عـامة الـناس خـطأ
رجالها ذوو الـسياسـة لها رجال وأقـوام
اما أن تكـون السـياسة الـسلـطة واحلـكم
مـنثـورة ب أيـدي العـوام وفي اجملالس

فهذا خالف هدي السلف الصالح).
والـثاني يرى ان السيـاسة تخص جميع
وال احد له ابـنـاء الشـعب وحق للـجمـيع

احلق في منع آخر.
يـون من مخـتلف والـثالث يـتبـناه أكـاد
األخــتـصـاصــات يـرون أن لـهم احلق في

األنشغال بها.  
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تـــــــعــــــدّ احلـــــــرب الـــــــفــــــرنـــــــســـــــيــــــة
والــثـورة االشـتــراكـيـة الـتي الــبـروسـيـة
جــســدتـهــا كـومــونــة بـاريس?1871هي
الـــســـبب الــذي دفـع ادولف بـــاســتـــيــان
ــــتــــخــــصص بــــعــــلم االجــــنــــاس الى ا
اســـتـــخــــدام مـــصـــطـــلح عــــلم الـــنـــفس
Political Psychology)  )الــسـيـاسي
Man in )  فـي كـتـابه رجل في الـتـاريخ
?(Historyثـم تــطــور لــيــصـــبح عــلــمــا
ــــيـــا وتــــطـــبــــيـــقــــيـــا مــــتـــعـــدد اكـــاد
االخـتصاصات يهـدف الى فهم السياسة
والـسـيـاسـيـ والـسـلـوك الـسيـاسي من
وفـهـم الـعـمــلـيـات مــنـظــور عـلم الـنــفس
الــعــقــلــيــة لــلــســيــاســيـ مـن مــنــظـور

اجتماعي سياسي.
  وتــعــد الـعـالقـة بــ الــسـيــاســة وعـلم
فـعـلم الـنـفس الـنــفس..ثـنـائـيـة األجتـاه 
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يــســتــخــدم عــدســته لــفــهم الــســيــاسـة
والـســيـاسـة تــسـتـخـدم والــسـيـاســيـ
عــدســتــهـــا لــفــهم ســلــوك اجلــمــاهــيــر
ومـــواقف اخلــصـــوم من مــنـــظــور عــلم
الـنـفس.غـيـر ان عـلم الـنـفس الـسـياسي
ـتبـادلـة ب يـركـز عـلى فهم الـعالقـات ا
األفـــراد والــســيـــاقــات الــتـي تــؤثــر في
تــــغـــــيــــيــــر الــــدوافـع ــــعـــــتــــقـــــدات :ا
الـقــيـادة و دور الــقـائـد في االجتــاهـات
صـنع الـسـياسـة الـداخـليـة واخلـارجـية
احلـرب الــســلـوك فـي الـعــدوان األثــني
ديـنـامـيـة وصـراع واألبـادة اجلـمـاعـيـة 
التطرف السياسي..ويدرس اجلـماعات 
أسس وديــنــامــيــات ونـتــائج الــســلـوك
الــســيــاسي مــســتــخــدمـا نــظــريــته في
الـسـيـاسـة ومـسـتـعـيـنـا بـنـظـريـات عـلم

نفس الشخصية بشكل خاص.
ادرك رؤســـاء دول    ومـن هـــذا الـــفـــهم
كــبـــار في الــعــالم حــاجـــتــهم لــعــلــمــاء
واسـتـعـانوا بـهم كـمـسـتـشارين الـنـفس
يـصطحبونهم مـعهم في لقاءاتهم بقادة
ســيــاســيــ كـبــار الســيــمــا في اوقـات
األزمـــات والـــصـــراعـــات..قـــدمـــوا لـــهم
لـيس فقط بـتحـليـلهم ـشورة الـعـلمـية ا
بـل وحـتى لـغـة مــا وراء كالم اخلـصـوم
اجلـسد الـتي تكشف مـا خفي..مـا يعني
أن لـعلـماء الـنفس احلق بـاألنشـغال في

ا يخدم شعوبهم. السياسة 
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  في 2003انــتـخــبت رئــيـســا لـرابــطـة
اسـاتـذة جـامـعـة بـغـداد عـمـلت بـنـشاط
ادى الـى اســـتــــشـــهــــاد اســـتــــاذين من
هــيـأتـهــا األداريـة. وقــد تـرأست وفـودا
قـابلت اعضاء مجلس احلـكم باستثناء
سـاواة اسـاتذة ـعـمـم لـلـمطـالـبـة  ا
اجلــامــعـات في الــعـراق بــأقــرانـهم في
ــر وقـتــهــا حـدد ألن بــر دول اخلــلــيج
راتـب األسـتـاذ اجلـامــعي بـ مـئـة الى
ما اضطر كثيرين الى ان ثالثمئة دوالر
يــبـيـعـوا مــكـتـبـاتــهم. وكـان بـ الـذين
قـــابــلــنــاهـم الــراحل الــدكـــتــور احــمــد
ـا انـتـهى الـلـقـاء انـفـرد بي اجلـلـبي..و
وعـــرض عـــلي األنـــضـــمـــام لـــكـــتـــلـــته

السياسية..واعتذرت.

مــؤسس ورئـيس اجلــمـعـيــة الـنـفــسـيـة
العراقية

تــعـلـيـقـا عـلـى عـودة صـفـحـة (حـذار من
الـيـأس) لـتـواصل سـنتـهـا الـتـاسـعة في
جـريدة (الـصباح) كـتب الصديق األديب

عاصم جهاد بالنص ما يأتي:
 (اســـعــد صـــبــاحـــا . االخ الــدكـــتــور

العزيز..حتية وأشواق ..أقول:
انـشغل بهـموم اجملتمع وايـجاد احللول
لـها..واتـرك السـياسة وهـمومـها التي ال
تـنتـهي!.وال تضـيع وقتك وحتـرم الناس
من ايـجاد احلـلول والعالجـات النفـسية

للكثير من مشاكلهم وهمومهم.
لم جتـن من السـياسـية غيـر تعب الـقلب
ـــزاج واضـــاعـــة وتـــقـــلب وتـــعـــكـــيـــر ا
في مــقــابـل ذلك  لم حتــصــد من الـــوقت
حـذار من الـيـأس  غـير مـحـبـة وتـعاطف

وتفاعل اجملتمع األنساني.دمتم ألقا).
الــيـكم   ولــقـد نــشــرت نص نـصــيـحــته

اذج من التعليقات:
مؤيد للنصيحة

سمير العبيدي: هدف نظيف.
سـرحان الـزيدي: تقي حـمـيد كـرار كـاين

أتفق
هـادي علي: نصيحـة جيدة وحتتاج إلى
قـرار حـازم من قبـلكم لإللـتزام بـها بـعد

أألقتناع طبعا.
عباس موسى: اجمل وأنقى نصيحة.
جــــــلـــــيـل رهــــــيف: نــــــعم لــــــقــــــد قـــــال
الــســيــاســة مع هــؤالء الــفــارغـ حــقــا

خسارة وقت ودوخة راس.
: اعـتــقـد هــو يـريـد الــفـائـدة ·رائــد كـر
من اختصاصك النها نادرة..دمت االكـبر

بـصـحـة وعافـيـة وارق التـحـايـا للـعـزيز
عاصم جهاد.
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·ريــســان الــركــابي: يــقــول (ابـو گــاطع)
رحــمه الــله..الــسـيــاســة مـثل الــنــعـاس
ـكن ألي انـسـان ألنه ال  جتــيك غـصـبــا
يـــحب وطــنه أن يــرى اخلـــطــأ..ويــبــقى

صامتا.
د.نـصـيف جـاسم الدلـيـمي: ال أتـفق معه
مـع كــــبــــيــــر احـــــتــــرامـي وتــــقــــديــــري
فالـعلـماء هم ضمـير األمـة وهموم لـرأيه
الــنــاس تــقع ضــمن أولــويــات بــحـثــهم
ومـشـاكل احلـكم هم أول من يـشخـصـها

ويقترحوا حلوال لها.
حــسب الـله يـحـيى :حتــيـاتي الـصـادقـة
.الـسـيـاسـة تـدخل في صـلب كل شئ في
ـدرسة حـيـاتـنـا .احلـديث عـن اخلـبـز وا
ــشــفى والــســوق والــشــارع كـل هـذا وا
سـياسة .وهي لـيست بالضـرورة انتماء
ا هي وعينـا بكل شئ يجري حلـزب وا

حولنا.
نــاصـر عــزيـز:أحــنه الــعـراقــيـ بــشـكل
خــــاص ال نـــســـتــــطـــيع األبــــتـــعـــاد عن

مواضيع و هموم عالم السياسة.
عـبـد الـعـزيـز جـجـو:هل هـنـاك عمل دون

أن يكون له صلة بالسياسة?!
عــبـاس خــفــاجي: حـيــاتــنـا في الــعـراق
أصـبــحت كـلـهـا سـيـاسـة في سـيـاسه !!

كن االبتعاد عنها?!! فكيف 
حــــــسن ابــــــو الـــــســـــبـح: نـــــرى بـك كل
اخلــصالت الــطــيــبــة من ابــداع وغــيـرة

ونكران للذات.
عــشـتــار فـيـنــيـســا: الاتـفق الــنـصــيـحـة

ي وألنـــــنـي كـــــنـت األعالمـي واألكـــــاد
األبـــرز الــذي يـــظـــهــر عـــبــر(اجلـــزيــرة)
الـفضـائيـة العـربيـة الوحـيدة في 2003
ر طالبته ?ووجـهت كالما حادّا الى بر
بـاطالق سـراح ستـة دكاتـرة اختـطفـتهم
فان مديـر مكتبه بعث الـقوات االمريكـية
في الـيوم الثاني بعضوة مجلس احلكم
(الـــســيـــدة جل) وابــلـــغــتـــني بـــدعــوته
ـقابلته.وح انـتهى احلوار معه بوعد
ّح لي بــأنه يــســره بــاطـالق ســراحــهم
الـــتــعـــاون مــعـه..ولــو ان احـــدا غــيــري

استثمرها لكان اآلن في اميركا.
وبـسبب نشاطي األعالمي واجلماهيري
ـدى( الــتــقـدمــيـة ومــقــاالتي بـجــريــدة ا
الــوحـيــدة حــيـنــهـا) تــعـرضت حملــاولـة
اغــتــيــال في شــارع ابي نــؤاس صــبـاح
احــد ايــام تـــوجــهي لــرئــاســة جــامــعــة
بــغـداد..مـا اضـطـرني الى ان اغـادر الى

اربيل في.2005
وكـنت اسست في 2017مـنـظمـة (جتّمع
ــيـ عــقــول) تــضم نــخــبــة من األكــاد
ـثقـفيـ والفـنانـي واألعالمـي من وا
عقدنـا مؤتمرات داخل الـعراق وخارجـه
واقـــــــمــــــــنـــــــا نــــــــدوات فـي بـــــــغـــــــداد
فـالــتــقى بي قـيــادي بـارز واحملــافـظــات
يــــــــعـــــــــرض عــــــــلـيّ األنـــــــــضــــــــمــــــــام
.وقـبل كـذا حلــزبه(األسالمي)!فـاعـتـذرت
سـنـة ..زارني وفد من احلـزب الشـيوعي
الـعراقي في بيتي بشارع حيفا..وعرض
عـــليّ الـــعـــودة لـــلـــحـــزب فـــشـــكـــرتـــهم

واعتذرت.
اقـول هــذا ألثـبت انـني مـا كـنت طـامـعـا
ـنصب سـياسي وان مـا كنت اقوم به
مـن عـقـد مـؤتـمــرات ونـدوات في بـغـداد
كــانت تــسـتــهـدف ومــراكــز احملـافــظـات
تـقـد النـصيـحة الـعلـمـية لـلسـياسـي
واشــــاعــــة الــــوعي األنــــتــــخــــابـي بـــ
الــعـراقــيــ من مـنــطــلـقي عــلم الــنـفس
الــــــــــســــــــــيــــــــــاسـي وعــــــــــلـم نــــــــــفـس
الــشــخــصـيــة..وســنــبــقى نــواصل هـذه
ــهـمــة من اجل شــعب اســتـثــنـائي في ا
قومات ألن تلك كـل ا وطن اسـتثنـائي 

يعيش  بحرية وكرامة.
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البحث عن احلقيقة ألنها تطرح السؤال
تـــلــو الـــســؤال ومن الـــســؤال تـــتــولّــد
ــعـرفــة تــنـتج ــعــرفـة اإلنــســانـيــة وا ا
معارف أخرى تتراكب وتتفاعل وتتراكم

على مرّ العصور.
وأجــوبـة الـعـلم تـخــتـلف عن أجـوبـة
الـفلسفة األولى نهائية أو شبه نهائية
في حـ أن الـثـانـيـة مـفـتـوحـة ولـيـست
يـقـيـنيـة أو مـكـتـملـة. وجـوهـر الفـلـسـفة
ـا تـعـمـيق لــيس امـتالك احلـقـيـقــة وإ
ــرء أنه الــبــحث عــنــهــا. وإذا تــصــوّر ا
امـتـلك احلـقـيقـة مـثـلـما تـذهب إلى ذلك
جـميـع األيديـولوجـيات الـشمـوليـة التي
تـــدّعي األفــضــلـــيــة فــإنه يـــتــحــوّل من
ؤرق عن الـعـقالنيـة والـتأمل والـبـحث ا
احلـــقــيـــقـــة إلى دوغــمـــائـــيــة وجـــمــود
ـانــيـة تـبـشـيـريـة مــطـلـقـة الـعـقـيـدة وإ
وراكـدة في ح أن الفلسفة مسار دائم
بال ضـفاف والـفلـسفـة منـذ سقـراط تتم
مـن خالل مــنـــظـــور الـــعــقل عـــلـــمًــا أن
سـقـراط لم يـتـرك أيـة مـؤلـفـات مـكـتـوبـة
كن الرجوع إليها حيث كان فيلسوفًا
ـــارس الــتـــفــلـــسف احلي شـــفــاهـــيًــا 
واحملـــاورة. والــتـــفــلـــسف هــو مـــنــطق
الـــعـــقـل. وكـــان صـــاحـــبي يـــردّد إذا لم

أتـــفــلـــسف فـــســـوف يــتـــفـــلــسـف عــليّ
اآلخـرون فدعنا نتفلسف ففي التفلسف
وقـــــد ســــبـــــقت نـــــصـــــنع األفـــــكــــار.
الـريـاضـيات الـفـلـسفـة وأخـذت األخـيرة
عــنـهـا طـرائـقــهـا ومـنـهـجــيـتـهـا وكـتب
ية الفـلسفية أفالطـون على باب األكـاد
في أثـينـا "ال يدخل عـليـنا إلّـا من له علم
بـــالــريــاضــيــات" وهـــذا األمــر له عالقــة
ـفاهيم الـتي أخذت الـفلـسفة بـصنـاعة ا
تــسـتـخــدمـهــا لـتـحــلـيل الــوجـود وفـهم

تنوعة واخملتلفة. ظواهره ا
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وعـــنــدمـــا تــقــول فـي الــريـــاضــيــات
ربّع فـإنك تعـبّر ثـلّث أو ا الـدائـرة أو ا
عـن أشياء مـوجودة فـي الكـون محدّدة
دائـــريــة أو مـــثــلّــثـــة أو مــربّـــعــة وهي
مـفـاهـيم ذهـنـيـة غـيـر مـاديـة بل أشـكال
هـنـدسيـة ومـفـاهيم ريـاضـية لـهـا عالقة
تـساوية ـسافـة ا بـالنـقطـة التي تـمثّل ا
ـركز ـعـلـومـة الـتي هـي ا بـ الـنـقـطـة ا
ربّع واحلالج ثـلّث أو ا وبـ أضالع ا
هـــو الــقـــائل " الــنـــقــطـــة أصل كل خط
واخلـط كـلّـه نــقط مــجــتـمــعــة. فال غــنى
لـلخط عن النقطة وال للنقطة عن اخلط.
وكـل خط مــســـتــقـــيم أو مــنـــحــرف هــو

متحرك عن النقطة بعينها وكلّ ما يقع
عـــلــيه بـــصــر أحـــد فــهـــو نــقـــطــة بــ

 ." نقطت
وقـد صاغت الـفلسـفة مفـاهيم على ذات
اإليــــقــــاع وإن اخــــتــــلــــفت فـي الــــدقّـــة
والــتــحـديــد ألن الــظــواهـر الــوجــوديـة
اإلنـسانية نسبيـة مختلفة من جيل إلى
جـيل ومن عصر إلى عـصر ومن إنسان
إلى آخـر لذلك فـإن الفلـسفـة هي نشاط
مــعـرفـي مـتــمـيــز ومـتــطـوّر وال يــعـرف
االسـتقـرار مثل الـرياضـيات فال نـهاية
لـلفلـسفة وإنهـا ال تموت أو تنـدثر كما
جـرى الترويج لـذلك تساوقًـا مع نظرية
"نـهايـة التـاريخ" لفـرانسـيس فوكـوياما
بـــعــد انــتـــهــاء عــهـــد احلــرب الــبــاردة
وحتـــوّل الـــصــراع األيـــديــولـــوجي من
شـكل إلى شكل آخر فتمّ اعتماد نظرية
ظــفـــر الــلــيــبـــرالــيــة الــتـــاريــخي عــلى
ــسـتـويــ الـسـيـاسـي واالقـتـصـادي ا
ستوى األخالقي والقيمي فـضلًا على ا
بزعم توقّف التاريخ عند هذه الفاصلة.
ولـذلك فإن عملية التفلسف تبقى قائمة
ومـسـتـمـرة أمّا الـنـصـوص الـفلـسـفـية
فـإنها شيء آخر في حـ أن التفلسف
هــو الــذي أنــتج الــنــصــوص عـلـى حـدّ

إذا كـان أفالطون يُعرّف الـفلسفـة بأنها
ـتـعالـي على "عـلم الـوجـود احلـقـيـقي ا
الـعـالم الـظـاهـر" فـإن تـلـمـيـذه أرسـطو
الـذي درس على يده حـتى بلغ األربع
باد قـال عن الفلسفـة أنها بحث عن ا
األولى لـلوجود فـهل مثل هـذه األسئلة
الـوجـوديـة كـافـية فـي إعطـاء الـفـلـسـفة
ـاهـية ـطـلـوبة لـلـكشف عن ا األهـمـية ا
(الـــصــــيـــرورة)? أم أن األمـــر يـــتـــعـــلّق
ـــفــكــر ــفــاهـــيم حــسب ا بـــصــنــاعـــة ا

الفرنسي جيل دولوز?
وسـؤال الفلـسفة هـو سؤال التاريخ
أيـــضًــا بـــشــمـــولــيـــته ولــذلـك قــيل أن
الـفلـسفـة "أم العـلوم" أمّـا التـاريخ فهو
"أب الـــعــلـــوم" وبــالـــطــبع فـــلــكـل عــلم

خـواصه فخواص الفيزياء غير خواص
الـكـيـمـيـاء وكـذلك الـعـلـوم االخـرى مـثل
الــفـلـك والـريــاضـيــات والـطب واألخالق
والـنفس واالجـتمـاع وغيـرها ولـكل علم
حــقـله وحـدوده حــتى وإن تـداخـلت مع
عــلـوم أخــرى. أمّـا الــفــلـســفـة فــهي عـلم
الــكـلّـيــات والـوجـود اإلنـســاني الـكـوني
ولـــيس عــلم اجلـــزئــيــات والـــعــقل هــو

موضوع الفلسفة األساسي.
وقــد ســـبق ســقــراط  أفالطــون لــكن
نـصـوصه لم تـصـلـنـا إلّـا عـبـر أفالطون
وكان سقراط يعتقد أن طريق الفلسفة ال
يـنتـهي والـفالسفـة بتـفلـسفـهم يسـعون
لــــلـــــوصــــول إلى احلـــــقــــيــــقــــة دون أن
يـدركونهـا وهكذا تبـقى الفلسـفة جوهر

عروف تـعبير كانط. وقـد سار أرسطو ا
زيد من عـلّم األول بالـفلـسفـة نحـو ا بـا
ـنـطق من أجل الـعـقالنـيـة ووضع عـلم ا
ضــمـان الـتــفـكــيـر الـصــحـيح. وإذا كـان
أفالطون نحا نحو السماء بتأكيده على
ــثـل الــعــلــيــا فــإن الــقـــيم واألفــكــار وا
أرســـــطـــــو تـــــوجّـه إلى األرض أي إلى
ادي الـنـاس تـعـبـيـرًا عن فـهم الـعـالـم ا
اإلنـسـاني. وحـسب أوغـسـت كونـت فإن
ثالث مراحل مرّت بها الفلسفة األولى-
ـيثولوجـيا (األسطورة); ـستندة إلى ا ا
ـيتـافيـزيقـيا والـثانـيـة - القـائمـة على ا
(مـا وراء الطبيعة); والثـالثة - العلمية;
السـيّمـا بالـبحث عن التـجربـة. وقد جاء
االنـعـطاف الـكبـير في الـفـلسـفة عـلى يد
كــانـط حــ قــدّم تــصــوّراته عن عــلــوم
الــطـبــيـعــة وقـبل ذلـك كـان ديــكـارت قـد
شـطر الـفـلسـفة إلى قـسمـ متـناقـض
بـ تــيـار مـثـالي ال يـعـتـرف بـالـتـجـربـة
وتــيـار جتـريــبي يـعـتــبـر الـتــجـربـة هي
عـرفـة الـعـالم. وتـبعه ـصـدر الـوحـيـد  ا
حتــوّل مــفـــصــلي آخــر لــدى هــيــغل من
خـالل الـديــالــكــتــيـك (اجلــدل) وهــو مـا
طــوّره مـاركس وصـولًـا إلى جـاك دريـدا

وميشيل فوكو.   
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بــالـــقــارة والـــتي عــمـــلت من خالل
ارتباطها بكرة القدم على النهوض
بـهـذا اجلـانب  لـتـخـرج إلى الـنـور

جائـزة احللم
اآلســـــــيــــــوي
ـــنـــظـــمـــات )
اجملـــــــتــــــــمع
ــــــــــــــــــــدنـي ا
وافـــــــــــــــــراد)
جتـــــســـــيــــدا
الهـــــتــــــمـــــام
االحتـــــــــــــــــاد
اآلســـــــيــــــوي
بـالـشخـصـيات
ــنــظــمـات وا
الــــفـــــاعــــلــــة
وإعـــطــائــهــا
ــــــزيـــــد من ا
االهـــــتــــمــــام
والـــتـــقـــديـــر
وهــــــــــــــــــــــــي
اخلطوة غير
ـــســـبـــوقـــة ا
على مستوى
االحتــــــــادات

القارية.

ـتـحـدة من أعـمـال إنـسـانـيـة حول ا
ـبـادرات الــعـالم.وفي مـقـدمــة تـلك ا
الـــرائـــدة إطالق مـــؤســـســة احلـــلم
اآلســــيـــوي الـــتي تــــتـــولى تـــقـــد
ـساعـدات للـمجـتـمعـات اآلسيـوية ا
بـطـريـقـة شـفـافـة وفـعـالـة وذلك من
خالل تـقيـيم احلـاجات الـفـعلـية في
كـافة االحتـادات الـوطـنيـة األعـضاء
سـئولـيـة االجتـماعـية من بـرامج ا
ــشــاريع ومــراقـــبــة الـــتــطــور فـي ا
القائمة لضمـان احملاسبة والنزاهة
ـسـاعدات في االسـتـفادة مـن كافـة ا
ـــقــــدمــــة حــــيث عــــمــــد االحتـــاد ا
سئـولية اآلسيـوي لتحـويل جلنـة ا
اإلجـتـمـاعــيـة إلى مـؤسـســة قـائـمـة
بذاتـهـا ولهـا كادر إداري وصـندوق

مالي تتلقى من خالله التبرعات.
وتــوفـر مــؤسـســة احلـلـم اآلسـيـوي
الدعم في اجلوانب التالية: األطفال
والـــشـــبــاب الـــصــحـــة الـــتــعـــلــيم
والـنــزاهــة االنــدمــاج االجــتـمــاعي
والتـنـوع الدعم اإلنـساني وإضـافة
ــضـيـئـة عـلى أرض إلى اجلـوانب ا
الـــــواقع  لـم يــــتـــــغــــاض االحتــــاد
اآلســـــيـــــوي عـن إبـــــراز األســـــمــــاء
اخلــالــدة في اجلــوانب اإلنـســانــيـة

الــــعـــالم لـألنـــديــــة ودورة األلـــعـــاب
ــبـــيــة ومن أبــرز الـــنــجــاحــات األو
الـتـحـكـيـمـيـة كـذلك رفع عـدد احلـكام

النخبة في اإلحتادات الوطنية.
ـنـجزات في مـسـيرة  وتـعكس تـلك ا
الـتــحـكـيم اآلسـيـوي حـرص االحتـاد
بـرئاسـة الـشيخ سـلمـان بن إبـراهيم
عــلى تــطــويـر قــطــاع الــتــحـكــيم في
الـقـارة بـاعـتـبـاره أحـد أهم الـعوامل
لإلرتـقاء بـالكـرة اآلسـيويـة واهتـمام
مـعالـيه بـاحلكـام وتـقد كـافة أوجه
ـا يـعـزز من ـسـانـدة لـهـا  الـدعم وا
مـكــانـة الــتـحـكــيم اآلســيـوي والـذي
يـحفل بـالـعديـد من األسـماء الالمـعة
التي كتـبت اسمهـا بأحرف من ذهب
في الكثيـر من االستحقـاقات القارية

ية. والعا
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وعــاشت كــرة الــقــدم اآلسـيــويــة في
فــتــرة رئــاســة الـــشــيخ ســلــمــان بن
ابـراهـيم آل خـلـيـفـة خالل الـسـنوات
ـاضيـة حالـة من اإلستـقرار العـشر ا
والتناغم وجنح الرئيس في ترجمة
شــعـار بـرنـامـجه اإلنــتـخـابي (آسـيـا
ـتـحــدة) خالل فـتـرة رئـاسـته الـتي ا
سادت فيها روح الوحدة والتضامن

أركان كرة القدم اآلسيوية.
وجتــلت وحــدة الــعــائــلــة الــكــرويــة
اآلسـيـويــة في الـعـديـد من احملـطـات
فــكــان اإلجــمــاع اآلســيــوي الــهــامــة
حــاضـراً بـقــوة عـلى كــافـة الـقـرارات
الــــتي طـــرحـت عـــلى إجــــتـــمـــاعـــات
اجلــمـعـيـة الـعـمـومـيـة الـتي مـارست
ـــــنـــــاط بــــــهـــــا بـــــروح من الـــــدور ا
ـسـئولـية الـعـاليـة والـثقـة الـكبـيرة ا
برؤى وأفكـار رئيس اإلحتـاد القاري
الـرامـيـة لـتـطـوير مـخـرجـات الـلـعـبة

على كافة األصعدة.
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ــــســـئــــولــــيـــة واحـــتـل مـــوضــــوع ا
اإلجـتـمـاعـيـة اهتـمـامـا مـلـحـوظا من
االحتــاد اآلسـيــوي لــكــرة الــقــدم في
عـهــد  آل خــلــيـفــة وذلك في تــأكــيـد
للدور اإلنـساني الكـبير الذي يـتبناه
االحتاد الـقاري لـتقـد احتاد كروي
ــوذجي يــحــاكـي مــا تــقــدمه األ

ـاضـيـة وتــعـد الـسـنـوات الــعـشـر ا
ـبادرات شـاهـدة عـلى الـعـديـد من ا
وأوجه الـدعم الـتي قـدمـهـا اإلحتاد

القاري للحكام اآلسيوي حيث 
في شــهــر نـــوفــمــبــر 2017 إطالق
ــيــة احلــكـام فـي الـعــاصــمـة أكـاد
ــبـور وهي األولى ــالـيــزيــة كـواال ا
ي من نـوعـهـا عـلى الـصـعـيـد الـعا
حــيث يـــخــضع الــدارســـون فــيــهــا
لــبــرنــامج عــلـــمي عــلى مــدى أربع
ســنـوات يــشـمل ثالثــة مـســتـويـات
ويتضمن دورات متعددة تركز على
اجلـــوانب الــــفـــنـــيـــة والــــبـــدنـــيـــة
ية مقر وتتضمن األكـاد والذهنيـة
إقامة خاص للحكام مع الكثير من
تـعددة الـتي وفـرتها التـسهـيالت ا
دائرة احلكـام في االحتاد اآلسيوي
مـن أجل إعـــــــداد احلــــــكــــــام إلدارة
ــــبـــاريــــات في أجـــواء مــــريـــحـــة ا
ـية احلـكام وأفـرزت أكاد ومثـالـية
127 حـكـمـا جـديـدا من 35 احتادا
وطــنـــيـــا دخل مـــنـــهم 24 حـــكـــمــا

القائمة الدولية.
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وشــهـد الـتــحـكـيم اآلســيـوي طـفـرة
كــبــيـــرة وتــطــورا هـــائال في عــهــد
الشـيخ سلـمان بن إبـراهيم وجتلى
في رفع عـــدد حــكـــام الــنــخـــبــة في
الــقـارة اآلسـيــويـة إلى 110 حـكـام
الـى جــانـب اخــتـــيــار 19 حـــكـــمــا
آســـيـــويــا إلدارة مـــبـــاريـــات كــأس
الـعـالم 2022 في قــطـر وهــو أكـبـر
عـدد في تـاريخ الـتحـكـيم اآلسـيوي
فـي كـأس الــعـالـم بـعــد كـســر الـرقم
القـياسي الـسابق الـبالغ  16حكـما
آسـيـويا في نـهـائـيات كـأس الـعالم
2018 في روسيا حيث أن اختيار
سـبوق في تاريخ هذا الـعدد غيـر ا
نهائيـات كأس العالم يـؤكد التطور
ــلـــمــوس في مـــســتـــوى احلــكــام ا
اآلسـيويـ ويـعزز مـكانـة الـتحـكيم

اآلسيوي على الساحة الدولية.
 وبــاإلضـــافــة إلى ذلـك فــقـــد تــولى
العديد من احلكام اآلسيوي إدارة
ـبـاريـات الـنـهـائـيـة لـكـأس العـالم ا
لـلــشــبــاب وكــأس الــقــارات وكـأس
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غـلقة ـعسـكر الداخـلي وذلك في قاعةِ نـادي األعظمـيّة ا نتـخب الوطـني لكرة الـصاالت أولى حصـصه التدريـبيّة في ا خـاضَ ا
دير الفني بالعاصمةِ بـغداد بحضور أغلب الالعب الذي  استدعاؤهم من قبل اجلهاز الفني.هذا وأشرفَ على التدريباتِ ا
للمـنتخبِ محـمد ناظم الشـريعة فضالً عن مسـاعديه حميـد رضا شانديـزي وحس عبد عـلي ومدرب احلراس ميـشيل يوخنا
حاضرةٍ من قبل نائب رئيس اللجنة زياد شامل رحب فيها بالالعب رانُ  بطرس ومدرب اللياقة وهاب محمد رحيم.وبدأ ا
نـاقالً حتيات رئـيس ونائـبي وأعضـاء االحتاد الـعراقيّ لكـرة القـدم لهم مـشدداً على ضـرورةِ التـركيـز في الوحدات الـتدريـبيّة
طاولة واإلحماء نوطة لهم من قبل اجلهـاز الفني.و بدأت الوحدةُ التـدريبية التي هدفت إلى إجراء تـمارين ا وتطبيق الواجبـات ا

. تنوعة لرفع مستوى اللياقة البدنيّة والفنية وزيادة االنسجام ب الالعب ومن ثم إقامة عددٍ من التمارين ا
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قطف االحتاد العـراقي لكرة الـقدم أولى ثمار جنـاح البصـرة في تنظيم
ـقبلـة من بطـولة غرب بطولـة اخللـيج العربي "25 باستـضافـة النسـخة ا
ـقـبـل .. وجاء قـررة فـي حـزيران ا نـتـخـبـات حتت 23 سـنـة وا الـقـارة 
بية دون 23 سنة نتخبات األو قرار منح العراق حق استضافة بطولة ا
على هامش اجتماعات احتاد غرب آسـيا في العاصمة األردنية عمان..
ومع ان االحتـاد الــعـراقي لم يــتـطـرق إلى حتــديـد مـكــان إقـامـة بــطـولـة
ا تألق في استضافة بية  اال ان البصرة التي تألقت ا نتخبات األو ا
"25 جاهزة تـماما لـتعـزيز جناحـها االداري بآخـر في استـضافة بـطولة
نـتخبات حتت 23 سنة  ومالعب بغـداد وكربالء والنجف غرب القارة 
واربيل جاهزة ايضا لتحقـيق التفوق ذاته .. واحلديث عن النجاح يأتي
رة بثقة كبيرة انتزعت بارادة عـراقية غير اعتيادية في البصرة  هذه ا
تنتظـر ان تسهم في والدة كـرة عراقية اخـرى غير الـتي خسرت نزاالت
تفـائلون بـنجاح اضيـة .. ا ية عـديدة في السـنوات الـثالث ا قارية وعـا
ـقبـلـة من بـطولـة غـرب الـقارة اداري عراقي اخـر في تـنـظـيم النـسـخـة ا
نتـخبات حتت 23 سنة  يـتطلـعون الى معـاجلة االحتاد العـراقي لكرة
الـقــدم لالخـطـاء الــتي ارتـكــبـهــا عـلى مــسـتـوى تــنـظــيم دخـول وخـروج
اجلـمـاهـيـر  وتـمـكـ كـوادره الدارة بـطــولـة اعـلى مـسـتـوى من بـطـولـة
الحـظة الـتي سجلـها اخلـبير االداري اخلليج الـعربي .. وهـنا اشـيد با
الــدكــتـور حــســ الــزورائي حــيـث اشـار الـى اهــمـيــة امــتالك االداري
الـريـاضي الـعـراقي لـغـة ثـانـيـة (االولـويـة هـنـا لالنـكـلـيـزيـة) عـند تـنـظـيم
العـراق بطـولة قـارية او دولـية  وقـال الزورائي  ان االداري الـرياضي
العراقي لم يعان على مستوى اللغة في بطولة اخلليج العربي " "25الن
شـاركة في البـطولـة كانت عـربيـة .. وأهمـية الـلغـة الثـانيـة أبعد الفـرق ا
ـا النها سـبب رئيس في جناح من مجرد كـونها وسـيلة لـلتواصل  وا
اكـثـر مـن جلـنـة من جلــان الـبـطــولـة  الن احــتـمـال ان يــكـون رئـيس او
اعضاء عدد من اللجـان من جنسيات غيـر عربية  قائم بنـسبة مطلقة 
ـنح الـعـراق حق ـمـيـزة هي سـبب كـاف  وقـد يـقـول قـائل ان مالعـبـنـا ا
اسـتـضـافـة بـطـوالت عـربـيـة و قـاريـة  وانـا ال اخـتـلف مع هـذا الـرأي 
اذا اليخطط االحتاد العراقي ووزارة الشـباب والرياضة واللجنة ولكن 
ـبيـة الـوطـنـيـة الـعراقـيـة  لـنـجـاح كـامل عـند تـنـظـيم بـطـوالت قـارية االو
عـروف في قنوات "الكأس" ية.. واعيـد هنا ما قاله مـقدم البرامج ا وعا
الــقــطــريــة  عن اجلــمــهــور الـــعــراقي كــرّمــوا هــذا اجلــمــهــور الــراقي
ـسـتقـبل  وكان يـقـصد تـنـظيم بـطوالت االستـثـنائي بـعمـل أفضل في ا
اعـلى واجنـازات اكـثـر لـكـرة الــعـراق .. واعـود الى اجلـمـهـور الـعـراقي
ـتيـم بـحب كـرة الـعـراق وحب كـرة الـقـدم  واقول انـه ضـمان الـعـزيـز ا
جناح معنوي مؤكد اليـة بطولة عربية وقاريـة اودولية تقام في أي ملعب
عـراقي حـائـز عـلى مـوافـقــة االحتـاد الـدولي "فـيـفـا"  واكـثف االهـتـمـام
بــاجلــمــهــور النه ورقــة حــيــويــة جــدا بــيــد االحتــاد الــعــراقي يــجب ان

يستثمرها على افضل نحو .
ـنتـخـبات ـقبـلـة من بـطولـة غـرب القـارة  االعداد السـتـضافـة الـنـسخـة ا
حتت 23 سنـة يجـب ان يبـدأ اليـوم ولـيس غداً 
لتعـزيز االيـجابـيات وردم الـفجوات الـتنـظيـمية
الـتـي بـرزت في بــطــولـة اخلــلــيج الــعـربي 25
ركز بي با ويجب ان يكون فوز مـنتخبنـا االو

االول  أولوية أيضاً.
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يـضع اإلحتـاد اآلسيـوي لـكـرة الـقدم
اللمسات النهائية على التحضيرات
اخلــاصـة بـعـقـد اجـتـمـاع اجلـمـعـيـة
الـعــمـومـيـة الـثـالث والـثالثـ الـذي
ســيــعــقــد في قــاعــة مــركـز اخلــلــيج
لـلمـؤتـمرات بـالعـاصمـة الـبحـرينـية
وســيــتم ــنــامــة الــيــوم األربــعــاء  ا
خالله تــزكــيــة الــشــيخ ســلــمــان بن
ابــراهـيم آل خـلـيــفـة رئـيس اإلحتـاد
اآلســيـوي لـواليــة ثـالـثــة في رئـاسـة
اإلحتــاد الــقــاري تـــمــتــد حــتى عــام
2027 إلى جــانب إنـتـخــاب أعـضـاء
ـثلي ـكـتب الـتنـفـيـذي لإلحتـاد و ا
القارة اآلسيـوية في مجلس اإلحتاد
الــــدولـي لــــكـــــرة الــــقـــــدم لــــلــــدورة

اإلنتخابية القادمة.
وعــقــدت الـلــجــنــة االنـتــخــابــيـة في
اإلحتــــاد اآلســـيــــوي لـــكــــرة الـــقـــدم
اجـتـمـاعـا بحـثت فـيه الـتـحـضـيرات
ـتـعـلـقـة بـعـقـد اجـتـمـاع اجلـمـعـية ا
كــمــا عــقـدت الــلــجــنـة الــعــمــومـيــة 
ثـلي الفـيفا اجتـماعا مـشتـركا مع 
 خـالله اســتـعــراض كــافــة األمـور
ـثلي اخلـاصة بـاجـراء انتـخـابات 
القارة اآلسيوية في مجلس الفيفا.
 وبينما تتواصل الـتحضيرات لعقد
االجــــتــــمــــاع الــــثــــالث والــــثـالثـــ
لـلـكـونـغـرس اآلسـيـوي تـنـظـر أسـرة
الــــكـــرة اآلســـيـــويـــة بـــكل إعـــجـــاب
لـلــخــطـوات الــتي قــطــعـهــا االحتـاد
اآلسيوي لكرة الـقدم في عهد معالي
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة
لـتـطـويـر قطـاع الـتـحـكـيم في الـقارة
اآلسـيـويـة بـاعـتـبـاره أهم مـرتـكـزات
نظومة الـكروية وجزء رئيسي من ا
ـــثــله ـــا  جنــاح أي حـــدث كــروي 
العب من أهمية في حتقيق قضاة ا
عـوامل الـنـجاح خملـتـلف الـبـطوالت
حــيث عــمـد االحتــاد من خالل إدارة
الــتـــحــكـــيم إلى وضـع الــعـــديــد من
اخلـطط واالسـتـراتـيـجـيـات الـرامـية
إلى مــسـاعــدة االحتـادات الـوطــنـيـة
لــتـــخـــريج أفــضـل احلــكـــام وصــقل
قـــدراتــهم إلدارة أكـــبـــر الــبـــطــوالت

ية. القارية والعا
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يخوض الـطالب رابع الترتيب24
بـسـبع انـتـصـارات رحـلـة بـصـرية
ـواجـهـة نـفط مـحـفـوفـة اخملـاطـر 
البصـرة في معلقـة اليوم األربعاء
ضمن مباريـات الدور الرابع عشر
متـاز الذي يشـهد اقامة للـدوري ا
اربع مــــــواجــــــهـــــات واحــــــدة في
الـعـاصـمـة والـبــقـيـة في الـبـصـرة
واربــيل وزاخــو وقـــد ال تــخــتــلف
مـــهـــمــة الـــطالب عن خـــســـارتــهم
وجـعة من اجلـوية الـتي منـحته ا
االنـفراد بـالصـدارة النهـا ستـكون
صعبـة امام الظروف الـتي ستقام
فـيــهــا لــكــنــهم يــســعــون الــعـودة
بـــالــنـــقــاط كـــامــلـــة في ظل عــودة
ـنــتــخب الــذين لــديـهم و العـبـي ا
سـيكـونون بـ أقرانـهم وتصـميم
همة بافضل اجلميع على حسـم ا
كن حتمل النتيجة طريقة النه ال
الـســلـبـيـة الــثـانـيــة تـوالـيـا وسط
ـتــغـيــرات الـتـي تـواجه الــفـريق ا
الـذي سـيـكـون امـام اخـتـيـار اكـثر
من مــهـم وبــاهــتــمــام و مــتــابــعـة
االنـصـار في ان يــعـود بـالــسـرعـة
دون تـاخـيـر لـطـريق االنـتـصـارات
ـة العـدو اللدود بعـدما مـني بهز
ــاضــيـة والــعــمل عــلى اجلــولــة ا
مــسح غــبـارهــا لــكي اليـبــتــعـدون
اكـــثـــر بــــعـــد الـــتـــراجع مـــوقـــعـــا
االســبـــوع االخـــيـــر واالمل في ان
يــتـقــدم لألمـام بــتـنــظـيم صــفـوف
اللعب الـتي تضم أكثـر من عنوان
قــادرة عـلى قـلـب االمـور والـعـودة
للـمنافسـة والتأثـير فيهـا والرغبة
في الـتــواجـد في مــربع الـتــرتـيب
وانتهاز الفرصة خلطف الوصافة
ــنــون و الـــتــطـــلع لـــلــصـــدارة و
ـرحـلـة األولى الـنـفس في انـهـاء ا
فـــيـــهـــا الن غــيـــر ذلك ســـيـــقل من
حــظــوظـهم ولــوانــهم يــتـمــتــعـون
بــــهــــجـــــوم واضح ودفــــاع راكــــز
والــقـدرة عـلى اســتـعـادة الـتـوازن
من الـــبــصـــرة لــكن األمـــر لم يــكن
ســـهال امـــام مــنـــافس ســيـــحــاول
خــطف الـــنــتــيـــجــة عـــبــر امــتالك
افـــضــلـــيــة ظـــروف الــلـــعب الــتي
يتمتع فـيها ومعانـاة اجلماهيرية
ذهـابـا عــنـدمـا خــسـر الـزوراء من
الــــنـــجـف واجلـــويـــة مـن الـــوسط
وتـــذبـــذب الـــشـــرطـــة وســـيـــكــون
الـتــحـدي اكـبـر بـوجه الـطالب في

ظـل تـــراجع حـــالـــتــهـــمـــالـــفـــنـــيــة
ة الدور والنفسية بعد جترع هز
ـــــــاضي والزالـت مــــــثـــــــار قــــــلق ا
االنصار بإنتظـار ما يحصل اليوم
لالبتعاد من الدخول في ازمة ثقة.
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والزال نــفط الـــبــصــرة مــتــوازن و
ـسـتـوى مـؤثـر يـواصل الـظـهـور 
بعـيـدا عن احلـسـابـات الـتـقـلـيـدية
وسـم واستـمـريـظـهر مـنـذ بـدايـة ا
حـماسـا وشـجاعـة ويلـعب بـتركـيز
قدوره تفادي النتيجة السلبية و
ــنـافـسـ عــلى الـلـقب امـام احـد ا
ودفـــعــهـم لــلـــخــلف قـــبل اخلــروج
لــلــمــواجــهـة االكــثــر صــعــوبـة مع
اجلـويـة مــا يـتـعـ الـتــركـيـز عـلى
لــقـــاء الــيــوم وحــســمه بــتــكــريس
ـشـاركة ان ظـروف الـلعب وجـعل ا
تــســيـر اكــثـر تــأثــيـرا وتــعـزيــزهـا
بالنقـاط االكثر اهمـية في التعويل
عـلـى انـتـفــاضـة يـخــطط لـهــا عـبـد

الـــوهــــاب ابـــو الــــهـــيـل واتـــبـــاع
الـــطــريــقـــة الــتي تـــؤمن اخلــروج
ــتــاثـر بــالــفــوائــد كــامــلــة امــام ا
ـــاضي بـــفـــقـــدان نـــقـــاط الـــدور ا
لـكـنهـامـهمـة مـختـلـفةامـام االثـن
ــعـــنــوي فــضـال عن تـــأثــيـــرهـــا ا
للمضيف بعد االداء الذي ظهر به
داخل وخـارج الـبـصـرة لـكـنه يرى
ــــرة مــــخــــتــــلف كل شيء هـــــذه ا
وسيحـاول القيام بـالعمل االفضل
ودعم ســجـل االرض بـالــفــوز رغم
الـــفــوارق الـــفـــنـــيــة لـــلـــطالب من
الالعب والنتائج بتحقيق سبعة
انـتصـارات مقـابل اربعـة واألقوى
هــــجـــــومــــا ودفــــاعـــــا و كل هــــذه
االمـــتـــيـــازات ســــتـــخـــتـــفي امـــام
ـنح حتــديــات الـلــقــاء الــذي قــد 

فرصة التفوق ألهل البصرة .
jHM «Ë uš«“

ويدخل زاخـو الذي ظهـر مهـاجما
ــواجـــهــة الــنــفط حتت اخــرمــرة 
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مـدريد (أ ف ب) - قال اجمللس األعلى
لــلـريــاضـة في إسـبــانـيــا االثـنـ إن
اكــثــر من 10 مــشــجّـعــ لــنـادي بــلـد
ّن وجّهـوا إهانـات عنـصرية الـوليـد 
لــــنــــجم ريــــال مــــدريــــد الـــبــــرازيــــلي
فـيـنـيـسـيـوس جـونـيـور خالل مـباراة
اضي ضـمن الدوري احملـلي الشـهر ا
ســيـــنــالــون عــقــابـــهم.ووجّه عــدد من
مــشـجـعـي اصـحـاب االرض االسـاءات
لكي 2≠ لـلجناح البرازيلي خالل فوز ا
صـفـر في  30كـانـون االول/ديـسـمـبـر
ــا دفع بــرابــطـة الــدوري االســبـاني
لــــــتـــــقــــــد شـــــكــــــوى إلى احملــــــاكم
احملـلـيـة.وذكـر اجملـلس في بـيان له أن
ــكـــافــحــة الــعــنف جلــنـــته اخلــاصــة 
والــعـنــصـريـة وكــراهـيــة األجـانب في
ــــعــاقـبـة الــريـاضــة "بـدأت إجــراءات 
" بــشـأن هـذه أكــثــر من 10 مــشـجــعـ

احلادثة.
وأضــاف الــبــيـان أن الــشــرطــة جتـمع
الـبـيانـات قـبل التـوصـية بـالـعقـوبات
والـتي قد تشمل غرامات قدرها 4000
يــورو (حــوالي  4300دوالر) وحــظــرًا
العـب.وتـقــدمت ــدة عــام واحــد من ا
رابــطــة الــدوري اإلســبــانـي بــشــكـوى
شـجع وقـالت إنها لـلشـرطة بشـأن ا
قـدمت تـسـجيالت فـيـديو وتـسـجيالت

صـوتية تمـكنت من جمعهـا.كما عقدت
الـلـجنـة اجـتـماعًـا اسـتثـنـائيًـا االثـن
ـنـاقـشـة حـادث آخـر يـتـعـلق بـالالعب
الـــبـــرازيـــلي الـــبـــالغ من الـــعـــمــر 22
عــامًـا.إذ عُـلـقت دمـيــة تـرتـدي قـمـيص
فـيـنـيـسـيـوس عـلى جـسـر بـالقـرب من
مــــلـــعـب تـــدريـب ريـــال مــــدريــــد قـــبل
مــواجـهـة ربع نـهـائـي كـأس اسـبـانـيـا
ــاضي أمـام أتــلـتـيــكـو مع األســبـوع ا

رسالة تقول "مدريد تكره ريال".
وشـــرح اجملـــلس أن الـــشــرطـــة بــدأت
حتــقــيــقًــا لـتــحــديــد من يــقــفـون وراء
"األعـــمـــال احلـــقـــيـــرة" بـــاســـتـــخـــدام
ــنـشـورة ــرور والـصـور ا كــامـيـرات ا
عـلى وسائل الـتواصل االجـتماعي.في
ــــوسم فــــتح وقـت ســــابق من هــــذا ا
االدعــــاء اإلســــبــــاني حتــــقــــيـــقًــــا في
االنــــتـــهـــاكــــات الـــعــــنـــصــــريـــة ضـــد
فـينيسيوس من قبل مشجعي أتليتكو
مــدريـد بـنـاء عــلى لـقـطــات تـخـلــلـتـهـا
هــتــافـات وصــفـتـه بـالــقــرد قـبل دربي
مــــدريــــد فـي أيــــلــــول/ســــبــــتــــمــــبــــر
دعون التحقيق قائل اضي.أغلق ا ا
سـتحيـل توجيـه االتهام إلى إنـه من ا
شـخص مع على الرغـم من الطبيعة
الئــمـة وغــيـر "غــيــر الـســارة وغـيــر ا

احملترمة" للهتافات.
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{ بــاريس (أ ف ب) - "لـم يــعـد (نــويل
لــو غـريت) يـتـمـتع بــالـشـرعـيـة الالزمـة
إلدارة" االحتــاد الـفــرنـسـي لـكــرة الـقـدم
بـسـبب "سلـوكه جتاه الـنسـاء" وفق ما
ؤقت لبعثة التدقيق في أشـار التقرير ا
االحتــاد الــفــرنــسي لــكــرة الــقــدم الـذي
حصلت وكالة فرانس برس على نسخة
ؤقت .ويشـير هذا التـقرير ا مـنه االثن
لـلـمفـتشـيـة العـامـة للـتعـلـيم والريـاضة
والـبحوث بـتكلـيف من وزارة الرياضة
ــاضي إلى أن ســيــاسـة فـي اخلـريف ا
االحتـــاد بــشـــأن الــعـــنف عـــلى أســاس
اجلـــنس والــعـــنف اجلـــنــسي "لـــيــست

فعالة".
وأمــــام مـــســــؤولي االحتــــاد حـــتى 13
شـــــبـــــاط/فــــبـــــرايـــــر لـــــتــــدويـن هــــذه
االسـتـنتـاجـات والـرد علـيـها قـبل نـشر

التقرير النهائي.
جـاء فـي الـتـقـريـر "تـعـتـبـر الـبـعـثـة أنه

نــــظــــرًا لــــســــلــــوكه جتــــاه الــــنــــســـاء
وتـصـريـحـاته الـعـامـة وإخـفـاقات إدارة
االحتـاد الـفـرنـسي لـكـرة الـقـدم لم يـعد
الــسـيــد لـو غــريت يـتــمـتع بــالـشــرعـيـة
الـالزمـــة إلدارة وتــمـــثـــيـل كـــرة الـــقــدم

الفرنسية".
يخضع لو غريت الذي  تعليق مهامه
مـنـذ  11كـانـون الـثـاني/يـنـايـر احلـالي
لــتـحــقـيق بــتـهـمــة الـتــحـرش األخالقي
واجلــنــسي.وذكــر الــتـقــريــر أن مــوقـفه
ـكن وصـفه عـلى األقل جتـاه الـنـسـاء "
بـأنه مـتـحـيـز جـنـسـيًـا" وقـال إن هـناك
ــرجح أن أدلـــة عـــلى أن ســلـــوكه "مـن ا
يُـعـتـبـر إجـرامـيًـا" وهي كـلـهـا اتـهـامات
يـنفيهـا شخصيًا.كـما استهـدف التقرير
ــمـارسـات اإلداريــة لـلــمـديـرة الــعـامـة ا

لـالحتـاد فـلــورانس هـاردوان الـتي 
كن تـعلـيق أيـضًا مـهامـها قـائال إنه "

وصفها بالوحشية".

انــظـار جــمـهـور والــكل مــنـتــشـيـا
بــــــالــــــفــــــوز الــــــكـــــبــــــيــــــر عــــــلى
الـديوانـيةبـخـمسـة اهداف لـواحد
والــتــقـدم مــركــزا وســيـكــون عــنـد
خطوة اذا ماجتاوز خطوط النفط
عــنـدهــاســتـكــون عــريـضــة اذا مـا
تـــعــــثــــرت فــــرق نـــوروز واربــــيل
والــقـاسم مـا يـجــعل من الالعـبـ
ـدعــومـ بــعــدد من احملـتــرفـ ا
مؤخرا اللعب بشعار يجب الفوز
لــذلك سـيــحــاولــون حــسم االمـور
ـطــلـوب بــعـد الــتـوجه بــالـشــكل ا
لـتـجـاوز فـتــرة اإلحـبـاط ويـنـبـغي
اخلــروج من مـــنـــطــقـــة الــهـــبــوط
الــشـغل الــشـاغـل لـلــفـريق واهــلـة
سار في ظل والكل يـامل بتـغيـر ا
اإلجـراءات الـتي قـامت بـهااالدارة
ــنـاسب واتـت ثـمــارهـا بـالــوقت ا
االو لـيــة بــالـعــودة من من مــلـعب
كـربالء بأعـلى نتـيجـة بعـد تعـزيز
الهـجوم بفـضل اضافة احملـترف

والــتـعـويل الـيـوم عـلى الـفـرقـة في
ــــنــــافس ثــــامن عــــشـــر ايــــقـــاف ا
الــتــرتــيب وتــعــمــيق أزمــته وسط
االمـــــور الـــــتي زادت تـــــعـــــقـــــيــــدا
وتــراجـعـا دون مـعــاجلـة األسـبـاب
ـعاناة هي ـدرب لكن ا رغم تغـير ا
هي بـعـد الـتـعـرض لـلـكـبـوات وقـد
عـنوية تتـضاعف في ظل احلـالة ا
الصـــحــــاب االرض والـــرغـــبـــة في
جتــاوز األزمـــة كــامــلـــة عن طــريق
الـتـوازن في الـنـتـائج الـتي يـفـتـقد
إلــيـــهــا الـــضــيف لـــكن عـــنــاصــره
ا عليها وسوف ستحاول القيام 
تــكــون مـبــاراة مـهــمــة يـبــيت لــهـا
حــكــيم شــاكــر في الــتــعــويل عــلى

خبرته .
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وقف ويسعى الكرخ حادي عشر ا
18 استعـادة التوازن بـعد خسارة
الـنـفط وتـعـادل مع الـوسط عـنـدما
يـــقــــابل اربـــيـل ويـــنـــظــــر إلى مـــا
وقع هـوابـعدفـي تغـيـر الـوضع وا
ــــطــــلــــوب من خـالل الــــظــــهــــور ا
بــاالعـتــمــاد عـلى العــبــ اغـلــبـهم
ـــاضى وفي كل ــوسم ا مــثــلـــوه ا
االحـوال يــسـعى اليـقـاف الـتـراجع
جموع الفريق عبر جتديد الثـقة 
لــلــعـــودة إلى الــنــجــاحــات جلــعل
األوضـــاع عــلى مــا يــرام من خالل
الـطريـقـة التي يـتبـعـها احـمد عـبد
ـجـمـوعـة اجلــبـار الـذي يـحـضى 
من الـوجــوه الــقـادرة عــلى تــقـد
ـســتــوى ولـو االمــر لــيس سـهال ا
ــــبــــاراةصــــعــــبـــة عــــلى وجــــعل ا
ـنافـسات واخلـروج في النـتيـجة ا
الـــتي جــاء يـــبــحث عــنـــهــا أربــيل
لــتـدارك تـداعــيـات االدوار األربـعـة
االخيـرة ودخل ازمة ثقـة مع نفسه
وجــمـهـوره والـفـشل في اسـتـعـادة
الــتــوازن حـتـى في مــلــعـبـه وامـام
جـمـهـوره الـغـاضب بـعـد الـتـراجع
لـلــخـامس عـشـر 13والزال يـعـاني
حتـديـات طــلـعـات الــذهـاب ويـامل
في تـفـاديهـا الـيوم لـتعـديل مـوقفه
ــهـتــز حتت اشــراف غــازي فــهـد ا
ومـحـاولـة الـســيـطـرة عـلى االمـور
بـإنـتـظـار جتـاوز الـفـتـرة احلـرجـة
جداواألخذ بالفـريق الى ما يتطلع
الـــيه وجـــمــهـــوره الــذي يـــعــلم أن
بـاراة غايـة في الصـعوبة مع كل ا
خـروج وحتـتاج إلـى جهـود عـالـية
ـــقــدمـــة عــطــاء مـن اجلــمـــيع في ا

ـطالب باسـتعادة دوره اجملموع ا
من هـذه االوقــات واالسـتـفـادة من

الوقت .
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ــوقف وســيـدخـل ســادس عـشــر ا
 13نــوروز مـــتــســلـــحــا بــنـــقــطــة
الـشـرطـة الـغـالـيـة امـام مـهـمـة قـد
ــتـذيل ــواجـهـةا تـكــون مـتــاحـة 
الـديــوانـيـة في فــرانـســو حـريـري
سعيا لـتحس األوضـاع و لتغير
ـوقف ويـامل ان تـكـون الـفـرصـة ا
سـانحـة لـتـحـقـيق الـنـتـيـجـة التي
ــا تـؤمن لـه الـتــقــدم الكــثـر من ر
مـــوقع شـــريــطــة حتـــقــيـق الــفــوز
بـالعالمـات كـاملـة وهـو أفضل من
ـــنـــافس فـي كل شيء مـــحـــقـــقــا ا
الـفـوز في اربع مـبـاربـات وتـعادل
واحد مقابل بقـاء الديوانية بدون
فوز ومثلث بالهزائم بإحدى عشر
مـواجـهــة بـنـقـطـتــ من تـعـادلـ
ـــتــحـــقـق في مـــشـــاركــة افــضـل ا
مــعــلــعــلـة بــغــيــاب قــدرات العـبي
الــفــريق دون تــغــيــر رغم تــعــاقب
اكثـر من مدرب لـكنه اسـتمـر بهدر
الـــنـــقـــاط وبـــات امـــام مـــشـــاركــة
خـــــرجـت مـــــنه مـــــبـــــكـــــرا وبــــات
اكــثـــرتــهـــديــدا لـــتــرك مـــكــانه في
البـطولـة الذي طالـه بشق االنفس
ــاضي ــوسم ا في اخــر جــوالت ا
ويــبـدو لـم يـتــعــلم و يـســتــفـد من
الدرس القـاسي ولم يقدم لالن اي
معلم مـن معالم العـودة للمـنافسة
وقــد يـــفـــقــد فـــرصــة الـــبـــقــاء في
الـــبــطـــولــة االهم الـــتي عـــاد لــهــا
بـــصــعــوبـــة وسط تــفـــاقم االمــور
ـشاركة وانعـكاسـها على مـجمل ا

بعدما جرته اللوراء بسرعة.
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وجتـــــري غـــــد اخلـــــمـــــيـس اخــــر
ـــذكــور بــ مـــواجــهـــات الــدور ا
الـــشـــرطـــة الـــذي الزال مـــتـــبـــابن
ـسـتوى و الـنتـائج وقـبـلهـا فرط ا
بفـرصة التـقدم بـالترتـيب التي قد
ال تـتـكـرر بتـعـادله امـام نـوروز ما
اضـــعف مـن حـــمـــلــة الـــدفـــاع عن
الـلــقب فـيــمـا يــبـحث الــنـجف عن
نـــــقـــــاط مـــــداواة جـــــراح دهـــــوك
همة ومحاولة والعودة للنتـائج ا
مـــا يـــقـــوم بـه عن طـــريق جتـــاوز
اخـتـبار غـير سـهل عـلى الـتشـكيل
ــهـمـةحتت الـذي يــدرك طـبـيــعـة ا

ضيف. أنظار جمهور ا

محمد بن سلمان
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شـاركت عارضة األزياء الشهـيرة "جورجينا
رودريـغز" مـجمـوعة من الـصور والـفيـديوات
حلـفل عيد ميالدها الـ 29 والذي أقامته في
العـاصـمة الـسـعوديـة الـرياض عـبـر وسائل
الــتــواصل االجــتـمــاعي.واحــتـفـل العب كـرة
الــقــدم الـبــرتـغــالي الـشــهــيـر "كــريـســتـيــانـو
رونالـدو" بـعيـد ميالد حـبـيبـته ووالدة أطـفاله
"جـــورجــيـــنـــا رودريـــغـــز" وذلك خالل حـــفل
ـوقع البـوابة كـشفت تـفاصيل ضخـم.ووفقا 
مقـربة من الـثنائي  بـأنهـما يسـتعـدان إلقامة
حــفل عــيـد مــيالد ضــخم في الـريــاض وهـو
مكـان اقامـتهـما في الـوقت احلالي.والـتقطت
الــعـديــد من الـصــور من مــكـان االســتـعـداد
حلــفل الـــعــيـــد مــيالد وجـــاء مــكـــان احلــفل
بــديــكـورات بـالـلــون الـذهـبي وطــاولـة مـزيّـنـة
بــالــورود بــاالضــافــة الى الــتــزيــ بــالــورد
األبـــيض وبــــعض الــــريش.وتــــخـــلـل احلـــفل

عروض واجواء ترفيهية. 
اضي احتفلت رودريغز بعيد وخالل العام ا
مـيالدهـا الـ 28 حـيث قـدم لهـا كـريـسـتـيـانو
رونـــالــــدو مــــفــــاجــــأة وهي عــــرض االعالن
سلسلها الثقافي (انا جورجينا) التـرويجي 
عـلى برج خـليـفـة كمـا علّق
عــــلــــيــــهــــا "مــــيالد
ســــــــــعــــــــــيـــــــــد
جورجينا.
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ــصـري عــمـرو ســعـد أعـلـن الـفــنـان ا
دخوله عـالم اإلنتـاج بعـمل سيـنمائي
يــدور حـــول الـــنــجم عـــادل إمــام ; إذ
يعتبر التجربـة السينمائية األولى له
في هذا اجملال.وشـارك سعد مـتابعيه
عـبر (فـيـسـبـوك) مـنـشـور يـكشـف فيه
األخـبـار احلــمـاسـيـة وكــتب: "إنـتـاج
فــــــيـــــــلم عـن عــــــادل إمــــــام.. مـن أهم
ـقـبـلـة إن شـاء الـله".ولم مـشـاريـعي ا
يـذكـر تـفـاصـيل عن الـعـمل وحـول مـا
إذا كان سيجسد شخصية الزعيم في
فـــيــلـم ســيـــرة ذاتـــيـــة أم أن الــعـــمل
سـيــكــون عـبــارة عن فــيـلم وثــقــائـقي
يـتـنـاول حـيــاة عـادل إمـام ومـسـيـرته
الــفـــنــيــة.وأشـــار عــلـــيه رواد مــواقع
التواصـل االجتمـاعي بالـلجـوء لنجل
الــزعـــيم من أجـل جتــســـيــد دوره في
حـال قــرر إنـتـاج فــيـلم سـيــرة ذاتـيـة
: "انت جامد وكل تابع وعلَّق أحد ا
حاجه بس الي يـنفع يعـمل شخـصية
عـادل امـام ابــنه النـو شـبــهـو وكـمـان

ـطـرب الـعـراقي يـحـيي حـفال في احـد نـوادي بـغـداد ا
كما يحيي االجتـماعية في التاسع من الشهر اجلاري 

حفال اخر في أربيل في 17 منه.

الـصــــــحـفي الـعــراقي صـدر له
عن دار ومـــكـــتـــــــــــبـــة عـــدنـــان
كــــتـــــاب بـــــعــــنـــــوان (الـــــذاكــــرة
الـــصــــحــــفــــيــــة) يــــقع في 190
صـفحة من القطع الكبير قدم له

الكاتب طه جزاع.

سفـير دولة الـكويت في واشنـطن  تعيـينه أميـناً عاماً
جمللس التعاون اخلليجي.
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ـقيـم في مصـر صدر ي الـعراقي ا اإلعالمي واالكـاد
له كـــتــاب جــديـــد في عــمــان عـن دار أمــجــد لـــلــنــشــر
والتـوزيع بـعـنوان (أمـثـال شـعبـيـة بـرؤية وزانـيـة). وهو

االصدار الثاني عشر للمؤلف.

جورجينا رودريغز

وبــيـروت في لـبـنــان والـقـاهـرة في
مصر.

وفي كل مكان عمل فـيه صحفيا او
دبــلــومــاســيــا كـــان مــحط تــقــديــر
الـعامـلـ معه رؤسـاء او مـرؤس
هـنـة في واع فـقد وخـاصـة زمالء ا
كان لـهم أخا وزمـيال وانا واثق ان
طـه الـبــصـري مـن الـنــاس الـذين ال

أعداء لهم.
سنـوات مرت وانـا ال اصدق ان ابا
نــوفل قــد غـادرنــا ال اســمع صـوته
وال الـتـقي به احـكي له ويـحكي لي

عن هموم العمل. 
كـان إنـسـانـا نـقـيـا مـحـبا لـم اسمع
منه كالما يجرح اآلخرين حتى في
الــسـنـوات االخـيــرة بـعـد االحـتالل
االمـــريــكـي عــنـــدمـــا وجـــد نــفـــسه
مـــحــاصـــرا مـــاديـــا بــقـــطع راتـــبه
عونة التقاعدي رافضـا ان يطلب ا

من أحد.
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ال امـــيل الى الـــكـــتـــابــة فـي ذكــرى
وفــيـات أي من االهل او االصــدقـاء
لـــكـن الـــصـــديق طه الـــبـــصـــري له
مـكانـة خاصـة تـستـحق ان نتـذكره
في الـــذكـــرى الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة
لـــوفــــاته.طـه الـــبــــصــــري من أعـــز

األصدقاء وأنبلهم.
عــــرفــــــــت طــــــه الــــبــــصــــري في
وكــالـــة االنــبــاء الــعــراقــيــة  (واع)
عــنــدمـا عــمــــــلـنــا مــعـا مــعــاونـ
ـديـر الـعـام لـزمـيــلـنـا وصـديـقــنـا ا
ــــرحــــــــوم بــــهــــجـت شــــاكــــر ثم ا
تــواصــلـنــا في لــقــاءات مـســتــمـرة
واتصاالت عن بـعد طوال 46 عاما
لـــيس في بــــغـــداد وحـــسب بل في
مـدريــد في اسـبــانـيــا وبـاريس في
فــــرنـــســـا وبـــراغ في تــــشـــيـــكـــيـــا
كسيك وطنجة في وأكابولكو في ا
ـــــغـــــرب ودمـــــشق فـي ســـــوريــــا ا

ونوفل وسهير واحـمد باركهم الله
ووفقهم.

في ذكـــرى وفــاتـه  أعــزي نـــفــسي
واصـــدقـــاءه وعــــائـــلـــتـه ام نـــوفل
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ـلــتـقى اإلذاعي والـتـلـفـزيـوني ضـيف ا
في احـــدث جــلـــســاته الـــفــنـــان مــاجــد
درنـدش لـلـحـديث عن مـسـيـرتـه الـفـنـية
ــركـز الــثــقـافي بـجــلــسـة أقــيــمت في ا
الـــبـــغـــدادي  ادار حـــوارهـــا اإلعالمي
محمـد اسماعـيل . حتدث فيـها درندش
عن ســـيـــرته الـــفـــنـــيـــة ومــشـــواره في
ــــســـرح الــــتــــألـــيـف واإلخــــراج وعن ا
ومــسـرح االحــتــجــاج  مــتـوقــفــا عــنـد
الـكـثـيـر من اعـمالـه و منـهـا  مـسـرحـية
(بـالك بـــــــوكس) الـــــــتـي شـــــــاركـت في
مـهــرجـان االســكـنــدريــة الـدولي الــعـام
ــاضي وحــصــلت عــلى ثـالث جــوائـز ا
وهي من تألـيفه وإخراجه . وقـال مقدم
اجللسة محـمد اسماعيل ( احلديث عن
مـاجـد درنــدش هـو احلـديث عن كـتـابـة
تـاريخ جــديــد لـلــجــهـاد الــعــراقي ضـد
كـتب اربع مــســرحـيــات نـفــذهـا داعـش
هـو ذاكرة مـلـتـهـبـة كان عـلى اخلـشـبـة
ـالبــــــســــــهم يــــــقــــــدم الــــــشــــــهــــــداء 
ـسرح). وعن واطـفـالـهم.يـبـكـون عـلى ا
ســيــرته الـذاتــيــة قـال (درنــدش عـراقي
حـاصل على يـحمل اجلـنـسـية الـكـنديـة
بـكالـوريس من كـليـة  الـفنـون اجلـميـلة
لـديـة خبـرة في تـقد بـجامـعـة بـغداد 
درس كـــتــــابـــة ــــســـرحــــيــــة الــــورش ا

عــضــو نــقــابـة الــســيــنـاريــو في كــنــدا
الـــــفـــــنــــانـــــ عــــضـــــو فـــــرقــــة الـــــفن
ـــــــــــســــــــــرح مــــــــــؤسـس ا احلـــــــــــديـث
شـــغل مـــنــصـب رئــيس االحــتـــجـــاجي
ركز ورئيس ا الفرقة الوطـنية للتـمثيل
الــــعـــــراقي الـــــكــــنـــــدي لــــلـــــثــــقـــــافــــة
سرحي مشرف على النشاط ا والفنون
شـارك في في وزارة الـتـربـيـة الـيـمـنـيـة
ـهرجـانات مـنهـا مهـرجان العـديد من ا
ومهرجان القاهـرة للمـسرح التـجريبـي
ومـهرجان ـسرح الـطفل تونس قرطاج 
دكـا الـسـيـنمـائي كـكـاتب سـيـنـاريو عن
حصل فـيلم بـائعـة الـبخـور بـبنـغالدش
منـها جـائزة على الـعديـد من اجلوائـز 
افـــــضل عــــمـل مــــســــرحـي حــــجــــر في
وجائـزة افـضل مـؤلف في مـسرح كـنـدا
وافضل عمل مـتكامل عن الطفل تـونس
مـــســـرحـــيـــة (حــــمـــدان بـــ الـــبـــحـــر
وحصـد لقب افضل واالنسان) في قـطر
كـاتب مــسـرحي في مــسـابـقــة الـهــيـئـة
الــعـــربــيـــة لــلـــمــســـرح عن نص(عــودة

السياب).
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بـعدهـا حتـدث احملتـفى به قـائال(الـيوم
ساحتـدث عن شخـصيـات اختـرتهـا انا
ـــصـــري فـي فـــتــرة مـــنـــهـــا ســـعـــيـــد ا
الـثـمـانيـنـات كـنت اعـمل في الـشـورجة

بـعد ان تخرجت الى فترة الـتسعـينات 
قررت ان ال من كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة
اذهـب الى اخلــدمـة الــعــســكــريـة زورت
هــويــة مـصــري حتــولت من مــاجـد الى
البس وارتـديت نفس ا ـصري سعـيد ا
ـــــعـــــتـــــاد وكـــــنت امــــــارس عـــــمـــــلي ا
واضاف( بعدهـا شعرت بأهمية يوميا)
التقـمص بحيث مثـلت شخصيـة سعيد
ـصري  بـعـدها مـاجـد االسيـر وبدات ا
اجــمع مـــعــلـــومــات عن االســـر بــحــيث
تقـمصت شخـصيـة االسير بـعد احتالل
وكنت اكـره السالح الـذي يقتل الكـويت
فــيــهــاالنــســـان عــمــلت اوراق مــزوره
وجــواز سـفــر ذهـبـت الى االردن  كـنت
اعـــمل بـــائع ســـاعـــات كي اســـتــمـــرفي
وذهـبت الى الـيمـن وعمـلت في احلـيـاة
بعـدهـا  قبـولي مدرس مـطعم شـعـبي
وشاركت في العديد سرح وعملت في ا
عمـلت بـعدهـا مـشرف ـهرجـانـات  من ا
تـــــربــــوي حــــصــــلت لـي الــــعــــديــــد من
ذهبت الى الهند وعملت مع ضايقات ا
هرب كنت امارس حياتي على اني  ا
ـطار مـواطن استـرالي حـجـزي في ا
وتـســلـيــمي الى احلــكــومـة الــعـراقــيـة
سـجنت عـند عودتي الى كوني مـطلوب
من وصل ارعبني لكن احتالل ا العراق
هـنــا كــان مـســرح االحـتــجــاج الـفــنـان

سـعـدعـزيـز عـبـد الـصـاحب رافـقـني في
رحـلة وهنـاك معلـمي واستاذي هذه ا
عقـيل مهـدي هو الـذي انار لي طـريقي
ثم جـاءت مسـرحـية ثـمـانيـة شـهود في
بـالدي الـــقــصـــة جـــاءت في احلـــلم من
خالل ثـمـانيـة اطـفال الـذين قـتـلوا وهم

احياء وهو اخر عمل لي).
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ي وفـي شــهــادة من الـــفــنــان واالكــاد
عــقـيل مــهـدي قـال (اتــذكـر عـنــدمـا كـان
درنـدش طــالـبـا كـانت لــديه مـواصـفـات
ط غـيـر فـنــان مـسـرحي وهـنــاك سـر 
سرح الـنقي الضمير احملب متاح في ا
نـصـة منـصـة وطن ال الفـكار لـوطنـه وا

متحجرة).
ـاجد وقال الـنـاقد عالء كـر (كل عمل 
جسده في ذاكـرته قدم صـور عديدة في
ـــســـرح الـــعـــراقي من خـالل مـــســرح ا
ــســـرح االحــتــجـــاجي كــان الــطـــفل وا
يـخــرج عــمــله من الــعـلــبــة الى فــضـاء
ـيـة زيـنب عـبد مـفـتـوح).وقالت االكـاد
االمير (انا متفاجئة من مسيرته الفنية
ــســرح االحـــتــجــاجي كــون مـن خالل ا
ـســرح مـراة عـاكــسـة ولـوال احلــيـاة وا
ـسرح االحتـجـاج اليوجـد جتريب في ا
.الـصـراع مابـ اخلـيـر والـشرمـسـتـمر
دوما). وقال درندش (كل الذين حتدثوا
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الـصــحــفي الــعــراقي نــعـتـه األوسـاط الــصــحــفــيـة في
وت االحـد بعـد صراع الـبصـرة بعـــــــــد ان غيـــــبه ا
ــرض والـــراحـــــل من مــوالـــيــد الــبـــصــرة عــام مع ا
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عضـوة اجلمعيـة العمانـية للـكتاب واالدباء تـلقت تهاني
زمالئهـا لنيلها درجة الدكتوراه في اللسانيات احلديثة
وحتـلـيـل اخلـطـاب من فـرع الــلـغـويـات بـكــلـيـة مـعـارف
الـوحـي والـعـلــوم اإلنـسـانــيـة في اجلــامـعــة اإلسالمـيـة

اليزيا. ية  العا

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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زعجة ـساعدة للـتفاصـيل ا كنك أن تـطلب بَعْض ا  
. عقّدة.يوم السعد االثن ا
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كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .
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جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.
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فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ .2
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 في الـعـائــلـة جـو مـريح لـكن احــد اطـفـالك قـد يـواجه
مشكلة حاول مساعدته .
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ال تتفـاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم فجأة. فالقرارت
همة تأتي بشكل غير متوقع. ا
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كن ـكنك أن تـخطـو خطـوات واسعـة.. هنـاك أمور 
أن تصبح أكثر جماالً هذه اللّيلة.
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 الـــعـــمل في وضـع الـــركـــود . أنت األول بـــأفـــكـــارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.
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زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .
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 قد توجـهك مشاكل عاطفـية مع الشريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة .
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الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن
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اوجـــــد مـــــعـــــاني ومـــــرادفـــــات
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ـا أقـول ..أغـنـية (لـلـفـرح بـصـرتـنـة غـني) أغـنـيـة الـقـرن لـو سجـلت ال أبـالغ أذا قـلت وواثق 
وسيقية 30 عـازف ألة وترية حلـفل ختام خليجي 25 بالـبصرة ..ما كنـا نخطط لهُ (الفرقـة ا
أخـوذة من الفلـكلـور البصـري القد الكمـنجات يـسجـلون األغنـية مع األيـقاعات الـبصريـة ا

أيقاع الهيوة ..وصولوات منفردة آلة األورغ والعود والكاسور).
محـافظ البصرة.. قـد كنتُ أحسبُ أنكَ صـادق ..? لكنمـا وجهُ احلقيقـةِ بانَ لي ..بأنك لم تكن
صادق في تـعاملك معي  وهذهِ هي احلقيقة وبالـدليل الدامغ.. أهل البصرة  صادق بالوعد
والـكـلـمـة ..رسـالـتي ألهل الـبـصـرة الـكـرام أنـتم في حـنـايـا الـروح.. لـكن ومع شـديـد األسف
سك..هل يرضيكم ت بأي صلـة ألنفاسكم العـطرة كرائحـة ا ثـلكم وال  أسعد الـعيداني ال 
شـعر ما فـعلهُ احملـافظ بـحرمان حـفل خـتام خلـيجي 25 من أغنـيـة (للـخلـيج بصـرتنـة غني )

غناء الفنانة الكبيرة أحالم..والتي مطلعها :  وسيقار علي خصاف أحلان ا وليد الشطري
أهالً أهالً بالكرام ..أهالً أهالً في بلد السالم..عراق النخوة والطيبة..شامخ للعرب هيبة..

كتـبـتـهـا هـدية حلـفل خـتـام خـلـيجي 25 بـالـبـصرة  لـتـغـنـيـها جنـمـة اخلـلـيج الـفنـانـة الـقـديرة
ـوسيقار علي خصاف أبدع وتـألق بتلح األغنية.. أحالم.. كلـمة حق أقولها من ضميري ا
ولوال مراوغـة وخداع  مـحافظ الـبصـرة.. لكانت أغـنيـة ( للـفرح بـصرتنـة غني ) أغـنيـة القرن

وسيقار علي خصاف. بهر بعبقرية ا بأيقاع الهيوة البصري الذي يطرز اللحن ا
بصرة احلب والسالم واأللق واألبداع .. عاش العراق..عاشت بصرة السياب

وفي اخلتـام أتوجه بـالشـكـر والتـقديـر والعـرفان ألخي األصـيل الـوفي مبـارك الهـاجري زوج
لكة الفنـانة الكبـيرة أحالم ..وشكـري وتقديري لـلفنانـة الكبـيرة األخت العزيـزة ا

شرف والعظيم .. أحالم على موقفها ا
أحني قـامتي وأصفقُ واقـفاً للفـنان الكـبير عـازف السكـسفون الـشهير
سـتحيل كي تسجل األغـنية ..لكن موقف وسام خـصاف الذي حتدى ا
محافظ البصرة أنهى أغنية  (للفرح بصرتنة غني) بالضربة القاضية.

الشكوى لله الواحد األحد ..

ـهـمـة) في الـكـاتب واخملـرج األردني اشـهــر روايـته (ا
مـقــر رابـطـة الــكـتـاب األردنـيــ بـعـمــان وهي الـروايـة
الـتـاســعـة لـقــنـدور تـقع في 381 صـفـحــة من الـقـطع

توسط. ا

البـاحث الـسـوري القــــــى محـاضـرة بـعنـوان (سـورية
فـي الـعــصــر الـهـــــــلـنــســتي) في جــمـعــيــة الـعــاديـات

بحمص.
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تـصـدّرت الـنـجمـة الـتـونـسيـة الـراحـلة
"ذكـرى" مـواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعـية
عـــلى الــرغم من مــرور 20 عـــامًــا عــلى
وفـاتها حـيث أن اسمهـا عاد لألضواء
مــــجـــدداً.ويـــأتي ذلـك بـــعـــد ان شـــارك
ــصـوّر الــسـعـودي عــبـد الــرحـمن بن ا
فــهـد عــبـر حـســابه في "تـويــتـر" صـور
حـصـريّة لـلـنـجمـة الـراحلـة  لم تـكن قد
ــــصــــور عُـــــرضت مـن قــــبـل.وأعــــلـن ا
الــســعــودي بــان هـذه الــصــور تُــنــشـر
لـلـمـرة االولى حـيث عـلّـق علـى الـصور
ــنـــشــورة: "أول صــورتــ حــصــريــة ا
لـلنـجمة الـراحلة "ذكـرى" تُعرض لـلمرة
األولى".كـما كشف عبد الرحمن بن فهد
بـانه أجرى الـكثيـر من التـعديالت على
الـصـورتـ حيث ظـهـرت في الـصورة
وهـي تــــــــرتـــــــدي شــــــــال أزرق عــــــــلى

رأســـهـــا.وأكّــد بن
فـهـد بـانـه سـيـقوم
بـنـشـر صـور أخـرى
لـــلــفـــنــانـــة حــيث أنه
حــــصل عــــلى حــــقـــوق
الـــــصـــــور احلــــصـــــريــــة

اخلـاصة بهـا. وتفاعل اجلمـهور بشكل
كـبـيـر مع الـصـور احلـصـريـة اخلـاصـة
نشور بالنجمة الراحلة  حيث حصل ا
عـلى مـا يقارب 700 ألـف مشاهـدة كما
حــصـد مـئــات الـتــعـلـيــقـات.واســتـذكـر
اجلـمـهـور الفـنـانـة الراحـلـة ومـكانـتـها
الـفـنيـة حـيث عـلّق الكـثـير مـنـهم: "الله
يــرحــمــهـــا إنــهــا انــســانــة لن تــتــكــرر

يّزة وحضورها قويّ". ومالمحها 
وكـانت وفاة ذكـرى صادمة حـيث قتلت
ن الـســويـدي عـام عــلى يـد زوجــهـا أ

2003 الذي انتحر بعد قتلها.
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{ إسطنبول  –وكاالت - نشر النجم التركي الشهير "كرم
" صــورة  غالف ســيــنــاريــو احلـلــقــة األولى من بــورســ
مـسـلـسـلـه الـقـادم "حـكـايـة غـريـبـة" والـذي يـؤدّي فـيه دور
الـبطـوله فـيه عبـر حـسابه  في تـويـتر.ولم يـكـشف الفـنان
التركي عبر الـبوست الذي نشره أي تـفاصيل حول موعد
عرض العمل بالتـحديد لكنه شوق جـمهوره له كاشفًا أن

همة". احللقة األولى ستعرض حتت اسم "ا
ومع اقـتـراب مـوعـد العـرض تـوضـحت بـعض الـتـفـاصيل
ـسـلـسل حـيث أنه سـيـحـمل اسـم "حـكـايـة غـريـبة" حـول ا
وهو من انتـاج شركـة القمـر بالتـعاون مع شركـة بورس
سلسل الـتركي اجلديد هو اخلاصة  .وكان الغـريب بان ا
" حيث أنه هو من من تأليف النـجم التركي "كرم بـورس
ـسلسل قام بـكتـابة السـينـاريو وابتـكار الـقصة كـما أن ا

طلقة. من بطولته ا
وكان الفنان التركي قد ظهر في الفيديو االعالني الذي 
تـداوله قــبل مـدة وهـو يـدخل قـبـو مــظـلم بـيـنـمـا كـان في
حـالة غـضب وبـيـده سالح.وتـعدّ هـذه الـتـجـربة االولى له

في كتابة السيناريو والتأليف.
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يـطـلق بـرنـامج (أمـرح و تـعلـم لألطـفـال) الذي
ـان الــطــفل الـعــراقي)  و(جــائـزة يــقـيــمه (بــر
العـنقاء الـذهبية الـدولية) فـعاليـاته ضمن فترة
العـطلة الـربيعـية في محـافظة مـيسان  لـيقدم
برامـجه التي تـسهم في تـنمـية الـطفل وقدراته

اإلبداعية.
وقـال األديب مـحـمــد رشـيـد لـ(الـزمـان) أمس
(لقـد حقـقنـا بـرامج عديـدة ومهـمة في الـعطـلة
اضيـة  بحيث  تـعليم الـسباحة الصـيفيـة ا
ألكـثـر من 60 طـفل وطـفـلـة بـعـمـر االبـتـدائـيـة
ــتـوســطـة  كـذلـك  الـتـدريب عــلى بـرامج وا
تـنـمـيـة في مـجـال الـسالمـة الـعـامـة و مـخـاطر
وبـايل ومـواجهـة الـتحـديات النـهـر ومخـاطـر ا
وصــنع الـقـادة). وأوضـح رشـيـد (بـرنــامـجـنـا
هذا الـذي ذكـرنـاه سيـتم إعـادتـة ضمن عـطـلة
ـقـبـلـة وذلك لـتـعم نـصـف السـنـة الـدراسـيـة ا

الفائدة على كافة األطفال).

عــايش مــعـاه ف اكــيــد في تــفــاصـيل
ــثل حــلــوه كـــتــيــر غــيـــر كــده انــو 
شـاطـر".وأضــاف آخـر: "دور صـعب و
يـصـعب تــقـلـيـد عــادل امـام مـهـمـة
صعبـة و لكن تسـتحق يا جنم
بــــــالـــــتــــــوفـــــيـق ان شـــــاء
ــــنـــتج الـــلـه".وأبـــدى ا
عصام إمـام شقيق
الـــــزعـــــيم عـــــادل
إمـــام إعـــجـــابه
بالفكرة  ورحب
بــهـــا في حــال
ــــتـــــلك كـــــان 
ســـعــــد عـــمـــلًـــا
جــيــدًا.وقــال في
تـصــريح ": والـله
لــــو كـــــان عــــنــــده
حـــاجـــة كـــويـــســـة
يـــعـــرضـــهـــا عـــلى
الـزعـيم ويـقـرأهـا
ويوافق أهال

وســهال.

ــسـرح االحـتـجــاجي هـو مـوجـود عن ا
ســابــقـا الــكــثــيـر من ــسـرحــيــات في ا
لكن اخملرج تـعرضوا الى مضـايقات
لم يـقـدم عــرض احـتـجـاجي ولم يـكـتب
ـــاذا نــحـــتج كل مـــايــحــدث االن عــنه 
ــسـرح يــتــطــلب ان نـحــتج)واضــاف (ا
االحتجـاجي ملك الساتـذتي في الفنون
ـــســرح هم اصـــحــاب ا اجلــمـــيـــلــة

اجلـهـود كـبـيرة االحـتـجاجي
شـــاركــــونـي في ايــــجـــاد
اسلوب مسـرح صناعة
سـعــد عـزيـز عــراقـيــة
اسـيا كاظم الـنـصار
شهداني طه ا كمال
كانـوا يـفكـرون معي

دوما).
وفـي مـــــــداخــــــــلـــــــة
لـلــشـاعـر مــنـذر عـبـد
احلـــــــر قـــــــال(هـــــــذه
اجلــلـســات اعــطـتــنـا
مـــفـــاتــيـح مــهـــمه من

بدع خالل ا
مــاجــد درنــدش وهـذه
نواة حلـلقـة وجلـسات
دائــمـة لــنــخـرج بــعـمل
مـــهم اكـــثـــر فـــعـــالـــيـــة

واهمية لكم).



ما تـسرب من اخـبار حول “ضغوط “أمريكـية حمـلها
ــركــزيــة االمــريـــكــيــة في زيــارته رئــيس اخملـــابــرات ا
األخيرة أمس االول الى القاهرة من اجل قيام محور
تـحدة في حتـالـفي ضد ايـران يـوحي بأنّ الـواليـات ا
صــدد شن حـــرب ضــد ايــران وحتـــتــاج الى دعم من
نـطـقة كـما حتـالف اعـتادت االشـتـغال من خاللـه في ا
في حـربـيـهـا الـلـتـ شـنـتـهـمـا عـلى الـعـراق فـي الـعام
ـشــهـد 1991 و2003. ولـكن في جــوانب أخــرى من ا
تـبدو احلرب خـيار مـستبـعدا وغيـر وارد على الـطاولة

. حالياً
ـقـصـود سـيـضم دوال عـربـيـة قـسم مـنـها الـتـحـالف ا
يـعاني الضـائقـة االقتصـادية وانهـيار الـعملـة والقسم
االخر من دول الـسـاحل اخلـلـيـجي الـغـنـية والـتي هي
ابعد ما تكـون عن الدخول في أي صراع ضد إيران

ظلة االمريكية. حتى لو كانت حتت ا
هــنـاك حـلـفــاء اسـتـراتـيــجـيـون آخـرون لــواشـنـطن في
ـاذا ال تـسـتـعـ بـهم عـنـد الـتـفـكـيـر بـإقـامـة ـنـطـقـة  ا
حتالف ضـد إيران ومن هـذه الدول تركـيا وباكـستان
اذا يـقع االخـتيـار عـلى الـدول العـربـية وحتى الـهـنـد. 

قبل كل شيء?
السبب اجلوهـري هو انّ قرارات معظم الـدول العربية
دائـما بـيد شـخص واحد مـهمـا تعـددت أنظمـة احلكم
اناً مـستقال في ح انّ لـكل من تركـيا وباكـستان بـر

تمام االستقالل وله الكلمة احلاسمة.
أمّـا الـســبب الـثـاني فـيـتــعـلق بـضـرورة انـعـاش الـدور
األمـريـكي في الـشـرق األوسط بعـد فـتـور وانتـكـاسات
ابـتـدأت في االنـسـحـاب من الـعـراق وبـعـدهـا نـكـوص
الدور في سوريا ومن ثمّ ضـعف الدور عامة وجتلى
ذلك بإعادة تسـليم احلكم كامال بيـد حركة طالبان في
أفـغـانـسـتـان بـالـتـزامن مع تـقـويـة الـدور الـروسي من
خالل الـوجـود الـعـسـكـري في سـوريـا ونـزول الـصـ
بـثقل كـبيـر في اخللـيج من خالل التـقارب الـشديد مع
السعودية التي زارهـا الرئيس الصيني في اول زيارة

خارجية له .
باشر في  حتى إسرائـيل ال تبدو جادة في الـدخول ا
مـواجهـة عسـكريـة مع إيـران في جمـيع األحوال ومن
ــعـلق حــالـيـاً. دول ضـمـنــهـا فــشل االتـفــاق الـنـووي ا
الـشرق األوسـط ال تصـلح ان تـدخل حربـا جـديدة في

ظل أوضاعها الداخلية القلقة.
ـسـؤول األمـني األمـريـكي اذن عن مـاذا كـان يـبـحث ا
ـعطـيـات توحي األعـلى في الـشرق األوسـط? ال تبـدو ا
بـأنّ هـنـاك حتـشـيـدا لـقـيـام حـرب عـسـكـريـة مـبـاشرة
تـعبـة في دواخـلها تنـتظر حتـالفـاً اقلـيمـياً من الـدول ا

لدعمها.
 الـــعــرب مــتـــرددون في دعم اي حتـــالف ضــد إيــران
ألنهم يعلـمون انهم سيكـونون جزءا من ساحة احلرب
ـاذا نـقف عـنـد فـرضـيـة احلرب فـيـمـا لـو انـدلـعت. ثم 
ـية امام يـديا الـعا ـاذا تضـعنـا ا اكـثر من سـواها? و
خيـار شبه وحـيد هو احلـرب? أهي رسالـة ضغط على
ايـران لكي تـتـخـلى عن رفـضـهـا لبـعض بـنـود االتـفاق

النووي وما يحيط به?

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7497 Wednesday 1/2/2023 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7497 االربعاء 10 من رجب  1444 هـ 1 من شباط (فبراير) 2023م

œuF¹ Ëd²J ù« vIOÝu  ÊUłdN

»UOſ bFÐ ‰U¹d²½u  v ≈

وقــال أحـــدهم الــلــون بـــرتــقــالي
ســـاطع أصـــفـــر حـــول اجلـــهــة
األمـــامــيــة لـــلــمــكـــوك. ثم يــدخل
(كــولــومـــبــيــا) الــغالف اجلــوي
مُـحــاطـاً بـكــرة من الـبالزمـا ذات
حــرارة عـالــيـة جــداً. وأصــبـحت
شـاهد غـير واضـحة ثم سوداء ا
قـــبل أربع دقـــائق من اكـــتــشــاف
ـهمة الـفضـائية مركـز التحـكم با
في هيوس (تـكساس) مشكالت
ـكـوك. وأشـار أولى في أجـهـزة ا
التقـرير الـنهائي لـوكالة الـفضاء
األمـيــركــيـة (نــاسـا) إلى أنّ رواد
الـفـضـاء حـظـوا بـالوقـت الكـافي
لـيــدركـوا وجــود مـشـكــلـة مـا إذ
ــكــوك اســتــعــادة حــاول قــائــد ا
السـيطرة “قبل أن يفـقد عـناصر

الطـاقم الـوعي بـسبب إنـخـفاض
قصورة. ضغط ا

ــكـــوك ســبـــعــة رواد وكـــان في ا
فـضـاء: خـمـسـة رجـال وامـرأتـان
بــــيــــنــــهم ســــتــــة أمــــيــــركــــيـــ
وإسرائيلي واحد. ويُعتبر هؤالء
حتى اليـوم آخر الضـحايا الذين
قضوا بحادثة مرتبطة بالفضاء
بعد سبعة عشر عاماً على حتطم
مكـوك (تشـالنـجر) األمـيركي عام
1986.وأُطـــلق كــولـــومــبـــيــا في
مـنـتـصف كـانـون الـثـاني/يـنـايـر
من كــيب كـانــافـيــرال في مـهــمـة
عـلـمـيـة فـضـائـيـة كـانت الـثـامـنة

والعشرين للمكوك.
وبـعد 81,7 ثـانـيـة عـلى إقالعه
انـــفـــصــــلت قـــطــــعـــة من الـــدرع
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مــــلــــيــــار (مـن دون تــــصــــحــــيح
الــــعـــــائـــــدات بــــحـــــسب نـــــسب

التضخم).
وبـــالــــتــــالي أصــــبـح جلـــيــــمس
كامرون ثالثـة من األفالم األربعة
األعلى دخالً في تاريخ السينما
هي (أفـاتـار) و(تـايـتانـيك) و(ذي
واي أوف ووتـر). ويـخـتـرق هذه
( الثالثية فيلم (أفنجرز: إند غا
 من إنـتـاج (ديزنـي) و(مارفل) إذ

ركز الثاني. يحتل ا
وتـدور أحــداث (أفـاتـار: ذي واي
أوف ووتــــر) في فــــضــــاء مــــائي
وبعـد أكـثـر من عقـد عـلى أحداث
فـــيـــلم اخلـــيـــال الـــعــلـــمي األول
“أفـــاتــار ”الـــذي حــقق جنـــاحــاً

جماهيرياً كبيراً عام 2009.
واحتـفظ فيـلم األطفـال (بوس إن
ـنبثق بوتس: ذي الست ويش) ا
من عــــالم ســــلــــســــلــــة (شــــريك)
ــرتـبــة الـثــانــيـة عــلى شــبـاك بــا
الـتذاكـر األمـيركـي الشـمـالي هذا
األســــبـــوع إذ بـــلــــغت إيـــراداته
10,6 ماليـ دوالر خالل عــطـلـة

نهاية األسبوع األخيرة.
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وتقـدّم فيـلم (إيه مان كـالد أوتو)
مـن بــطـــولـــة تــوم هـــانـــكس إلى
ركز الثـالث محققاً 6,8 مالي ا
دوالر. وحـلّ رابـــــــعـــــــاً فـــــــيـــــــلم
(M3GAN) (ميغان) من إنتاج
و(بـلــومــهـاوس (يــونـيــفــرسـال) 
بروداكـشـنز) مع إيـرادات بـلغت
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احلراريـة الواقيـة بحـجم حقـيبة
ـركزي سفـر عن خـزان الوقـود ا
واصـــطـــدمت بـــحــافـــة اجلـــنــاح
ـــا أدى إلى تـــصــدّع األيـــســـر 
الـــــــــــدرع احلـــــــــــراري. وكـــــــــــان
مـتـخـصـصـون تـقـنـيـون طـالـبـوا
مرات عدة بإجراء فحص بصري
للـمـكـوك قـبل عودته إلى األرض
إال أنّ طـــــلــــبــــهم لـم يــــلق آذانــــاً
صاغـية. وبـعد سـتة عـشر يـوماً
أتــاحت الــثــغــرة الــتي تــشــكّــلت
دخول غـازات شـديـدة السـخـونة
(أكـثـر من 1000 درجـة) نــاجتـة
ـكـوك بــالـطـبـقـات عن احـتــكـاك ا
العـليـا من الغالف اجلـوي. وبدأ
كـوّن من األلومـنيوم في اجلزء ا
اجلناح األيسر يذوب ويتحطّم.
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ولـقـد تبـ بـعـد جتـريب وقيـاس وتـفـاعل وجتربـة عـمـرها
عــشـــر ســنــوات  إن اجلـــدل عــلى حـــائط الــفـــيــســبــوك
الشاسع القاسي  يـفسد الود وقضايـاه ويصخّر القلب
ـعـنى  ويــسـقي مـزرعـة  ويـدمـر الـفــكـرة ويـبـول عــلى ا
ـنــخـرين  ـشــتـعــلـة فــوق الـرأس والــلـحــيـة وا الـشــيب ا
ويـقـصـر الـعـمـر ويزيـد أسـبـاب زيـارة مـشـفى اجملـان 
ويجـعل الطالق بالـثالث أسهل من نـبش الطواحـ بعود
ـسـاكـ صوب ـتـجادلـ ا ثـقـاب مـسـتعـمل  ويـذهب بـا
طـــقــطـــوقــة (آخـــر الــدواء احلـــظــر) وقـــبل ذلك الـــدخــول
ـعــارك تــســمى بــاردة ألن الــسالح الــفــتـاك االكـراهـي 
تحـارب في ساحـات وغاها هـو العنف سـتخدم بـ ا ا
ـفرط وقـصف احلروف الـتي ستـبدو تـاليـاً مثل اللـغوي ا

هاونات تتصادى وتعوي في األرض احلرام .
بـعد انـفنـاء السـنة األولى من جتـربتي الـفيـسبـوكيـة التي
صــارت عــقــداً اآلن  حـــصــلت عــلى اخلـــبــرة الــكــافــيــة

لتحص الروح من كدمات وشظايا هذا الكائن الذي 
ـنـهـجــة ومـدروسـة وذكـيـة من أجل تـصـنـيـعه بـطــريـقـة 
حتـويل الـبـشــر الى كـائـنـات ألــكـتـرونـيــة يـابـسـة ومن ثم
قـيادتـهم صوب حـتوفـهم التي أقـساهـا هو صـنع البـلبـلة
الـفـكـريــة والـتـدويـخـة الـتــأريـخـيـة وخـلع الــيـقـ بـتـفـريخ
قصص وأنـباء تـبدو جلل الـقارئـ أنهـا أنبـاء مسـتلة من
دفـتر الـيقـ  لـكنـها في احلـقيـقـة بدايـة لنـصب الفـخاخ
وتـغيـير الـوقائع وتـزوير الـتأريخ وتـدميـر الكـتلـة الروحـية
سطحات فتضيع اآلداب العالية لتحل محلها التافهات ا
والـفـنـون اجلـمـيـلـة كـلـهـا بعـد أن يـتـم إنـتـاجـهـا بـوسـاطة
برامج سـاحرة آخـرها مـا يسـمى بالـذكاء االصـطناعي 
ــولـود اخملــيف ســيـتــكـفل بــأن يــصـنع لك لــوحـة وهـذا ا
وصـورة فـوتوغـرافـيـة ومـنحـوتـة وقـصيـدة وقـصـة ورواية

بضغطة زر مكرورة وبزمن قليل !!
ستوى الشخصي جداً أعتبر جتربتي بهذا الباب على ا
ناجـحـة ومـبـهـجـة وطـيـبـة  والـسـبب يـكـمن فـي الـطـريـقة
الصارمة التي وضعتها للتعامل مع مخلوق السيد مارك

زوكربيرغ الرهيب .
أنـشــر مــادة واحـدة كـل يـومــ  وأرى صــفــحـتـي عـلى
جهاز احلاسوب بالبيت فقط ألن هاتفي ما زال من نفس
الـصـنف الـذي اسـتـعـمـلـته أول مـرة قـبل ثالث وعـشـرين

سنة .
خنقت البريد األلكتروني وجعلته للرسائل القصيرة جداً
ـات الصـوت والـصورة   ولم أسـتعـمل مـهاتـفـات ومكـا
ولم أحتج في كل هذا سوى الى ساعة أو ساعت يومياً
ــوجـهـة الي وهي لــلـتـصــفح والـرد فـقط عــلى الـرسـائل ا
باركة ومساء قليلة جداً  وحتماً إهـمال رسائل اجلمع ا
وصــبـــاح الــورد الــبـالســتــيــكـي والــفــيـــديــوهــات ودعــاء
ـسافـر ودخـول احلـمّام واجملـمـوعـات التي ـسـتجـيـر وا ا
تـتـوسـلك كي تـنـضم الـيـهـا  وكل ما
رسـل لكـنه ال هـو عـام قـد يـعجـب ا
يـعــجـبك بـالـضــرورة الـتي مـا زالت

لديها أحكام وإحكام .

{ مـونـتـريـال (أ ف ب)  –لم يـثنِ
ــثـــلج اجلــمـــهــور عن الــطـــقس ا
اإلقــبـــال بــكـــثــافـــة عــلى مـــيــنــاء
مـونـتــريـال الـقـد لــلـرقص عـلى
أنـغـام مـوسـيـقى اإللـكـتـرو ضـمن
 (Igloo-(إيـغلـوفـست) مـهـرجـان

 .  (festبعد توقفه عام
ولم يــبــدُ هـؤالء آبــهــ لــدرجـات
احلرارة دون الـصفـر إذ حضروا
بأعداد كبيرة متدثرين بكل أنواع
دَفِئة لالحـتفال بعودة البس ا ا
هذا احلـدث الـذي غـيّبـته جـائـحة
كـــــوفـــــيــــد- 19في الــــســــنــــتـــ

  . األخيرت
وقـال الــفــرنــسي لـوران مــوريــنـا
) الذي يعيش في كيبيك (34 عاماً
اجلو رائع تشعـر كأنك في ملهى
رء أن يفعل ذلك مرة ليلي. على ا
واحدة عـلى األقل فـي حيـاته. في
الــبـدايــة تــشــعــر بـالــبــرد قــلـيالً
ولكنك تنسـاه عندما ترقص.  أما
) الـتي زويه شـاربـونـو (29 عـامـاً
ـهـرجـان لـلمـرة الـثـالـثة حتـضر ا
عـــــشــــرة فـــــعــــلّـــــقت بـــــالــــقــــول
(إيــغــلــوفــست) هــو مــونــتــريـال
ومـونــتــريـال هي حــبي الــكـبــيـر.
وأضــافت إن (إيــغــلــوفــست) هــو
يز مدينتي وأنا فخورة أهم ما 
باعـة لهذه به. بلغ عدد الـتذاكـر ا
الـنـسـخـة اخلـامـسـة عـشـرة رقـما
قــيــاســـيــاً هــو 85 ألــفــاً ويــقــام
ـهـرجـان في نــهـايـة كل أسـبـوع ا

مدى شهر. 
ــــــــــشــــــــــارك ــــــــــؤسـس ا ورأى ا
للمـهرجـان نيـكوال كـورنواييه في
ذلـك مـــــؤشـــــراً إلـى أن الـــــنـــــاس
بحـاجـة إلى اخلـروج معـتـبراً ان
ـثابة عالج. وقال وجودهم معاً 
ــــوســــيــــقى ــــعــــجـب بــــا هــــذا ا
اإللــكــتــرونــيــة الــبــالغ 50 عــامـاً

عنـدمـا بدأنـا (إيـغلـوفـست)  كان
الــــهــــدف هــــو دفـع الــــنــــاس إلى
اخلروج واالسـتـمـتـاع والكف عن

التذمر من الشتاء. 
وتابع بـفخـر عنـدما بـدأنا نـسمع
أن الناس باتـوا يترقبـون الشتاء
ألنه مـوعـد إقـامــة (إيـغـلـوفـست)
شـعرنـا بـأنـنـا جنـحـنـا في إجناز
مــــهـــمــــتـــنــــا. من عــــلى مــــســـرح
ــــهــــرجــــان قــــالت مــــنــــســــقـــة ا
األسـطــوانـات هــايـدي بي مــسـاء
اخلمـيس في أي مـهرجـان  يأتي
الناس بروح احتفالية  ولكن في
(إيغلـوفست) يتـجاوز األمر ذلك.
والحــظت أنـــهم مــا إن يـــصــلــوا
حـتى يـبــدأوا بـالـرقص لــيـدفـئـوا
أنـفـسـهم. ومـجــرّد مـجـيـئـهم رغم
حال الطـقس يعـني أنهم يـرغبون
في ذلك حــقــاً واصـفــةً مــشــاركـة
وأكــد الـــنـــاس بــــأنـــهـــا رائـــعـــة. 
كورنـوايـيه أن منـسـقي األغنـيات
غـالـبـاً مـا يـتـحـدثـون عن الـنـقـطة
نـفـســهـا. واعـتــبـر أن مـونــتـريـال
ـتــاز والـتــفــاعل بـ جـمــهــور 

الفنان واجلمهور قوي.
ويتـسـلح أفراد بـكل مـا أوتوا من
وسـائل مقـاومـة الـبـرد فـيـرتدون
البس أو ثالث طـــــبــــقــــات مـن ا
يـحضـرون جـوارب احـنـاطـية أو
. يـحمـلـون مـعـهم مشـروبـاً مـدفـئاً
ووجــد كـــزافــيـــيه غـــانــيــون (22
قاومة ) أن الوسيلة األجنع  عاماً
الـــصــقـــيع ارتـــداء ســـتـــرة تــزلج
ــة لــوالــدته ذات لــون وردي قــد
نيون.   وتشتهر مونتريال بتعدد
هرجانات الصيفية التي تنعش ا
ديـنة ـتنـزهات فـي ا الشـوارع وا
الكـبـرى حيث الـسكـان الـناطـقون
بــــالــــفـــــرنــــســــيــــة.وفي كــــانــــون
األول/ديـسـمـبر 2021 بيـعت 60

w½«œu « wKŽ

{ لوس اجنـليس -بـومباي - (أ
ف ب)  –بــقـــيت صـــدارة شــبــاك
الـتذاكـر في الـصـاالت األميـركـية
الشمالية من نصيب (أفاتار: ذي
واي أوف ووتــــــــــــــــــــر) إذ وصــل
إجـــمـــالي إيـــراداتـه في نـــهـــايــة
األسـبـوع إلى 15 مـلـيـون دوالر
وفق تـقـديــرات شـركـة (إكـزبـيـتـر
ـتـخـصـصـة وبـات ريـلـيـشــنـز) ا
بــذلك الــرابـع في تــرتــيب األفالم
األعــــــلى دخـالً في الــــــعـــــالـم في

تاريخ السينما.
وأوضحت الشركة عبر تويتر أن
فــيــلـم جــيــمس كــامــرون يــحــتل
ركـز األول مـنذ سـبـعة أسـابيع ا
وهـو إجنــاز لم يــسـبــقه إلـيه أي
فــيــلم مــنـذ فــيــلم (أفــاتـار) األول

للمخرج نفسه عام 2009.
وسـاهـمت اإليـرادات الـقـويـة في
بقية أنحاء العالم  –ومنها 237
مــلــيــون دوالر في الــصـ  –في
ـرتـبـة الـرابـعة دفع الـفـيـلم إلى ا
ـداخيل في تـرتيـب األفالم ذات ا
األعـلى عـلى مـسـتـوى العـالم إذ
بــلغ إجـمــالي مــا حــقـقه  2,117

ألف تـذكـرة لـ(إيـغــلـوفـست) لـكنّ
ـــهـــرجـــان لـم يُـــقم في نـــهـــايـــة ا
ـطـاف بــسـبب تــطـبـيق تــدابـيـر ا
احلـــجــــر الـــصـــحـي مـــجـــدداً في

مـقــاطــعـة كــيــبـيك ألســابــيع عـدة
الحــــتــــواء تـــــفــــشي مــــتــــحــــورة
أومـيـكـرون. وعـلى بـعـد خـطـوات
سـرح أشعلـت نيران قلـيلـة من ا

كبـيرة لـتـدفئـة الراقـص وأيـضًا
لتـحـمـيص أعـشاب مـن الفـصـيـلة
اخلبازية. وكـان هذا اجلو الدافئ
-إيـفينك على حافزاً ألرميل مـيل

احلـضـور وهي تـبـتـسم لـكـونـهـا
ـهرجـان. وقالت األكبـر سنـاً في ا
أعــتــقــد أنه أمــر رائع. أنــا أرافق

. ابنتي ونحن نستمتع كثيراً
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{ طــــوكــــيـــو (أ ف ب)  –جتـــري
الشـرطة الـيابـانيـة عمـليـات بحث
عن مــتـــزجلَــيْن أجـــنــبــيَّـــيْن عــلى

اجلـلـيـد فُـقـدا بـعـد وقـوع انـهـيـار
ثـلـجي األحـد في مـنـطـقـة نـاغـانو
اجلبـلـيـة الـواقـعـة وسط الـيـابان.

وقال تومـوهيـرو كوشيـبكي أحد
ـسـؤولـ في الــشـرطـة لـوكـالـة ا
ـتـزلّجَـيْن كـانا فرانس بـرس إنّ ا

نــاغــانـو بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بـ
الـسـيـاح األجـانـب الـذين يـحـبـون

الرياضات الشتوية.
وغـالـبـاً مـا حتـذّر هـيـئـة األرصـاد
اجلــويـــة الــيـــابــانـــيــة من خـــطــر
تـــســجـــيل انـــهـــيـــارات ثــلـــجـــيــة
واحتمال تـساقط للـثلوج في هذه

نطقة. ا
وأوضح كــــوشــــيــــبـــيــــكي أنّ 12
عـــنـــصـــراً من الـــشـــرطـــة كـــانـــوا
ـتـزلّــجَـيْن صـبـاح يـبـحـثــون عن ا
االثـنــ إال أنّ عـمــلــيـات الــبـحث
ـروحـيـة هـذه لم تـكـن مـدعـومــة 

بسبب سوء األحوال اجلوية.
وأضــاف نــعــرف تــقــريــبــاً مــكــان
ـفـقودين إال وجود الـشـخـصـ ا
انـنــا جنــهل مــوقــعـهــمــا الــدقـيق
بـسـبب تـراكم كــمـيـات كـبـيـرة من

الثلوج أمس.

ضـــمن مـــجــمـــوعـــة من خـــمـــســة
أشـخــاص حـوصــروا بـعــد وقـوع
انـهـيـار ثـلـجي األحـد. وأشـار إلى
ـارسـتـهـما أنّهـمـا خـرجـا أثـناء 
هــــذه الــــريــــاضـــة مـن احلــــلــــبـــة
اخملصـصـة لـلـتـزلج مع مـجـمـوعة
أكبر من األشخـاص داخل منتجع
التـزلج في قريـة أوتاري مـضيـفاً
أن الـثالثــة اآلخـرين تــمـكّــنـوا من
الــــعــــودة. وذكــــرت صــــحــــيــــفــــة
يـــومــيـــوري الـــيـــابـــانـــيــة أنّ 13
شــخـــصـــاً بــيـــنـــهم أمـــيــركـــيــون
وكـنـديــون كـانـوا خــارج احلـلـبـة

أثناء وقوع االنهيار الثلجي.
واألسبـوع الفـائت ضربت مـوجة
برد استثنائية مصحوبة بتساقط
كثـيف للـثلـوج اليابـان وباألخص
ناغانو الـواقعة في وسط سـلسلة
األلب اليـابـانيـة. وحتـظى منـطـقة

{ باريس (أ ف ب)  –في مـطـلع
شـبـاط/فـبـرايـر من الـعام 2003
حتـطّم مـكــوك (كـولـومـبـيـا) فـوق
واليـة تــكـسـاس مـخـلّــفـاً ضـبـابـاً
كثيـفاً ومحـدثاً صوتـاً قوياً جداً
في حـادثـة أودت بــحـيـاة سـبـعـة
رواد فضاء وساهمت في تسريع
ــكــوكــات الــفــضــائــيـة تــقــاعــد ا

األميركية.
وانـــقـــطع االتـــصـــال مـع مـــكــوك
(كولـومبـيا) أثـناء ردّ قـائده على
نـــداء قــــال مـــطـــلــــقه حـــيــــنـــهـــا
كــولـومــبــيـا هــنــا هـيــوسـ  لم
تـصلـنـا الـرسـالة األخـيـرة مـنكم
ـكوك بـ(تـلقـينا وما إن ردّ قـائد ا
الرسالة) حتى انقطع االتصال.
كــانت الــســاعــة 8,59 صــبــاحـاً

علـى السـاحل الـشرقي لـلـواليات
ــتـحــدة عـنــدمـا اقــتـرب مــكـوك ا
(كولومـبيا)  الفضـائي األميركي
من األرض بسـرعـة تـزيد عن 21
ألف كيـلومـتر في الـساعـة. وبعد
بـــضع دقـــائق حتـــطّم مـــخــلّـــفــاً
وميضاً بـرتقالياً كـان مرئياً على
بعد الـ 61كيـلومـتراً الـتي كانت
كوك عن سطح األرض. تفصل ا
وتـناثـرت بـقـايـا (كولـومـبـيا) في
ــتــحــدة بــ ســمــاء الــواليــات ا

تكساس ولويزيانا.
وأظـهر شـريط فـيـديو عُـثـر عـليه
الحقـاً مع احلطـام رواد الفـضاء
ـكوك وهم ينـظرون عـبر نـوافذ ا
قبل نـحـو عشـر دقـائق من وقوع

احلادثة.

{ نـــــــيـــــــروبي (أ ف ب)  –دافع
مسـؤولون في كـينيـا عن قرارهم
إجراء عملية قـطع القناة الدافقة
ألســد أســيـــر األســبــوع الــفــائت
بـعـدما دعـا سـكـان مـحـلـيون إلى
إطالق سـراح احليـوان لـتمـكـينه

من التكاثر بحرية.
وأوضـحت هيـئـة احلـياة الـبـرية
فـي كــيــنــيــا أن عـمــلــيــة تــعــقــيم
بـغرض ضـبط الـتـكاثـر في مـكان
األسر أجريت لألسد البالغ ثالث
ـشــمــول بــبــرنـامج ســنــوات وا
إعادة تـأهـيل في نيـروبي يـهدف
إلى إنقاذ احليوانـات اليتيمة أو
ـــصــابـــة. لـــكن هــذه اخلـــطــوة ا
أثـــارت غـــضــبـــاً إذ دعـــا بــعض
الــكــيــنــيــ الــهـيــئــة إلى إطالق
األسـد في الــبـريـة لــزيـادة أعـداد
ـــهــددة بـــاالنـــقــراض. األســـود ا
وأوضـــحت الـــهــيـــئــة في بـــيــان
السـبت أن “احلـيـوانـات الـبـرية
الـتي يـتم إرضــاعـهـا بـالـزجـاجـة
تـفـقـد غـرائـزهـا الـطـبـيـعـيـة وإذا
أُطلقت في الـبرية تكـون معرضة
سـؤول للـخطـر. وأضـافت أن ا

أمروا بقطع الـقناة الدافـقة نظراً
إلى أن التـكـاثر غـيـر مسـموح به
فـي مــراكـــز أســـر احلـــيـــوانــات.
وتضم حـديقـة نـيروبي الـوطنـية
عدداً كبيراً من أنواع احليوانات
ــــهــــددة بـــاالنــــقــــراض والـــتي ا

يـسـتطـيع اجلـمـهـور مشـاهـدتـها
وهي تــرعى. لــكـن الــســنــوريـات
الكبيرة تتعرض خملاطر متزايدة
فـي واحـــــــدة مـن أســـــــرع مــــــدن
ـواً وخــصـوصـاً في إفـريــقـيــا 

مناطق الصيد السابقة.

6,4 مالي دوالر. ويروي الفيلم
قـــصــة دمـــيـــة بـــشـــكـل بـــشــري
مــصـمـمــة لـتـكــون رفـيـقــة لـفـتـاة
يـــتــيــمــة صــغــيــرة. أمــا الــوافــد
اجلــديـد فــيـلـم احلـركــة الـهــنـدي
ــركـز اخلــامس (بــاتــان) فــنــال ا

محققاً 5,9 مالي دوالر.

{ بـــاريـس- وكــاالت -  ســـتُـــنـــقل
روايــة "أغــنـيــة هــادئـة" لــلــمـؤلــفـة
غربية ليلى سليماني الـفرنسية ا
ستوحاة من حادثة في نيويورك ا
عـــام 2012 والـــفـــائـــزة بـــجـــائــزة
غـونـكـور عـام 2016 إلـى الـشـاشة
الــكـبـيــرة من خالل مـســلـسل عـلى
قــنـاة "اتش بـي او" األمـريـكــيـة من

بطولة نيكول كيدمان.
فـــقـــد تـــوصـــلـت "اتش بي او" إلى
اتـفاق مع شركة اإلنتاج "ليجندري
إنـترتاينمنت" ينص على "التطوير
ـــشــاركــة في إنــتـــاج مــســلــسل وا
مــقـتــبس من كـتــاب أغـنـيــة هـادئـة
لـلـيـلى سلـيـمانـي" على مـا أعـلنت
مـــــــــجــــــــمـــــــــوعـــــــــة "اتـش بي او"
الـتـلـفـزيـونـيـة الـعـمالقـة في بـيان.
ستـقبلي ـسلسـل ا ويـضم طاقم ا
الــنـجــمـة األسـتــرالـيــة األمـريــكـيـة
مثـلة األمريـكية نـيكـول كيدمـان وا
مــايـا إرسـكــ الـلــتـ سـتــكـونـان
ـنــتـجــتـ الـتــنـفـيــذيـتـ أيــضـاً ا

للعمل. 
ـــوقع ايـالف هـــذا ثـــاني ووفــــقـــا 
اقـتـباس لـلروايـة التي فـازت عنـها
سـليماني بجـائزة غونكور في عام
2016  وهي أرقى جائزة أدبية
في فـرنسا. فـهذا الكـتاب الذي بيع
مــنه أكـثــر من مـلــيـون نــسـخـة في
فـــــرنـــــســـــا (حـــــيث نـــــشـــــرته دار
"غـــالــيـــمــار") وتُـــرجم في جـــمــيع
أنـحاء العالم اقـتُبس للسـينما في
فـرنـسـا من جانب اخملـرجـة لوسي
بـورلـيتـو مع لـيلى بـخـتي وكارين

فيار في دورَي البطولة.
وتـدور قـصـة "أغـنـيـة هـادئـة" حول
مــقـتل طــفـلــ صـغــيـرين عــلى يـد
مــربـيـتــهـمــا وهي امـرأة مـحــنـكـة
وغـريبة األطوار كان والدا الطفل
متمسك بها. وهي مستوحاة من
ـة ارتُـكـبت في تـشـرين االول جــر
2012 في نيويورك وأودت بحياة
طـفل يبلغان عام وستة أعوام.
وحُـكم على الـقاتـلة في ايار 2018

بالسجن مدى احلياة.
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