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أعـــلن وزيــر اخلـــارجــيـــة فــؤاد
حــــســــ عـن االتــــفـــــاق عــــلى
اسـتـمـرار عـقـد اجـتـمـاعـات ب
بـغداد وطـهران بـشأن مـوضوع
الــغــبــار والـتــصــحــر واألنــهـار
ــشــتــركـــة فــيــمـــا أكــد نــائب ا
الرئيس اإليراني رئيس منظمة
البيئة علي سالجقة الذي يزور

بـغداد حـاليـاً أن (وزيـر الطـاقة
االيراني سـيزور الـعراق لـبحث
موضوع تصاعـد الغبار). وقال
حـــســ في مـــؤتــمــر صـــحــفي
َّ مشـترك إن (هـناك مـباحـثات 
الـــتــطـــرق الــيـــهــا مـع اجلــانب
ـــيــاه اإليـــراني بـــشـــأن مـــلف ا
واجلـفـاف والـتـصـحـر) مـبـيـنـاً
انـه  الـــــــبـــــــحـث مـع نـــــــائب
الــرئــيس اإليــراني الــتــغــيـرات

ــــــنــــــاخــــــيــــــة). وأضـــــاف أن ا
ـنـاخـيـة ال تخص (الـتـغـيـرات ا
بـــلــداً مـــعــيـــنــاً بل هـي عــابــرة
َّ لــلـحــدود) مـشــيـراً إلى أنه (
باحـثات ايضاً التطـرق خالل ا
ـــيـــاه وإدارتـه بــ الى مـــلف ا
الـعراق وإيـران). وذكـر حـس

أنه (ســـتـــكــون هـــنـــاك زيــارات
واجــتـــمـــاعــات بـــ الـــبـــلــدين
ــيـاه واألنــهـر ـنــاقـشــة مـلف ا

ـشــتـركـة). من جـانـبه أوضح ا
سالجــقـــة أن (اجــتـــمــاع أمس
بـدايــة جـيــدة لـلــتـعــاون بـشـأن
ملف العواصف الترابية) الفتاً
الى انـه (تمَّـت مـنـاقـشـة مـلـفات
عـــدة ومــخــتـــلــفـــة مع اجلــانب
الــعــراقـي).و أنَّ (لــدى الــعــراق
وإيــــران خــــبــــرات فـي مــــجـــال
تثبيت الـكثبان الرمـية) مشيراً
إلى (أننا سنشهد تعاوناً قريباً

ناخي وصدّ تـأثيـرات التـغيّـر ا
بــاتت مـســؤولـيـة اجلــمـيع) من
جــــانــــبه أعــــرب سالجــــقـــة عن
(رغــبـة اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة
سـائل العـالقة اإليرانـية بـحل ا
بـــــ الــــــبـــــلـــــديـن في اجملـــــال
البيئي) مؤكداً (ضرورة تعزيز
الــتـــعـــاون الـــثـــنـــائي فـي هــذا
اجملـــــال). وأشـــــار إلـى أن (حل
مـشــكالت اجلــفــاف ومـواجــهـة
خـــطــر الــعـــواصف الــتـــرابــيــة
أضحى مطلـباً إقليمـياً مشتركاً
ويـتـطـلب من اجلـمـيـع اإلسـهام
في وضع احلـلـول الـفـاعـلة له).
وأضـــاف أن (الــلـــقــاء حـــضــره
ـائـية ـوارد ا وزراء الـزراعـة وا
والــبــيــئـة). عــلى صــعــيــد آخـر
أجـرت وزارة البيئـة الكشوفات
ـوقع ومعامل الشركة يدانية  ا
الــعـامــة لـلـفــوسـفــات الـتــابـعـة
ـــعــادن لـــوزارة الــصـــنـــاعــة وا
شروع لتـنفـيذ مرحـلة الـتقيـيم 
الـتـقيـيم الـبـيئي لـلـمـواقع التي
يــتـــوقع وجـــود تــلـــوث فــيـــهــا
مـول من قِـبل البـنك الدولـي وا
. وقــال بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امــس ان ذلــك (جــــــــــــــــاء خِـالل
الــزيـارة الـتي أجــراهـا وفـد من
ذكورة وزارة البـيئة لـلمـواقع ا
في مُـــحــافــظــة األنــبــار قــضــاء
الــقـائـم بـالــتــنــسـيـق مع دائـرة
الـتـطـوير والـتـنظـيم الـصـناعي
قــــسم الـــبـــيــــئـــة في الـــوزارة).
وكـشـفت بـيانـات عـلـمـية عن ان
الـــعــراق ضـــمن قـــائــمـــة أكــثــر
الـبــلـدان تـلــوثـاً عـلى مــسـتـوى
الــعـــالم  فـــقــد حل فـي مــراتب
متقدمة ضمن قائمة اكثر بلدان

اضي. العالم تلوثاً العام ا
وبــحـــسب قــائـــمــة صــدرت عن
هـيـئـات مـتـخـصـصـة في مـجال
الـبــيــئـة  فــأن (الــعـراق حل في
ياً بحسب رتبة الـتاسعة عـا ا
PM2,5 مــــتـــوســــط تــــركـــيـــز
ألكـــثــــر الـــبـــلـــدان تــــلـــوثـــاً في

العــــــــــالم).

سـتشـارين في االمـانة الـعامة ا
لــلـمـجـلس  الــذي اشـرفت عـلى
تــنــفـيــذه مــديـريــة الــتـلــفــزيـون
الــــتـــربـــوي.  وقــــال بـــيـــان (إن
الـدلـيـمي وخالل زيـارة قـام بـها
الى مـبـنى التـلـفـزيون الـتـربوي
الـسـبت  بـ ان هـذه الـتـجـربة
هي االولى من نوعـها في قـطاع
الــتـعــلــيم اذ سـيــتــمـكـن طـلــبـة
ـنــتـهـيـة (االبــتـدائـيـة ـراحل ا ا
ــــتــــوســــطــــة واالعــــداديــــة) وا
بــــاالشــــتـــراك فـي إخـــتــــبـــارات
إلـكـتـرونـية تـتـيح لـهم مـراجـعة
مـوادهـم الـعــلــمـيــة والــتـواصل
بـــشــــكل أكــــبــــر مع االســــاتـــذة
. وتـــابع  ان (بــنك اخملــتــصــ
االسئلـة سيكون عـامالً مساعداً
وقـيمـة مـضافـة لـتوسـيع مدارك
ابـنــاءنـا الــطـلــبـة مــنـوهــاً بـان
ــشــروع لن الــغــرض من هـــذا ا
ـا يـكـون لالمـتـحـانـات فـقط وا
ألغــــراض الــــتـــقــــويــــة وزيـــادة
ط ـعــرفــة واالخــتــبـار عــلى  ا

االسئلة).
كــمــا اطــلق الــدلــيـمـي مــشـروع
اخلط الـســاخن الـذي سـيـسـمح
لـلــطــلـبــة ولـلــمــرة األولى طـرح
االسـئلـة واالستـفـسارات بـشكلٍ
مبـاشر خالل فـترة االمـتحـانات
عــلى اســـاتــذة مــخـــتــصــ عن

طــريق خــطــوط مــخــتــصــرة 
وضـــــــعـــــــهـــــــا مـن قـــــــبل ادارة

التلفزيون التربوي.
وقـــــال الـــــدلـــــيـــــمي ان (هـــــذه
الـتــجـربــة هي جتـربــة نـاجــحـة
وســـتـــكـــون عـــامـالً مـــســـاعـــداً
لــطـــلــبـــتــنـــا االعــزاء مـــشــيــداً

بـاجلـهـود الـكـبـيـرة الـتي بـذلـها
العاملون في مديـرية التلفزيون
الـــــتــــــربـــــوي إلجنــــــاح هـــــذين
شروع ومساهمتهم الفعالة ا
في اجنـاح خطـة وزارة الـتربـية
"لـلـتـعـلم عن بُـعـد" خـاصة خالل
جائحة كورونـا التي شكل فيها
الـتـلـفـزيـون الــتـربـوي الـدعـامـة

االساسية للتعليم).
وبــ  ان (جتـربـة الـتــلـفـزيـون
الـتــربـوي كــانت مــحـطــة رائـدة
واشـــادة بــــهـــا بــــعضٍ من دول
اجلوار مؤكداً في ختام حديثه
انـنـا ســنـبــقى حـريــصـون عـلى
تـقد الـدعم لـلـعامـلـ في هذه
ــديـــريــة وتــشــجــيـــعــهم عــلى ا
اضـافـة مـا هـو افضـل للـعـمـلـية

التربوية والتعليمية).
وفي مـيــسـان انــطـلـقـت صـبـاح
امس االمـــتــحـــانــات الـــوزاريــة
وقال مدير اعالم التـربية محمد
ـديـر الــكـعـبي  لـ(الــزمـان) ان (ا
الـعـام ريـاض مـجـبل الـسـاعـدي
أشــرف شـخـصـيـا مـنـذ سـاعـات
الــصـــبـــاح األولى عــلـى تــوزيع
ــــــراكـــــز األســــــئـــــلــــــة عــــــلـى ا

االمتحانية). 
 مـشــيــرا إلى أن (االمـتــحــانـات
شـــارك فـــيـــهــا  13 الف طـــالب
وطــالـــبــة مــوزعـــ  عــلى 184
مـركـزا  شـملت مـركـز  واقـضـية

ونواحي احملافظة 
ـــديــريــة اكـــمــلت وأضــاف أن ا
ستـلزمات الـلوجسـتية جمـيع ا
لـــضــمــان انـــســيــابـــيــة وراحــة
الــــطـــلــــبـــة اثــــنــــاء تـــأديــــتـــهم

االمتحانات).

تــسـبب بــانـهــيـار مــطـعم دجـاج
ليلى في منطقة اجلادرية).

وأضـاف أن (عـدد اإلصـابات لم
يـحــدد حـتى اآلن وفـرق الـدفـاع
دني تـباشـر بعـملـيات الـبحث ا

حتت األنقاض).
ـديـريـة عن وجود كـمـا أعـلـنت ا
أشـــخـــاص مـــحــــاصـــرين حتت
ـــبـــنى الـــذي انـــهــار أنـــقــاض ا
نتيـجة انفـجار مجـهول وذكرت
ــديــريــة   أن (حـادث انــهــيـار ا
حـــــصل داخـل مــــطـــــعم ضـــــمن
مــنـطـقـة اجلــادريـة وقـريب عـلى

مجمع الوزراء).
وكــشـفـت عن (وجـود أشــخـاص
مـــحـــاصـــرين حتت االنـــقـــاض
وفرق الدفـاع باشرت مهـماتها).
دني وفي تطـور كـشف الدفـاع ا
عـن انــتــشــال جــثــتــ من حتت
االنــقـاض فـيـمــا تـوفي شـخص
 انــقـــاذه صــبـــاحــاً مـــتــأثــراً

بجراح أصيب بها.

مـبـيـنا ان (اغـلب الـعـمـال كـانوا
ــــــطــــــعـم الـــــذي فـي ســــــرداب ا
يسـتخدم لـلطبخ). وأفـاد مصدر
ـطــعـم  إثـر أمــني بــانــهــيــار ا
انـــفــجـــار مـــجــهـــول لم تُـــعــرف
طــبـــيــعــته.وقـــال إن (انــفــجــاراً
مـجـهــوالً من احملـتـمل أن يـكـون
ناجـمـاً عن انفـجار أنـبوبـة غاز

ـصدر ان (انفـجارا حدث وقال ا
نـتيـجة خـلل في مـنظـومة الـغاز
ــطــعم لــيــلى بــشــارع الـوزراء
ـمــتــد من تـقــاطع فــنــدق بـابل ا
نـطقـة اجلادريـة) واضاف ان
طعم (االنفجار تسبب بانهيار ا
واصــابــة ثالثـــة من الــعــامــلــ

كانوا محاصرين في السرداب)
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أصـيب سكـان منـطـقة اجلـادرية
بالـهـلع اثر انـهيـار مبـنى مؤلف
من ثـالثـــة طــــوابق بــــالــــكـــامل
صــــبـــاح امس األحـــد. وهـــرعت
فـرق االنــقــاذ الـتــابــعـة لــلــدفـاع
ـكـان احلــادث النـتـشـال ــدني  ا
اشـــخـــاص من حتـت االنـــقــاض
يــبـــدو انــهم مـن عــمــال مـــطــعم
دجــاج لـيــلى. وحتـدثت تــقـاريـر
عن اربعـة على األقل من الـعمال
كـــانــوا مــحــاصــرين  وان فــرق
ـدني انــتـشـلت واحـداً الــدفـاع ا

منهم.
وشــكك خـبــراء بـوســائل األمـان
في أغـــلـب األبـــنـــيـــة وخـــاصــة
ـــوالت ـــقـــاهي وا ـــطـــاعم وا ا
وقـالــوا انـهـا (مـخـالـفـة لـشـروط
ــتــانــة).وافـــاد مــصــدر أمــني ا
ـطـعم جـراء انـفـجـار بـانــهـيـار ا

منظومة غاز.
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ـرحـلـة الــثـالـثـة وصف طـلـبــة ا
ـتـوسـطـة  اســئـلـة االمـتـحـان ا
ـادة الــلـغــة الـعــربـيـة الـوزاري 
والعلوم االسالمـية  ليوم امس
األحـد بـانـها شـامـلـة وال تـتسم
بالتـعقيد  مـؤكدين استـيعابهم
لــهـا وقــدرتـهـم عـلى حل مــعـظم
مـــفـــرداتـــهـــا. وكـــان  501 ألف
و 644 طـــالـــبـــاً وطــــالـــبـــة قـــد
شرعـوا أمس باداء االمتـحانات
الـوزاريـة  في وقت نـفت وزارة
الــتــربـــيــة تــســريب االســئــلــة 
واكــدت في بـيـان اطـلــعت عـلـيه
(الــزمــان) امس (عـــدم تــســريب
األسـئلـة االمتـحانـية الـوزارية)
مــــشــــددة عــــلى (مــــحــــاســــبــــة
الصفحـات التي تروج إلى نشر
االسـئـلـة الـوزاريـة زوراً). وذكـر
الـبـيـان أن (هـنـاك جلـانـاً سـريـة
لــوضع األسـئــلــة االمــتـحــانــيـة
لـضمـان سـريـة العـمل وحتـقيق
الـعـدالـة والـنزاهـة في الـعـمـلـية
االمــتــحــانــيــة) مـــبــيــنــا انــهــا
(سـتالحق اصـحاب الـصـفـحات
الــتي تــدّعي نـشــرهـا زوراً وفق
السياقات القـانونية وبالتعاون
مع األجهـزة األمنـية اخملـتصة).
ودعت الـــوزارة الـــطـــلـــبـــة إلى
ـــادة (ضـــرورة الـــتــــركـــيــــز بـــا
الـعــلـمــيـة ومـتــابـعــة دراسـتـهم
واالبــــتـــــعــــاد عن االشــــخــــاص
اخملــادعــ وضـعــاف الـنــفـوس
الـذين يـديـرون تـلك الـصـفـحـات
ــارسـون الـنـصب الــوهـمـيـة و
واالحــتـيـال ويـدّعــون امـتالكـهم
نـــســخـــاً من األســئـــلــة لـــكــسب
ـــشـــروعـــة من االمـــوال غـــيـــر ا
). وأكدت الوزارة انها واطن ا
(لـن تــتـردد أبــداً فـي اتــخـاذ اي
اجـــــراءات حــــــازمـــــة فـي هـــــذا
اجملــــال لـــتــــبــــقي الــــشــــهـــادة
الـعــراقــيـة في ســلم االولــويـات
والــقــيـمــة الــعــلـمــيــة امـام دول
الـعالم). عـلى صـعيـد آخـر أعلن
وزيــر الـــتــربـــيــة عـــلي حــمـــيــد
الــدلــيــمـي عن اطالق مــشــروع
بنك االسـئلة الـذي  بالـتعاون
مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة
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أدى انــفـجــار صــهــريج مــحــمل
ادة البنزين سريعة االشتعال
امـس الى تــــصــــاعــــد أعــــمــــدة
ـــرور الــــدخــــان عــــلى طــــريـق ا
الـسـريع رقم واحـد حيـث غطت
نـطقـة الواقـعة سحـب الدخـان ا
شــرق الــطـريـق وعـطــلت حــركـة
ــتـجـهـة لـلــمـحـافـظـات الـسـيـر ا
اجلـنــوبــيــة مــســاء ذلك الــيـوم
وأفـاد شهـود عـيـان ان (احلادث
وقع بـالـقرب من تل اخلـيـامـيات
ـشهـور مخـلفـا اضرارا األثري ا
مـادية ومـشوهـا مـنطـقة واسـعة
من الـطريـق الذي اعـيـد تعـبـيده
من جـــديـــد إثـــر الــتـــخـــســـفــات
والـتـشـقـقـات والـتـكـسرات الـتي
خلـفتهـا معـدات جيش االحتالل

األمريكي).
وأكـــــدت وزارة الـــــصـــــحـــــة أن
احلريق الـذي انـدلع بالـقرب من
الـطب الـعدلـي وذكرته الـتـقـارير
بانه داخل مـدينـة الطب بـسيط
وتــمت الـسـيـطــرة عـلـيه.وذكـرت
فـي بــــيــــان أمس أن (حــــريــــقــــا
بــــســـيــــطـــا انــــدلع فـي ســـاحـــة
سـيـارات مـجـاورة لـدائرة الـطب
الــعــدلي). وأضــاف الــبــيـان انه
(تــمت الـســيـطـرة عــلى احلـريق

دني دون من قـبل فرق الـدفـاع ا
تسجيل أي إصابات).

كـمــا أعــلــنـت وزارة الــصــنــاعـة
ــعــادن عن الــســيــطــرة عــلى وا
احلـريق الـذي أنـدلعَ في مـصنع
ــأمــون الـــتــابع إلـى الــشــركــة ا

العامة للمنتوجـات الغذائيـة .
وقــال بـــيــان أنَّ (احلــريق نــشبَ
فـي سـاحـة لـتــجـمـيع الــنـفـايـات
وعلب الزيت الفـارغة) مؤكداً أنَّ
(مـالكــات اإلطــفــاء في الــشــركــة
تــمــكــنت وبــالــتــعــاون مع فــرق
ــــدنـي من إخـــــمــــاد الـــــدفـــــاع ا
احلــريق دون تـسـجــيل خـسـائـر

مادية أو بشريـة).
وأعــلــنت خــلــيّـة اإلعـالم األمـني
ــــــســـــؤول عن اإلطــــــاحــــــة بــــــا
الــعـســكـري لــتـنــظـيم داعش في
جبال حمرين. وقالت اخللية في
بيـان امس أنّ (جهـاز اخملابرات
تابعة مع الوطني بالتنسيق وا
خــلــيّــة االســتـهــداف فـي قــيـادة
ــشـتـركـة يـزوّدون الــعـمـلـيـات ا
قـيـادة الـقـوّة اجلـوّيـة الـعـراقـيـة
ـعـلــومـات في غـايـة في الـدّقـة
عـن وكــر مــهم عــبــارة عن كــهف
يُستخدم من قبل اإلرهاب حيث
وجّـــــــهت طـــــــائــــــرات   16ألف
الــعـراقـيـة خــمس ضـربـات عـلى
هذا الوكـر في منطـقة زرلوك في
جـــبـــال حـــمـــريـن ضـــمن قـــاطع

ــا أدى إلى عــمــلــيـــات ديــالى 
تـــدمــيـــره بــالــكـــامل.وتــنـــفــيــذاً
لــتـوجـيـهـات مـديـر عـام الـهـيـئـة
الـعـامة لـلـكمـارك شـاكر مـحـمود
الـزبــيـدي بــتـفــعـيل دور اقــسـام
التحـري و مكافحـة التهريب في
ـنـاطق الكـمـركيـة  تـمكن كـافة ا
قــــسم الـــتـــحـــري و مـــكـــافـــحـــة
الــتــهـــريب في مــديـــريــة كــمــرك
ـنـطـقـة الـوسـطى االحـد. وقـال ا
بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس انه
(بـالـتـعـاون مع شـرطـة الـكـمـارك
من ضبط 9 شاحنات  قادمة من
احملافظات الشمالية واجلنوبية
مـخــالـفـة لـلـشـروط و الـضـوابط
االسـتـيـراديـة  مـحـمـلـة مـولـدات
مـــاكـــنـــة ادوات احـــتـــيـــاطـــيـــة

مستلزمات خشب. زراعية
واكــدت الـهــيــئـة انه ( اتــخـاذ
كــافـــة االجــراءات الـــقــانـــونــيــة

.( الالزمة بحق اخملالف

وضـــــمن اجلــــهـــــود االمــــنــــيــــة
ـســتــمـرة لــقـطــعــات الـشــرطـة ا
االحتادية في القاء القبض على
ـطــلــوبــ بـقــضــايــا االرهـاب ا
ــهم لــلـقــضــاء لـيــنــالـوا وتــقـد
جــزاءهم الـعــادل  تـمــكّـنت قـوة
من الفـوج الثـاني اللـواء الثاني
عـشــر الــفـرقــة الـثــالــثـة شــرطـة
احتــاديـة بـاالشـتــراك مع مـفـارز
استـخبارات الـلواء التـابعة إلى
وكـــــــالــــــة االســــــتــــــخــــــبــــــارات
والــتــحـقــيــقـات االحتــاديـة  من
إلقاء القبض على متهم مطلوب
ــادة ) 4إرهــاب) وفق أحـــكــام ا
في قـريـة (سن الـذبـان) الـتـابـعة
الى قضـاء احلويجـة في كركوك
 وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الــزمـان)
امـس انه (تـبــ بــعـد مــقـاطــعـة
معلـوماته الشـخصيـة مع قاعدة
الـــبـــيـــانــــات االســـتـــخـــبـــاريـــة
لــلــمــطــلــوبـــ انه عــمل في مــا

يــســمى بـــديــوان اجلــنــد واليــة
كـــركــوك). وفي ذات الـــســيــاق 
ـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة ووفــقـاً 
دقــيـقــة  ألــقـت قـوة مـن الــلـواء
الــسـابع عـشـر عـمـلـيـات الـفـرقـة
الـــرابــــعــــة شــــرطــــة احتــــاديـــة
بـــــــاالشـــــــتـــــــراك مـع مـــــــفــــــارز
استـخبارات الـلواء التـابعة إلى
وكـــــــالــــــة االســــــتــــــخــــــبــــــارات
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات االحتـــاديــة 
القبض عـلى متهم مـطلوب وفق
ـادة ) 4إرهـاب) ضـمن أحـكـام ا
ـسـؤولـيـة في سـامـراء  قـاطع ا
حيث تـمت عمـليـة إلقـاء القبض
عـن طــــريـق نــــصب ســـــيــــطــــرة
مــفــاجـئــة والــقــيــام بـعــمــلــيـات
الــتــفــتـيـش الــدقـيـق لــلـعــجالت
واألشـــــخـــــاص ومــــــطـــــابـــــقـــــة
علومات الشـخصية مع قاعدة ا
الـــبـــيـــانــــات االســـتـــخـــبـــاريـــة
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ـبـاراة الـتي عـلى فـريق الـنـجف بـهـدفـ مـقـابل هـدف واحـد في ا
احتضنها ملعب اجلامعة فيما تعادل فريق زاخو سلبيا مع فريق

باراةالتي جرت على ارض دهوك. نفط الوسط في ا
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حقق  فريق الـكهربـاء بكرة الـقدم امس الـفوز على فـريق القاسم
ـبـاراة الـتي احــتـضـنـهـا بـثالثـة اهـداف مــقـابل هـدف واحـد فـي ا
ملعب التاجي  وذلك ضمن منافسات اجلولة الثالثة والثالث من
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بـــشــــان ذلك). وبــــ أن (وزيـــر
الطاقة اإليـراني سيزور العراق
لـــبــــحث مــــوضـــوع تــــصـــاعـــد
الـغـبار). في هـذه األثـنـاء طالب
خـبـراء في الـبـيــئـة  احلـكـومـة
ـــتــابــعـــة مــثل هـــذا االتــفــاق
وتعـزيز فـرص جناحه لألهـمية
ـلف ــثـلــهـا ا الـبــالـغــة الـتي 
مـشـيـرين الى (اتـفاقـات سـابـقة
شـتركة لم بخـصوص االنهـار ا
يـتم تـفـعـيـلـهـا بـسـبب االهـمـال
وضـعف الـسـيـاسـة اخلـارجـية)
مـشـيـريـن الى (مـشـكـلـة مـلـوحة
ـلــحي في األنــهـار والــلــســان ا
اجلــنــوب). واكــدوا ان (بــغــداد
ـركز الـسابع العـاصمـة حتتل ا
يـاً بـأعلى نـسـبة تـلوث وان عـا
اخطار التصـحر بدأت بالزحف

دن واالنهار).  على ا
الى ذلـك أكـــد رئـــيـس مـــجـــلس
الوزراء مـصطـفى الكـاظمي أن
وضـع احلــــلــــول الـــــنــــاجــــعــــة
لـلـتـحديـات الـبيـئـيـة مسـؤولـية
اجلــمـيـع. وقـال في بــيـان امس
أن (الكـاظمي اسـتقـبل سالجقة
ــرافق له) الفــتـا الى والــوفــد ا
أنـه (جــــــرى خـالل الــــــلـــــــقــــــاء
الـتـبـاحث في تــعـزيـز الـتـعـاون
الــثـنــائي بــ الــعــراق وإيـران
ـنـطـقـة في مـجـال وبـقـيـة دول ا
مـواجـهـة الـتـحـديـات الـبـيـئـية
صالح ا يضمن احلقوق وا و
ــــشــــتـــركــــة جلــــمـــيـع الـــدول ا
بــعــدالـــة). وأكــد الــكــاظــمي أن
(الـــعالقـــات الــتـــأريــخـــيــة بــ
الـــبــلـــدين اجلــاريـن تــدعـــمــهــا
ــتـبــادلـة في تــطـويـر الـرغــبـة ا
التعاون في مـختلف اجملاالت)
موضحا أن (تعزيز الشراكة مع
ــنـطـقـة سـيـدعم الـتـكـامل دول ا
اإلقـلــيـمي ويــعـزز مـن قـابــلـيـة
ـشتـركة مـواجـهة الـتـحديـات ا
وفي مــقـــدمــتــهـــا الــتـــحــديــات
الــــبــــيـــئــــيــــة). وأشــــار إلى أن
(مــــســـؤولـــيــــة وضع احلـــلـــول
الـنـاجـعـة لـلـتـحـديـات الـبـيـئـيـة
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فرق الدفاع
دني تخمد ا
حريقا اندلع
في صهريج

 09:52:40 صباح امس أيضًا حسب التوقيت احمللي وبلغت قوتها
 4 درجـة حـيث تـبـعـد  22 كـيـلـومـتـراً شـمـال شـرق قـضـاء كالر من
ـواطـنـ الى أخـذ احلـيـطة مـحافـظـة الـسـلـيمـانـيـة). ودعت الـهـيـئة (ا
واحلــذر واالبــتـــعــاد عن اإلشـــاعــات واألخــبـــار الــكــاذبـــة واإللــتــزام
بالوصايا الـزلزالية الصـادرة من الهيئة). واكـدت الهيئة ان (درجات
ناطق سترتفع بعد انحسار موجات الغبار التي احلرارة في جميع ا
ضـربت الـبالد مـلـحـقـة اضــرارا مـاديـة واصـابـات بـشـريـة). وكـانت
درجـات احلـرارة قــد سـجــلت امس اعـلى مــسـتـوى لــهـا فــبـلـغت 42

درجة مئوية.
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ـراصـد الـزلـزالـيـة في الـهـيـئـة الـعامـة لـالنـواء اجلـوية أعـلـنت هـيـئـة ا
والـرصـد الــزلـزالي ان هــزتـ أرضــيـتـ ضــربـتـا قــضـاء كالر في
راصد سجلت حدوث هزت محافظة السليمانية. وذكر بيان  أن (ا
أرضيـت امس في مـحـافظـة السـلـيمـانيـة) مـبيـناً أن (الـهزة االولى
سجلت في تمام الساعة  9:50 صباح امس األحد بالتوقيت احمللي
وقد بلغت قوتها 4. 4 درجة قرب احلدود الـعراقية - االيـرانية حيث

تبعد 20 كيلومتراً جنوب شرق قضاء كالر).
وأضـاف أن (الــهــزة االرضـيــة الــثـانــيــة سـجــلت في تــمــام الـســاعـة
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الـقـومي- مـركـز الـنـهـرين لـلـدراسات
اإلستراتيـجية وحضـره باحث على
سـتوى احمللي والـعربي). وأوضح ا
أنه ( تضمن أكثر من  60 بحثاً منها
 18 من قبل العـرب). من جهته عـميد
الـــكــلـــيــة أكــد فـي كــلــمـــته عــلى دور
ـواطنة الصاحلة. شروع في بناء ا ا
في غضون ذلك (أقـامت كلية الـتربية

األسـاسـيـة بـجـامـعـة ديـالى اجلـلـسـة
الثانيـة من اإلجتمـاع الدوري لـ جلنة
عمـداء كـليـات الـتربـيـة األساسـية في
اجلـامعـات الـعراقـيـة للـعـام الدراسي
اضـي واحلالي). وقـال بـيان تـلـقته ا
(الزمـان) أمس إن (اإلجـتمـاع حـضره
ـنـعم عـبـاس رئـيس اجلـامـعــة عـبـد ا
كر وعيد كـلية التربـية في اجلامعة

الـعراق وخـارجه بـحـضور نـخـبة من
ـيـة والـنـقـابـية الـشـخـصـيات األكـاد
واحلكوميـة حيث تكرم مـجموعة من
األطـبـاء ذوي الـشــهـداء في مـواجـهـة
الـوبـاء). عـلى صـعـيـد مـتـصل إفـتـتح
ركز الـثقافي جلامـعة البـصرة قاعة ا
ـلحقات احمليطة بها القبة الفلكية وا
بعد إكمال عمليات التأهيل والترميم
الـتي أجنـزتـها اجلـامـعـة. وقـال بـيان
تــلـــقــته (الــزمــان) أمـس إنه (أُقــيــمت
ـؤسس األول إحـتــفـالــيـة حـضــرهـا ا
اضي للمـركز في سبعـينيـات القرن ا
فاروق عـمر مـؤكـداً على تـطويـر هذا
ـــهم فـي كــلـــمـــة ألـــقـــاهــا الــصـــرح ا
ـديـر احلالي بـاإلفتـتـاح). من جهـته ا
للمركز عبود عودة أعرب عن سعادته
ــثـــمــرة في حتــقــيق فـي (الــنــتــائج ا
قاعدة متـعددة تنـطلق منهـا نشاطات
ـتــنــوعــة ودعم ذوي الــهـمم ــركــز ا ا
باجملتمع بعد تخـصيص مكاناً دائماً
لهم ضمن مـجمع كلـيات باب الـزبير
بـــدعـم من رئـــيس اجلـــامـــعـــة ســـعــد

شاه حمادي)
.من جـهته رئـيس جلـنـة ذوي اإلعـاقة
سـرور يـوسف نـصـار أثـنى عـلى دور
ــــركــــز فـي دعــــمه لــــهـم عن طــــريق ا
إتـفـاقـيـة الـتـعـاون لـتـنـفـيـذ نـشـاطات
مـشــتـركـة. فـي الـسـيــاق ذاته (عـقـدت
كلية الـقانون والـعلوم السـياسية في
جــامــعـة ديــالى مــؤتــمـرهــا الــعــلـمي
ـــلـــتــقى الـــدولي الـــرابع فـي قــاعـــة ا
ي لــلــجــامــعــة). وقــال بــيـان األكــاد
ــؤتــمـر تــلــقــته (الــزمــان) أمس إن (ا
برعاية وزير التـعليم العالي والبحث
الــعــلـمي وبــإشــراف رئـيـس جـامــعـة
ـنعم عباس كـر وعميد ديالى عبد ا
كـليـة الـقـانون خـلـيـفة إبـراهـيم عودة
بـــالــتــعـــاون مع مــســتـــشــاريــة األمن
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عاونون عبد الرحمن ناصر راشد وا
في الـكـلــيـة). وأضـاف إن (اإلجـتـمـاع
ركـــز عــلى إجنـــازات اجلــامـــعــة ومــا
وصــــلت إلـــــيه مـن تــــطــــور عـــــلــــمي
ــنــعم وعـــمــراني من جـــهــته عــبـــد ا
ــــبـــذولـــة من حتــــدث عن اجلـــهـــود ا
أعـضاء الـهـيئـة التـدريـسيـة في فـترة
جائحة كورونا وحتقيق نتائج جيدة
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واصلت الفرق الطبيـة التابعة لقطاع
الـكاظـميـة لـلرعـايـة الصـحـية األولـية
حمالت التـوعية بـشأن مرض احلمى
الـــنــزفــيـــة من قــبل وحـــدات تــعــزيــز
الــصــحــة واإلعالم في مــركــز صــحي
احلريـة األول الـكاظـميـة األول. وقال
بـــيــــان تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) أمس إن
(مـسـؤول وحـدة تــعـزيـز الـصـحـة في
القـطاع حـيدر سـامي اخلطـيب كشف
ــراكــز تـوعــيــة نـوعــيـة عـن تـنــفــيـذ ا
ـرض بـسـوق مـيــدانـيـة لـلـتـوعــيـة بـا

احلرية في بغداد).
WOŽuð WKLŠ

وأضــاف أن (مـركــز الـكــاظــمـيــة نـظم
ـراكز حمـلـة توعـية لـلـمراجـع في ا
ــذكــورة بــالــتـعــاون مع الــصــحــيــة ا
جـمـعـيــة الـهالل األحـمـر ضـد احلـمى
الــنـزفـيــة قـبل الــوصـول إلى مــرحـلـة
حــرجــة). في ســيــاق مــتــصل حــضـر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ـؤتمـر العـلمي نبـيل عبـد الـصاحب ا
لــكـلــيـة الـطـب في جـامــعـة الـنــهـرين.
وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) أمس إن
(الـوزيــر ركـز عـلى مـنـجــز الـبـاحـثـ
العـراقيـ في اجملـال العـلمي الـطبي
الذين نـشـروا أكـثر من  13ألف بحـثاً
عــــلـــــمــــيـــــاً). وأضــــاف أن (الــــوزارة
مــســتــمــرة عــلى مــواصــلــة اجلــهـود
ــتــغــيــرات الــعــلــمــيــة ومــواجــهــة ا
لــتــســلـــيط الــضــوء عـــلى مــنــجــزات
تخصصة بالطب).وأوضح الباحث ا
ـيــة وإخــضـاع أن (الــشــراكـات الــعــا
قـاييس حتقق البـحوث للـمعـاييـر وا
ــعــتــمــدة في أهــدافــاً وفـق الــطــرق ا
ـــراكــــز الـــبـــحــــثـــيـــة اجلـــامــــعـــة وا
ـؤتــمـر الــرصـيــنـة).وأشــار إلى أن (ا
تــضـمن مــشـاركــة بـاحــثـ من داخل
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كـشـفت وزارة الـتجـارة عن مـواصـلـة اجلـهـد الـهـندسـي في الشـركـة الـعـامـة لـتـجارة
ـيازين اجلسرية في مـراكز تسويق محـافظات إقليم احلبوب مـتابعة تاهـيل ومعايرة ا

كردستان استعدادا لبدء حملة التسويق فيها.
وأوضح مـديــر عـام الــشـركـة الــعـامـة
. لتـجارة احلـبوب مـحمـد حنـون كر
ان (فــــريـق هـــنــــدسـي من الــــشــــركـــة
بــالـتــنــســيق مع دالــرة الـتــقــيـيس و
الــــســــيــــطــــرة الــــنــــوعــــيه في وزارة
ــيـدانـيه الـتــخـطـيط واصـل جـولـته ا
بــرفــقــة ســيــارة األوزان الــقــيــاســيــة
يازين اجلسرية في مواقع عاييرة ا
فـايـدة و زاخــو والـشـيـخــان الـتـابـعه

لفرع دهوك  لتكون جاهزه للعمل).
o¹u ð rÝu

واضاف الى أنه ( إجراء  الـصيانة
على ميـزان موقع بـيجي التـابع لفرع
صـالح الــــدين وبــــعــــد ســــاعــــات من
اخـبـارنـا الـقـسم بـالـعطـل لـيعـود الى
اخلــدمــة). مــشـــيــرا إلى ان (مــيــازين
مواقع كـردستـان يتم مـعايـرتهـا  قبل
بــــدء مــــوسم الــــتــــســـويـق الغـــراض
التـسويق واذا حـدث عطل فـني مع
تــتــجه مالكــاتــنــا إلجنــاز).  وأكــد ان
ـــيـــزان تــعـــد ضـــروريــة (مـــعـــايــرة ا
لتـحقـيق نـتائج وزن دقـيقـة للـكمـيات
ـسـتـلــمـة او اجملـهـزة كي ال  يـحـول ا
جتاهل ذلـك القـيـاس إلى عـدم الدقه .
عنى آخـر إنه من اإلهمال أن يتم و
الـــوزن بــاســـتــخـــدام مــيـــزان لم تــتم
ـوازين أقل مـعــايــرته. تـصــبح دقــة ا
موثوقـية مع مـرور الوقت. ويُـعد هذا
نــتــيــجــة الــتــآكل والــبــلى الــعــاديـ
الــنـــاجتــ عن االســـتــخـــدام بــشــكل
مـنـتـظم بـاإلضـافـة إلى عـوامل أخـرى
ــيـــكــانــيــكــيــة أو مــثـل الــصــدمــات ا
البيـئات اخلطـرة. وقد يؤدي هذا إلى
انحالل أو هبوط سريع نوعًا ما على
ـيزان دى الـطويل. تـعـمل معـايرة ا ا

اجملـدولـة بـصفـة مـنـتـظـمـة بـاإلضـافة
إلى إجراء االختبارات الروتينية على
وقع ـيزان  اخلـاص بـا تعـزيـز عمـر ا
ودقـة قيـاسـهـما لـلـوزن بشـكل كـبـير).
وأســتـــقــبل مــحــافـظ الــنــجف مــاجــد
الوائـلي اجلمـعة وكـيل وزير الـتجارة
ستار جبار اجلـابري والوفد الوزاري
ـــرافـق  بـــحـــضــــور الـــنـــائب االول ا
لـلـمــحـافظ هـاشم الــكـرعـاوي ومـدراء

دوائر الوزارة في احملافظة  حيث 
مـنـاقشـة عـدة مـلـفـات تـخص تـسويق
ـوسـم اجلـاري  وصـرف مـحــصـول ا
ــزارعــ والــنــهـوض مــســتــحـقــات ا
ــــؤســـســــات الـــوزارة في الــــنـــجف
وضرورة تـقـد الدعم الـوزاري لـها .
وبــ احملــافظ في تــصــريح صــحـفي
عقب اللقاء انه (تمت مناقشة عدد من
ـلــفـات الــتي تـخـص وزارة الـزراعـة ا
ومـنــهـا تــسـويق مــحـصـول احلــنـطـة
والـشــعـيـر لــهـذا الـعــام  والـتي تـمت
بــنـجـاح كــبـيــر وصـرف مــسـتــحـقـات
ـزارعــ لألعـوام الــسـابـقــة والـعـام ا
اجلاري). مـوضحـاً أن (الوزارة أوفت
ــالــيــة جتـاه بــجــمـيـع الـتــزامــاتــهـا ا
ـتأخـرة  والعـمل مـستـمر زارعـ ا ا
ـتازة للـمـوسم احلـالي بانـسـيـابيـة 
تخـتلف عن جـميع األعـوام السـابقة).
مــضـــيــفــاً انه (تــمت مـــنــاقــشــة عــمل
ــؤســســات الــتــابــعــة لــلــوزارة  في ا
احملـافـظـة  وضـرورة الـدعم الـوزاري
ـقــدمـة لــهـا لــلــنـهــوض بـاخلــدمــات ا
للـمواطـن وتـطويـر عمـلهـا . مبـيناً :
 اإلتفاق على متابعة مخرجات لقاء
أمس لــرفع كــفــاءة مــؤســسـات وزارة

التجارة في احملافظة).

في فــتـرة عــصـيــبــة). وأشـار إلى أنه
(البــد من تــكـاثـف اجلـهــود بــالـفــتـرة
ـا يتـطلـبه التـعليـم من جهد القـادمة 
ومـــتــابــعـــة كــبــيـــرة من أجل إجنــاح
الـلــبـنـة األسـاس وتــطـويـر الـعــمـلـيـة
الـتـعـلــيـمـيـة).وأوضح أن (اإلجـتـمـاع
نــاقـش اإلرتـقــاء بــكــلــيــات الــتــربــيـة
األسـاسـيـة كـافـة وتـطـبـيق إجـراءات
تأدية اإلمتحانـات احلضورية للمواد
األسـاســيـة حـسب تــوجـيـهـات وزارة
الــتـعـلــيم الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمي
ــنـــاهج الـــدراســـيــة في وتـــوحـــيـــد ا
الكلـيات وإعطـاء صالحيات جملالس
اجلـامــعـات بـشـأن إســتـحـداث وفـتح
الدراسـات الـتخـصـصيـة في األقـسام
العـلمـية كـافة وحتـديد مـوعد إلقـامة
مــؤتـمــر عـلــمي دولي عــام بـإشــتـراك

الكليات في اجلامعة كافة). 
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وارد على صـعـيد آخـر ترأس وزيـر ا
ـــائــيـــة مــهـــدي رشــيــد احلـــمــداني ا
ـكــلـفـة اإلجــتـمــاع األول لـ الـلــجـنــة ا
بـوضع آليـة لـدعم مـزارعي مـحـصول
الشلب في احملـافظات لألراضي التي
كن زراعـتهـا هذا الـعام إلسـتمرار ال
ـائـيــة. وقـال بــيـان تــلـقـته الــشـحــة ا
(الــــزمــــان) أمس إن (اجملــــتـــمــــعـــون
نـــاقـــشــــوا اآللـــيـــة اخلــــاصـــة بـــدعم
تـضـررين نتـيجـة الشـحة الفالحـ ا
ـساحات الـزراعية ائـية وتقـليص ا ا
ـحـصول الـشـلب والـعمل اخلـاصة 
على إنـصاف الـفالح لـلوصول إلى
نـــتــــائـج تــــرضي األطــــراف كــــافـــة).
وأضـاف أن (الــلـجـنـة تـشــكـلت بـنـاءاً
عــــلى تـــوجـــيـــهـــات رئـــيس الـــوزارء
ــتـــضــررين ــزارعـــ ا لـــتــعـــويض ا
ــوسم وإجنــاح اخلــطــة الــصــيــفــيـة 
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فاهيم الـعلمية وتتنوع كما تتنوع العقـول ومستوياتها فالبعض يحاول ويكافح من تتدرج ا
. فأصحاب الشـهادات العلمية نـفعة ذاته اوالً وغيره ثانـياً عرفة  اجل ان يتسلح بالـعلم وا
حاولوا واجتهـدوا وتركوا ملذات احلياة ومغريات الشباب من اجل التميز عن اقرانهم في
سـتمره والدقـيقة ثمـارها عندما حـصلوا على ـذاكرتهم ا مراحـلهم الدراسيـة حيث كانت 
ـرضى تـقصـد عـياداتـهم وأصـحاب شـهـادات واختـصـاصات نـافـعـة للـمـجتـمع فـجعـلت ا
ـشـاريع يــقـصـدون مـكـاتـبــهم االسـتـشـاريـة وهــكـذا الى ان اصـبـحــوا جـزء مـنـتج ونـافع ا
رح واللهو واالستهزاء للمجـتمع. على العكس جتد من كان يقضي سـاعات الدروس في ا
وبـالكاد حصل عـلى شهاده بسـيطه بشق االنفـس من احدى الكلـيات االهليه وبـالشافعات
والتـوسل وكسر اخلـواطر وبأمـور أخرى حتى يـنجح ويتـخرج ليـصبح بال فائـدة للمـجتمع
النه ال يــفـقـه شيء من دراســته وحـتى الــبــعض ال يـعــرف شــهـادته مــجــرد ورقه مـجــومـة
ومركـونه ليـصـبح من أدوات البـطـالة الـتي ال تـنفع في أي شيء النه اسـاسـاً غيـر جاد في
ساعدة اهله ويـكون اسرة ليـكون اجلاني األول لهـذا التنظيم حـياته وينتـظر حتى يتـزوج 
العائلي عندما يُحمل اهله مشاق العناية بأفراد اسرته ومصاريفهم ليستمر هو بالفشل.
أي ان الـدراسة واجلد وطلـب العلم ينـبع من الرغبة احلـقيقيـة واحلرص الشديـد للشخص
بذاته وهذا شيء اصـبح طبيعي في اجملتـمع ففي االسرة الواحدة جتـد هناك من يحرص
وضوع في قاعة الدراسة حيث على دراسته واألخر ال يـهتم لها. فال نستغرب ان ينـجر ا
هـناك من يـهتم ويـجـتهـد وهنـاك من يأتي لـتسـقيـط فرض ومـجبـر علـيه الن اهله يُـريدون له
ـمكن ان نحـكم على مـجمـوعة من الـطلـبه بسبب اخلير وهـو اليعي مـعنـاه. حيثُ من غـير ا
تـصـرفـات فـردية او نـسـتـعـرض عـضالتـنـا علـى مدرس نـاجح مـحـبـوب اجـتـهـد وابدع في

علومه الى تالميذة والذي اصبح يُمثل لهم رمزاً علمياً يقتدون به. إيصال ا
عرفة والنجاح. اما حب الطالب الستاذه فهذا يأتي من عالقة فطرية غايتها العلم وا

وال مجال اخـر للتـأويل والتشـهير وجـعلهـا قضيـة كبيـرة حدثت في قاعـة دراسية حتـكمها
ـوالت والشوارع فـتوحة وا اربع جـدران وسقف علـمي. فماذا لـو جتولـنا في الفـضاءات ا
ووجـدنـا حـاالت ومـظـاهر التـتـنـاسب مع مـجـتـمـعـنـا وكالم والـفـاظ غـيـر الئـقة دون ان يـتم
محاسبتـهم وماذا لو تابعنا بعض الـصفحات الشخصـية في مواقع التواصل االجتماعي
للـشباب من كال اجلنـس حتـماً سنجـد الفساد بـعينه ومتـابعات حلـساباتهم حـتى تتعدى
قابـل يُجرد األستاذ شـاهير بالـفساد ويُلـقبون (أستـاذ ست) وبا لـيون ليصـبحوا من ا ا
احلقـيـقي والـنـاجح من جنـاحه وابداعـه مع طلـبـته ومـنـعه من تـدريس الـطالـبـات وبـالـعكس

تطورة. بعملية اغتيال معنوي للمهنية العلمية ا
ـسؤولة ال حيـاء بالـعلم هـذا ما تـعلـمنـاه. ويبـقى البـيت واالسرة هي ا

عن تربية األبناء وان قاعات الدراسة للعلم فقط.
ـعـرفةوبـالـتالي فـنحن الـيـوم جـميـعـاً نعـمل من اجل نـشـر العـلم وا
خلـلق ثقـافة امـنية عـلمـية مجـتمـعية لـيبـقى العـراق متمـيزاً بـأبناءه

تميزين. ا
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حتت الشجر األزرق في بستان

الله ..
كنت أراه

تتعثر شيخوخته فيصير على هدي
عصاه

هل تمشي في نومك ام حتلم :
طال طريق الفقراء

لجا .. رفا وا صار الدرب هو ا
صار البحر سماء 

} } }
رائحة الورد الذابل في الشرفات
وكأس من ( خمرة جيفارا ) بعض

عزاء
احتط رحالك ادركنا الليل وغامت في عينيك الصبوات

اجمل ما في الرحلة تلك الطرقات
اتكون القديس ( االحمر) تمشي فوق البحر . وزرقاء هي

الصلوات
} } }

زهر التبغ يرف بعيدا في الوادي .
وخالسيات يحصدن السكر .

كالنحل. يغن ( األحد االحمر) حتى يتالال في االفق القمر الكوبي
ويسيل على القلعة ظال وضياء
ليبوح بسر ال تدركه األسماء

٠٠هل صدأت ساعتك احلمراء لتخلع للريح عقاربها ?
السادسة مساء والنصف :

وقفت ساعات االبراج
دون رن تعلنها السادسة مساء والنصف

من يقف اآلن
انت ام الزمن الغافي كالنسيان

رهف لست أرى غير دم أخضر في منجلك ا
هل عاد حصاد السكر ?

} } }
يـا من ركب الــبـحـر : هي الـريح تـقــود مـراكـبـنـا . ال شيء سـوى

الريح
سحور ال وقت لديك لكي تبلغ شاطئك ا
هجور ال وقت لديك لكي ترجع للبيت ا

ثمة جنم يبكي ...

UI¡∫ محافظ النجف يلتقي علي صاحب الراجحي

بغداد
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تبـسـيط اإلجـراءات احلـكـومـيـة مـطلـب من متـطـلـبـات اتـفـاقـية األ

ــواطن مـحل انـتــهـاك نـتـيـجـة مـازال ا ـكـافـحــة الـفـسـاد ـتــحـدة  ا
لالجـراءات الـبــيـروقـراطـيـة لــلـمـؤسـسـات ومــحل إتـهـام وإبـتـزاز
احلل حـسنا فعـلت االمانة العـامة في إعمامـها االخير بالرشوة
في انـهاء #الـبطاقـة الوطنـية وبنـاء قاعدة بـيانات في مـؤسسات

الدولة.

vÝu  5ÝU¹ bOFÝ

بغداد
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كم من شـاعـر كـبـيـر مـات وهـو بـحـسـرة تـراب بالده تـرك كل مـسـائل الـشـعـر
غـترب عنوة وامـسك بحب الوطن واحلن الـيه وكم شاهدنا شـعراء العراق ا
وهم يـبـكـون شـوقـا الى الـعـراق ويـسـطـرون حـروفـا مـلـؤهـا االلم واحلـنـ الى

الديار وهل كل الديار مثلك ياعراق...
تمـنـيـت ياوطـن لـو انك تـسـتـقـبل ابـنـائك احـيـاء تـفـرح بـهم وتـفـخـر  ..يـعـطرون
انـفاسـهم من رائـحتك الـزكـية... لـكن الـذي يحـدث ان  يـصل جثـمـان الشـاعر
الـكــبـيـر مـظـفـر الـنـواب ارض الـوطن ويـسـتـقـبل اسـتـقـبـاال حـافال بـكل حـفـاوة
وتـقدير واجالل لروحه ...اليس اجدر ان لو استـقبلوه حيا بنصف او ربع تلك
وت الشاعر اذا  احلفـاوة التي استقبلوا فيها اجلـثمان ....زاد احلزن حزنا 
رء يوم غريـبا مشـتاقا لوطـنه الله وحده يـعلم مدى احلسـرة في قلبه يـهان ا
ـوت بعيدا عن ارضه الى متى اوطاننـا تضع اجلواجز بوجه ابنـائها ليموتوا
غـرباء مـكسـورين ثم بـعد ذلك يـسـتقـبل اجلـثمـان ...ان تـستـقبـله حـيا من دون

مبالغة افضل الف مرة من ان تستقبله بكل احلفاوة وهو جسد بال روح ...

تكريت

صعـيد مـتـصل (وقعت الـشركـة العـامة
لـلصـناعـات الـكهـربائـيـة واإللكـترونـية
إحـــدى شــــركـــات وزارة الــــصـــنــــاعـــة
عادن عقـداً مع شركة كهـرباء بغداد وا
ـنـتـجـاتـهـا من تـمـهـيــداً لـتـجـهـيـزهـا 
احملــوالت الــكـهــربــائــيـة). وقــال بــيـان
تــلــقــته (الــزمـان) أمـس إنه (جلــنـة من
الـــــشـــــركــــــة األخـــــيـــــرة زارت مـــــقـــــر
ـــــاذج من الــــــــــــــــوزارة لـــــفـــــحـص 
احملـوالت الـكـهـربـائـيـة ذات سـعـة 400
كي في و  250 كي فـي في مـــخــــتـــبـــر
مـــصـــنع مـــحــوالت الـــتـــوزيع الـــتــابع
ـنتج ودقة للشـركة لـلتأكـد من سالمة ا
ـواصـفــات). وأضـاف أن (الـشـركـتـ ا
إتـفقـتـا عـلى جتـهـيز  50 محـولـة سـعة
 400كي في و 140مــحـولــة ســعـة 250 
ــوقـع بــ ـــوجب الـــعـــقـــد ا كـي في 

 .( الطرف

مـتـصل أعـلـنت مـحـافظـة صالح الـدين
ـولــدات اخملــالــفـة عن (حــمــلــة لـرفـع ا
لـلــتـسـعـيـرة في ســامـراء). وقـال بـيـان
تــلـقــته (الـزمــان) أمس إن ( احملـافــظـة
أكــدت قـــرب إضــافــة  63 مــيـــكــاواطــاً

عاجلة مشكلة اإلختناقات). 
 «b u*« »U× √

وأضاف البـيان أنه (بحـسب قائم مقام
سـامـراء بـرهـان مـحـمـد عـبـد سـتُـشـغل
مــحـــطـــة الـــعــرمـــوشـــيــة بـــســـعــة 63
مــيــكــاواطــاً في  األيــام الــقــادمــة لــفك
دينـة). مبـيناً اإلختـناق احلاصل فـي ا
ــــولـــدات (عـــدم إلــــتــــزام أصـــحــــاب ا
بالـتـسعـيـرة احملددة وعـلـيه احلكـومة
ُــشـــكــلــة في احملــلــيـــة مع الــلــجـــنــة ا
ولدات وتوقفها عن احملافظة سترفع ا
الـعـمل كـون أصـحابـهـا غـيـر مـلـتـزم
بــالـتــشـغــيل وفق الــتـســعـيــرة ). عـلى

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وافق مـحــافظ الـنـجـف األشـرف مـاجـد
الــوائـــلي عــلى عــمـل إســتــثــمــاري في
قضاء الكـوفة إلنشاء مـعمل متخصص
يـنـتج أجـهـزة مـانع صـدمـة الـتـكـهـرب.
وقــال بـيــان تــلـقــته (الــزمـان) أمس إن
(الوائـلي إلـتـقى اخملتـرع عـلي صاحب
الراجحي دعـماً ألبـناء احملافـظة ومنح
فرص إسـتـثمـارية صـنـاعيـة). وأضاف
الــبــيــان أن (احملــافظ وافق عــلى مــنح
فـرصـة إسـتــثـمـاريـة جـديـدة لـصـنـاعـة
أجهزة مانع صدمة التكهرب في قضاء
. الكوفة عـلى مساحة  600 متراً مربعاً
وأوضح أن (عـــلي حــصل عـــلى بــراءة
إختراع من وزارة الـتخـطيط لصـناعته
جــهـاز مــانع صـدمــة الـتــكـهــرب الـذي
يهدف الى حـماية اإلنـسان من حوادث
الــصـعـقــات الـكـهــربـائـيــة). في سـيـاق
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ـائــيـة في ــوارد ا أقــامت مـديــريـة ا
ـواجــهـة مــيـســان  نــدوة تـوعــويــة 
ـــــائي واعـــــلـــــنت مــــوسـم الـــــشح ا
مواصـلتـها عمـليـات تطـهيـر االنهار
اء الى من اجل انسـيابـية وصـول ا
ديريـة للزمان اجلميع وقـال اعالم ا
ان الــنـــدوة  اشــرف عــلــيــهــا مــديــر
وارد  عالء فيـصل ناقشت  ارشاد ا
وتوعية  جلمع من فالحي ومزارعي
ــيــمــونـــة مــشــيــرا الى ان قـــضــاء ا
الـنــدوة حـضـرهــا  قـائـمــقـام قـضـاء
ـــيـــمـــونــة صـــبـــري هــاشـم كــاطع ا
ـائـية في ـوارد ا ومـسؤول شـعـبة ا
الـقــضـاء ومـسـؤول شــعـبـة االعالم
ـديــريـة. وبــ الى ان (الـهـدف في ا
ـزارع من الـنـدوة تــوعـيـة الـفالح وا
حــول اإلســتـخــدام األمــثل لـلــمــيـاه
وجتــــنب زراعـــة احملـــاصــــيل الـــتي
حتتاج في سقيهـا كميات كبيرة من
ــا ال ــيــاه كــمــحــصــول الــشــلب  ا
ر به يتناسب وموسم الشح الذي 
نـطقـة عمـومـاً. فصـيل نقل البـلـد وا
ــائــيـة ــوارد ا تــوجــيــهــات وزارة ا
الـــرامـــيـــة إلى عـــبـــور ازمـــة الـــشح
ــيــاه لــلــجــمــيع احلــالي ووصــول ا
بـــعــدالــة ضــمن خــطــة وضــعــتــهــا
الـــــوزارة لـــــذلـك وجتـــــنـب زراعـــــة
محصول الشلب للحفاظ على حصة
قررة من الوزارة ائيـة ا احملافظـة ا
وتـــوزيــــعـــهــــا بـــشــــكل عــــادل بـــ

اجلميع).

مـــشــدداً عــلـى (اجلــمــيـع بــضــرورة
الــتـــزامــهم بـــتــوجـــيــهـــات وخــطط
الـــوزارة وعــــدم الــــتــــجــــاوز عــــلى
ـــائـــيـــة مــضـــيـــفــاً أن احلـــصص ا
ـرسـومة الـتـجاوزات عـلى اخلـطـة ا
من قـبل الـوزارة تــعـرض صـاحـبـهـا

ـسـائـلة الـقـانـونـيـة وضرورة إلى ا
تكـاتف اجلمـيع من أجل عبـور أزمة
الـشح احلـالي وجنـاح خـطة اإلرواء

الصيفي). 
ـديرية وفي سياق مـتصل تواصل ا
جــهـودهــا في حتــقـيق الــعــدالـة في

ـائـيـة وضـمن مـنـهاج الـتـوزيـعات ا
عــمــلــهــا الــيــومي بــالــتــنــســيق مع
مـديــريـة تـوزيع كـهــربـاء احملـافـظـة.
وانــهــا نــفـذت جــزء كــبــيــر جـدا من
حمالتهـا لتطهـير االنهـر في اقضية

ونواحي احملافظة.
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ان (  صـــحـــة ديـــالى ومن خـالل فــرق
الـرقــابـة اغـلـقت  40مـحل قــصـابـة في
دن بشكل فوري بسبب بعقوبة وبقية ا
مخالفات للتعليمات الصحية مع فرض
غــرامـات مـالــيـة عـلى  19مـحل اخـر  )
.واضـاف العـزاوي  ان ( االجـراء يأتي
ـنع انتـقال مـرض احلمى الـنزفـية الى
ديـــالى الــــتي التـــزال خــــالـــيـــة من اي
اصـابـات مـؤكـدا بـان مـخـالـفـات مـحال
القـصابة هي سـبب مباشـر وخطير في
بــروز االمـراض في بـعـض احملـافـظـات

العراقية مؤخرا ) . 
واشار الى انه ( هناك تعليمات مشددة
في اتـــخــاذ كل الــعــقــوبــات حــيــال اي
مـخــالـفـات وعــدم اسـتـثــنـاء اي مـحـال
وفـــرض غــرامـــات مـــالــيـــــــة بــحق اي

جتاوزات للتعليمات الصحية ) . 
w½«uOŠ QAM

وفي قـضــاء بـعـقـوبـة قـال قــائـمـقـامـهـا
ان ( عــبـدالــله احلـيــالي لـ  ( الـزمـان ) 
احلمى النزيفيـة وجرب القرود وغيرها
ـنشـا احليواني اي من االمراض ذات ا
انــهـا تـنـتــقل الى االنـسـان وتـؤدي الى
وفـيات عـاليـة تمـثل خطـر على الـصحة
الـعـامـة خـاصـة فـي ظل انـتـشـارهـا في
بـــلــدان مـــجــاورة في اآلونـــة االخــيــرة
مــؤكـدا بـان دخـول احلــيـوانـات وحـتى
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) الفـتـاً الـى أن (الـعـمل لـلــمـواطـنــ
ـركز الـبيانـات الوطني مع مسـتمر 

شركة هواوي الصينية).
ولـــفـت الى أن (هــــنـــاك دوالً اخـــرى
حـاولت الـدخـول على اخلط لـتـطـوير
عـمل البـرنامـج واللـجنـة االن تنـظر
في هــــــــذه الـــــــعـــــــروض اال ان االن
ـبـاشرة الـتـوجه مع شـركة هـواوي ا
ــركـز وكــافـة الــبـيــانـات لــتـطــويـر ا
ـؤسـسـات الدولـة نـحو احلـكـومـية 

التحول الرقمي الشامل).
في سـيـاق متـصل بـحث فـريق جودة
اخلدمـات في وزارة اإلتصاالت خالل
االجـتـمـاع التـمـهـيـدي مع قسم ادارة
اجلـودة الـشامـلـة في االمـانة الـعـامة
جملـلـس الـوزراء آلـيـات عـمل الـفـريق
تـطلـبات الواجب تـوفرهـا لغرض وا
الــتـــحــول الــرقــمي الــشــامل بــهــدف
قدمة لـلمواطن حتس اخلدمـات ا
مـن قــــــــــبـل وزارة اإلتـــــــــــصــــــــــاالت
والتـشكـيالت التـابعـة لهـا .أكد وكيل

وأكـد مــجـيـد (مــبـاشـرة الــشـركـة مع
مالكــات مــركــز الــبــيــانــات الـوطــني
لـوضع الـلـمـسـات األولى واالنـطالقة
ـوضـوع الــتـحـول الـرقــمي الـشـامل
ـــركــز وايـــضـــا بــرامج بــتـــطـــويــر ا
احلـوكمـة التي عـملت عـليـها الـلجـنة

.( اضيت خالل السنت ا
Èdš√ WM'

واوضح أنه (كـــانت هـــنــالك جلـــنــة
األمر الديواني  20لسنة  2020بعد
ت إعـادة تـشــكـيــلـهـا بــرئـاسـة أن تـمـَّ
األمـ الـعـام جملـلس الـوزراء والتي
كانت انطالقة حقيقية خالل السنت
ـاضـيـتـ بـعـد أن حـقـقـت خـطوات ا
ايـجابـيـة في موضـوع إدارة وإنـشاء
بـرنـامج إدارة الـوثـائق االلـكـتـرونـية
في مـا بــ االمــانـة الــعـامــة جملـلس

الوزراء والوزارات).
وتــابع أن (بـوَّابـة أور االلــكـتـرونـيـة
حتتـوي حتى االن على  94برنـامجاً
أو تطبـيقاً يـقدم اخلدمات احلـكومية
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ـستـشفى الـبيطـري في  محـافظة اكد ا
ديـــالـى  عن حتـــوطــــات احـــتــــرازيـــة
ــواجـهـة مـرض جــدري الـقـرود اسـوة
ـحافـظات عـدة  مـشيـرا الى انه منع
ـنــافـذ احلــدوديـة دخـول الــقـرود مـن ا

واحملافظات .
سـتشفـى البيـطري في وقـالت مديـرة ا
ديــالى ابــتــســام جــاسم لــ ( الــزمـان )
امس  ان  ( دائــرتـهــا واســتــنـادا إلى
نع كـتاب وزارتي الـصـحة والـزراعـة 
دخــول الــقــرود مـن دول اجلــوار بـدأت
بـإجـراءات مـراقـبة مـحـكـمـة فـي عـموم
مــداخل احملــافــظــة وبــالــتــنــســيق مع
احلـكـومة احملـليـة والـسلـطـات األمنـية
نافذ احلدودية نع دخول القرود من ا

نافذ االخرى مع احملافظات ) . وا
وأضـافت   أن  ( الـسـلطـات اخملـتـصة
تـواصل مــراقــبـة أســواق احلـيــوانـات
ومــــنع تــــداول الـــقــــرود في األســـواق
احملـلـيـة مـشيـرة الى أن ديـالى بـعـيدة

عن مـــرض جــــدري الـــقـــرود إال أنه 
اتـــخـــاذ الـــتـــحـــوطـــات واإلجـــــراءات
احـتـرازية بـعــــد تـسجـيل إصـابات في

دول مجاورة ) .
ومن جانب آخـر قال مديـر اعالم صحة
ديــالى فـارس الـعــزاوي لـ  (  الـزمـان )

· ∫ عاص

'WM : جلنة رقابية لتحديد احملالت اخملالفة للتعليمات

الـطـيـور بـشـكل عـشـوائي بـات مـصـدر
خــطــر يــهــدد بـــانــتــقــال الــكــثــيــر من
االمــــــراض واالوبـــــــئــــــة) . واضــــــاف
احلــيــالي انه (جــرى اصــدار تــعـمــيم
عـــــاجل بــــضــــرورة الـــــتــــشــــديــــد في
الـســيـطـرات حــيـال انـتــقـال كل انـواع
احلــيـوانـات من بـقـيـة احملـافـظـات الى
ستشفى ديالى وانها تكون وفق الية ا
الـبـيـطـري حـصـريـا اي ضـرورة وجود
مـوافـقات رسـمـية بـانـتقـالـها من خالل
كــتـب مــخــتــومــة وبـــخالفه ال يــســمح

بدخولها الى اي منطقة  ) . 
واشــار الى ان (  الـتــعـمـيـم يـجـري في
اطـار اجـراء وقـائي مـبـكـر خـاصـة وان
ديــالى التــزال امـنــة من مــرض احلـمى
النزيفية وبقية االمراض االنتقالية ب
احليوان واالنـسان ) . فيـما قال رئيس
االحتـاد احملـلي لـلـجـمعـيـات الـفالحـية
في ديـالى رعد الـتمـيمي لـ ( الـزمان ) 
ــاضـيــة بـرز ان ( الـســنـوات الــسـبع ا
اجتاه استثمار مزارع النخيل احلديثة
من خالل زراعة اصناف مرغوبة ومنها
البـرحي لغرض الـتصـدير )  مبـينا ان
( اكـــــثــــر مـن الــــفـي دو زرعت خالل
ــــاضـــيــــة ) . واضـــاف الـــســــنـــوات ا
وذجية التميمي ان ( انـتشار مزارع 
لـلـنخـيل وهي تـعتـمـد اصنـاف مـحددة

االنتـاج وسد حـاجة االسـواق العـراقية
وتصـدير الفائـض باإلضافة الـى توفير
فـرص عـمـل لـلـعـاطـلـ ) . واخـيـرا قال
مـديـر ناحـية الـعـبارة  الـتابـعـة لقـضاء
ال جواد التميمي بعقوبة شاكر مازن ا
 لــ ( الـــزمــــان )  إن  ( رؤســــاء اغـــلب
ـثلون من احلكومة العشائر ونواب و
االحتاديـة وعدة مـحافـظات إضـافة الى
ـسـؤول األمـنـي عـقدوا الـقـيادات وا
ال جــواد) في قـــريــة (الـــشــيخ مـــازن ا

اط خطوة ايجابيـة تعكس تغير في ا
االسـتـثمـار ودفعـه نحـو قـطاع الـزراعة
بـعـدمـا ادرك الـكـثـيـرين بـان ذو جـدوى
اقـتـصـاديـة خــاصـة مع اتـسـاع نـوافـذ
الــتــصــــــديــر لـــلــكــثــيــر من الــبــلــدان
االســـيوية وحتـــى االوربية مؤخرا ). 
واشــار الى ان( ديــالى تــضم اكــثـر من
ـكن احيـائها  40صنف نـادر للـتمور 
من خـالل استـثـمـار الـنـخـيل فـي اعادة
زراعـتهـا بشـكل علـمي يسـهم في زيادة

ناقشة وبحث جتمعا عشائريا ضخما 
ــشــاكل الــسـيــاســيــة واالقـتــصــاديـة ا
واألمنـية للـبالد ) . وب ان  ( الـتجمع
قررات بـناءة دعت الى معاجلة خرج 
األوضـاع األمـنــيـة وتـوحـيــد الـصـفـوف
الــوطــنــيــة في الــعــراق وحـث اجلــهـات
الـسيـاسيـة على تـسريع تـشكـيل حكـومة
قــويــة قــادرة عــلى الــنــهــوض بــالــواقع
اخلـدمي واالقـتـصادي لـلـبالد واالنـفـتاح
ـيـة إلى جـانب دعم عـلى الـتـجـارب الـعـا
جــهـود األجــهـزة األمـنــيـة فـي مـكــافـحـة
اإلرهــاب والــعـصــابــات الـعــابــثــة بـأمن
ـواطـن ) . وأضـاف الــتــمــيـمي   أن  ( ا
الــتــجــمع طــالـب بــاإلســراع بــتــشــكــيل
احلـــكــومـــة وانـــهــاء اخلالفـــات وإقــرار
ـــا يــلــبـي مــصــالـح جــمــيع ــوازنــة  ا
الــشــرائح االجــتــمـــاعــيــة والــتــنــســيق
نـظومة الـعشائـرية التي تـواصل مع ا ا
تـعـد صــمـام أمـان الـعــراق في مـواجـهـة
فاصل ) . ختلف ا التحديات الكبيرة 
 واكـد الــتـمـيــمي ان  (الـتـجــمع حـضـره
مـــحــافــظــون ونـــواب ومــســؤولــون من
ـنــاطق الـغـربـيــة واجلـنـوبــيـة وإقـلـيم ا
كـوردسـتـان في إشارة ورسـالـة صـريـحة
كـونات العراقـية وتالحمها على وحدة ا
ــواجـهــة أي تــهـديــدات أو مــشـاكل في

عموم األصعدة ) . 
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-1-
ال يسـتطيع أحد أن ينكر أنَّ هناك فوضى مرعبة في العراق اجلديد وصلت الى
ـيتـة ادخال األدويـة الفاسـدة اليه .. احلد الـذي مكـنّت فيه أصـحاب الـضمـائر ا

نافذ احلدودية . طلوبة على ا بعد أن ضعفت الرقابة ا
ومـا يــقـال عن االدويــة الـفــاسـدة يــقـال عن أدخــال اخملـدرات الـى الـعــراق عـبـر

اكرة اخلبيثة . افيات الرهيبة وأساليبها ا ا
منوعات والسموم األخرى . وهكذا سائر ا
-2-

وقد قرأتُ اليوم تصريحاً لنقيب األطباء الدكتور جاسم العزاوي يقول فيه:
ستعملة في عمليات التجميل مغشوشة  واد ا انّ  %80من ا

والسؤال اآلن :
اذا غابت الرقابة ?
اذا هذا األهمال ? و

سـاندة اجلهـات األمنية وحسنـاً فعلت نـقابة األطـباء ح شـكلت جلنة خـاصة 
هنة . زاولة ا لتفتيش مراكز التجميل وفحصها والتفتيش عن وجود اجازة 
طلق . وقد جاء هذا االجراء متأخراً  ولكنه يأتي متأخراً أحسن من غيابه ا

-3-
ـراجع ويبـتزهم بأشد ألوان انّ هنـاك من ينتحل صفـة ( الطبيب ) ويـستقبل ا
االبـتـزاز  ويـستـمـر في عمـلـيـات اخلداع والـدجل فـتـرات طويـلـة من الزمن دون

واطن وصحة وسالمتهم. رقيب وال حسيب وكل ذلك على حساب ا
يقع هذا االنتحال هنا وهناك دون خشية من أحد ..!!

-4-
يـتة ـال الذي يُـدفع الى هـذه اجلهـة او تـلك يتم وصـول أصـحاب الـضمـائـر ا با

الى ما يريدون  ..!!
-5-

واطن وسالمـته خط أحـمر ال يـجوز الـتهـاون بهـا  والبُدَّ مِنْ تـعاون انّ صحـة ا
واطـن مع اجلهات اخملتصة لقطع دابر اإلضرار الكبير ا

واطن . افيات والعصابات اللئيمة با الذي تلحقه ا
ـسـتــهـيـنـ والبُـدَّ من انــزال الـعـقـوبــات الـرادعـة بــحق ا
ــواطــنــ وصــحــتــهـم قــبل حــلــول الــكــوارث بــسـالمــة ا

اخلطيرة .
أال هل بلغت ?
اللهم أشهد .

ا كانـت كلمة"الـفساد" من أكـثر الكـلمات شـيوعاً لـيس لدى اجلمـاهير التي  ر
تعـاني من وطأته عليهم في صغيرة وكبيرة وكـلما وجدوا أنفسهم مجبرين على
مراجـعة احدى دوائر أو مؤسسات مايطلق جتاوزاً عليها اسم الدولة العراقية.
بعـد قرابة عـشريـن عامـاً الفسـاد ضارب بـجذوره فـي تفـاصيل حـياتـنا كـما لو
" يفرض اذا? ألنه فساد" مـق أنهـا جذور شجرة عـتيقة يـصعب إستـئصالهـا. 
حضـوره بقوة القانون بحـيث ال يستطيع أي قضاء أو مـؤسسات مجتمع مدني
أو هـيـئات نـزاهـة أن تالحق هـذا الفـسـاد. لنـأخـذ مثـالً على مـا ذهـبنـا الـيه بأن
رتبات اخلرافية التي تتقـاضاها الرئاسات الثالث وأعضاء مجلس ننـظر الى ا
النـواب والوزراء ومن هم في درجـاتهم أضـافة الى شـرائح أخرى واسـعة الكم
من مــنــتـــســبي أجـــهــزة ومــؤســســـات هــذه الــدولـــة إضــافــة الـى كم هــائل من
ا يـجهـله مـعظم الـناس. ألم يـجري اخملصـصات اخلـيالـية ومـا الى غـير هـذا 
ال هذا بـقوة التشريع? هل يـستطيع كـائن من كان أن يحتج على هـذا الهدر با
رتبات هي أول وأكـبر أبواب الـفساد ومن يريـد التصـدي له فاخلطوة العـام?. ا
األولى هي في إلـغاء هذا الهدرالذي هو أقرب الى النهب منه الى مرتب هو في
ـسؤول تـقـدمة مـجـرد مـكافـأة تـنتـهي بـإنتـهـاء فتـرة تـكلـيف ا كـثيـر من الـدول ا

هامه. 
ـال الـعام يـتـحـول وبقـوة الـقـانون أيـضـاً الى حـالة الـغـريب أن هـذا الهـدر في ا
ستفـيد إذ يتحول آلياً الى ورثته القاصرين او وت ا مسـتدامة ال تنتهي حتى 
زوجته من خالل مـا يسمى بالتقـاعد وهو حالة فريـدة في العالم تخرق ضوابط
دنـية عنـدما ترتـقي بخـدمة شهـر واحد أو سنـة أو أربع سنوات الى اخلدمـة با
وظف اجملـزيـة للـتـقاعـد والـتي تتـراوح مـا ب خـمـسة عـشر مـا يـعادل خـدمـة ا
ـوظف الثـالثة عامـاً في حاالت خـاصة وما فـوق الثالثـ عامـاً أو عنـدما يـبلغ ا

والست من عمره. 
عقولة رتبات غيـر ا من أراد التصـدي للفسـاد ومواجهته فعـليه أن يبدأ بهـذه ا
عـقـولة وإلـغاء بـعـضهـا نـهائـياً كـمـخصـصات وإعـادة تقـنـينـها ضـمن احلـدود ا

ـرتبـات اخلـرافيـة تـغري الرئـاسـات التي ال مـبـرر لهـا. ا
ـال يغري ن جـاء بنـية صـاحلة خلدمـة البـلد ألن ا حتى 
ويفـسد ويعمي ويسحق النوايـا الطيبة. مرة أخرى نقول
ـحــاربـة الـفـسـاد أن عـلـيه ان ـن اليـكف عن الـصـراخ 

شار اليها. رتبات ا يبدأ با
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ـاء البالستـيكـية الـتي غزت الـدنيا  قـبل ظهـور وانتـشار قـناني ا
كانـت احلنـفيـة مـصدر مـاء الـشرب وقـبـلهـا كـان احلبْ الفـخاري

أله السقاء !!  الذي 
ـاء تـأخـذ اشـكـاال واحـجـامـا مـخـتـلـفـة والـيـوم اصـبـحت قـنـاني ا
وبإمـكـاني الـقول ان الـكـثيـر من الـنـاس الذين اصـادفـهم كل يوم
ـا فـيـهم افراد عـائـلـتي يحـمـلـون معـهم قـنـينـة مـاء أيـنمـا ذهـبوا
ـياه وتعـدد اشكالهـا هنا في امريـكا بشكل برغم تـوفر مصادر ا

عام .. 
ـاء الشرب في وال اخـفيكم بـاني مازلت اعتـمد احلـنفيـة مصدرا 

البيت .. 
اء وأهميـته ماعاد موضـوعا شيقا لست أشك بأن احلـديث عن ا
يصلح للـقراءة فهو أمر بـديهي يحظى باتـفاق وإجماع واسع 
طارة ) لكني وددت احلـديث عن حاوية صغـيرة للماء اسـمها ( ا
لونة والتي كانت ترافقنا في صباحات تلك القنينة البالستيكية ا
ـدرسية  نـعلـقها حـول رقبتـنا ونـشعر بـلسعـة البرودة الـصيف ا
ـتـجمـد الذي اء ا حيث تالمس خـاصـرتنـا الـغضـة وهي حتـمل ا
امــضى لـيــلـته في الــفـريـزر مــجـاورا حلــاويـات حـلــيب الـكــيـكـوز

عدنية !!   ا
ـطـارة حـال انـتــهـاء مـرحـلـة الـدراسـة ولـقـد انـتـهت عالقــتي مع ا

االبتدائية وكأنها كانت جزءا من عالم الطفولة !! 
ثم عـادت عالقتـنـا ايـام اخلـدمة الـعـسـكريـة خالل فـتـرة احلرب 
ـرة كـانت حتـمل اسم ( زمـزميـة ) وكـانت الـنـسـخة لـكـنهـا هـذه ا
عدن وتـختـفي داخل رداء سمـيك يشابه اجلـديدة مصـنوعـة من ا
لونه لـون ثـيابي الـعسـكـرية وكـنت اعلـقهـا عـلى النـطاق عـند ذات
ـطارة في طـفولتي اخلـاصرة الـتي استشـعرت لـسعة الـبرد من ا
اء الـذي يحمل ال ومكررا فـهو ا ـاء  !! قد يـكون احلديث عن ا

ســر اخلـلق  لـكـني مع قـدوم الـصـيف أبـحث
في هـذه االيام عن حـاوية صـغيـرة او قنـينة
ـاء وكم وددت ان تـكـون مثل أحـمل فـيـهـا ا

طارة التي فارقتني من عقود !!!  تلك ا
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بـاشــرت شـركــة هـواوي الــصـيــنـيـة
بـخـطـوات الـتحـول الـرقـمي الـشامل

في العراق.
تـحدث بـاسم االمانـة العـامة وقـال ا
جملــلـس الــوزراء حــيـــدر مــجــيــد إن
(اخلطـوات التي تتـخذها سـكرتارية
الــلــجــنـة الــعــلــيـا الدارة احلــوكــمـة
االلــكــتــرونــيــة في االمــانــة الــعــامـة
جملــلس الــوزراء مــهـمــة ومــتــطـورة
جـدا إذ  تــوقــيع عـقــد مع شــركـة
هـــواوي الــصـــيـــنـــيـــة لالتـــصــاالت
ـتقـدمة ـعروفـة وا والـتـكنـولـوجيـا ا

في هذا اجملال)
وب أن (تـوقيع الـعقد جـاء لتـطوير
عـمـل مـركـز دائــرة مـركــز الـبــيـانـات
الـوطـني في األمـانـة الـعـامـة جمللس

الوزراء). 
ـــرحـــلــة تـــعــد وأضـــاف أن (هــذه ا
مــرحـلـة مــتـقــدمـة جــدا في عـمــلـيـة

التحول الرقمي الشامل).

ـوارد يــعـاني من أخـطــاء في تـوزيع ا
وتــوظــيــفـهــا مــا اســهم بــهــدر اغـلب
الية الـتي حصل علـيها بعد مـوارده ا
عــام ــــ من دون نـاجت تـنـمـوي حـقــقي
وقــد حــاول الــعــراق تــدارك ذلـك عــبـر
االنـــفـــتــــاح عـــلى الـــصـــ عـــام ــــ في
مـشروع صفقـة يقوم على مـبادلة جزء
ـدة طـويــلـة مـقـابل تـدخل من الــنـفط 
الـــصــ لـــتــوفـــيــر ســـيــولـــة نــقـــديــة
ومـــشــاريع وخـــدمــات لــلـــعــراق لــكن
ـشكـلة التي ـشروع مـازال متـلكأ وا ا
يـتوقع الباحث حصـولها الصدام مع
ــصـالح االمــريـكـيــة واالقـلـيــمـيـة في ا
الـــعــراق ومـــدى قــدرة الــعـــراق عــلى
صـالح الصـينـية في الـتدفق حـمايـة ا
ـسـتـدام للـنـفط إلى الصـ وهـو ما ا
ـكن أن يعـرض العـراق خلطـر تدخل
صالح آن الـص أمنـيا حلمايـة تلك ا

تعرضت للخطر.
 واعــتــبـر الــبـاحـث إن تـوجه الــعـراق
لـالنـــفـــتــــاح عـــلى الــــصـــ في إطـــار
ــبــادرة أو دونــهـا يــحــمل مــخــاطـر ا
مـرتفعة على احتمالية تعرض العراق
لــضــغط فــاعـل دولي جــديــد ســيــجـد
الـعـراق من الـضـروري أن يـتم حـمـاية
مـصـالح ذلك الـفاعل وإال فـإنه يـتوقع
أن يــتـدخل حلـمــايـة مـصــاحله بـشـكل
مـباشـر أي أنه أمام مغـريات ظـاهرية
لــلـمــبــادرة والـتــزامـات غــيـر ظــاهـرة
لـلــمـبـادرة ال يـجب الـتـغـاضي عـنـهـا
وهـو ما يؤشـر أن العراق يـعاني على
صــعـيـد عـدم االسـتــقـرار ويـعـاني من
وجودة وارد وإن احلـلول ا الـهدر با
حتـمل مخـاطر خفـية سـتضر بـالعراق

مستقبال إن استمر وضعه الراهن.
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ضـمن مـذكـرة الـتـعـاون والـتـوأمـة ب
مــعـهـد الـعــلـمـ لــلـدراسـات الــعـلـيـا
وجــامــعـة الــنــهـريـن جـرت في كــلــيـة
الـــعــلـــوم الــســـيــاســـيـــة في جــامـــعــة
الـنهـرين منـاقشة أطـروحة الـدكتوراه
ــوسـومـة " االبـعــاد االسـتـراتــيـجـيـة ا
ــبـادرة احلـزام والـطـريـق ومـسـتـقـبل
اذج الـتـعـاون الصـيـني اخللـيـجي- 
مـختـارة". للـتدريـسي في كلـية الـعلوم
الـسـيــاسـيـة بـجـامـعـة الـكـوفـة عـبـاس
فـاضل عـلـوان ولم حتصـر االطـروحة
مـنـطقـة اخللـيج العـربي بدول مـجلس
ا وسعتها الـتعاون اخلليجي فقط ا
ــطــلــة عــلى لــتــشــمل جــمــيع الــدول ا
اخلـــلــيج الـــعــربي ومـــنــهـــا الــعــراق
وإيـــران. واضــــاءت االطـــروحـــة عـــلى
حـقيـقة إن منـطقة اخلـليج هي منـطقة
مصالح غربية سياسية وامنية وهو
مـا يسـبب إشكـاالت في وجـود الص
بـعيدا عن االقتصاد ولهذا كان دخول
الــصـ لـلـمــنـطـقـة اقــتـصـاديـا إال أن
االقــتـصـاد هـو مــدخل سـيـوفــر مـظـلـة
لعالقات وتدخالت سياسية وأمنية. 
وأشـــار الــبــاحث الـى االســتــثــمــارات
الــصــيــنـيــة في مــجــال الـطــاقــة فــقـد
شـــــرعـت الــــصـــــ بـــــتـــــطـــــويـــــر في
اســـتـــراتــيـــجـــيـــاتــهـــا فـــلــجـــأت إلى
االســــتـــثـــمــــار في حــــقـــول الــــطـــاقـــة
اخلـلــيـجـيـة وكـان الـبـدء مع الـعـراق
ــــتــــد لــــيــــغــــطي كـل الـــدول وأخــــذ 
اخلـلـيجـيـة لتـضـمن الصـ أن هـناك
انـــتــاج نــفـــطي مــســـتــقـــر مــخــصص
تــصــديــره لـلــصــ في حــ تــضـمن
الـدول اخلليـجية أنهـا لن تنفق موارد

على االستكشاف واالنتاج والتصدير
وهي بـشروط مـتفق عـليـها ولـسنوات
مـتفق عليها. ويوكد الباحث انه حتى
االن جتـــد دول اخلـــلـــيج الـــعـــربي أن
ا ـبـادرة الـتي عـرضتـهـا الـصـ إ ا
هي مـقـايـضـة مقـبـولـة فالـطـاقـة التي
تـــوجــد عــلى اراضــيـــهــا حتــتــاج إلى
ـكن ادامة اسـتـثـمارات كـبـيرة حـتى 
مــسـتـويــات االنـتـاج خاللــهـا وسـوق
الـطـاقة يـعاني من وجـود تنـافس حاد
ــتــحـدة من بــعــد انــتــقـال الــواليــات ا
ي للنفط إلى كـونها أكبـر مستورد عـا
ي والطاقة غير كـونها أكبر منـتج عا
الـتقـليـدية والـطاقـة البـديلـة واألزمات
االقـتصـادية والتـضخم كـلها سـتقلل
من مـزايا االسـتثـمار في الـطاقة ومن
ثم فـإثـر دخـول مـسـتثـمـر بـحـاجة إلى
ضـــمـــان وجـــود طـــاقـــة مـــخـــصـــصــة
ألسـواقه يـعـد عـمـلـيـة جتـاريـة نـافـعة

. للطرف
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ويــتـوقع عــلـوان أن انـفــتـاح األسـواق
اخلــلـيــجـيــة عـلـى الـســلع الـصــيـنــيـة
سـيـسـتمـر بـاالرتفـاع. وتـوقع الـباحث
ان مـنـطـقـة اخلـلـيج الـعـربي سـتـشـهد
صـــراعـــا جــديـــدا يــتـــنـــاسب وأنــواع
الـــــــصـــــــراع فـي الـــــــقـــــــرن احلــــــادي
والـــــعـــــشـــــريـن أي صـــــراع بــــأدوات
اقـتصاديـة ومعلـوماتيـة وتكنـولوجية
ـتحـدة موجودة وثـقافـية فـالواليات ا
ـنـطـقـة اال أنـهـا تـشـهـد بـكــثـافـة في ا
تـراجعا كبيرة وتشـهد الص توجها
ـوهـا ـنــطـقـة في ظل  كــبـيـرة نـحـو ا
ـبـادرة الــواسع وفي ضـوء اعـتـمـاد ا
الـتي ستـسهم بـتوسـيع العـالقات ب

الــصـ ودول اخلــلـيج الــعـربي وفي
شاريع وااللتـزامات الصينية مـقابل ا
ـبـادرة فـي مـنطـقـة اخلـلـيج ـوجب ا
ـنطـقـة نفـسـها الـعـربي سـتجـد دول ا
واقـعة في التزامات هي األخرى جتاه
الـصـ مـتـعـلـقة ومـرتـبـطـة بـانـفـتاح
األسـواق وسـهولـة الـص اسـتـخدام
ـرافق اخلـلـيـجـيـة وتـدفق ـوانـئ وا ا
ــدد طــويــلــة إلى ــســتــدام  الــطــاقــة ا
مـرافق االسـتـهالك الـصـيـنـيـة.واعـتـبر
الـباحث إن مستقبل التعاون الصيني
- اخلــــلــــيــــجـي امــــام احــــتــــمــــالـــ
مـتناقضـ اما أن يتجه إلـى التعزيز
ـعنـيـة مـزايا في إن وجـدت األطـراف ا
ــشـروع إن ــبــادرة أو قــد يــفــشل ا ا
وجــدت تــلك األطــراف أن مـصــاحلــهـا
تـــــضــــررت والــــدراســــة تـــــتــــوقع أن
الــعالقــات الــصـيــنــيـة  –اخلــلــيـجــيـة
ستـقبل القريب وكلما سـتستمر في ا
ـتـوسط فإن ـسـتـقـبل ا نـظـرنـا إلى ا
الـص تكون قد بنت أسس العالقات
يــصـعب فك روابــطـهـا أو جتــاهـلـهـا.
انــهـا مـبــادرة طـمـوحـة ال تــقـوم عـلى
نـطقة الـتأسـيس لسوق مـشتـركة او 
جتـارة حرة أو لـتكـامل اقتـصادي مع
ــا تـقــوم عــلى بــنـاء دول الــعــالم وإ
ــركــز فــيــهــا عالقــة تــكــون الــصــ ا
وتــقـوم كل الـدول الــتي تـقـبـل بـإقـامـة
مــنـظــومـة من الــعالقـات مــعـهــا عـبـر
أنـشطـة ومنـشآت وبنـ مـخصـصة فقط
لـتلك العالقات دون أن تتدخل الص
ـبادرة مع ـعنـيـة بـا بـعالقـات الـدول ا
غــيـرهــا أي أن الـصـ ســتـهــتم فـقط
ـبادرة ـوجهـة ألنشـطة ا بـالـعالقات ا
واالســتــثـمــار في الــبـنـي اخملـصــصـة

الـوزارة لـلـشؤون الـفـنـيـة وادي كر
وادي أن (الــوزارة ســارت بـخــطـوات
مهمـة في تنفيـذ استراتيـجية العراق
الـرقــمـيــة والـتي تــهـدف من خـاللـهـا
تـــبـــنى اســـتـــخـــدام أحـــدث وســـائل
يـة ودعم الفـكر الـتكـنـولوجـيا  الـعـا
االبـــتــكـــاري خلــلق مـــجــتـــمع رقــمي
مـتكـامل يـتم من خالله بـناء اإلنـسان
الـعـراقي بـالشـكل الـذي نـطـمح إليه 
فـضال عن تـطـويــر قـطـاعـات الـدولـة
وتـعـزيـز مكـانـة الـعراق عـلى خـريـطة
عـــالم االتـــصــاالت وتـــكـــنــولـــوجـــيــا
ــعــلــومــات).من جــهــة اخـرى اعــلن ا
مدير عام شؤون اجلوازات في وزارة
الداخـليـة العمـيد مـاجد عدنـان أحمد
ان (الــعـام احلــالي ســيــشــهـد إطالق

العمل باجلواز اإللكتروني).
وتــابع في بــيــان انه (ســيــتم قــريــبـا
نـــصـب الـــبـــرمـــجــــيـــات واألجـــهـــزة
اإللكـترونيـة السوفت ويـر في مكاتب
اجلــوازات لـتــكــون مــهـيــئــة إلصـدار
اجلــــواز وقـــراءتـه). مــــضـــيــــفــــاً انه
(إصــــــدار اجلـــــواز اإللــــــكـــــتــــــروني
لـلـمـواطنـ سـيـكون بـشـكل تـدريجي
ـا في ذلك اجلـوازات الـنـافـذة فقط
وســيــتم اخــتــيــار مــكـتـب في بــغـداد
كــبــدايـــة لــيــكـــون بــشــكـل جتــريــبي
إلصداره لـيتم بعـدها اعتمـاد مكاتب
أخـرى ثم شــمــول جـمــيع مـديــريـات
شـــــــؤون اجلـــــــوازات بـــــــبـــــــغـــــــداد
ـــشــروع).واوضح واحملـــافــظـــات بــا
أحـمد ان هـناك جـملـة مزايـا يحـملـها
اجلواز اإللكتـروني إذ يضم أكثر من
ـكن تـزويـرهـا  17عـالمـة أمـنـيـة ال 
كـمـا أن ورقـة الـبـيـانـات سـتـكـون من
ورق الـعــاج ويـحـمـل شـريـحــة سـيم
كــارت وبــصــمــة الــعــ إضــافــة إلى
األصابع العشـر فضال عن أنه يحمل
يـة للـطيـران التي ـنظـمة الـعـا اسم ا
تضم أكثر من  170دولة) مشيراً الى
ان (إصــــدار اجلــــواز اإللــــكــــتــــروني

يا). سيمكن من رفع تصنيفه عا
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نـوهت امــانـة بـغــداد الى قـرب قـيــامـهـا
بــقــطع طـريق مــجــسـر مــحــمـد الــقـاسم
للـمرور السـريع جلانب الـذهاب للـمقطع
القادم من منطقة النـهضة لساحة قرطبة
بـاجتـاه بغـداد اجلـديـدة وحتـويل جانب

سارين (ذهاب واياب) . االياب 
وذكر بـيان لالمـانة تـلقـته (الزمان) امس
ان (االمـانـة بغـداد سـتـقوم بـقـطع جانب
الذهاب من مجسر محمد القاسم للمرور
ـرور الـسـريع بـالـتـنـسـيق مع مـديـريـة ا
الـــعــامـــة لـــغـــرض مــعـــاجلـــة األضــرار
احلــاصــلــة في اجلــدار الــســانــد أســفل
مــفــصل الــتــمــدد لـلــمــقــطع االخــيـر من
اجملسر للجزء القادم من منطقة النهضة
الى ســاحـة قـرطــبـة قــرب مـحــطـة وقـود
الـكـيالني ابـتـداءاً من االول مـن حـزيران
ــقـبل.واشـار الى ان (مــسـار الـعـجالت ا
سـيـتم حتـويـله قـبل نزلـة سـريع مـجـسر
محمـد القاسم في البـاب الشرقي جلانب
االياب لالجتاه القادم من بغداد اجلديدة
ـسـارين بـاجتـاه الــنـهـضـة وسـيــكـون 
ـروري (ذهــاب وايـاب) لـتـقــلـيل الـزخم ا
واحلـفاظ عـلى انسـيابـية الـسيـر).مؤكداً

ؤقـتة ونصب (اجناز تـنفـيذ التـحويـلة ا
رورية التحذيرية والتنسيق االشارات ا
رور العـامة لتهيئة دوريات مع مديرية ا
ــرور ثــابــتــة عــنــد مــسـار مـن شـرطــة ا
الــطـريـق) واهـابـت االمـانــة (بــســائـقي
ؤقت ركبات االنتبـاه للمسار اجلديد ا ا
حـفـاظاً عـلى سالمـتـهم).وتـنطـلق اعـمال
تـهــيـئــة مـوقع بــحـيــرة اجلـادريـة وسط
بـغداد لتـحويـلهـا إلى وجهـة سيـاحية و
ــســاحــات مــتـــنــفس جــديـــد مــلــيئ بـــا
اخلضـراء التي سـوف حتيط بـالبـحيرة.
ــوقع ســيــمــتــد عـلى وقــال مــصـدر ان ا
مـسـاحـة ارض تتـجـاوز النـصف مـلـيون
مـتـر مربع لـتـشمل :  مـسـاحات خـضراء
شـاسعـة و بحـيـرة و مرسى لـلزوارقظ و
كورنيش خارجي مطـل على نهر دجلة و
كـورنـيش داخـلي مـطل عـلى الـبـحـيرة و
فـــنــادق  5جنـــوم ومــرافـق جتـــاريــة و
تــرفـيــهـيــة مـخـتــلـفــة و ابـراج مــتـعـددة
االسـتــخــدام و مــديــنــة الــعــاب مــائــيـة

ومــــواقف ســــيـــارات. واضــــاف انه (
ـوقع و جـلب اآللـيـات الـالزمة تـسـيـيج ا
ألعـمال الـتهـيئة لـتنـطلق أعـمال الـتنـفيذ

قبلة). خالل الفترة ا
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ـبادرة. وال لـلـعالقـات الـتي تـتـعـلق بـا
تــــتـــــدخل بــــشــــؤون الــــدول األخــــرى
وســـيــاســـاتــهــا وعـالقــاتـــهــا.  وحــذر
الـباحث أن أي عـجز خـليـجي عن عدم
ــصـالـح الـصــيــنــيــة حـسب ضــمــان ا
ـــبــادرة يــتـــوقع أن يــقــابـــله تــدخل ا
ــا عــســكــري صــيـــني ســيــاسي ور
صـالح الصيـنيـة مسـتقبال لـضمـان ا
فـالصـ ليست مـؤسسـة خيريـة تقدم
خـــــدمــــاتـــــهــــا بـــــاجملــــان وال تـــــضع
اســـتـــثــمـــاراتـــهــا بـــصـــيــغـــة هـــبــات
ا هي بـصيغة قروض ومـساعدات إ

مـؤجــلـة الـسـداد حلـ االسـتـفـادة من
بادرة. مزايا ا

امــا فـــيــمــا يــخص الـــعــراق فــيــؤكــد
ــأزق الـــبــاحث أن الــعـــراق يــعــيش 
مــضــاعف مــابـ حــاجــته الــفـعــلــيـة
ـتردي لـلـمـبادرة لـلـنـهوض بـواقـعه ا
وه ي وزيادة  وتـعزيـز موقـعه العـا
االقـــتـــصـــادي ومـــا بـــ الـــضـــغــوط
االمـريـكـيـة الـتي تـمـنع اي تـقـارب ب
الـــعـــراق والــصـــ فــهـــو واقع حتت
الـــتـــأثـــيـــر األمـــريـــكي وسـط ظــروف
مـحلـية وإقـليـميـة غيـر مسـتقـرة وهو

W¹UMÐ∫ واجهة معهد العلم للدراسات العليا
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فـقدت الهوية الـصادرة من وزارة الكهربـاء بأسم (علي حميد
ن يعثر عليها تسليمها إلى جهة اإلصدار. صالح) يرجى 
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دين : ( ثامر وعامر وحازم وفضيلة وثامرة وعامرة اوالد وبنات محمد حسن زينل إلى ا
كاظم)

وجب قرار ترتب بـذمتـكم مبـلغ قدره (مـائتان وخـمسـون الف دينـار) عن أتعـاب احملامـاة 
ؤرخ  17/4/2017وجملهـولية محل إقامتكم تقرر محكمة بداءة الكرخ ذي العدد (/1384ب/ (2015ا
إنـذاركم بـتـسـديده خـالل عشـرة أيـام من تـاريخ الـنشـر وبـخالفه سـوف يـتـخذ قـرار بـحـجز
ـادت ـا يعـادل مـبلغ الـدين استـنادا ألحـكام ا ـنقـولـة والغـير مـنقـولة و جـميع أمـوالكم ا

عدل . (الثالثة والرابعة) من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم ( (56لسنة  1977ا
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زايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار درجة أدناه في ا واد ا تعلن الشركة العامة لتجارة احلبوب فرع / بابل عن بيع ا
زايـدة الـسـاعـة العـاشـرة من صـبـاح يوم ( .(19/6/2022فـعـلى الراغـب امـوال الـدولة رقم  21لـسـنة  2013وسـتـجـري ا
شتري بينة أدناه بصك ألمر الشركة وباسم ا عين مـستصحب معهم التأمينات ا كان والزمان ا بالشراء احلضور با
زايـدة أجور خزن حـصرا والـبطاقـة التـمويـنية او بـطاقـة السـكن وبراءة الذمـة. من الضـريبـة ويتـحمل من ترسـو علـيه ا
دة ( (30ثالثـون يوم على أن يـتحمل من تـرسو عليه ئـة من بدل البـيع عن كل يوم تـأخير و بنـسبة ( %(1/2نصف من ا

دة احملددة واد خالل ا زايدة أجور النشر واألعالن وأية مصاريف أخرى ورفع ا ا
دة ( (5خمسة أيام اعتبارا من تاريخ االحالة . علما ان البيع خاضع لكسر القرار 
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ؤهل وذوي اخلبـرة لتقد عطـاءاتهم للعمل ١- يسر (شركة احلـفر العراقيـة - شركة عامة) دعـوة مقدمي العطـاءات ا
اخلاص بتقد خدمات اعمال تفكيك وحتميل ونقل وتفريغ ونصب معدات:-

أ- جـهازي احلفـر واالستصالح اخلـفيفة / IDC-34  IDC-33 في حقـول ميسـان النفـطية عـدد النقالت (58) ثمـانية
وخـمـسون نـقـلـة ب احلـقـول (حقـل الفـكـة - حقل الـبـرزكـان - حقل ابـو غـريب) وعـدد اثنـان نـقلـة العـادة اجلـهازين من

محافظة ميسان الى محافظة البصرة.
ب- جـهازي احلفـر واالستصالح الثـقيلة/ IDC-49  IDC-51 في حـقول ميسـان النفـطية عدد الـنقالت (٦) ستـة نقلة
ب احلـقول (حقل الفكة - حـقل البرزكان - حقل ابو غـريب) وعدد اثنان نقـلة العادة اجلهازين من محـافظة ميسان الى

محافظة البصرة.
وازنة التشـغيلية وتـنوي استخدام الية ضـمن ا ٢- تتـوفر لدى (شركة احلـفر العراقيـة - شركة عامة) الـتخصيـصات ا

جزء منها لتنفيذ خدمات اعمال تفكيك وحتميل ونقل وتفريغ ونصب معدات:-
أ- جهازي احلـفر واالسـتصالح اخلفـيفة / IDC-33  IDC-34 في حـقول مـيسان الـنفطـية عدد الـنقالت (٥٨) ثمـانية
وخـمـسون نـقـلـة ب احلـقـول (حقـل الفـكـة - حقل الـبـرزكـان - حقل ابـو غـريب) وعـدد اثنـان نـقلـة العـادة اجلـهازين من

محافظة ميسان الى محافظة البصرة.
ب- جـهازي احلفـر واالستصالح الثـقيلة/ IDC-49  IDC-51 في حـقول ميسـان النفـطية عدد الـنقالت (٦) ستـة نقلة
ب احلـقول (حقل الفكة - حـقل البرزكان - حقل ابو غـريب) وعدد اثنان نقـلة العادة اجلهازين من محـافظة ميسان الى

محافظة البصرة.
٣- بـإمكـان مقـدمي الـعطـاء الراغـبـ في شراء وثـائق الـعطـاء بالـلغـات (الـلغـة العـربـية) بـعد تـقـد طلب حتـريري الى
(شـركة احلفر الـعراقية – شركـة عامة في مـحافظة الـبصرة  - الزبـير - البرجـسية) وبعـد دفع قيمـة البيع للـوثائق غير
زيد من سـتردة البـالغة (٣٠٠٫٠٠٠) ثالثمـائة الف دينـار عراقي بامكـان مقدمي الـعطاء الراغـب في احلصـول على ا ا

ب في اعاله. علومات على العنوان ا ا
ـؤهل والـراغب في احلـصول علـى معلـومات اضافـية االتصـال بـ (شركة احلـفر العـراقية / ٤- علـى مقدمي الـعطاء ا
الـهيـأة الـتـجـاريـة / قـسم الـعـقـود الـلـوجـسـتـية (Logistic.cont.s@idc.gov.iq) (٨ سـاعـات يـومـيـا) وكـما مـوضح

قدمي العطاءات. بالتعليمات 
٥- اخر موعـد لتسـليم الـعطاءات الى الـعنـوان االتي (مقر شـركة احلفـر العـراقية في الـبصـرة -  الزبيـر - البرجـسية -
ـصـادف ٢٠٢٢/٦/١٥ السـاعـة الثـانـيـة عشـر ظـهرا) ـوعد احملـدد هـو (يـوم االربعـاء ا مـقرر جلـنـة فـتح العـطـاءات) في ا
ثليهم الراغب باحلضور في تأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  وسوف ترفض العطاءات ا
العنوان االتي (البصرة  –الـزبير - البرجسية - مقـر شركة احلفر العراقية - جلـنة فتح العطاءات) في الزمان والتاريخ
صادف ٢٠٢٢/٦/١٥). يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (خطاب (الساعة الثانية عشر ظهـرا من يوم االربعاء ا
ـائـة وثمـانون الف ـبـلغ (٦٤٫٨٨٠٫٠٠٠) اربعـة وستـون مـليـون وثـما ضمـان مـصرفي او صك مـصـدق او سفـتـجة) و

دينار عراقي).
صادف ٢٠٢٢/٦/١٣ . ) ا ناقصة يوم (االثن ٦- اخر موعد لشراء وثائق ا

٧- في حـالة مـصـادفة يـوم الـغلق عـطـلة رسـمـية يـكـون اليـوم التـالي مـوعد الـغـلق الذي يـكـون فيه دوام رسـمي ويـكون
موعدا لفتح العطاء.

دة (٧٣٠) سبعمائة وثالثون يوم تبـلغ (٦٫٤٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠) ستة مليار واربعمائة ٨- الكلفة التخمـينية لتنفيذ االعمـال 
وثمانية وثمانون الف دينار عراقي.

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه. ٩- في حالة عدم التزام مقدم العطاء 
مـاثلـة) الواردة طـلـوبة (الـسيـولة الـنقـديـة + االعمـال ا ١٠- يـتم استـبعـاد العـطـاء الذي لم تـرفق به معـايـير الـتأهـيل ا

ناقصة. وجب وثائق ا قدمي العطاء (ورقة بيانات العطاء)  بالتعليمات 
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 ? ساك في كردستان نحن ا
ال صــاحب" رئــيس شـرطــة الــثـقــافـة ســيـد بـثــقـافــتــنـا الــتي يــريـد لــهـا "ا
ـهـرجانـات الـباذخـة أنْ تـتطـور خـارج سيـاقـها الـكـوزموبـولـيتـاني? ويـريد ا
ـهرج عـقوف رئيس عـرفاء وحدة ا اخلبـير الثـقافي ذو األنف الـنازي ا

ـنـتج األصـلي الــذي تـمـثـله ال صـاحب أنْ يــبـعـدهـا عـن ا حـامل حـقــيـبـة ا
الثقـافة الكردية ومـا يصنع هويتهـا وجتانسها الكـوني? رئيس العرفاء هذا

لءِ فمهِ:  إذا أرادَ مدحَ مثقفٍّ يقول 
ـثـقـف الـكـبـيـر صـاحـب األربـعـ كـتـابـاً مــنـذ سـبع سـنـوات - صـديـقي ا

يتوسل وما دعوته للمهرجان!
ساك في كردستان?  اذا نفخر نحن ا

اذا نفخر? ال عندنا برج إيفل  ? سؤول بآبار النفط? بقـــ (ص/ ب) ور ا
وال سكـة قطار. ال عنـدنا جائـزة نوبل وال سوق لـلكتاب. ال عـندنا زراعة وال

صناعة. ال عندنا جتارة وال اقتصاد. 
الشـعراء يتـكاثـرون والقراء يـتنـاقصـون. األدباء يتـزايدون وكـتبـهم تتراكم
شـي رويد كـلـهم يـطلـب منـصـة ومـهرجـان. كـلـهم يـناغي الـسـلـطة. كـلـهم 
وصـارَ الـشـعرُ فـعلَ أمـر. وصـار الشـعـر تقـريـر أخـبار وعِـلل وبـراه إال
الشـاعر الشـاعر مـؤيد طـيب. مَفـخرة كردسـتان. مـعتـزالً في صومـعته ب
َعـاني.سـتظلُّ دهـوك جـميـلة كـمـا كانت من الـكـتب. بقـدر الـعزلـة تُكـتـسَبُ ا
قبل مُـحاطة باجلبال حتى لو نَفَدَ النَّفط وإنْ ظلت بال مطار بال قطار بال
دور سـيـنــمـا وال مـسـارح. ســتـظلُّ جـمــيـلـة حـتـى لـو صـارت بال زهـور وال
ال وال عـسل. لـكـنـها لن تـظلَّ جـمـيلـة إذا صـارت بال شـعـر سيـتـكرر نَـحـَّ
الكالم مـثل الصـدى وتشـيخ الشـوارع وتتـكرر األيـام في صورٍ مـتشـابهة
ـدينـة متـشابـهات! وأصـواتٍ مـتشـابهـة وقصـائد مـتشـابهـة عن نِـسوةٍ في ا
ـقـتـرحات ـشكالت وا ونـشـرة أخبـار في جـمـيع الـفضـائـيـات مـتشـابـهـة. ا
ســيـارات رجـال احلــزب والـثـورة الــتـوائم مـتــشـابـهــة بـيـوتــهم مـتـشــابـهـة

توصياتهم ونصائحهم متشابهة! 
W¹dFý W U{«

الواقع مـؤلم يحتـاج إلى إضافة شـعرية اهـتمام شـعري ليضـيءَ جانباً من
موضوعٍ عام مثيراً للدهشة واإلعجاب.

الشاعر ال يبحث عن األحداث واألخبار واألدلة والبراه والعِلل في العالم
اخلارجي الـشـاعر يـتـأمَّل التـبـدالت الـتي حتدث في الـعـقل البـشـري الذي
يخـضع للعالم اخلارجي. فإذا نَظرَ إلى عاصـفة الغبار قال: هذه األشجار
الــتي اسـتـغـرقت عـشـرات الــسـنـ لـتـنـمـو بـقــرارٍ أحـمق أحـرقـوهـا فـحـمـاً

لألركيلة أحرقوها وجرَّفوها وبنوا عليها عشوائيات. 
ألنْ تكـون شاعـراً ذاك هو قَـدَرُك فال مَنـاص. وأنْ تكـونَ إنسانـاً قبل ذلك.
مُحِـبَّاً قبل ذلك ال حـقوداً ال حسوداً ال مـتنمـراً ال عنصريَّـاً ال بوجه وال
نصـبك وال بكـرسيك. ألنْ تـكونَ شاعـراً يعـني أنْ تعرفَ ثالث. ال متـكبـراً 
ُصـوَّر والتـحسـينات لـون ا كـررة والورق ا جيـداً أنَّ الطبـعات الـفاخـرة وا
األسلوبـية التقليديـة في فن الشعر قد استهلِـكت. وتذكَّر جيداً أنَّ الشاعر
ال يـنـصح الــسـلـطـة مــبـاشـرةً صـالـح أو ال تـصـالح الـشــاعـر ال وقت لـديه
ـهرجـانات الـشعـر يقـرأ الشـاعر يـتأمل الـشاعـر يكتب. ليحـضر جـميع ا
ها الشـاعر ال تَنَمْ ال تَنَـمْ اقرأ اكتب ابحث الشـاعر حيث يـضع نفسه. ايـُّ
ال تـتـوقف عن الـعــمل. ال تَـنَمْ ال تـنم حـارب ل ال تَـنَمْ ال تَـنَمْ اشـتــغل تـأمـَّ
اعر إذا غـلبكَ كـما الـنجـمة كـمـا الطـيار ال تـنمْ ال تنـمْ أيهـا الشـَّ الـنـعاس
أنت عند عاس تذكَّر عمـر اخليَّام. ال ال تستسـلم للنوم.أنت رهيـنة الزمن النـُّ

اخللود أسير. 
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وصل ا

الكونـغرس بابقـاء احلرس الثوري
مـنـظـمـة إرهــابـيـة  والـذي إعـتـبـره
ـــراقــبــون الــقــشّـــة الــتي قــصــمتْ ا
فماذا ظهراإلتفاق النووي الى األبد
بــــقي إليــــران في اخلــــارج تــــعــــوّل
بـــــعـــــد جنــــاح الـــــصـــــبّــــر عـــــلـــــيه
اإلســـتـــراتــــيـــجي األمــــريـــكي أزاء
ــسـلــحـة الـوالئــيـة في فــصـائـلــهـا ا
الـعـراق وســوريـة وتـنـفــيـذهـا عـدة
عــمـلــيـات عـســكـريــة ضـد الــقـواعـد
واالرتـال العـسكـرية وقـصف يومي
للـسفـارة والقواعـد االمريـكية داخل
العراق وسوريا بـصواريخ إيرانية
في أربـيل بــالـيــسـتـيــة وكـاتــيـوشــا
وعــ االســـد وفــيـــكــتـــوريــا وبـــلــد
حــتـى حــرّكـت أمــريـــكــا وغــيـــرهـــا 
بدعـمـهـا الـكامل الـشـارع  اإليـراني 
للمعـارضة اإليرانيـة مجاهدي خلق
والـبـلوش واألحـواز وبـقايـا الـشاه 
ـــظـــاهــرات وغـــيـــرهم  وخـــرجت ا
ـدن االيرانـية الـغاضـبـة في عمـوم ا
ــواجـهــات مع احلــرس الـثـوري وا
والــتي مـازالـت تـتـفــاعل جـاء هـذا
بعـد حصـول خرق اسـرائيـلي دقيق
ـراكــز الـنــوويـة وواسع  فـي أدق ا
احلــســـاســة والـــقــيـــام بــإغـــتــيــال
رموزنـووية ورموز احلـرس الثوري
آخــرهـم حــسن صــيــادي لـــلــنــظــام 
خــلــيــفـــة ســلــيــمـــاني في ســوريــة
وإغـــتـــيـــال جـــنـــراالت فـي احلــرس
اآلن حـــوّلت الـــثـــوري والـــبـــاســـيج
ــعــركـة داخل إســرائـيل وأمــريــكـا ا
الـعــمق االيــراني(وهـذا هــو الـتــطـر
اجلــديــد فـي ســيــاســة امــريــكــا مع
وهذه ايران) بعد ان كانت خارجها
اإلسـتــراتــيــجــيــة األمـريــكــيــة مــنـذ
الـبـدايـة ظـلّت تـنتـظـر إنـهـاك إيران
إقتصادياً وعسـكرياً وشعبياً حتى
وصــلت الى إحــداث الــتــغــيــيــر من
الــداخل وهـذا مـاتــعـمل عـلـيه االن
آلن امــريــكـا قــررت مــنــذ فــشل غـزو

حـكـومــة أغـلـبــيـة  بـدون اإلطـار أو
مـــعــاه بــدون دولــة الـــقــانــون وقــد
وصـلت األمـور بـ الـصـدر واإلطار
ناوشات االعالمية التنسيقي الى ا
والى ــســلــحــة  والــتـــحــضــيــرات ا
طـريق الالعـودة وأصـبح اإلنـسداد
بــعــد مــحـاوالت الــســيــاسي أبــديــاً
إطــاريــة يـــائــســة لــتــفـــتــيت كــتــلــة
احلـــــلـــــبـــــوسي  وفـــــشـل اقـــــنــــاع
الـكـردسـتـاني  الذي ظلّ مـتـمـاسـكاً
مع التحالف الـثالثي رغم الترّغيب
والـــتـــرّهـــيب الـــذي مــارسـه اإلطــار
ال بل إسـتـطـاع وإيـران مـعـاً ضـدهم
بـفـتح الـسـيــد مـسـعـود الــبـرازاني 
خـــطـــوط حـــوار مع حـــزب االحتــاد
الــوطــني وجنـح وهــكــذا األمــر في
إذن الـدور االيـراني تـراخى لـبــنـان 
ــنـــطـــقــة وحتـــديــداً وتالشـى في ا
فعلى ماذا تعوّل إذن لبنان والعراق
أمريكا وإسـرائيل في حتجّيم إيران
ــــهـــــا  وإنــــهــــاء دورهــــا وتـــــقــــز
الـتـخريـبي  والـتـدميـري في الـشرق
االوسط عـمومـاً وتـهديـد مـشروعـها
ـي ومــــــــصــــــــاحلــــــــهــــــــا الــــــــعــــــــا
أمريـكا بـيدهـا ورقة االسـتراتـيجـيـة
مهـمة جـداً تخـنق بهـا إيران وهي
والـذي رغم ورقــة اإلتــفـاق الــنــووي
اإلغراءات االيرانيـة والتنازالت  إالّ
أنــــهــــا فـــشــــلتْ فـي تـــروّيض إدارة
الرئيس بايدن في عودة إمريكا الى
بالشروط االيرانية األتفاق النووي 
وهي رفع كامل احلصار والسماح
لها بتصنيع الصواريخ الباليستية
ـسـيـرة وهـذا لم يـتم والــطـائـرات ا
ــوقف الـكــونــغــرس االمــريـكي إالّ 
وإصــراره عـــلى الـــتــصـــويت عــلى
إبــقــاء احلـــرس الــثــوري االيــراني
عــلى الئـحــة االرهــاب والـعــقــوبـات
بـعـد زيـارة بـيـنـالي رئـيس الـكـامـلة
وزراء اســرائـيـل لـلــبــيت األبــيض 
وأخــــــذ الــــــضــــــوء االخــــــضــــــر من

وإعـتبروهـا نهاية واحلوثيـ معاً
أمـا ـشــروع اإليــراني في الــيــمن ا
سـوريـا فـقـد كـانت زيـارة الـرئـيس
بـــشــاراألســـد لــلـــمــرشـــد االيــراني
يـليـشيات وإلتـماسه مـنه سحب ا
واحلــرس والــفـــصــائل الـــوالئــيــة 
الــثــوري وحــزب الــله من األراضي
إلعـادة ضـرورة مــلـحّــة  الـســوريــة
ســــوريـــة الـى احلــــضن الــــعــــربي
وإنهـاء القطيـعة بيـنه وب إخوته
بـــعـــد إســـتالمه الـــضـــوء الـــعـــرب
أمــا في لـبـنـان األخــضـر االمـريـكي
والـعــراق فــمـازال الــصــراع  عـلى
أشــدّه لــتــشــكــيل حــكــومــة خـارج
بـعــد أن خـسـرت الـنـفــوذ اإليـراني
أحـزاب إيـران في الـعـراق ولـبـنان
وخـرج مـقـاعـدهـا في االنـتـخـابـات 
النفـوذ االيراني من معركـة تشكيل
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ففي العراق تـصاعدت حدةّ الكالم
والـتــهـديّــد والـوعــيـد بــ الـصـدر
وبـعـض الـفــصــائل بـشــكل عــلـني
ووصل الـى نـزول ســرايــا الـسالم
الـى الـشــارع في بــغـداد والــنـجف
ومـيـسان وحـصـلت إغتـيـاالت ب
الطرفـ وتصاعدت لـهجة الصدر
ـهـلـة اخلـيـرة اكـثـر في خـطـابـه وا
الـتي أعـطـاهـا لإلطــار الـتـنـسـيـقي
ومـدتـهـا ثالثـون يــومـاً كـمـحـاولـة
لـنــزع فـتـيل االزمـة  والـذهـاب الى

هل تـــفـــضّل أمـــريـــكـــا وإســـرائـــيل
وإيـــران الـــتـــخـــادم أم الـــتـــصــادم
وهل مــانــراه من تــصـعّــيـد بــيـنــهم
هو نـهايـة التـخادم وصـراع مخـفّي
لـقد أم بـدايـة حـرب واسـعـة بـيـنـهـم
إلـتـبـستْ األمـورعـلى الـرأي الـعام 
وتداخل احلابل بـالنابل بـينهم في
الــعـراق والـيـمن وسـوريـا ولـبـنـان
أآلن إتـــضــــحّت الـــرؤيــــة تـــمـــامـــاً
ـكشـوف كـما وأصـبح الـلّعب عـلى ا
فـأمـريـكـا تـسـعى بـحـصـارهـا يـقـال
الـــتـــغـــيـــيـــر من الـــداخل  إليـــران 
كــضــرورة والتـــســتـــبــعــد احلـــرب 
واإلنـتخـابات قـصوى وخـيار أخـير
األخـيـرة في الـعـراق مـثـال واقعي
لـلـنـفـوذ األمـريـكي خـسـارة أحـزاب
وإنـحـسار بل ايـران  لالنـتـخـابـات 
فشل النـفوذ االيراني عـلى أحزابها
التي ـسلـحة الـوالئيـة وفـصائـلهـا ا
ـــرشــد كـــإبن خـــرجت عن طـــاعـــة ا
على وتمرّد الكثر من فصائلها عاق
قرارات قائد فيلق القدس اسماعيل
بـزيـاراته الثـمـانـية لـبـغداد قـاآني 
ـزّمن ب ومحـاوالته رأب الـصّدع ا
وفي الـيمن تخلّت الكي الصدر  –ا
إيـران بل أجـبـرتْ عـلى الـتخـلّي عن
احلوثي ورعَتْ أمريكا والسعودية
بــنـجــاح مـؤتــمــر تـوحــيـد صــفـوف
ــتـخـاصـمــ وتـغـيـيـر الـيــمـيـنـ ا
ـــصـــاحلــة الـــرئـــيس الـــيـــمـــنـي 
تـــــأريـــــخــــــيـــــة  أزعــــــجت إيـــــران

الـعـراق بـإرسـال جـيـوش إلسـقاط
أن نـظـام صـدام حـسـ عـسـكـريـاً 
كــمــا التــكــرّر اخلــطــأ الــتــاريــخي 
ســمّـاه الــرئــيس الـســابق دونــالـد
وهـذا مانراه اآلن في ايران ترامب
مـــجـــســداً فـي مــحـــاصـــرة إيــران
وخــنـقــهـا عــسـكــريـاً وإقــتـصــاديـاً
وسياسـياً بعد فـشل مؤتمر فـيينا
إيران اآلن تناور وتـماطل وتضّلل
وتسوّف كعادتها وتبحث مخرجاً
أزق وا لإلفالت من نيـرالعقـوبات 
الـــذي هـي فـــيه وهـــو مـــواجـــهـــة
الـشـعب االيـراني الـذي ثار عـلـيـها
في شــوارع ايـــران كــلــهــا يــطــالب
نـحن بـالـتـغـيـيـر واسـقـاط الـنـظـام
نرى أن اسـرائيل وامريـكا حتولت
من الـتــخـادم  بــعـد الــقـضــاء عـلى
تــنــظــيم دااااعش الى الــتــصــادم
احملـــتــوم  لـــيس بـــالـــضــرورة ان
تكون مواجهات عسكرية وحتشيد
جــيــوش الســقــاط نــظــامــهــا كــمــا
حــصل في الــعـراق ال  هي تــصـرّ
عـلى اســقــاط الـنــظــام من الـداخل
ـعـارضـة مـالـيـا وعـسـكـريا بـدعم ا
وإعالمــيــاً وهــيــأت لــلــمــعــارضــة
جـمـيع أســبـاب اإلسـتــمـرار ونـقل
ـعركـة داخـليـاً بـعد أن أصـبحت ا
ايــــــران مـــــــنــــــبـــــــوذة عــــــربـــــــيــــــا
وخـــطــــورتـــهــــا في دعم ـــيــــاً وعــــا
ـنطـقة بات فصـائلـها واذرعـها في ا
اليـطـاق ويـهـدد الـعـالم نـاهـيك عن
تبنيـها وإشرافهـا على نقل وترويّج
وزراعــة وجتــارة اخملـدرات في دول
العالم والـشبكات الـتي تديرها هي
من أثبتت الدور االيراني التخريبي
إذن اضـمــحالل الـدور االيـراني في
نطقة وإرتخاء قبضتها الفوالذية ا
 جـعلـها في مـوقف الحتـسد عـليه 
وإن نـهايـتهـا على يـدّ شعـبهـا باتت
بـدعم اقــلـيـمي ودولي قـريـبــة جـدا 
وإشــــراف أمـــريـــكي وإســــرائـــيـــلي
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واضح هـذا مـاجـنـته بـراقش عـلى
وتدميـرها للدول الـعربية  نفسـها
ــصـالح االمـريـكـيـة واالوربـيـة  وا
وأرى لـــــذا حــــان وقـت احلــــســــاب
نــــهــــايــــة الــــتــــخــــادم االمــــريــــكي
االسرائـيلي مع إْيـران قاب قـوس
إن لم أقل إنتهى تماماً بعد وأدنى
إنـحـســار أو إنـتـهــاء خـطـر داعش
الـــذي تــلـــوح به ايــران ضـــدهــمــا
ومـاعــرضـتـه احلـدث والــعـربــيـة من
إعــتــرافــات قــادة الـقــاعــدة ودااعش
بـإيـواء إيران لـهـما  ودعـهـما مـالـياً
إالّ وعـسكريـاً وتدريـبيـاً وتسـليـحياً 
دليل على الدور التدميري إليران في

ي. دعمها وقيادتها لإلرهاب العا
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وهذا مـا يجـعل العـالم يتـعاطف مع
إسـرائــيل وأمـريــكـا في مــعـاجلــتـهـا
للدورااليراني  بل ودعمها للتصّدي
إيران اليوم ه بكل الطرق له  وتقز
فـي أضـــــعف أضـــــعـف حـــــاالتـــــهــــا
الـعسـكرية واالقـتصـادية واإلعـالمية
والــســيـاســيــة فــشــلتْ في إحــتـواء
فـي إعـــادة االتــــفـــاق إدارة بــــايـــدن 
الى سـابق عــهـده بــعـنـاد الـنــووي 
فارسي معهود لم تدرك خطورة هذا
ــضي فـي الــتـــســـلــيح وا الــعـــنـــاد 
ـفاعالت وتـصـنيع الـنـووي وبنـاء ا
ــســيّــرة الــصــواريـخ والــطــائــرات ا
ّـا أوقعـهـا في شرّ لـتـهديـد العـالم 
ا أعمـالـهـا وثار شـعـبـهـا علـيـهـا 

يسمّى بثورة اجلياع.
 وحِــنق الـــعــالم عـــلــيــهـــا  إنــتــهى
عصرالتخّادم وجاء عصر التصّادم 
بــ الـكــبــار فـهـل تـتّــعظ وتــرعـوي
ايـران وتعـود الى رشدهـا  ال أعتـقد
وأجـزم أنهـا ماضـيـة في عنـجهـيتـها
وعنادهـا الفارغ كـما أطالتْ سِنيّ
وجتـــــرّعت احلـــــرب مع الـــــعــــراق 
بــــعــــدهــــا كــــأس الـــسّـم الــــزُّعـــاف

العراقي....     

"احلـجـر الذي رذله الـبـنّاؤون في فـترة
مـن األزمان حجرَ الزاويـة"! فقد وصلت
األحـــداث والـــوقـــائع في الـــعـــراق إلى
نـقطة النهاية هذه حيث جدبَ النصحُ
وتوقف الوعيُ وانهار النظامُ احلياتي
مـن ألـفه إلـى يـائـه مـا يــتــطــلبُ وقــفـةً
ـا بـعـد األسـد الــشـجـاع في الـتـصـديّ 
ـنتظرة فـيما لو انـهارَ السلمُ الـكارثة ا
األهـلي ونفـذَ صبـرُ األوفيـاء الصـادق
وسـط زحمة االنغالق السـياسيّ القائم
مـن دون انــفـــراجـــة قـــريـــبـــة في األفق
ـتـدهـور سـيـاسـيًـا وعـلـمـيًـا وتـربـويًا ا
واقـتـصـاديًا واجـتـمـاعـيًا ومـذهـبـيًا إالّ
في اعـتـمـاد حـكـومـات الـيـوم عـلى كرَمِ
الــثـروة الـريـعــيـة الـتي يـراهـنُ عـلـيـهـا
ـمــسـكـة الــسـاســة وزعـمـاء األحــزاب ا
بــــزمــــام احلــــكـم إلدامــــتــــهــــا من أجل
ــكـنـهم عـبـر أيـة مــواصـلـة سـرقـة مـا 
وسـائل أو مشاريع ارجتالية بعيدة كلّ
الــبــعــد عن تــخــطــيط وطــنيّ حــقـيــقي
ـنفـعة الـبالد والـعبـاد وليس وصـادق 
لــــلــــغـــــريب الــــطــــامـع حــــامي الــــوالء
والـوالئي من جمهرة أشباه  الساسة
.لــقــد بـان واضــجًـا رفضُ ــتــسـلــطـ ا
األوفـيـاء احلـقـيـقـيـ لألوطـان جلـميع
ـشاريع هـذه التـرّهات واخلـزعبالت وا
الـتـابـعـة الذلـيـلـة لـلجـهـة الـتي تـتـحكمُ
بـالبالد والـعبـاد منـذ السـقوط عـلى يد
الـغـزاة الـقـساة في  2003وتـسـلـيـمهم
مـقـالـيـد احلـكم لـفـئـات نـاقـصـة الـوعي
تـفـتـقـد ألبـسط مـعـايـيـر الـوفـاء للـوطن
وأهـله. وهنـا تقـف الكلـمات ثـكلـى غير
شاريع قـابلة الـنطق إالّ في رفض كلّ ا
ـشـبـوهة الـتي ال تـمتُّ بـصـلة لـلـبـناء ا
الـصحيح لألوطـان بناء الفـكر والعقل
واحلـــجـــر وتـــنـــويـــر احلـــرث والـــرأي
ـا فـيه خيـر الـوطن وأهله في والـبـشر 
َن يديـر دفة احلكم كـلّ خطوة تُـحسب 
في البالد من دون ضمير وال خجل وال
خــشــيـة من ضــربــة الـســمــاء حـيــنــمـا
تــغــضب ومن ثــورة اجلــيــاع حــيــنــمـا
تـنفجر ومن لعنة األرض حينما جتدب
ــيـاه حـيــنـمــا تـنـضب. ومن خــطـورة ا
وكــمـا أثـبــتت الـتـجــارب بـأنّ "احملـبّـ
وحدهم يصنعون احلياة" هكذا مثلهم
" األوفــيــاءُ والــصـادقــون مع الــله ومع
الـــذات فــقـط هُم مَن يـــبــنـــون األوطــان
ويـحـرصـون عـلى تـنـمـيـتـهـا وتـقـدمـهـا
وصــيـانــة أدواتـهــا وتـطــويـرهــا نـحـو
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قـبل أيّ شيء بتـوفير احلـماية واألمان
وكـلّ مــا يــســتــحــقـه مــنه من مــفــردات
الــعـيش ومن خــدمـات آدمـيــة تـؤمّنُ له
حــــيـــاة هــــادئـــة ضــــمن قــــيم الــــعـــدل

ساواة واحلرية. وا
قـد تتكرّر ذات الكلمات وذات العبارات
في الـتـعبـير عن الـهـواجس واألمنـيات
لـدى مَن يـشـعـر بأهـمـيـة وجـود الوطن
فـي حـيــاته أو لـدى مَـن يـتــألّم لـفــقـدان
واطنة في إحقاق الوطن أهمَّ معايير ا
احلـق وكـــظم الـــظـــلم ورفـض اإلســاءة
إلـــيه وإلى أهــله بـــتــفــضـــيل الــغــريب
والــدخـــيل عــلى أبــنـــاء جــنــسه وبــني
جـــلــدتـه ومــوطـــنه. وتـــلــكم مـن أعــظم
ـصـائـر الـتي الـكــبـائـر بل من أقـسى ا
من الـــصـــعب أن تُـــغــتـــفـــر أو تُــجـــبــر
بـتطييب اخلواطر بعسل الكالم ونفاق
الــلــســان الــذي ال يُــنـتـج وال يـنــفع وال
يـــثـــمــر إالّ شـــوكًـــا وعـــوســجًـــا ودغالً
مـشوَّشًا يُـسهم في التـغطيـة على سمة
األخــيـار واألوفــيــاء والـطــيـبــ الـذين
ســيــمـاهُم فـي وجـوهــهم وفي وفــائـهم
لـألرض الــــتي آوتـــــهم ونــــهـــــلــــوا من
ـــاءَ الــــزالل من أرزاقــــهــــا وشـــربــــوا ا
مــيــاهــهـا واســتــنــشـقــوا من هــوائــهـا
الــطـيب من دون نـسـيــان نـعـمـهـا. ومـا

أكثرها!
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واقف اخملـزية والنوايا فـي مثل هذه ا
الـســيـئـة واألفـعـال الـشــائـنـة لـنـفـرٍ من
الـــســـاســـة ومَن يـــديـــرون دفــة الـــبالد
بـغياب سمة الوفاء والصدق في األداء
ـقـيت من ــشـاعـر وإزاء الـتـنــصل ا وا
جـــــمــــيم الـــــنــــعـم الــــتي يُـــــصــــار إلى
اسـتـغاللـهـا ظـلمًـا وإيـغـاالً في الـفـساد
واإلثـراء عـلى حسـاب عـامة الـشعب ال
بــدّ من مــواقف حــاســمــة عــنــد نــقــطـة
الـنـهايـة إيـذانًا بـبـداية نـظـيفـة ال يـقدر
ّن ال عـلـيـهـا إالّ األوفـيـاء الـصـادقون 
تــــــلــــــدهـم األوطـــــان فـي كـلّ األوقـــــات
واألزمـنـة. وال غـرابـة أن يـصـيـر بـعضُ

الــوطن يـعـني احلـريـة في دار آمـنـة مع
األحـــبــاب واألتــراب قــبل ايّ شيء وكلّ
شيء... ومـنـهـا حـرية الـفـكـر والتـعـبـير
والـنـقل واحلـركة والـنـموّ والـتـطوّر بال
قـــيـــود وال حـــدود إالّ فـــيـــمـــا يـــخـــالفُ
ـصــلـحـة أخالقــيـات الــنـظــام الـعــام وا
العامة للوطن وأهله وفق إرادة السماء
وحــكــمــة اخلـالق فـي عـبــاده بــالــعـيش
بــكــرامــة اخلَـلـق اجلـبّــارة عــنــدمـا أراد
الـبـشـر في خـلـقـهم صـورةً حـسـنـة على
صـورته ومـثـاله. والوطـن يعـني أيـضًا
الــرغــبــة الــصـادقــة واإلرادة الــقــاطــعـة
ـواطنة ساواة في ا بـتحـقيق العـدل وا
وفـي احلــــقـــــوق والـــــواجـــــبــــات لـــــكلّ
ـواطـنـ بال تـمـيـيـز وال اسـتـثـناء وال ا
ّـــا تــــفـــرقـــة عــــلى أيـــة أسـسٍ كـــانت 
اسـتـبـعـدتـهـا اإلرادة الـربـانـيـة بـجـمـيل
رحـمـتهـا وسعـة صبـرها وهـول قدرتـها
ا ال يخالفُ أولى عـلى جميع البـشر و
اخلــطــوات اإلنــســانــيــة الــتي ال تــقــبل
بـالضيـر والضرر جتـاه ايّ كائنٍ بشريّ
ــــريح لـه احلق الــــكـــامـل بــــالـــعــــيش ا
والــتــنـاول مـن نـتــاج األرض واالرتـواء
من مــيـاهــهـا واالســتـئــنـاس بــهـوائــهـا
والــتـمــتع بــكـافــة طـاقــاتـهــا وقـدراتــهـا
وتــطــوراتــهــا. والــوطن يــعــني أيــضًـا
احلـق بــــالــــشــــعـــــور بــــراحــــة الــــبــــال
واالســــتــــقــــرار واألمـــان فـي الــــدخـــول
واخلـــروج واحللّ والـــتـــرحــال من دون
قــيـود وال حـدود. وهـذا حـق طـبـيـعيٌّ ال
شــائـبـة عـلـيه الـبــتـة في بـلـدانٍ حتـتـرمُ
مـواطـنيـها وتـقدّرُ رغـبـاتهم وأمـنيـاتهم
بـأفضل حالٍ للعيش من خيرات األرض
وهبات السماء الكثيرة بال حدود. وفي
غـــــيـــــاب األمـــــاني واألحـالم إزاء هــــذه
ـفــردات والـتـمـنـيـات عـلى بـسـاطـتـهـا ا
وبـديـهـيـاتـهـا وابـجـديـاتـهـا في احلـياة
ــكن اعـتــبـار الــطـبــيـعــيـة لــلـبــشـر ال 
الـوطن دارًا آمـنـة وال مـسـتـقـرّا سـلـيـمًـا
لإلنـسـان الـذي يـتـخـذ الـوفـاء والـصدق
واطن يطالبُ وطنَه سـلوكًا طبـيعيًا. فـا

مـن إبـقـاء األوضــاع مـتــراوحـة فـي خـانـة
الـتـردّي والالّوطن وفي مـسـتنـقع الـفـساد
ــســتــشــري في كلّ مــكــان هــو الـســعي ا
احلـــثـــيث إلدامـــة بـــقـــاء الــفـــاســـدين في
مـــواقــعـــهم خــوفًـــا من اجنالء احلـــقــائق
ــســتـــور ومــجــانـــبــة الــســؤال وكـــشف ا
ا بـقيت كعكة والـتحقيق واحملـاسبة. وطا
الـثــروة الـريـعـيـة الـتي يــسـيل لـهـا لـعـابُ
لـذات فال ـتـنـفـذين كـبـيـرة ومـتـنـوعـة ا ا
وســيـلـة غـيــر الـتـغـيــيـر اجلـذري لـرؤوس
الـفسـاد وفي منـظومـة احلكم الـفاشـلة من
أجـل احلـدّ من نــفــوذ دعـاة احلــفــاظ عـلى
كوّنات التي تتشدّق بها زعامات حـقوق ا
الـسـلطـة وتتـصـارع ألجلـها حـتى بأدوات
قــصم الــظـهــر وكــسـر الــعــظم في ســبـيل
حتــقـيق األهـداف الـتي رســمـهـا كلُّ فـريق

لبقائه راقصًا رئيسيًا على الساحة.
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ولـعلَّ السـبب في بلـوغ األوضاع إلى هذه
الــدرجــة من اإلســفــاف والــتــراجع في كلّ
شيء وإلى االنسداد السياسي القائم منذ
عــدة أشـهــر بـســبب صـراع األفــرقـاء ذلك
ـتـفـرّج لـلـدولـة الـراعـيـة لـلـحـكم ـوقـف ا ا
وتـفاهـمها مـع اجلارة الشـرقيـة على شكل
وسـلـوك نـظـام احلكـم في البـالد. فهي في
واقـع احلال ال يهمّهـا تدهور األوضاع في
الـعـراق وتـراجع مقـدّرات شـعبه بـقـدر ما

تسعى إلبقاء الفوضى وع
دم تــقــدّم الـــبالد وإبــقــاء الــشــعب ضــمن
ــراســيم بــوتـــقــة أصــحــاب الــعـــمــائم وا
ــتـخــلـفــة الـتي الــطـائــفـيــة والـشــعــائـر ا
يـنـشدونـهـا ويـحثـون عـليـهـا في منـاسـبة
وبـدونـهـا أكـثـر من ذي قـبل وذلـك إيـغاالً
في إســكـات الــشـعب وتـخــديـره وتــخـلّـفه
وزيــادةً في جتـهــيـله وهــروبه إلى الـوراء
في الـعلم والـوعي والتـربية والـفكر وهي
ـكنـها أن تـبني وتـعمّـر وتطوّر. مـفردات 
وهذا ما ال يالئمُ خطط ساسة الصدفة وال
اسـتراتـيجيـة احملتل وأدواته في الـصحو
مـن الـــســــبــــات الـــذي طــــال وتــــرك هـــذه
اخملــلّـفــات اجلـاهــلـة الـتـي تـد حـكــمـهم
وتــعــزّز من نــفـوذهـم وقـدراتــهم بــإصـدار
الـفـتاوى في كلّ شـاردة وواردة وحتى في
خـصوصيـات اإلنسان في فـراش الزوجية
وفـي احلــمّـــام وفي الـــشـــارع وكلّ مـــكــان
ومـوقع.من هـنا فـالـعراق ال تـلـيق به هذه
الفئات التي تدّعي السياسة وحتكمه منذ
 2003بـــاجلــــهل والـــنـــهـم والـــســـرقـــة

والفساد والفرهود.
قال على موقع (الزمان) االلكتروني { تكملة ا

فـي الـعــمل وكـأنَّ واقـع حـالــهم يـشــيـرُ
لـهـؤالء بـإجـازة إحالل احملـرَّم وحتر
ـتـفـاقـمة احملـلَّـل! إزاء هـذه األوضـاع ا
فـي البالد واآليلة إلى اجملـهول ننخى
الـــعــراقــيـــ الــنــهـــريــنــيـــيّن أحــفــاد
حـضـارات بابل وآشـور وأكد وسـومر
ونــقــول لـهـم: أمـا آن األوان لــصــحـوة
وطــنــيــة ســاخــنــة ســخــونــة األحـداث
اخملـجلـة والواقع السـياسي واخلدمي
الـهزيل جلـرف هذه الـفئـة الفـاسدة من
حـكام السلطـة بعيدًا عن مواقع احلكم
بـــــأيّ ثـــــمن عـــــلـى ايـــــدي األوفـــــيــــاء
والــصـادقــ من مــحـبيّ الــعـراق ومن
غــــيــــر الــــوالئــــيــــ خلــــارج احلـــدود
ـرتبـط بأجـندات إقلـيميـة ودولية وا
مــــشـــبــــوهــــة???  فـــالــــذين ارجتــــلـــوا
وجــاهــدوا وسـاهــمـوا ســلــبًـا بــزيـادة
جتـهـيل األمّـة الـعـراقيـة ال يـسـتـحـقون
االرتــــواء مـن مــــيــــاه نــــهــــريــــهــــا وال
االسـتــمـتـاع بـنـتـاج أرضـهـا اخلـصـبـة
الـتي أقفروها منـذ قدومهم على ظهور
الــدبـابـات الــغـازيـة ومــا بـعـدهــا. فـقـد
جـعـلوا الـبالد في ذيل قـائـمة األ في
كـلّ شيء بــــــعــــــد أن كــــــانت فـي أولى
ـية في كلّ شيء درجـات الساللم الـعا
ـنطقـة وقبـلة الدول بل كـانت مفـخرة ا
واأل وغـــيــرهــا من شــعــوب األرض.
فــالـعـراق يــسـتـحـق أن حتـكـمه طــبـقـة
وطـنـية تـعي أصـالـته وتقـدّرُ حـضارته
وتـفي له استحـقاقَه اإلقلـيمي والدولي
عـلى جـمـيع الصـعـد. وهـذا ما يـتـطلبُ
اســـتـــئــصـــاالً جـــذريًــا حـــتى لـــو كــان
درامـــاتـــيـــكـــيًـــا في بـــعض جـــوانـــبه
ــنــظــومـة لــزعــامــاتٍ وأدوات تــابـعــة 
احلــكم في الــبالد ومـراجــعـةً وطــنـيـة
لـدسـتـورهـا األعـرج الـذي صـيغَ وكُـتب
وفـق مــقـــاســـات األحـــزاب احلـــاكـــمــة
بـرعـايـة أمـريكـيـة وبـتفـاهم واضح مع
اجلـارة األرجنـتيـنيـة لتـقاسم الـثروات
ـنـاصب. ولم يـعـد هـذا خـافـيًـا على وا
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أمّــا اآلن وقـد بـلغ الــسـيلُ الــزبى بـتـوجّه
األوضـاع للتفاقم نـحو اجملهول في ضوء
االنـسـداد الـسـياسي الـقـائم فـكلّ الـطرق
ـكـنـة فقط نـحـو بـنـاء الوطـن من جديـد 
بـصـحـوة وطـنـيـة حـقـيـقـيـة وبـانـتـفـاضة
اثلة لتلك التشرينية التي زلزلت عرش
السلطة الفاسدة وأيقظت احلسّ الوطني
في فـترة حاسمـة وصعبة. ويـبقى الهدف
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عــــنــــدمـــا تــــتــــوقف كلّ اإلشــــارات في
الـتـقـاطـعـات حتـصل الـفـوضـى ويـفـقد
الــنــاسُ أعــصـابــهم وتــكــثــر احلـوادث
وتـتــوالى الـشـكـاوى ويـخـتـلط احلـابل
بــالــنــابل. وهــنـا مــطــلــوب من اجلــهـة
ـفــة بــإدارة الــســيــر ــكــلـَّ الــنــاضــجــة ا
الـــصـــحـــيـح واآلمن أن تـــتـــولّى زمـــام
األمـــور بــنـــشــر الـــنــظـــام والــتـــوجــيه
بـضـرورة احلـفـاظ عـلى الـقـانـون الـذي
يــضـمن الــعـدالـة لــلـجـمــيع بـالــسـلـوك
ـعادلة قبـول. وفق هذه ا الـصحـيح وا
أيــضًــا يـقـف الـعــراق الــيـوم وسط كمّ
ـــشــــاكل واألزمــــات الـــتي هــــائل مـن ا
تـتـزايـد يـومًـا بـعـد آخـر بـسـبب غـيـاب
نـظـام احلـياة الـطـبـيـعيـة الـذي يـضمن
األمن والـــســلـم والــراحــة الـــنــفـــســيــة
ـاديـة جلـمـيع مـواطنـيه. والـعـقـلـيـة وا
وقــد حــصل كـلُّ هــذا نــتــيــجــة لــسـوء
ســلـوك أحــزاب الـســلـطــة وزعـامــاتـهـا
االنـتهازية وفرض سطوتها واستغالل
نـفـوذها عـلى أركان الـوطن غيـر عابـئة
ــصـاحله الـعــلـيـا ومـصــالح الـشـعب
الــذي مــا زالَ يـنــوء ويــرزح حتت نــيـر
حــكمٍ قـرقـوشيّ نـرجــسيّ مـتـنـمّـرٍ أحقَّ
لـنفسه صـياغة قوانـ واتخاذ قرارات
تـتــيح ألدوات الـسـلـطـات الـتـشـريـعـيـة
والتنفيذية والقضائية ومَن واالهم من
الـسـاسة واألتـباع والـذيول الـغَرفَ من
ثـروات الـبالد والسـطو عـلى العـقارات
. وجتــريـف األراضي من دون وجه حقّ
وقـــد بـــات واضـــحًـــا هـــدف اجلـــهـــات
تنـفذة هذه وهي تـسعى ما احلـاكمـة ا
اسـتطاعت لتحقيق مـصاحلها الفئوية
ـكـوّناتـيـة والـشـخـصـية ـذهـبـيـة وا وا
كـنها أن تبني وطنًا الـضيقة التي ال 
بـــقــدر مــا تـــســاهمُ فـي تــدمــيـــر بــنــاه
الـتــحـتـيـة وعـرقـلـة مــسـيـرة مـواطـنـيه
وراحـتهم ووأد حقـهم بالـرفاهة وراحة
ّـــا زاد في الــطـــ بـــلّــة الـــبـــال. بل 
اسـتــغاللُ بـعض الـسـاسـة لـواقع حـال
شـرائح بـسـيـطـة وهشّـة فـكـرًا وعـقـيدةً
ومــادةً وجتــيــيـر مــواقــفــهـا وحــالــهـا
ـــــزري وعــــوزهــــا الـــــدائم لـــــصــــالح ا
ـشبـوهـة أصالً الـبـعـيدة مـشـاريـعـهم ا
عن ايــة روح وطـنــيـة عـبــر تـوجــيـهـهم
الـوجهة الـسلبيـة اخلاطئـة في تفضيل
ــذهب والــطــائــفــة ــكـــوّن والــدّين وا ا
والـعــشـيـرة وقـدسـيـة األشـخـاص عـلى
واطنة والصدق مـنطق الوطن ومبدأ ا
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1ـ اخلطأ الفادح في تسمية مشروع القانون:
إن تسمية مشـروع هذا القانون بهذه الصيغة تعتبر من األخطاء الفادحة  من حيث اللغة
فهوم  والصـحيح هو (قانون حـظر إقامة العالقـات مع الكيان الصـهيوني) ال (قانون وا
الحظ وبـصـورة واضحـة وضوح الـشمس حـظـر التـطبـيع مع الـكيـان الصـهـيوني) ومن ا
حـتى لدى أي مـبتـديء في تعـلم معـاني مفـردات الـلغـة العـربيـة إن لفـظة (الـتطـبيع) تـعني
الـعـودة الى مـاكــان عـلـيه سـابـقـا ً مـن الـعالقـات في الـوقت الــذي لم تـكن هـنـاك عالقـات
سـابـقـة لـدولـة الـعراق األبـي مع الـكيـان الـصـهـيـوني احملـتل الـغـاصب ألرض فـلـسـط 
ـادة  140من ـكن تــقـريب مــفـهــوم (الـتــطـبـيـع) في الـقــانـون الـعــراقي كـمــا ورد في ا و
الدسـتور الـعراقي الـدائم لسـنة  2005بـتطـبيع مـحافـظـة كركـوك أي باعـادة ربط اقضـية
ـستـقطـعة مـنها سـابقـا ً مثل جـمجـمال و كـفري و كالر و طـوز وهذه االقـضية كـركوك ا
ـحافـظات أخرى سـبق و إن كانت تـابعـة حملافـظة كـركوك لـكن  استـقطـاعهـا وربطـها 

رحل اليها و إعادة الوافدين منها. وغرافي في كركوك و إعادة ا لغرض التغير الد
شروع .  كما ينبغي بجعل كلمة (التطبيع) الى (إقامة العالقات) أينما ورد في هذا ا

ادة ( (1تفرعت الى ( (1و( (2و ينبغي جعلها كما يلي:  2ـ وفي ا
ادة ( (1و التفرعات الى (أ) و (ب).  ا

ادة( (1الـفقرة( (1الى (جتـر إقامـة العـالقات مع الـكيـان الصـهيـوني) بدال ً  3ـ جـعل ا
من (جتر التطبيع مع الكيان الصهيوني).

ـــادة((2 ــادة( (2الـى بـــنـــود (أ)و(ب)و(ج)و(د)و(هـ)و(و)(ز)و(ح) بـــدال من ا  4ـ جـــعـل ا
ببنودها((1و((2و((3و((4و((5و((6و((7و(.(8

دني في العراق وخارجه ادة( (2بند( (7الى (مؤسسـات و منظمات اجملتمع ا  5ـ جعل ا
دني في العراق) ) بدال ً من (مؤسسات و منظمات اجملتمع ا للعراقي

نع نع إقـامـة العالقـات)أي االكتـفـاء بحـذف (التـطـبيع) بـدالً من( ادة( (3جـعـلهـا(  6ـ ا
التطبيع واقامة العالقات)
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ادة( (3أيضاً جـعلها(أية عالقات بأي شـكل ٍ آخر) بدال ً من ( أية عالقات من شكل 7ـ ا
آخر) الن العبارة الواردة ركيكة.

ادة (.(4  8ـ حذف عبارة التطبيع من ا
ادة ((10منه التي نصت على : شروع في ا  9ـ لقد أخطأ صائغي ا

( يعمل به ِ من تأريخ إقراره في مجلس النواب و ينشر في اجلريدة الرسمية )
ادة : األخطاء الواردة في هذه ا

شـروع من قـبل مجـلس النـواب فـقط و من ثم ينـشر في ادة إقـرار ا أ ـ اشتـرطت هـذه ا
اجلريـدة الرسمـية في الـوقت الذي اليـدخل أي قانـون حيـز التنـفيـذ إال بعـد مروره بـكافة
ـراحل الـدسـتـوريـة مـتـسـلـسـلـة ً وهي : اإلقـرار في مـجـلس الـنـواب و مـصـادقـة رئـيس ا

اجلمهورية و نشره في اجلريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
شـروع باقـرار مجلس ب ـ والصـحيح هـو (يعـمل به من تاريخ نـشره) أي باعـتبـاره مر ا

النواب و مصادقة رئيس اجلمهورية و  النشر في اجلريدة الرسمية .
ج ـ لقـد أغفل مـشروع القـانون هذا مـصادقة رئـيس اجلمـهورية عـلى القانـون بالرغم من

شروع. ورود القانون باعتباره صادرا ً من رئاسة اجلمهورية في أعلى ا
شروع للعمل به عبارة(بعد نشره في اجلريدة الرسمية). د ـ و أيضا ً  أغفل ا

هـ ـ ان إقرار القانون يحتاج الى :
 أوال ـ التصويت عليه في مجلس النواب بأكثرية االصوات

 ثانيا ـ يرفع الى رئاسة اجلمهورية و يجب مصادقة رئيس اجلمهورية عليه
ثالثا ـ ينشر في الوقائع العراقية . 

رابعا ـ ومن ثم يعمل به .
واطـنـ به  وال يلـزمون ـسؤولـ وا ان لـوحده عـلى الـقانـون اليلـزم ا ألن تـصويت الـبـر
بـتنـفيـذه بعـد مصـادقتـه من رئيس اجلـمهـورية  لـكن قـوة اإللزام و مـعاقـبة مـرتكـبي هذه
ة تـعتـمد عـلى نشـر الـقانـون في اجلريـدة الرسـميـة و ان الـنشـر حجـة  على كـافة اجلـر

.( غفل شمول بهذا القانون وبعد النشر نقول (القانون اليحمي ا العراقي وا
إذن اليعمل بأي قـانون اال بعد نـشره في اجلريدة الـرسمية  لـكن اخلطأ الوارد في هذا
شـروع يدل عـلى العـمل به عنـد اقراره في مـجلس الـنواب و من ثم يـنشـر في اجلريدة ا
شـروع بهذه الـصيغة :( الرسمـية واألصح كان عـلى اللجـنة القـانونيـة النيابـية صيـاغة ا
يـنفذ بعـد نشره في اجلريـدة الرسميـة) أو ( يعمل به بعـد نشره في اجلريـدة الرسمية) .

مع وافر إحترامي و منتهى تقديري للسادة النواب صائغي مسودة القانون
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ن يــنــتـــظــرون ســرقت روحه واخلـــوف 
ومـعــانـاة سـنـوات الـهـروب بـعـد االنـقالب
الـدمـوي للـبـعث والـقومـيـ العـرب فـكان
ة الـعـسكـرية في في ثـنـايا الـنكـبـة الهـز
حـزيـران ١٩٦٧ والهـجوم الـعـسكـري الذي
ــلك حــســ في أيــلــول عـام ١٩٧٠ قــاده ا
عــلى مـنــظـمــة الـتــحـريــر الـفــلـســطـيــنـيـة
وإخـراجهـا من األردن والذي سـمي (أيلول
ـة حركـة ظفـار ١٩٧٥ امام األسـود)  وهز
دعوم سـلطـان قابوس في سـلطـنة عمـان ا
مـن نـظـام شــاه إيـران شـرطي امــريـكـا في
ــدعـومـة ــنـطـقــة وكـانت تــلك احلـركـة ا ا
حـيـنـذاك من قـبل عـبـد الـنـاصـر واشـتـعال

احلرب األهلية اللبنانية عام ١٩٧٥.
لـــقــد فُــطم ذلـك اجلــيل عــلـى انــتــصــارات
إسـرائيل وتمـدد االمبريـالية االمـريكية في
الـعالم وترسيخ االنظمة الـقومية العربية
اجلـديـدة جـذورهـا. إن مـظـفـر الـنواب أبن
ـرحـلــة وابن جـيل  شـهــد انـكـسـار تــلك ا
ــة ـــشـــروع الـــقـــومي الـــعـــربـي وهـــز ا
اسـتراتـيجيـة ذلك اجلنـاح الذي رفع  لواء
مـــقــاومـــة االســتـــعــمـــار واالمــبـــريــالـــيــة
والــصــهـيــونــيــة بـيــنــمــا ظل حــائـرا هل
اســتـراتـيـجـيــته حتـريـر فـلــسـطـ طـريق
لــتـحـريـر األمــة الـعـربـيــة أم حتـريـر االمـة
العربية طريق لتحرير فلسط انه جناح
الـبرجوازية الوطنية الصاعدة التي مثلها
الـعسكر عبر تلك االنقالبات العسكرية في

مصر والعراق وسورية وليبيا…الخ.
تـمردين ـثـلي ا كـان مـظفـر النـواب أحد 
لــــذلـك اجلــــيـل في الــــعــــراق إذا لـم يــــكن
ة أبـرعهـم ومنـيت أحالمه القـوميـة بهـز
نــكـراء لــيـعـبــر عن سـخــطه و امـتــعـاضه

شـهـد اقل ما الـنـواب اال يـستـحق هـذا ا
يــــوصف بـــالــــدرامي احلـــيــــرة ويـــرسم

عالمات استفهام!!!
عادي جـيل النواب...جيـل نكبة الـيسار ا

لالمبريالية الغربية:
رحل الـشاعـر مظـفر الـنواب قـبل أيام عن
عــمـر نـاهــز الـثــمـانـيــة والـثـمــانـ عـام
ـكن الـقـول إن النـواب  آخـر منْ تـبقى و
مـن أطالل جــيـل عــاش نـــكــبـــة الــيـــســار
ـي واإلقـلــيـمي; ومــجـازره بــشــقـيه الــعـا
حـيث تـدرجت عـلـيه االنـقالبـات الـدمـوية
ــركــزيــة بــدعـم وتــخــطــيط اخملــابــرات ا
االمـريـكـيـة لإلطـاحـة بـاألنـظـمـة الـقـومـية
الـتي خرجـت من حتت عبـاءة االستـعمار
والـهـيمـنة االمـبـريالـية في الـعراق ١٩٦٣
وانــدونـــيــســيــا ١٩٦٥ وتــشــيــلي ١٩٧١
وكـانـت تـقـصف فـيـتـنـام بـكل وحـشـيـة و
بـقنـابل النـابالم احملرمـة الدولـية من قبل
االحـتالل األمريـكيـة الذي قـتل اكثر من ٢

مــلــيــون انــسـان بــدم بــارد وقــبــلــهـا 
تـصفيـة تشي غيفـارا رمز التـمرد الثوري
ضـد الهـيمـنة االمـبريالـية االمـريكـية. اما
الــوضع احملــلي واإلقـلــيـمي فــكـان أكــثـر
قــتـامـة فـانه اضـافــة الى مـرارة الـسـجن
الـذي عـانى مـنه النـواب ووجع الـتـعذيب

رغـد أبنة أكبر جزار بالشيوعي أي رغد
صـدام حسـ تنـعى رحيـل الشـاعر مـظفر
الـنواب مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء
الـذي عـرف بـتـنـصـله من وعـده في تـقد
قـتـلـة مـتـظـاهـري أكـتـوبـر لـلـعـدالـة يـنـظم
ــالـكي ويــتـقــدم مــوكب تـشــيـعـه نـوري ا
األمــ الــعــام حلــزب الــدعــوة وأحــد ألــد
أعــداء الــشــيــوعــيــ يــحــاول مــنــافــســة
وكب إال إن زايدة حلضور ا الـكاظمي وا
ــفـاجـأة إن ســمـعـته قــد سـبـقــته فـطـرد ا
بـوابل من الشـتائم واشـياء اخـرى اضافة
الى حــضـور شـخــصـيـات أخــرى من هـنـا
وهـناك ليصطف اجلميع ويطلقوا برقيات
النعي واألسف على رحيل مظفر النواب.

÷—UF   u

في بــلـد حــكـمه الــبـعث تــلـطــخت ايـاديه
ـعارضـة السـياسـية بـدماء أكـثر تـيارات ا
وهم الـشيـوعيـ وفي بلد حتـكمه سـلطة
مـلـيشـيـات اسالميـة تـرتعـد فـرائصـها اذا
ارتـــفع صــوت اديب مـــعــارض او صــدح
صــوت فــنـان او طــفى عــلى الــسـطح من
تـغـنى بـاحليـاة في بـلـدٍ ال قدر وال تـقـدير
لــكل مـا هـو ابــداع انـسـانـي تـصـطف كل
رمــوز الـقــمع واالســتـبــداد وكـره احلــيـاة
ولـطم اخلـدود لـتـنـعي شاعـرا مـثل مـظـفر

مـلـحمـية. وهـذا األداء الشـعري واحملـتوى
ــثال عن الــســيــاسي جــعل من الــنــواب 
زفــــرات وآهــــات جــــيـل َطــــبَعَ في أذهــــان
اجملـــتــمـع بــرمـــته أحالمه الـــقــومـــيــة من
مـشاريع اقتصادية وسياسية وامتزج في
وجــدانـهم مـظـفـر الــنـواب الـذي عـانى من
ستوى األول الـتعذيب والسجن ليختلط ا
والــثــاني دون الــتــوقف لــلــحــظــة وطـرح
اذا اليوم ثل النواب و سـؤال ماذا كان 
يـــقف ألـــد اعــداء احلـــريـــة صــفـــا واحــدا
بــالــتــبــضع ســيــاســيــا ســواء في مــوكب

تشيعه او في نعيه.
رغد صدام حس والنفس القومي:

بـالـنسـبـة لـرغد صـدام حـس ال نـأخـذها
بـجـريرة ابـيهـا اجملرم صـدام حسـ الذي
كـان يـعـذب الـشـيـوعـيـ  بـيديـه في قـصر
الـنـهائـية وهـو من يـضع نهـايـة حليـاتهم
وكـان مظـفر الـنواب واحد مـن اولئك التي

تكتب رغد النعي لرحيله. 
قـابـلتـها مع ان رغـد وفي األجـزاء السـتـة 
(الـقنـاة العـربيـة) قبل عـام اعـادت نفس
صـورة النظـام البعـثي ودافعت بل صالفة
عـن جـــرائــــمه واكـــثــــر من ذلـك قـــالت (ان
الــــشــــعب الــــعــــراقي اخــــطــــأ وال تــــريـــد
مـحـاسـبـته) فـهل هنـاك صالفـة مـا بـعـدها

صالفة ووقاحة.
 لــكـنـهـا تـنــعي مـظـفــر الـنـواب. الن شـعـر
نــواب انـتـقـد احلـكـام الــعـرب وانـظـمـتـهم
الـــســــيـــاســـيـــة الـــذيـن يـــدورون في فـــلك
االمـبريالية االمريـكية وجه النواب سياط
ـــتــخــنــدق مع نــقـــده ضــد ذلك اجلــنــاح ا

االمبريالية كما اشرنا. 
قال على موقع (الزمان) االلكتروني { تكملة ا

حــديث وال صـوت يــطـالب بـرغــيف خـبـز
وحـــريــة وكـــرامــة غـــيــر صـــوت حتــريــر
.  لــنـعــود الى مـظــفـر الــنـواب فــلـســطـ
ـكن احلديث عـنهـما. فـهنـاك مـستـوي 
ـنـاضل ــسـتـوى األول هــو الـشـاعــر وا ا
كن الفـصل بيـنهما الـسياسي الـذي ال 
ـناضل فـوظـيفـة النـواب الـسيـاسـية او ا
الــــســــيـــاسـي هي امــــتــــهـــان الــــشــــعـــر
واسـتـخـدامه كـأداة حتـريضـيـة ودعـائـية
ــنـهـزمـة الســتـلـهـام “االمــة الـعــربـيـة ”ا
والـنهوض بها وتعـرية الواقع السياسي
ومــا آلـت الــيــهــا عــبــر نـــقــد حــكــامــهــا
ـستـبدين و األنـظمة اخلـانعـة والتـابعة ا
لإلمـبريـاليـة والذي هـو في حقـيقـته نقد
اجلـــنــاح اآلخــر في احلـــركــة الــقـــومــيــة
الـــعــربـــيـــة الــذي يـــعــبـــر عن مـــشــروعه
ـصـاحلة مع االقـتـصـادي والـسـيـاسي بـا
الـغرب والرضى على ما تـرميه من قسمة
وإعـطاء مكانة لهـا في مناطق النفوذ ب
يـة.  اما االخر األقـطاب االمـبريالـية الـعا
ـسـتـوى الـشـخـصي وهـو مـا القاه هـو ا
من قـمع واضطـهاد سـياسي بـكل اشكاله
عـارض الـسـياسـي اسـوة بـآالف من ا

فـي العـراق وفي أراضي (االمـة العـربـية)
مـن احملــــيط الـى اخلــــلــــيج.  وقــــد جنح
الــنـواب في ان يــلـمـس قـلــوب جـمــاهـيـر
عـــريــضــة عـــبــر أمـــســيـــاته الــشـــعــريــة
وتــوزيــعــهــا في تــســجـيـالت (كـاســيت )
آنـــذاك لـــتـــدخل بـــيـــوت أكـــبـــر عـــدد من
ـعارض الـسياسيـ سواء في العراق ا
ـنطقة. ولعب أدائه بـإلقاء الشعر أو في ا
فـي األمـســيــات الى حــد وصــفه من قــبل
سرحيات تابعـ  الـعديد من النـقاد وا

ورفـضه لـلـواقـع اجلـديـد. أي بـلـغـة اخرى
هزوم كـان النواب تـعبيـر عن متنـفس ا
“الــثــوريـ .”وقـــد جــســـده الــنــواب في
قــصــائــده (وتــريـات لــيــلــيــة) و (الــقـدس
عــروس عــروبــتــكـم) (وطــني عــلــمــني كل

األشياء) و(رحيل)..الخ.
W1eN « lłË

كـان النواب تـعبيـر عن صرخة ضـد الظلم
الـسـيـاسي و ثـائرا ضـد االسـتـبـداد جليل
فـشـلت أحالمه بتـحريـر فلـسطـ وإحلاق
ـة بـإسـرائـيل وأمــريـكـا واالنـظـمـة الــهـز

السياسية التي كانت تقبع في خندقها.
ـــة الـــتـي مُـــني به وبـــقــــدر وجع الـــهـــز

ـشروع الـقومي الـعربي بـنفـس القدر  ا
تـرسـيخ تـلك األنـظـمة الـقـومـيـة سلـطـتـها
الــسـيـاسـيـة واالقـتــصـاديـة. واسـتـطـاعت
احلـركة القومية العربية بجميع أجنحتها
ـشروع الـيـمـيـنـيـة واليـسـاريـة صـاحـبـة ا
الــقــومي بـدهــاء  غــيـر مــتــنـاهٍ اكــتــشـاف
القضية الفلسطينية وتبنيها والتي كانت
ـسـتـوى قيـمـة الـفوز بـبـطاقـة يـانـصيب
(لـــوتـــو) لـــهـــا.  فــــعن طـــريـــقـــهـــا حـــلت
تـنـاقـضاتـهـا األيـديولـوجـيـة والسـيـاسـية
وخـلقت انسجـام في صفوفهـا ومحورتها
حــــول هــــويـــــة واحــــدة وهي الــــهــــويــــة
الـفلسطينية او القضـية الفلسطينية. ذلك
االكــتـشــاف كـان حــاجـة ضــروريـة لــلـدفع
شـروع القومي في بـناء اقـتصاد بـعيد بـا
عن أطـمـاع ونـفـوذ الـغـرب وبـنـيـة حتـتـية
اقـتصادية قـادرة على انتزاع حـصتها من
االمــبــريــالــيــة ولــعب دورهــا الــسـيــاسي
واالقــتــصـــادي في الــنــظــام الــرأســمــالي
ي وسـلطـة اسـتبـداديـة مطـلـقة وال الـعـا
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نـتخـبات ـدرب الدولي اخلـبيـر كمـال عبـدو مشـرفـاً عامـاً على تـدريب ا ـركزي لـلمـصارعـة تسـمـية ا أعلن االحتـاد الـعراقي ا
صارعة احلرة. وقال رئيس احتاد الـلعبة شعالن عبد الكاظم في تصـريح صحفي  إن التسمية جاءت في ضوء الوطنـية با
اخلـبرة الـواسعة لـكمـال عبـدو والذي حاز عـلى لقب مـصارع الـقرن رسمـياً من قـبل جلنـة من مخـتصي الـلعبـة منـذ سنوات
قـبلة وتـعضـيد عمل ـنتخـبات الوطـنيـة لالستـحقاقـات الدوليـة ا عـدة. وأضاف عبـد الكـاظم أن تسمـيته جـاءت ألجل إعداد ا
ـصـارعة ـتلـك خبـرة طـويلـة في ريـاضة ا ـدرب الدولي كـمـال عبـدو  دربـ اإليـرانيـ الـذين  الـتعـاقـد معـهم. وبـ أن ا ا
الـعراقيـة وله تاريخ وإجنـازات كبيـرة باللـعبـة واستحق تـسميـته مصـارع القرن لـتطويـر اللعـبة. يـشار إلى أن البـطل العراقي
للمصـارعة كمال عبدو مثل البلد في العديد من البطوالت الدولـية عندما كان العباً وحصل فيها على الكثير من اإلجنازات

شرفة للعراق والتي مازالت محفوظة باسمه عربياً وقارياً. ا
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اسـتـمـرافـريـقـا الـنفط  53 والزوراء
56 فـي مــــركــــزيــــهــــمــــا الــــســـادس
واخلــامس بـعــد انـتــهـاء لــقـائــهـمـا
امـس االول ضـمن احلـولـة الــثـالـثـة
ــمـــتــاز  بـــالــتـــعــادل والــثالثـــ  ا
بــهــدفــ عـنــدمــا تــقــدم الـنــفط عن
طـريق ولـيـد كر د   40الـذي أنهى
به الـشــوط االول قـبل ان يـدرك زين
الـعــابـدين سالم الــتـعــادل لـلـزوراء
د60ثم اضــاف ســـعــد عــبــد االمــيــر
هــدف الــتــقــدم د74لــكن الــفــريق لم
يـتـمـكن مـن الـسيـطـرة عـلـى  االمور
واخلروج بالنتيجة   وكامل النقاط
النـه   لم يـحـقق االفـضـلـيـة وتـكـرار
االخـطـاء وافـتـقـد  لـلـثـقـة لـتـحـقـيق
الــفــوز   الــنــتــيـجــة الــتي اغــاضت
جــمــهــوره الــذي خــرج مــرة اخـرى
بــخـيــبــة أمل فــريـقه  عــنــدمـا جنح
اصـحــاب االرض  بـفـرض الـتـعـادل
في اخـر دقــيـقــيـة من ضــربـة جـزاء
ســددهــا كـرار مــحــمــد   ويــبـدو ان
الـزوراء لم يـسـتـفــيـد من مـبـاريـاته
السـابقة والـتعامل مع فـرص الفوز
ـواجـهـات  قـبل ان يـخـرج وحـسم ا
بـالـتـعـادل الـثــاني تـوالـيـا والـرابع
عـشـر في الـدوري والزال لم يـعـكس
نـفــسه من انه فــريق مــنــافس عـلى
ـــــربع الـــــدوري  وابــــــتـــــعـــــد عـن ا
والـصـراع عـلى الـوصافـة  في وقت
طـلوب اسـتمـر الـنفط يـقـدم االداء ا
في مـبـار يـاته االخـيـرة وكـان اقـرب
لـلــفـوز من الــتـعــادل بـعــدمـا فـرض
ســيـطــرته عــلى مــجـريــات الــشـوط
الـثـاني وضــغط مـهـاجــمـا  وتـمـكن
قلب اخلسارة الى تعادل   النتيجة
االفـــضل لــلــفــريـق اجملــتــهــد لــكــنه

يـواجه مالحـقــة الـنـجف عــلى بـعـد
نقطت
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ـاضي   وبـعــد تــعـادله االســبــوع ا
ـيـناء من بـهدف مع الـزوراء جنح ا
حتـقـيق الـفوز عـلى االمـانـة  بـهدف
لحة احمد خالد د 40امام احلاجة ا
خلـــطـف الــنـــقـــاط  وسط مـــعـــانــاة
الــنــتـائج الــتي نــالت مــنه الــكـثــيـر
ووضـعـته في مـوقع متـاخـر ومـهدد
البقاء  امام خمس مباريات  عندما
يـستـقبل الـشرطـة  ويخـرج للـنجف
والـديـوانـيـة ويـضــيف الـطـلـبـة  ثم

يــحل ضــيــفــا عــلى الــكــهــربــاء ولم
يـسـتـفـد حـتى مـن مـبـاريات االرض
جـراء  تــراكم االخـطــاء  مـا تــسـبب
فـي تــــراجع الـــــنــــتــــائج  كــــثــــيــــرا
بـخـسـارة18مـواجــهـة  وهي كـثـيـرة
فيما استمر االمانة في نزف النقاط
 وفـشل فـي اسـتـعـادة الـتـوازن بـعد
تـلقي اخلـسارة الـثـالثـة توالـيا  في
ــــــشـــــاركـــــة35 اســـــوء فــــــتـــــرات ا
ــوقع الــرابع عــشـر مــســتــمـرافـي ا
مــســتــفــيـدا مـن  تـاخــر الــصــنــاعـة
والــقـاسم في الـفــتـرة  االخـيـرة ولم
يـــقـــدر عـــلـى اخلـــروج  من مـــكـــانه

احلالي  مـضيعـا فرصة الـتقدم إلى
موقع افضل
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وكـان عـلى الديـوانـية احلـفـاظ على
تــقـدمه  بـهـدف ســيف الـدين ظـاهـر
في الــدقـيـقــة الـثـانــيـة  عــلى بـدايـة
ـبـاراة امـام مـضيـفه نـفط مـيـسان ا
الـــذي  تــمـــكن مـن ادراك الــتـــعــادل
لــيـرفع  اصـحــاب االرض رصـيـدهم
ـــــوقع الـــــرابـع عـــــشــــر الى37في ا
والديـوانية الى 29ثامن عـشر الذي
كـــان في حـــاجــة جلــمـــيع الـــنــقــاط
والـــــفـــــوز الــــذي فـــــرط بـه  في ظل

ـوقف الـذي عـلـيه وكـان صــعـوبـة ا
ان يـــركــز  ويــســتــمـــر في الــتــقــدم
لـلــنـهــايـة  امـام مــهـمــة الـدفـاع عن
الـبـقـاء الـتي حتــتـاج الى نـقـاط مـا
ـنـافـسـة تــبـقى له من مـبـاريـات  وا
عــــلــــيـــهــــا حــــيث بــــقـــيـت له ثالث
مــواجـهـات في مــيـدانه  مع نـوروز
ـيـنـاء والـشـرطـة  واثـنـ ذهـابا وا
مع الـكـرخ واالمـانـة  ومـؤكـد يـعول
عـــــلى مــــــبـــــاريـــــات االرض  ودعم
اجلـمـهـور الـذي يـرى في عـدم بـقاء
الفـريق نهايـة االمور   بعـد العودة
بشق االنفس للمتتاز  الذي  يبحث
نــفط مــيــســان عن كــيــفـيــة الــبــقـاء
ـوسـم اخـر وهـو طـبـعـا افـضل من
الـديـوانـيـة وكـان بـإمـكـانه حتـقـيق
ــشــاركـة قــبل الــتـراجع في هـدف ا
ــبــاريــات وافــتــقــد لــنـتــائج اخــر ا
االرض  وتـراجـع  فـاعـلـيـة االعـبـ
ويرى االنصـار ان النتـائج االخيرة
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وعزز الـطالب  مركز الـوصافـة بعد
ـتوقع عـلى سـامراء بـثالثة الـفوز ا
اهــداف دون رد لــيــرفـع رصــيـده65
بــــفــــارق اربع نــــقــــاط من الــــوسط
واجلويـة وبات يـحصل عـلى الـثقة
وسم  وحـسم الوصافة في انهاء ا
 الـتي حتـتـاج من التـشـكـيل الـلعب
وسم بقوة وتركيز بـقية مباريات ا
 والــتـعــامل مع الــفـرصــة عـبــر مـو
اصـلــة صـنع االنـتــصـارات بــعـدمـا
اخــــذ الــــفــــريق يــــظـــهــــر نــــوايـــاه
الـهـجـومــيـة ويـحـقـق الـنـتـائج  من
ــــوقف الــــغــــيـــر ســــهل اجـل دعم ا
ويــحــتـاج إلـى جـهــود اكــبــر  وهـو
يــبــحث عــنه مع جــمــهــوره   الـذي

يدعم الفريق خطوة خطوة من أجل
ركز الثاني افضل وسم  با إنهاء ا
ـواسم  طـويـلة ـشـاركات  مـواقع  ا
لكن عليه أن يلعب بحذر شديد

اخـــر خـــمس مـــبـــاريـــات
ـــنـــوع واخلـــطـــا 
امــــــام مـالحـــــــقــــــة
الـوسط   واجلـويـة
فيما يسـتمر سامراء
مـن أجــل إنــــــــــــهـــــــــــاء

ــــوسم الـــذي مــــبـــاريـــات ا
يكون قد تركه بارادته
استعادة التوازن

واسـتــعـاد اربــيل تـوازنه  بــفـوز
صــعب عــلى الــصـنــاعــة  لــيـرفع
رصـــيــده الى 39لـــكــنـه  جــاء في
ــطــلـوب مــوعـده وفـي الــوقت ا
للـفريق  الـذي الزال يبحث عن
الـــبــقـــاء الـــذي يــحـــتــاج الى
الـتـعامل اجلـدي مع مـاتـبقى
له من مواجهات  بـعدما ركز
على لـقاء امس االول وجنح
في ذلك واقـتـربـرخـطـوة من
أجـل االســـــــتــــــــمــــــــرار في
الــبــطــولــة فــيــمــا اســتــمــر
الـصــنـاعــة يـنــزف الـنــقـاط
بعـد الفـشل في سبـعة ادوار
خــــســـر خـــمس مـــبـــاريـــات
ـــــوقع وتـــــعـــــادلـــــ فـي ا
اخلامس عـشر  34وافتـقد
لروحية اللعب على عكس
الــبـدايـة الـتي قـدم فـيـهـا
ـهمـة قبل ان الـنتـائج  ا
وقف يـجـد نـفسه فـي ا
الــصــعب لــلــدفــاع عن
ـهـمـة الـغـير الـبـقـاء  ا

سهلة اطالقا.
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متاز بكرة القدم Í—Ëœ∫ جانب من مباريات الدوري ا

ـاضـيـة  الـذكـرى  الـثـالـثـة عـشـر لـرحـيل شـيخ بـلـغـنـا  يـوم اجلـمـعـة ا
دربـ العـراقيـ (عمـوبابـا )  ومع توالي االعـوام  التي تـهيل تـرابا ا
دى ـدرب الذي اليتكرر  تـبقى التسـاؤالت مرهونة  على رحيل هذا ا
ثل تلك الفاصلة التدريبية التي لم يعرف معها حاجة الكرة العراقية  

ذكور .. درب ا العراق اسما تدريبيا فاعال مثلما حظي به ا
ـدرب عـمـوبـابـا  مع الـتـدريب فـاصـلـة اسـتـثـنـائـية لـقـد مـثلـت محـطـة ا
ـذكـور اعـتمـادا عـلـى كـاريزمـا نـادرة  ابـرزهـا خالل ـدرب ا وظـفـهـا ا
مرحلة تـدريبه خملتـلف الفئـات العمريـة تدرجا لـلمنـتخب الوطني  ومن
ذكـور من دور مـحوري انـعكس ـدرب ا تلك احملـطـات ما كـان يـلعـبه ا
عـلى  كـونه كـان مـدرب طـواريء او مـنـقـذ لـغـرض االسـتـعـانـة به بـعـد
بـاراة االولى  لـلمـنـتخب حـيث مـثلت جتـربـته في هـذا اجملال جتـربة ا

غنية نادرا ما واجهها مدرب عراقي اخر ..
درب فـانه بـاق وخـالد وبالـرغم من مـرور اكـثر مـن عقـد عـلى رحـيل ا
ـنتخب في الذاكرة الـعراقيـة ويتجـدد ذكره مع كل اخفـاقة يواجـهها ا
درب عمـوبابا  وكـيف كان  يرسخ العراقي  لـيتم استـذكار محـطات ا
فـاصلـة تـدريـبـيـة مـهـمـة باالعـتـمـاد عـلى خـطـطه ورؤيـته الـكـرويـة التي
ـهـارات ـنـتـخب مـن ضـحـالـة  الى غــنى بـاالعـتـمــاد عـلى ا تـنـتـشـل  ا
ـنــتـخب خــصـوصــا في فـتـرة والـقــدرات الـتي كــان يـعـتــمـد عــلـيـهــا ا

الثمانينات ..
ويتـجدد الـسؤال في ذكـرى رحيـله بشـان  ان الكـرة العـراقيـة وصلت
ذكور وابـتعـاده عن التدريب ـدرب ا مرحلـة الياس  فـي ضوء رحيل ا
نتخب رض  فمنذ تلك احملطات لم نلمس اي حتسن بواقع ا بسبب ا
والنـنـكـر ان  االخــيـر حـظي بـبــطـولـة كـاس اال االسـيــويـة   لـكـنه لم
ناسبة التي تمكن جيل  2007من تلك القدرة على ابراز الروحيـة ا
ان يـواصـلــوا تـلك الــروحـيـة الــتي خـاضـوا بــهـا  الـبــطـولـة االســيـويـة
ليتمكنوا الحقا من حتقيق حلم الوصول الثاني للمونديال او على اقل
تـقديـر تـرسـيخ حـضـورهم االبـرز بـبـطـولة خـلـيـجي والـتي عـقـد مـعـها
درب عـمـوبـابا صـداقـة دائـمة بـحـصـوله عـلى كاسـهـا ولـثالث مرات ا

كان اخرها عام .. 1988
اضافـة الى ان غيـاب عمـوبـابا  عن الـساحـة الريـاضـية جـعلـنا نـبحث
تلكـها الراحل في بـحثنا الـدائم عن االستقرار عن مواصفات  كـان 
ـنتـخب لعـقـود  السيـما من خالل التـدريبي الـذي غـاب عن حاضـرة ا
نتخب حينما استهل  استحقاقه في االخفاقة الكبيرة التي مني بها ا
ـدرب  سلوفـيني هـو كاتـانيـتش  ليـتم اقالته ونـديالـية   التصـفيـات ا
درب غـريب االطـوار  جعل من مـشـاركتـنـا بدور الحقـا واالسـتعـانـة 
طلوب  وهو احلسم امثولة لغياب  الرؤية الواسعة واالفق  التدريبي ا
جـال الـتدريب لـهـزة كبـيرة ادفوكـات الذي عـرض تـاريخه الـعـريض 
ـنتـخب السـائر بـالتـعادالت والنـتائج قبل ان يـعلن هـبوطه من  قـطار ا
ـدرب ادفـوكات ـسـاعـد ا اخملـيـبـة  حـتى ان قـبل ان تـتم االسـتـعـانـة 
والـذي عــبـر عن ضــحـالــته وضـعـف قـيــادته لـلــمـنــتـخب في اكــثـر من
درب ـثلة با مواجهة  ليـتم االستغناء عـنه  واالكتفاء بالـرؤية احمللية 
واجـهتـ احدهـما حـقق فيـها عبـد الغـني شهـد والذي قـاد منـتخـبنـا 
نتخب  قبل ان يعود للغة التعادالت  اخمليبة الفوز الغائب  عن اطار ا
واجـهات من دور احلسم والـذي مثلت مبـارياته فرصة في اخر تلك ا
ونديال للمرة الثانية التعوض  في ان يتحقق حلم التواجد في نسخ ا

لكن  التاني االمال وفق ما تشتهيه  رياح السفن ..
وتاليا علينا ادراك ان الكرة العراقية ومنذ غياب عموبابا لم تنجح في
ابراز قامة كرويـة تدريبية مـهمة  تسـهم بابعاد شبح غـياب االستقرار
سـتـويـات في االسمـاء الـتي تـعاقـبت عـلى تـمـثيل التـدريـبي  وهـبـوط ا
الكـرة العـراقيـة ودلوني عـلى اي من تلك االسـماء  خـصوصـا احمللـية
ـدرب الـتي اسـتــطـاعت ان تــمال فـراغ االبـتــعـاد الـذي ابــرزه رحـيل ا
لك الى جانب خـبرته التـدريبيـة كاريزمـا مهمة عموبـابا  والذي كـان 
بالـتعـامل مع الالعبـ خصـوصا الـشبـاب منـهم  حيـنمـا كان شـاهدا
عـلى والدة جــيل االلـفــيـة  وابـرز قــدراتـهـا عــلى مـواجــهـة الـتــحـديـات
صـاعب  وابـعـاد اخلوف مـن قلـوبـهم  بـتشـجـيـعهم واثـبـات قـدمهم وا
واقف وترسيـخها في عـالم الكرة  حـتى ان تلك ا
ـدرب جـعــلت مـن تـلـك االسـمــاء الــتي قــادهــا ا
عــمـوبــابــا في تــلك الــفـتــرة  تــلــهج الــسـنــتــهـا
درب الذي كان بالعرفـان له  كلما مـر  ذكر  ا
ــــــلك الــــــفـــــضـل في ابــــــراز  مــــــواهـــــبــــــهم

وامكانياتهـــم ..
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{ مـــدريـــد- وكـــاالت - تـــوج ريـــال
مـدريـد بـطال لـدوري أبـطـال أوروبـا
للـمرة  14في تاريـخه بـالفـوز على
لـــيــفـــربــول بـــهــدف من دون رد في
مــلــعب دو فـــرانس في الــعــاصــمــة

باريس.
وســجل هــدف ريــال مــدريــد جنــمه
البرازيلي فينـيسيوس جونيور في

الدقيقة .59
ـــبــــاراة بـــتـــحــــفظ من كال بـــدأت ا
الفـريقـ خالل الربع سـاعة األولى

دون أي خطورة تذكر.
وجـاء أول تهـديد من لـيفـربول عـبر
نطقة أرنولد الذي مرر كـرة داخل ا
حملــمـد صالح الــذي سـدد مــبـاشـرة

لــوال تــألق تــيــبــو كــورتــوا حــارس
مرمى ريال مدريد في الدقيقة .16
وصوب تيـاجو ألكـانتارا العب خط
وسط ليـفربـول كرة قـوية من خارج
ــنـــطــقــة تـــصــدى لــهـــا كــورتــوا ا

بسهولة في الدقيقة .17
واســـتـــمـــرت مــــحـــاوالت الـــريـــدز
نطقة بتصويبة جـديدة من خارج ا
عبر محمد صالح تصدى لها تيبو
كورتوا على مرت في الدقيقة .18
ومــــرر صالح كــــرة ألرنـــولــــد عـــلى
ـنـطـقـة لـكـنه صـوب بـقـوة حـدود ا
أعلى مرمى كورتوا برعونة شديدة

في الدقيقة .19
وتــــألـق كــــورتــــوا في الــــتــــصــــدي

لـتـصـويـبــة صـاروخـيـة من سـاديـو
ـست يـد احلارس البـلجـيكي ماني 
ـسك وارتـطــمت بـالــقـائم قــبل أن 
ـيـرجني فـي الـدقـيـقة بـهـا حـارس ا

21.
وحاول فينيسيوس جونيور جناح
ريــال مــدريــد مــبــاغــتــة ألــيــســون
حـارس مــرمى لــيـفــربـول بــكـرة من
على الطرف األيسـر لكن البرازيلي

أمسك بالكرة في الدقيقة .25
وتـلـقى مـحـمـد صالح كـرة عـرضـية
ـن عــبـــر أرنــولــد من الـــطــرف األ
وصـوب كرة رأسـية بـ يـدي تيـبو
كـــورتــوا حـــارس ريــال مـــدريــد في

الدقيقة .34

نـطقة واستـقبل مانـي كرة داخل ا
وصــوب مــبــاشــرة لـوال مــيــلــيــتـاو
مــدافـع ريــال مــدريـــد الــذي تــدخل
وحــول الـــكـــرة إلـى الــركـــنـــيـــة في

الدقيقة .40
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ـا هـدف الـتـقدم وسـجل كـر بـنـز
لـريال مـدريـد في الدقـيـقة  ?43لكن
ـباراة ألـغـاه بداعي الـتـسلل حـكم ا
بـعـد عـودة الـكرة من فـابـيـنـيو دون
ا ثم انتهى الشوط تعمد إلى بنز

األول بالتعادل السلبي.
ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني واصل
لـيفـربول الـضـغط من أجل تسـجيل
هـدف الـتـقـدم لـكن دون أي خـطـورة

حـــقــيــقـــيــة خالل الـــربع ســــــــاعــة
األولى.

وجنح فـيـنــيـسـيــوس جـونـيـور في
تـسجـيل هدف الـتـقدم لـريال مـدريد
في الــــدقـــيـــقـــة  59إذ تــــلـــقى كـــرة
ـنــطـقــة من فـيـدي عـرضــيـة داخل ا
فـالـفيـردي وأسـكن الكـرة في شـباك

مواطنه أليسون بيكر.
وتـألق تـيـبو كـورتـوا حـارس مرمى
ريال مدريد في التصدي لتصويبة
صــاروخـيــة من مــحــمــد صالح في

الدقيقة .64
وواصـل كــورتـــوا الــتـــألق لــيـــمــنع
مــحــمــد صـالح من الــتــســجــيل إذ
تـــصـــدى لـــتـــســــديـــدة من الـــدولي

ـصـري أمـام الـشـبـاك في الـدقـيـقة ا
69 . وأبعد كورتوا تسديدة

أرضية من جوتـا العب ليفربول من
ــرمى في الــدقــيــقـة 80 عــلى خط ا

وحولها إلى الركنية.
وصــوب مــحــمــد صالح كــرة داخل
نطقة لوال احلارس كورتوا الذي ا
تصـدى للكـرة وحولـها إلى الركـنية

في الدقيقة .82
واســـتــمــرت مــحـــاوالت لــيــفــربــول
لــتــعــديل الــنــتـــيــجــة في الــدقــائق
األخـيـرة إال أن العـبي ريـال مـدريـد
جنـحوا في الـصمـود أمـام هجـمات
ــفـضل الــريـدز وحــقــقـوا الــلــقب ا

للميرجني وجماهيره.
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أحرز منـتخب شباب الـعراق سبعة
أوسـمـة مـلـونـة ذهـبـيـ وفـضـي
وثالثــة نـــحــاســيـــة في الــبـــطــولــة
الـعـربـيـة بــألـعـاب الـقـوى لـلـشـبـاب
والـتي أخــتــتـمـت في تـونـس حـيث

ــركــز الــســابع في حلَ الــعــراق بـــا
التـرتيب اخلـتامي جلـدول األوسمة
من ب ثالثـة عشـر منتـخباً عـربياً
كـمــا سـجّل شــبـاب الــعـراق أربــعـة
ــشـاركـة أرقـام تــأهـيــلـيـة تــضـمن ا
بــبــطــولــة الـعــالم بــألــعــاب الــقـوى

للشباب والتي ستقام في كولومبيا
قبل. خالل شهر آب ا

وتشـير حـصيـلة األوسمـة العـراقية
الى تـــفـــوّق بـــذهـــبـــيـــتي ســـبـــاقي
الــــــســــــرعـــــة 100م و200م لالعب
الــصــاعـد فالح حــسن الــذي خـطف

األنـــظـــار إلـــيه حـــيث قـــطع حـــسن
ـســافـة بـزمن قـدره  10.38ثـانـيـة ا
لسباق  100م و   20.96ثا لسباق

. 200م ليحلّ أوالً بكال السباق
وتـمكن  زمـيـله العـداء أحـمد جـمال
من الـفوز بـالوسـام الفـضي لسـباق
ــســافــة بـ  400حــواجــز قــاطــعــاً ا
 52.43ثــا. وحـقـق الـعــداء مــحــمـد
جناح الوسام الـفضي لسباق 110
م حواجـز بزمن قدره  14.02ثانـية
كــمــا تـمــكن الـالعب مـحــمــد أحــمـد
قاسم من الفـوز بالوسـام البرونزي
لــفــعــالـــيــة رمي الــقـــرص مــســجالً
مـسـافـة بـلـغت  48.85م كـمـا حـقق
قافز الزانة علي أكبر حيدر الوسام
الـــبــرونــزي مــتـــجــاوزاً الــعــارضــة

بارتفاع  4.35م.
وتـمـكن مـنتـخب شـبـاب الـعراق من
الــفـوز بــنـحــاســيـة ســبـاق 100*4

تتابع بزمن  43.27ثا.

{ بـــــــاريـس - وكـــــــاالت-  أنـــــــهى
ـدير الـفـرنـسي زين الـدين زيـدان ا
الفني الـسابق لريـال مدريد اجلدل
حول مـستقـبله. وزعمت الـعديد من
الـتـقـاريـر مؤخـرا أن سـان جـيـرمان
يتفـاوض مع زيدان لتـدريب الفريق
ـقــبل. ووفـقـا لــشـبـكـة ـوسم ا في ا
"تيليفوت" الـفرنسية فإن زيدان لن
يــوقع مع سـان جـيــرمـان ألنه غـيـر
شروع النادي الباريسي. مقتنع 
وأشارت الـشبكـة إلى أن زيدان كان
الك ــــفــــضل لــــدى ا االخــــتـــيــــار ا
الـقـطريـ لـسان جـيـرمان من أجل
خالفــة األرجــنــتــيــني مــاوريــســيـو
بـوكـيـتـيـنــو. ولم يـتـولى الـفـرنـسي
زين الــدين زيـدان تــدريب أي فـريق
مـنذ رحـيله عن ريـال مدريـد بنـهاية

موسم .2020-2021
وزعــمت الــعـديــد من الــتــقــاريـر أن
ـــنــتــخب زيــدان يــطــمـح لــقــيــادة ا
الـفـرنسـي خلـفـا لديـديـيه ديـشامب
عـــقـب كـــأس الــــعـــالم  2022الـــتي

ستقام في قطر.
Í—Ëb « VI

الى ذلك ظهرت فايـزة العماري والدة
كــيــلــيـــان مــبــابي جنم بــاريس ســان
جـيـرمــان في الـصـورة عــقب تـتـويج
ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا
عـــلى حـــســاب لــيـــفــربـــول.ووضــعت
العماري إعجابـا على تغريدة لهيرفي
بـيـنــو صـحـفي بـصـحــيـفـة "لـيـكـيب"
الــفـرنــسـيــة عـلى "تــويـتــر" يـتــحـدث
خاللها عن سبب بقاء مبابي مع سان

جيرمان.
وكـتب بـيـنـو: "هـذا الـسـبب وراء قرار
مـــبــابـي بــالــبـــقــاء مع بـــاريس ســان
ـضـافـة جـيـرمـان.. مـا هي الـقـيـمـة ا
الـتي سـيـقـدمهـا عـنـدمـا يذهب إلى
بطل إسبانيا وأوروبا? ال شيء".
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WFÐU²∫الشارع الرياضي يتابع نهائي االبطال في مقهى السفاح باحدى االحياء الشعبية في بغدادZ¹u²ð∫ فريق ريال مدريد يتوج بدوري االبطال
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جانب من تكر
العراق في بطولة
دولية اللعاب

القوى
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V¼«u∫ حس نعمة يجمع ب موهبتي الرسم والكتابة بعد إعتكافه الغناء

{ لـوس اجنـلـوس - وكاالت  –خـطـفـت الـنـجـمة
يـة كريستينا أغيلـيرا البالغة من العمر 41 العا
عاماً األنـظار بفستان أسود تلفه األفاعي خالل
حـضورهـا مع عدد كـبيـر من النـجوم والـنجـمات
حفل خـيري يهدف جلمع األموال من أجل إتمام
أبــحـــاث حــول مـــرض اإليــدز  وكـــانت بــرفـــقــة
خطـيبـها مـاثـيو راتـلر.وكـانت أغيـليـرا قد خـتمت
اضي إكـسـبو  2020 في دبي بـحفل الشـهـر ا
رائع وجـــاء حـــفـل بـــعـــد أقل مـن شـــهـــرين إلى

إطالقها ألبومها اجلديد (القوة).

÷dFð d —UÐ WłË“
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ـركز ـقـيم في بـيـروت يـضـيفـه ا ـفـكـر الـعـراقي ا الـبـاحث وا
ــحــاضـرة ي االجــتــمــاعي  مــسـاء الــيــوم االثــنـ  االكـاد
اذا يستهدف مسيحيو الشرق?) يديرها االعالمي عنوانها (
ركز في ـنبى ا حسن عبـداحلميد تـقام في قاعة كـلكامش 

عنكاوا باربيل.

Íd¹b³ « U½U¹œ

طــبـيـبــة االسـنـان الــعـراقــيـة نـعــتـهـا
وت االوساط الطـبية بعد ان غيبها ا
سـائل اجلمـعة اثر حـادث مروري 
الــله تــعــالى ان يـــســكــنــهــا فــســيح
جنـاته والراحلـة من مواليد 1994.

 —U−M « ¡UHO¼

قبل اللجنة الثقافية وزيرة الثقافـة االردنية تضيفها السبت ا
حاضرة ـقرها في عمـان  في نقابة الـصحفـي االردني 
) وتــديـر ــثـقــفــ حــول (تــطــويـر احلــيــاة الــثـقــافــيــة ودعم ا

احملاضرة عضو اللجنة رندا حتاملة.
q U  bM¼

ـمـثـلـة الـعـراقـيـة يـضـيـفـهـا بـرنـامج ابـداع الـثـقـافي جملـلس ا
االعـمـال الـعـراقي في االردن بـحـفل اشـهـارو تـوقـيع كـتـابـها
ـقبل  (مـسافـر زاده اخلـيال)مـسـاء السـادس من حـزيران ا
يـقـدم األمـســيـة الـتي تــقـام في احـد فـنــادق عـمـان اإلعالمي
مـحـمـد السـيـد مـحسن.والـكـتـاب سيـرة ذاتـيـة يقع في 624 

صفحة.
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الـشـاعـر الــعـراقي صـدرت مـجــمـوعـته الــشـعـريـة الــتـاسـعـة
بـعـنوان (كـلـمـا اتـسـعت عـينـاك ضـاقت عـبـارتي) تـضم سـتة
نشـرت اغلـبها واربعـ نصـاً شعريـاً مفـتوحاً بـلغـة شفـافة 

في جريدة (الزمان).
 wK−(« s U¹

الكـاتب الـسوري يـستـعد مع الـكاتب عـلي وجـيه لكـتابـة عمل
درامي جــديــد لم يــتم حتــديــد اســمه بــعــد لــيــكــون جــاهـزاً
ـقـبل. وكـان الثـنـائي تشـاركـا بعـمـل لـلـموسم الـرمـضاني ا

هما (على صفيح ساخن) و (مع وقف التنفيذ).
5ÝU¹ tK «b³Ž

ـصـور والـفـوتــوغـرافي الـعـراقي نـعـتـه اجلـمـعـيـة الـعـراقـيـة ا
مـشــيـرة  الى انه احــد مـؤسـسي لـلــتـصـويــر فـرع الـبــصـرة

الفرع.
Ê«b¹“ s1√

الـفنـان السوري عـرض فيلـمه الروائي الـطويل (غيـوم داكنة)
ــاضي في دار الــثـقــافـة بــتــونس وهـو مـن تـألــيـفه الـســبت ا
واخــراجه وبــطــولـة وائل رمــضــان لــيـنــا حــوارنـة مــحــمـد

حداقي.

احلـــمــيـــد و(الـــظــهـــر إلى اجلــدران)
ن ألوس مـحـمــد و(غـيـوم داكـنـة) أل
زيـدان) الفتـاً إلى أن (الـفـنـانـ دريد
ـصري ن زيـدان وسـلمى ا حلام وأ
وســــــــوزان جنـم الــــــــديـن وبــــــــاسل
اخلطـيب وهـالة الـبيـطار سـيكـونون

ضيوف الشرف فيه).

ـشــاركـة مع بــغـداد هــنـا دمــشق) بــا
اجلـــانب الـــســوري يـــتــضـــمن حــفل
ـــســـرح الـــوطـــني افـــتـــتـــاح عـــلـى ا
الــعــراقـي إضــافــة إلى عــرض ثالثــة
عـشر فـيـلمـاً روائـيـاً طويالً وقـصـيراً
منها ( دمشق حلب) لباسل اخلطيب
و(اإلفطار األخير) لعـبد اللطيف عبد

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ WO½ULOK «

ـعـرضِ الـفـني الـتـشكـيـلي لـلـيـوبـيل الـفضـي بدورتهِ 25 شـاركت دائرة الـفـنـون الـعـامـة با
دير العام لدائرة وجاءت مشاركة ا لگالويژ الـسليمانية للعام 2022 الذي اخـتتم السبت 
الفـنـون الـعامـة فـاخـر مـحمـد حـسن بـالـلوحـةِ الـفـنـية (مـرمـوزات رافـيديـنـيـة) إضـافة الى
مـشاركةِ خمـسةَ فنـان تشـكيليـ من بابل وخمـسةَ فنـان من محافـظة البـصرة واربعةَ
من بـغـداد فـضالً عن مـشاركـة فـنـاني كـردسـتان. كـمـا تـضـمنـت مشـاركـة حـسن تـقد
ـوسـوي عن مـحـتـوى الـفن الـتـشـكـيـلي في ـنـاقـشـةِ كـتــاب شـوقي ا مـحـاضـرة تـعـريـفـيـة 
كـردستـان .كـمـا الـقى  وكـيل وزارة الـثقـافـة  عـمـاد جاسم كـلـمـةً نـيـابة عن وزيـر الـثـقـافة
والـسياحـة واآلثار  حسن ناظم تـضمنت الـتأكيد عـلى اهميـةَ الثقافـة والفن التـشكيلي في

خلقِ ثقافةً مجتمعيةً وإنسانية.

حـياة مهـنية جـديدة علـيك التوفـيق فيهـا ب رغباتك و
أهدافك.

qL(«

كـن قـــــادرًا عــــلـى فــــهـم مـــــا يــــدور حـــــولك ال تـــــكن
متشائما.رقم احلظ 3.

Ê«eO*«

ال جتعل التوتر األسري الذي تعيشه يؤثر على أدائك
فى العمل.

—u¦ «

 قمّ بشراء كمية من الكتب حول األشياء التي ترغب
في التعرف عليها.

»dIF «

زاجك السـيئ بسبب العمل ال جتعل أسرتـك تتأثر 
رقم احلظ  9.

¡«“u'«

ــســتـوى تـواجــهك الــيــوم بـعض الــصــعــوبـات عــلى ا
. هني يوم السعد االثن ا

”uI «

رقم تـرغب الـيـوم في تـكـوين صـدقـات من نـوع جديـد
احلظ 2.

ÊUÞd «

تشـعـر الـيـوم بـاالستـيـاء جتـاه شـخص يـؤذيك احذر
شاحنات. من ا

Íb'«

ـعــرفــة مـدى وجــود أصـدقــائك جــانـبك حــان الــوقت 
واهتمامهم بك.

bÝô«

 الواقعية مع احلبيب وفي العمل توفر عليك الكثير
من الضغوط . رقم احلظ 7.

u b «

حان الـوقت لـلـبـدء في تـنـفـيـذ مـشروعـك اخلاص كن
مبدعا ونظم أفكارك .

¡«—cF «

جتـــنب مــــشــــكـــلــــة مع احــــد الــــزمالء فـي الـــعــــمل  ,
العصبية.يوم السعد الثالثاء.

 u(«
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الـكـلـمات
لــهـا مــكـانــهـا
ـــــــــــنـــــــــــاسـب. ا
ــطــلــوب اعــادة ا
ترتيبهـا بشكل صحيح
واكــتـــشف كـــلــمـــة اغـــفــلت
عــــمـــدا: (وكــــالـــة عــــربـــيـــة

لالنباء):
طـابع  –قـدس  –ريــحـان –
ابن سـيرين  –بابل  –بالط
 –آيل  –الـشـعوب  –طب –

حي  –وحي  –نـــور  –ال –
سبل  –يسر.
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بـعـد دعـوته لنـا في مـنـزله وجدته جـالـسا
بـ مقـتنـياته الـثميـنة الـتي ينـوي بيـعها
ولـم يـكــشف عن األســبــاب  انه الــفــنـان
الـقديـر حسـ نعـمة والذي
أعــرب عن انــزعـاجه
مـن تــصـرف وزارة
الــثــقــافـة ونــقــابـة
الفنان العراقي
لــرفـضــهـمــا إعـطـاء
ـنـحـة التـشـجيـعـية ا
للفنان والبالغة 600
ألـف ديــــــــنـــــــــار وذلك
بـــحـــجـــة ان هـــويـــة
الـنقابة غير مجددة
وأكــــــد أن (وزارة
الـثقافة اليعنيها
الـفن والـفـنـان
وال مـــــكــــانــــتي
الــفــنــيــة  مــنــذ
عــقــود  من الــزمن
تـــــــصــــــرفـت الــــــوزارة
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ـنوعـة اال اني فـوجـئت بـعدم واخلـواطـر ا
اإلقـــبـــال عـــلى اصـــدارتي بـــالـــرغم من أن
ـؤلـفات طـبـعت في مكـان واسع الـتوزيع ا
). واوعـز نـعـمة  هـذا الـتـراجع عـلى شراء
الــكـتـاب هــو أن (الـقـراءة بـدأت تــضـمـحل
وتــنــحــســر بــســبب الــتــكــنــولــوجــيــا في
عـلومة الـتواصل االجـتمـاعي وأصبـحت ا

في تناول اليد بكل يسر).
—«dI²Ý≈ ÂbŽ

واشــار إلى ( لم أشـعـر بـالـيـأس ولم اضع
نــفـسي في حــالـة حــرج وعـدم االســتـقـرار
النـي واثق بـــــأنـه لم اكــــــتـــــرث بـــــالـــــربح
واخلـسـارة بل شعـرت بالـسرور والـغبـطة
واني اقـدم لـلـقـارىء مـايـخـطـر عـلـى الـبال
ـاني بالله علـى مواصلة العـمل بعدما وا
الني بـلغت الـسابعـة والسـبع من الـعمر
مـتـفائل بـاالهتـمام بـالـكتـاب والكم الـهائل
مـن الــقــراء حــيث أتــصــلت غــرفــة جتــارة

الناصرية و شراء عدد من الدواوين).
وردا عـــلى ســـؤال حـــول االســـتــمـــرار في
االبــداع ام الـتــوقف بـســبب الــيـأس ? أكـد
نـعمة أن(اإلبداع متواصل ولم اذخر جهدا

والـنقابة بهذا األسـلوب الذي الينسجم مع
تــاريــخي واسـمي). مــخــاطـبــاً الـوزارة أن
(تـكـون راعيـة للـفن والـفنـان وان التـكون
بـعيدة عن إبداعاتهم ). وخالل كالمه الذي
تـخـلل دندنـة عـلى آلة الـعـود قال إنه (مـنذ
اعـتزالي الـغناء عـكفت على إبـراز مواهبي
الــفـطـريــة بـكـتـابــة الـشـعــر ورسم لـوحـات
تـشـكـيـليـة  إذ راودني احـسـاس وبـشـهادة
اخملـتصـ بالـفنـون التـواصل وفعـال بهذا
االهــتــمــام والـتــشــجــيع رســمت فــرشـاتي
1000 لوحة تشكيلية ناغمت بألوانها غير
الـتــقـلـيـديـة  مـسـيــرة حـاشـدة من الـعـطـاء
حـــيث أصــدرت ثالثــة دواويـن وإحــتــفــلت
بـــتــوقــيـع كــتــابـي األول قــنــاديـل الــعــشق
الـسـومـري وبـرعـايـة احتـاد االدباء في ذي
قـــار حـــضــرهـــا رمـــوز أدبــيـــة وثـــقــافـــيــة
واعالمـيـة كمـا صـدر ديوان شـعـري الودق
وعـطر الط كـما عكفت عـلى إصدار كتاب
يــتــحــدث عن مــســيـرتـي في رسم لــوحـات
تـشـكـيـلـيه حتت عـنوان يـصـدح بـالـفـرشاة
والــلــون حــيث حــرصـت عـلـى مــدى عــشـر
سـنوات وانا ارشف قصـائدي  واحلكايات

عن تـقـد األفضل لـلقـارىء ولكن بـطريـقة
مـخـتـلـفـة فقـط اكتـفي بـالـقـلـيل وتـواصلي
مــخــتـصــر عـلى االهــداء). واســتـرسل أنه
(بــعــد اعـــتــزال الــغــنــاء حــاولت أن افــتح
مــشـــروعــا صــغـــيــرا أعــ فــيـه عــائــلــتي
صـارف اقترضت مبلغ تـوجهت إلى أحد ا
ثـمانية ماليـ دينار ويتم تـسديد القرض
مــبــلغ 250 ألـف ديــنــار شــهــريــاً من أصل
راتـبي الشهـري التقـاعدي البالغ 500 ألف
ديـنار) وتسـاءل (كيف يعـيش الفـنان بهذا
ــتـبـقي 250 ألـف ديـنـار عــلـمـا أن ــبـلغ ا ا
مـرض الــسـكـري داهـمـني مـنـذ زمن بـعـيـد
والزالـت االالم مـسـتـمـرة).ولـفت نـعـمـة أنه
(فـوجــئت بـأن إدارة فـيـسـبـوك قـد حـظـرت
صـفحـتي منـذ أربعـة شهـور  ولم اتواصل

مع اصدقائي واخوتي).
وفي خـتام اللقـاء اكد نعمـة(إن هذه الكتب
جـاهزة لكل من يـرغب باقتـنائها واالطالع
ــــعـــلـــومــــات من خـــواطـــر عـــلـى خـــزين ا
وحـكـايات وحـديث عن شخـصيـات ورموز
سـياسية واقتـصادية واجتماعـية وثقافية

وفنية) .

حس
نعمة

بغداد
—ULF « wKŽ —U/√

ـباشـرة الذي يـتالف من عـناصره وسـيقي من أبـرز الفنـون السـمعـية ا يـعتـبر الـفن ا
االربـعـة االسـاسيـة وهي: (االيـقـاع  اللـحن  االنـسـجام  االداء) وعـنـد اخلوض في
وسـيقي كـفن سـمعي جنـده يـستـند هـذا النـوع من الـفنـون الى عدة مـجال الـتعـلـيم ا

مستويات في السماع واهمها :-
ـسـتـويـات ـسـتـوى الـتـعـبـيـري  وفي كل مـسـتـوى من هـذه ا ـسـتـوى احلــسي   ا  ا
ان تنـاول طرائق التدريـس السابقة ـتلقي  تختـلف اساليب التـعبير والـتقبل من قبل ا
ومـا تمـخض عنـهـا من تطـور الى مفـهـوم تصـميم الـتـعلـيم في مجـال الـعلـوم والفـنون
وسـيقي) وبـ معلم ـوسيـقي (العـازف ا وسـيقى  جنـد ان هنـالك ب ا ومـنهـا فن ا
ـوسـيـقى فـارق كـبـيـر من نـاحـيـة الـتـعـلـيم والـتـعـلم ويـكـمن هـذا الـفـارق بـكون مـعـلم ا
درس علم او ا عنى اخـر ان وظيفة ا وسيـقى قد يلجا الى عملـية تنظيم التـفكير و ا
هي وظيفـة انسانية قبل ان تـكون وظيفة مـهارية او علميـة والتعليم بـشكل عام يحتاج
درس علم او ا وا الى السـلوكيات االنـسانيـة وامتالك مهارات الـتواصل مع الطـالب 
الـنـاجح هو من يـدخل دائـما عـلى تـردد الطـالب وهـو يـسمى اجـادة فن الـتعـامل كـما
عرفي وان عـملـية التـعلم هـو كيفـية تـغيـير سلـوك االخرين ;ولـلسـلوك انواع مـنهـا (ا
نـهجـية الـعامـة الذي كن ان نـعرف طـرائق التـدريس بانـهـا: ا ـهـاري)و الـوجداني ا

درس في طريقة التعليمي للوصول الى مستوى اداء الطالب  . يسلكها ا
ـواضـيع ـوسـيـقى احلـديث في عـرض ا ان احلـقـائق والـنـظـريـات الـذي تـعـنى بـعـلم ا
وسيـقية والتـجاوب الذهني ادة ا عرضا متـسلسال واضـحا بقدر مـا تتطلـبه طبيعـة ا

لدى الطالب.
وسـيقى هي ياً وكـون ا ـوسيـقيـة الذي تـعتـمد عـا وهـنالك انـواع عدة من الـنظـريات ا
وسـيقـية) وتـقسـيمـاتها وسـيقـية (النـوته ا ـية; في اعـتمـادها عـلى العالمـات ا لـغة عا
وسيـقية الى يا من حـيث تقـسيمـات العالمـة ا ـوسيقي الـذي معـتمد عـا وفـق الهرم ا
ـوسـيقى وسـيـقـيـة وفق كل من : -نـظريـات ا ـكن تـقـسـيم النـظـريـات ا عـدة اجزاء و
ـية: ومـاتمثل مـسيـرة تطـورها عـبر عدة عـصور مـوسيـقيـة وفق الكـثير من اوائل الـعا
ـوسـيـقي ـؤلـفـ  في مـجـال الـفن ا الــكـتب الـنـظـريـة والـذي وضـعت من قـبل بـعض ا
وسيقي الفرنسي (جـان فليب رامو ) (عصر الباروك 1750-1600) ؤلف وا امثـال ا
ـوسـيـقـيـة كـذلك  تاله عـدة الـذي جـعـلـة من اول وابـرز الـكـتب في وضع الـنـظـريـات ا
مؤلـف في شتـى انحاء اوربـا وبا خـتالف عصـورها الـذي واكبت مـسيـرة حضارات
ـا في جمـيع مجـاالت احليـاة منـها وسـيقى فـحسب وا يـة ليس فـي ا الـشعـوب العـا
وسـيقى الـعربـية: وتـعنى بـجميع العـلمـية والـفنـية والـتعلـيمـية والـتربـوية .و نـظريـات ا
مــاقــدم من قــبل عــلــمــاء وفـالســفــة الــعــالم الــعــربي امــثــال (االرمــوي  أبي الــفــرج
ن سـاهموا في الـعديد من الـكتب والنـظريات االصفـهاني  أبي حامـد الغزالي...) 
وسيقى الكبير البي الذي اعتـبرت فيما بعد من ابرز الكتب واخملطوطات مثل كتاب ا
ـوسيـقيـة الذي الـفرج االصـفهـاني الذي جـاء بعـدة شروحـات للـكثـير من الـنظـريات ا
ـستمـر في مجال الـسماع واالسـتماع  استنـدت على جتاربـهم العلـمية في بـحثهم ا
ر به العالم االن في ابتكار عدة نظريات من شأنها عرفي الهائل الذي  ان التطـور ا
ـوسـيقى ـوسيـقي وفق تـطور عـنـاصر ا أسـتحـداث أسـاليب جـديـدة في تـطور الـفن ا

ذاتـهـا ولـكل هـذه العـوامل تـاثـيـر عـلى خـلق مـفـاهـيم جـديدة في
ـوسـيـقي والــبـرمـجـة الـعــالـيـة في طـرائق الـتــعـلـيم والـتـعــلم ا
ـوسـيـقي  نـطــمح ان يـكـون لـهـا االثـر اســتـخـدام الـتـعـلــيم ا
ـوسيـقـية االكـبـر في تغـيـيـرواقع التـدريس في مـؤسـساتـنـا ا
عـرفي الهائل في ا يتـناسب مع الـتطـور ا التربـوية الـعلـميـة 

تحضر .  طرائق تصميم التعليم اسوة بدول العالم ا
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نشرت االعالمية اللبنانية أنابيال هالل صورة على وسائل
التواصل االجتماعي وهي تمشي على البحر في دبي حيث
تابعون نظافة ظهر الشاطئ ذا الرمال البيضاء والحظ ا

ياه.ارتدت هالل في إطاللتها فستاناً صيفياً أسود مكشوف ا
الظهر وتركت شعرها منسدالً على كتفيها.علقت أنابيال على
).الصورة حازت عدداً الصورة قائلة (موسم الشاطئ أخيراً
تابعون متغزل بجمال كبيراً من االعجابات وعلق عليها ا

هالل.
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{ لـوس اجنلوس  –وكاالت - تـعرض العارضة
ومـلـكـة جـمال امـريـكـا الـسابـقـة وزوجـة تـرافيس
باركر الـسابقة شانـا موكلر خا خـطوبتها من
ـزاد.وتــقـوم بــبـيع خــاتـمــهـا تـرافــيس بـاركــر بــا
اسي عيار  4 قيـراط ألنها تريد ان تطوي هذه ا
ــزايـدة تــبــدأ بـســعـر الــصـفــحــة من حـيــاتــهـا. ا
 $51000 دوالر امـريـكـي لـكن مـوكــلـر تـأمل ان
يـحـقق اخلا رقم  $120000 دوالر. وصـرحت
مــوكــلـر (انــهــا قــطــعــة جـمــيــلــة وانه كــان خـا
احالمــهـا) وأضــافت مــوكـلــر("ومع ذلك انــتـهى
هــذا الــفــصل من حــيــاتي وعــلى الــرغم من أن
ارتـدائه في وقت مـا جـلب لي فـرحـة كـبـيرة آمل
أن يـجد مـنزلًـا جديدًا ويـستـمر في إضـفاء نفس
الـقـدر من الـسـعـادة بقـدر مـا أسـعـدني في وقت

ما).

لـلـمـجـتـمـعـات الـعـربـيـة والدفـاع عن
حــقــوقـهــا وســيــادتـهــا. ودعــا وزيـر
الــثـقـافــة الـفـنــان خـلـيــفـة إلى زيـارة
العراق معربـاً عن دعم وزارة الثقافة
الــعــراقــيــة لــكـل الــفــنــانــ الــعــرب
ـوسـيقي ـؤلف ا . وعُرف ا ـلتـزمـ ا
وعازف العود الـلبناني خلـيفة دائماً
سـاند بأغـانـيه التي تـأخُذ الـطـابع ا
لقـضايا الـشعـوب العربـية.كـما شكل
خـلـيفـة مع الـشـاعـر الـكبـيـر مـحـمود
درويش ثنائـياً مـتكامالً و مـزجاً ب

ـوسيقى عـلى مدى نحو 4 الشعر وا
عـقـود. كـمــا الـتـقـ نـاظم اجلـمـعـة
الـفـنان نـصـيـر شـمّـة في بـيت الـعود
الـــعـــربـي في أبـــو ظـــبي.وعـــبـــر عن
تثميـنه جلهود شمـة في إشاعة الفنّ
احلــقـيــقي واصـفــاً عـمــله بـصــنـاعـة
الـــعــود وإقــامـــته الــورش الـــفــنــيــة
رّ الـعام باإلبـداع. وقـال ناظم ( لـن 
إالّ ويـكـون بـيت الـعـود بـبـغـداد لـكي
تـــولــــد أجـــيــــال جــــدد من مــــبـــدعي
ــوســيــقى عــلى يــدي هــذا الــفــنـان ا
الكـبيـر ولنـفخـر بإبداعـه الذي طبق

اآلفاق).
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أعـــلـن مـــديـــر عـــام دائـــرة
ـسرح أحـمد السـينـما وا
حــــسن مـــوسـى إقـــامـــة
أسبوع للفيلم السوري
في بغداد في حزيران

قبل.  ا
وقــــــــال مـــــــــوسى إن
(بـغــداد سـتــحـتـضن
ب الثالث والسابع
ـقــبل من حــزيــران ا
اســــبــــوع الــــفــــيــــلم
الـــــســـــوري فـي بــــدء
مــــشـــوار فــــعـــالــــيـــات
األسـابـيع الـسـيـنـمـائـية
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة الـــــــــتي
ســتـــحـــتـــضـــنـــهـــا دائــرة
ــــســــرح الــــســــيـــــنــــمــــا وا

العراقية). 
وأوضـح مـــــوسى أن (األســـــبـــــوع
الذي سينـطلق حتت شعار (من
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خـالل مـــــشـــــاركـــــتـه في الـــــدورة 31
عـرض أبـو ظبي الـدولي لـلكـتاب
قامة حاليا التقى وزير  2022ا
الــثـقــافــة والـســيـاحــة واآلثـار
حسن نـاظم الفنـان اللـبناني
الــكـبــيـر مــارسـيل خــلـيــفـة
الـــــذي يُـــــعـــــدُ أحـــــد أهم
ـــلــتــزمــ الـــفــنــانــ ا
بـــقــضــايـــا الــشــعــوب
الـــعــربـــيـــة  وجــرى
خالل الـلــقـاء بـحث
ـــشـــهـــد الـــفـــني ا
الــعــربي بــشــكل
عـــــــــــــام ودوره
الـــريــــادي في
تــــــــــبـــــــــــنـي
الـــقــضـــايــا
الــقــومــيــة
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عــلى مـا يــبـدو ان احلــراك الـكــردي الـكــردي في إقـلــيم كـردســتـان له
صـدى على وقع بـغـداد فـهنـاك حـراك سـياسـي من قبل جـمـيع الـقوى
السياسية يجري خلف الكواليس وجلان تفاوضية كخلية النحل تعمل
عـلى قدم وسـاق للوصـول الى حل معـضلة تـشكـيل احلكومـة من جهة
وإعـالن رئــيس اجلــمــهــوريــة من جــهــة أخــرى وسط انــتــظــار الــتــيـار
ـهلة احملددة عارضـة إنتهاء ا الـصدري الذي اتخذ  30 يومـاً جانب ا
ليعـلن قراره اجلديد والـعيون تترقـب ما سيؤول اليـه الشارع العراقي
خـشـية من حتـول الـسجـال او اخلالف الـسـياسي الى صـدام شـيعي
شــيـعـي وكـردي كــردي وهــذا مــا ال نــأمـلـه في قــادم األيـام الن وضع
ـزيد من العـراق سـيـاسـيـاً واقـتصـاديـا وامـنـيـاً واقـليـمـيـاً ال يـتـحـمل ا
ا يـدخلنا في دوامـة جديدة اشبه بـالبند الـسابع وعقوبات االزمات ر

لن يتحملها اجلسد العراقي.
لـكن مـا يـبـعث بـاألمل ان هـنـاك حـراك اخـر يـطـفـو حـالـيـاً عـلى سـطح
الساحـة السياسية وأحداث مهمة منها احلراك اجلامع من قبل الكتل
ـان للـتـصويـت على حـظـر التـطبـيع وإقـامة الـسـياسـيـة داخل قبـة الـبر
العالقات مع الـكيان الصهيوني وقـانون الدعم الطار لألمن الغذائي
سـؤول وتـفـعيل قـانون والتـحرك نـحـو كشف مـلـفات الـفسـاد ضـد ا
استرداد أمـوال العراق وهذه النشـاطات تعد اول خطـوة للتقارب ب
ا تكون بادرة أخرى لفتح االنغالق السياسي. الكتل السياسية ور
فـاجلـمـيع يـعــلم ان الـبـوابـة الـتـشـريـعـيـة هي اجلـامـعـة خملـتـلف الـكـتل
كـونـات والـلـجان الـنـيـابـية ال تـنـفـرد بهـا جـهـة مـعيـنـة عـلى حـساب وا
أخرى بـاسـتـثنـاء الـرئـاسة كـاسـتـحقـاق مـتـفق علـيـهـا مسـبـقـاً من قبل
الكـتل حـيث تـضم نوابـاً من مـختـلف األحـزاب وشخـصـياً اعـتـبره من
اقوى البـوابات التي تطـرح على طاولـتها الـنقاشـات وتصل الى حلول
ا تطرح على رؤساء األحزاب لتتخذ منها مرضيـة جلميع األطراف ر

هداً نحو فك جزء من االنسداد السياسي. راً 
ن يسعـون باخلـفاء او الـعلن بحل وال نـنسـا ان هناك حـكمـاء القـوم 
مـعضـلة االنسـداد السيـاسي التي كبـلت جمـيع مفاصل الـدولة والقت
بظاللها عـلى عمل احلكومة احلالية (تصـريف اعمال) ومنعها بحسب
الـدسـتـور العـراقي مـن ابـرام االتفـاقـات او الـتـعـاقـد عـلـمـاً انـنـا الـيوم
ـتـطـورة الـتي ـنـظـومـة االمـنـيـة بــاألسـلـحـة ا بـأشـد احلـاجـة لـتـعــزيـز ا
تتـنـاسب مع إمكـانيـات العـدو بـاإلضافـة عن احلاجـة لـتطـوير مـفاصل
الــقــطـاع الــصــحي والـتــعــلـيــمي والــزراعي والــصـنــاعي والــســيـاحي
ناخي (يعني ياه والتغير ا واخلدمي في البالد نـاهيك عن ازمة شح ا

شي حالياً بقدرة قادر). العراق جاي 
هناك فـسحة امل ينتظرها العراقيون من خالل عقالء القوم واألحزاب
احلاكمـة بحل االزمة احلـالية الـتي دامت ألشهر طـوال واالحتكام الى
نطق الذي يـؤكد اجللوس الى طـاولة حوار جتمع العـقل وا
ـوقف واحـد يـجـمع شـتات جـميـع الفـرقـاء لـلـخـروج 
الـعـراق بـالـنهـايـة سـتخـسـر جـمـيع األحزاب ثـقـتـها
باجلمـهور االنتخـابي فيمـا اذا استمر هـذا العناد
والــتــشـنج واخــشى مـن اين يـأتـي يـومــاً ويــكـون

الشعب هو بيضة القبان حلل هذا االنسداد.
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ـة التـي حتدث في ـؤ كـلـما أحـاول أن أتـغـاضى عن بـعض األحـداث ا
عنى محراب اجلـامعات يصـدمني حدث آخر قـادم أكثر كارثـية في ا
والـسـلوك. في هـذا الـزمن تـرى الـعـجب; جـامـعـات حتولت إلـى مراتع
ة ـارسة طـقـوس اللـطم والـنحـيب عـلى موتى الـقـرون القـد للـدين و
وعـشـائــر تـبـتــدع دبـكـات وهــتـافـات لالحــتـفـال بــأبـنـائــهـا داخل حـرم
الــدراسـات الــعــلـيــا وأجـيــال حــولت اجلـامــعــات إلى مالهي لــلـرقص
والردح وهـنـاك أسرار مـخجـلـة غيـر قـابلـة لـلنـشـر حتدث في الـزوايا

ظلمة مثلما بعضها يحدث في العلن. ا
مــا يـحـدث شيء مـقــزز ال يـخـطــر عـلى بـال إبــلـيس وعـجــائب الـدنـيـا
السبع اجلـديدة أصبحـت في خبر كان. فـهناك عـجائب مسـتحدثة في
دولة العجـائب; جامعات تـنشر اجلهل واجلـهالة وتبتـدع لنا مقرارات
دراسـيــة حلـفظ تـراتــيل غـيـبــيـة مـطـعــمـة بـاألحــزان والـيـأس ورسـائل
للدراسات الـعليا جتد في عنـوانيها ماء ثقيل يـسير في مجاري العلم
جتـد فيـها كل قـبح التـاريخ وحاضـره. متـواليـات من غرائـب احلياة ال

عالقة لها بالعلم والتطبيق. 
صلحيًة بالوي مبتكرة فيها طعم النفاق واالنتهازية ورائحة العفونة ا
والـتـزلف والـتـمـلق.مـارأيكـم برفـيق قـد كـان مـهـووسـا بـكـتـابـة تاريخ
حزب البـعث وهو يكتب الـيوم عن تاريخ حـزب الدعوة للـحصول على

الدكتوراه?!  
مـتنـاقـضـات ال تنـتـهي في بـلـد العـجـائب; جـامـعات تـبـتـكر لـنـا الـذكاء
االصطناعي بـزاوية الردح الشعبي وهوسات عشائرية متلونة بأطوار
ـقابل هـنـاك مالهي تـنتـشر في داخل حـسن وحضـيـري أبو عـزيـز. با
عمـم يـأخذون اخلمس الـضفـة األخرى من احلـياة أصحـابهـا من ا
. معادلة غـريبة في بلد من الفقراء نـهاراً وينهـبون مال السكـارى ليالً

التناقضات والعجائب واحلدوتات الغريبة. 
ـفكرين نـال وهي ملـتقى ا ا إن اجلـامعـة صعبـة ا كـانوا يقـولون قـد
ا مخـتلفا تماما عن ثقفـ والنخب من أبناء اجملتمع نـرى فيها عا وا
نتـزه والشارع واحلـارات. نعم كانـوا يقولون العالم الـذي نقابـله في ا
أيـام كـانت اجلامـعـة خـزانـة عـلم ومعـرفـة ومـكـانـا مقـدسـاً نـتـعـلم منه
قدسـيـة العـلم والـسلـوك واحلـياة. ولـيـست سوبـر مـاركت نتـسـوق منه
بـضـائع خـربـة وعـفـنـة لــيـست صـاحلـة لالسـتـهالك اآلدمي. أو مـكـانـا
للتـسلية أو قضاء الوقت في مشاهدة األفالم اإلباحية أو التقاط صوّر

السلفي أو شرب حبوب الكريستال اخملدر!
ال ولـيس لتـجمـيع وتكـرير الـعلم جامـعات لـها جـيوب كـبيـرة جلـمع ا
وهـي تذكـرني بـالـعم "أبو صـالح" بـائع الـبـطاطـا والـبـاميـا والـبـاذجنان
والـطـمـامة الـقـريب من بـيـتـنـا الـذي يرفع أسـعـاره أثـنـاء تـقـلب الدوالر

واألزمات والعواصف الترابية. 
ذهـبت اجلــامـعـات الــتي كـانت تـؤرقــنـا في مـنــامـنـا لـشــدة الـواجـبـات
ـكـان وقـدسـيـته ومـنـصـات أسـاتـذتنـا األجالء والـبـحـوث ويـرهـبنـا ا
ـبـهـر. كـنـا في ـعــرفـة الـواسـعـة والـتـواضـع ا ــكـتـنـزة بـا ورسـائـلـهم ا
جامعات ثقـيلة بتقاليدها وهيبتها ومكتباتها وأساتذتها مقارنة بالواقع
ـقراطي األغبر التي تزرع فسائل زرى لبـعض جامعات العصر الد ا
ريض.     الرشوة والفساد والشهادات اجملانية والقبح السياسي ا
ـؤسـسات واحلب الـعذري ذهـبت عجـائب الـعلم والـقـيم واالنضـباط وا
حتت الشجـر. ذهبت اجلامـعة التي كانت تـعلمـنا أبجـديات اإلحساس
ـعـرفـة واحملبـة مع الـعـلم. وصـدق نيـلـسـون مـانديال والـتـفـهم وإنتـاج ا
ـكـنك اسـتـخدامـه للـتـغـيـير .“ عـنـدما قـال "الـتـعـليـم هو اقـوى سالح 
فكانت جامـعتنا موطن العـلماء واخلبرات ومن خاللـهم استطاع البلد
حتـدي األمـراض بـسـمـاعـة الـطـبـيب الـعـراقي الـذكي وإعـادة كـهـربـاء
دن بالقنابل الذكية الوطن بفولتات اإلرادة بعد أيام قليلة من خراب ا
وصنع شوارع سـريعة وجسورا ذات طابق في أشهـر قليلة بالعقول
بـتكـرة. وعنـدمـا تريـد البـحث عن هذه اخلـبرات الهـندسـية الـعـراقيـة ا
فلن جتـدهـا مـستـوطـنـة في الوطن حـيث أسـسـوا لهـم أجبـارا أوطـانا
ـعـتـقد جـديـدة بـعد إن  اجـتـثـاثـهم أو تـهـديدهـم بالـقـتل حتت بـنـود ا

بكر.  والفكر واالجتثاث والتقاعد ا
أعـترف أن الـدنـيـا تغـيـرت كمـا تـغيـرت األجـيال في تـفـكيـرهـا مثـلـما
أيضا اختـلفت اجلامعات في وظائفهـا التعليميـة ومهاراتها وأهدافها.
لـكن حال التـغيـير يخـتلف بـ قوم وآخر. فـاجلامـعات احلديـثة دخلت
لهـا أجهـزة حديـثة في الـتعـليم الـتطـبيـقي واخملتـبري وطـرق تدريـسية
مـبتكـرة وتخـصصات دقـيقـة نادرة ترتـبط باحلـياة اجلديـدة وتقـنيات
حديثة مـثل الذكاء االصـطناعي وانتـرت األشياء واحلـوسبة السـحابية
وتـطـبــيـقـات الـواقع االفـتـراضي. جـامـعـات تــعـطي لـلـمـجـتـمع مـعـارف
تدة مـتنوعة ومـختلـفة في أهدافـها وتطبـيقاتـها ومناهـجها جـذورها 
للـمـجـتـمع تـسقي تـربـته بـالـعـلم احلديث وتـطـبـيـقـاته العـمـلـيّـة. ما زلت
أضـحك عـلى هـذا الغـبي الـذي يقـول إن أمـريـكا تـنـتقـد بـؤس نظـامـها

التعليمي مثلما نفعل نحن أجتاه جامعاتنا?!
عـارف بـأسمـدة العـلم اجلـديد في شتـان بـ جامـعـاتهم الـتي تـزرع ا
ـهارات التـطبيق الـعملي سـتقبل  عـقول طلـبتهـا وتفتح لـهم أبواب ا
طـلق التي تـصنع لـطلـبتـها تـراتيل وب مـعظم جـامعـاتنـا ال أعمم بـا
الطـقـوس الغـيبـية وتـشغـلهم بـجدل الـطوائف واألديـان وتدخـلهم إلى
وتى. مـثلمـا تنتج لـنا الدبـكات العـشائرية اضي ومقـابر ا سـراديب ا
والـردح العـراقي في منـاقشـة الدراسـات العـليـا وأفراح الـتخـرج التي
تـنـتهي مع األسـف عادة بـضـيـاع أجـيال هـذه اجلـامـعات
في الـطـرقات ومـقاهـي الشـيشـة وبـسطـات احلارات

واألسواق ومالهي الردح!
شتان مـا ب الثرى والثريا وهيهات أن يتساوى

السفح مع القمة !!

{ كــان (أ ف ب) - تــوج مــهــرجـان
كـان السينمائي بنسخته اخلامسة
والـسـبعـ الـسبت فـيلـم (ترايـنغل
أوف سـادنس) الـسـياسي الـسـاخر
عـن الــعالقــات بــ الــطــبــقــات في
اجملــتـمـعــات الـغـربــيـة بـالــسـعـفـة
الـذهـبيـة التي نـالـها مـخرج الـعمل
الـسـويـدي روبن أوستـلـوند لـلـمرة
الـثانـية في مـسيـرته.فبـعد (تـيتان)
لـلـفرنـسـيـة جولـيـا دوكورنـو الـعام
ـهـرجان ـاضـي اخـتـارت جلـنـة ا ا
فـيـلمـا غيـر تـقلـيـدي أيضـا لكن من
ــرة دون مـــشــاهـــد دامـــيــة هـــذه ا
ـــــــنــــــــحه اجلــــــــائـــــــزة األرفـع في
ـــهـــرجـــانـــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة ا
ـية.وبـعد خـمس سنـوات على الـعا
الــفـوز بـفـضل فــيـلم "ذي سـكـويـر"

انـضم اخملـرج السـويدي الـبالغ 48
غـلق للمخرج عـاما إلى النادي ا

احلــائـــزين "الــســعــفـــة الــذهــبــيــة"
مـرت بينهم األخوان داردين وكن
لــوتش.ويــقــدّم اخملـرج الــفــائـز في
هـذا الفـيلم نـقداً الذعـا للـرأسمـالية
وجتـاوزاتهـا في مجـتمـعات غـربية

تولي اهتماما كبيرا للمظاهر.
ويــروي "تــرايــنــغل أوف ســادنس"
مـغامرات يـايا وكارل وهـما ثنائي
ـؤثرين على مـن عارضي األزياء وا

ـضـيـان الــشـبـكـات االجـتـمــاعـيـة 
إجــــازة فــــارهـــة عــــلـى ســـفــــيــــنـــة
اسـتـجـمـام لـكن رحـلـتـهـمـا تـنقـلب
إلـى كـارثـة.هـذا الـعـمل الـذي يـبـدو
أشـبه بنسخـة معاكسـة لـ(تيتانيك)
ال يـــكــون فـــيـــهــا األكـــثـــر ضــعـــفــا
بـالـضـرورة هم اخلاسـرون يـصور
بــــشــــكل ســــاخــــر الــــتــــبــــايــــنـــات
االجـتماعيـة ب األغنيـاء والفقراء
وأيــضـا بــ الـرجـال والــنـسـاء أو
بـ البـيض والسـود. وقال اخملرج
الـــســويـــدي الــذي تـــربى عـــلى يــد
والـدته الـشـيـوعـيـة والـذي يـصـنف
نــفـسه عـلى أنه "اشـتـراكي" إنه لم
يــسـقط في فخ "تــصـويـر األغــنـيـاء
عــلى أنــهـم أشـرار" مــفــضال "فــهم
سـلــوكـيـاتـهم".وأوضح أوسـتـلـونـد
الـــذي بــدا مــتـــحــمــســـا جــدا لــدى
تــســلــمه اجلــائــزة "عــنــدمــا بــدأنـا
الـعـمل على هـذا الفـيلم كـان لديـنا
هــدف واحــد يــتـمــثل في مــحــاولـة
صـنع عـمل يثـير اهـتمـام اجلمـهور
ويــدفـعـه إلى الـتــفـكــيـر مع مــنـحى
اســـتــفــزازي". وأقــر رئـــيس جلــنــة
ـمــثل فـنـسـان ـهــرجـان ا حتــكـيم ا
النــدون من نـاحـيــته بـأن (الــلـجـنـة
كـلها صُدمت بهذا الفيلم).وقد علق
في ذاكـرة مـشـاهـدي الفـيـلم مـشـهد

الـتقيؤ اجلماعي على م السفينة
بـــــســــبـب حــــاالت إعـــــيــــاء عـــــمّت
ــســافـريـن جـمــيــعـاً خالل حــفــلـة ا
ـترنـحة أو عـشـاء على الـسفـيـنة ا
ــــأثـــورة بـــ مــــعـــركــــة األقـــوال ا
الــــقــــبــــطــــان الــــشـــيــــوعـي وأحـــد
األولـيـغـارشـيـ الـروس.  ومـنحت
جلــــنـــة الــــتـــحــــكـــيـم الـــتـي تـــضم
خـــصــــوصـــا إلى جـــانب النـــدون
ـمـثـلـة البـريـطـانـية ريـبـيـكـا هول ا
الــــتـي بــــرزت في فــــيــــلـم "فــــيــــكي
ـمـثـلـة كـريــسـتـيـنـا بـرشــلـونـة" وا
الـهندية ديبيكا بادوكوني واخملرج
اإليراني أصغر فرهادي والفرنسي
الدج لـي (مـــــــخـــــــرج فـــــــيـــــــلـم "لي
مــيــزيــرابل") جــائــزتــهــا الــكــبـرى
مـناصفة إلى الـفرنسيـة كلير دوني
( 76عـامـا) عن فـيـلمـهـا "سـتارز أت
نـون" واخملـرج الـبـلـجـيـكي لـوكاس
دونـت الـبـالغ  31عــامــا عن فـيــلـمه
الـثاني "كلوس" الذي يقارب مسألة

معايير الذكورة.
عـلى صـعيـد الـتمـثـيل فاز الـكوري
اجلــــنـــوبي ســـونـغ كـــانغ هـــو (55
ــثل عن عــامــا) بــجــائــزة أفــضل 
دوره فـي فـيــلم "بـروكــر" لــلـمــخـرج

الياباني هيروكازو كوري-إيدا.
ـثلـة فـنـالـتـها أمـا جـائـزة أفـضل 

اإليــرانـيــة زار أمــر إبـراهــيـمي عن
قدس" دورها في فيلم "العنكبوت ا
لــلــمــخــرج عــلي عــبــاسـي. وتـؤدي
إبـراهيمي في الفيـلم دور صحافية
شـابـة من طهـران تـتعـقّب بـنـفسـها
سـفاحـاً ارتكب سـلسـلة جـرائم قتل
أودت بــحـــيــاة بــائــعــات هــوى في
مــديـنـة مـشـهــد اإليـرانـيـة وحتـاول
جــعــله يـدفـع ثـمن جــرائــمه.وقـالت
إبـراهيـمي (هذا الفـيلم يـتحدث عن
الـنـساء وجـسـدهن هو فـيـلم مليء
بــــالــــوجـــوه والــــشــــعــــر واأليـــدي
والــــــصــــــدور واجلــــــنـس كل مــــــا
يـسـتـحيل إظـهـاره في إيـران).كذلك
قـالت بالفارسية (الليلة لدي شعور
بــأنـني مـررت بــرحـلـة طــويـلـة قـبل
نصة وصـولي إلى هنا عـلى هذه ا
وهـي رحـــلـــة تــــمـــيـــزت بـــاإلذالل)
وشـكرت فرنسا على الترحيب بها.
وأضـافت (شكـرا علي عـباسي على
جـنونك وسخـائك وعلى حتديك كل
الــــظــــروف إلخـــراج هــــذا الـــعــــمل
الـقــوي).ولـفـتت إلى أن (الـسـيـنـمـا
أنـقـذت حـيـاتي عـمـلـيـا).وأصـبحت
إبـــراهــيـــمي جنـــمــة فـي إيــران في
بـداية العشـرينات من عمـرها بفعل
دورهـا في مسلسل "نرجس" لكنها
غادرة بلدها وجلأت إلى اضـطرت 

فـــرنـــســا  2008 بـــعـــد فــضـــيـــحــة
جــنـسـيـة. وفـاز اخملـرج الـسـويـدي
مـن أصل مصـري طارق صالح (50
عـاما) بـجائزة أفـضل سيـناريو عن
فـيلمه "صبي من اجلنة" وهو عمل
تـشويقي سياسي ديـني ينتقد أداء
ـــصــريـــة في عـــهــد الـــســـلــطـــات ا
الــرئــيس عــبـد الــفــتـاح الــســيـسي
ـؤسسات ويـغوص في عـالم أبرز ا
ــعـنــيـة بــاإلسالم الـســني.وكـانت ا
بــلــجــيــكــا من أبــرز الــرابـحــ في
ــهــرجـان إذ بــاإلضـافــة إلى فـوز ا
لــوكـاس دونت بـاجلـائـزة الـكـبـرى
ياالن إلى حـصل األخوان داردين ا
الـسيـنمـا االجتـماعـية عـلى جائزة
خــــاصــــة عـن فــــيــــلم "تــــوري أنــــد
لـوكيتـا" وهو دراما اجتـماعية عن
شــبــاب مــنـفــيــ في حــ حـصل
الــزوجــان شــارلـوت فــانــدرمــيـرش
وفــيـلـيـكـس فـان غـارونـيــنـغن عـلى
جــائـزة جلـنـة الـتـحـكـيم عن "ذي
ـنـاصـفة مع إيت مـاونـتـنـز" بـا
"إي أو" وهـو فيـلم عن حمار
مـن إخـــراج الــــبــــولــــنـــدي

جيرزي سكوليموفسكي.
وفــيـــمــا كــان لــلــحــرب في
أوكـرانـيـا حـضـور بارز خالل
ـــهــرجـــان من خالل تــضـــمــنه ا
عـــــــــدداً مـن األفـالم خملـــــــــرجـــــــــ
أوكــرانــيــ وافــتــتــاحه بــرســالــة
ــيــر مـــقــاومــة لــلـــرئــيس فـــولــود
زيـلينسكي من كييف خرج اخملرج
الـروسي كـيـريل سـيـريـبـريـنـيـكوف
خــاوي الــوفـاض.وبــعــد أن أصـبح
ــنــفى رمـــزاً لــلــفـن الــروسي فـي ا
ــنــاهض لــنــظــام تــمـــكن اخملــرج ا
ـــيــر بـــوتـــ مـن احلـــضــور فـالد
لــلــمــرة األولى إلـى مــهــرجــان كـان
سابقة ـشارك في ا ـواكبة فيلمه ا

"تشايكوفسكيز وايف".
ــهـرجــان اجلــمـهــور هـذه وأمــتع ا
الــســنــة بــحـضــور جنــمــ عُـرِض

فـــيــلــمــاهـــمــا من خــارج
ــسـابـقـة أولـهـمـا تـوم ا
كــــروز في "تــــوب غـــان:
مـــــافــــريـك" والــــثـــــاني
الـنـجم الـصـاعـد أوس
بـتلر البالغ  30عاما في
ي األول الــعــرض الــعــا
لــفــيــلم "إلــفـيـس" حـيث

ــــلك" يــــؤدي شــــخـــصــــيـــة "ا
إلفيس بريسلي.

وتــــعــــول الــــصــــنــــاعـــة
الـسـينـمائـية عـلى هذين
الــفـيـلــمـ إلعـادة جـذب
اجلـمهور إلى دور السينما
بــــعــــد األزمـــة الــــصــــحــــيـــة

. ستمرة منذ عام ا

حيث شارك فيه شباب وشابات من يعملون شغفا بالطبخ ولعدم شاريع الصغيرة q∫ ضيفت حدائق ابو نؤاس مهرجان بغداد لألكل لدعم ا ö  ÊUłdN

عروضات ب اكالت شعبية بسيطة وحلويات ومعجنات. وتنوعت ا توفر فرص عمل اخرى 

ـــنـــاســـبــة (اتـــخـــذت اإلجـــراءات ا
وقــــدمت شــــكـــوى إلـى الـــشــــرطـــة
الـــفــدرالــيـــة).وأضــافت (ســـتــبــقى
ــعـنـيــة مـغـلــقـة حـتى الــشـاشـات ا
سؤولة من ضمان تتمكن الشركة ا
سالمـــتــهــا).وفــيــمـــا وجــد مــعــظم
مــســـتــخــدمي اإلنــتــرنت احلــادثــة
مــــضــــحــــكــــة أعــــرب آخــــرون عن
صــدمـتـهـم.واشـتـكى أحــدهم قـائال
(يـا لــهـا من قـلـة احـتـرام! تـخـيـلـوا
ـــســـافـــريـن مع أطـــفـــال في هـــذا ا

وقف). ا

اخملــصـصـة لإلعالنـات ولـيس تـلك
ــعـلــومـات ــسـتــخــدمـة لــعـرض ا ا
بــشـأن الـرحالت إذ إن مــسـؤولـيـة
األخـــيــرة تــقع عــلـى عــاتق شــركــة
أخـرى.وقالت الشركة في بيان إنها

{ ريــــو دي جـــانــــيـــرو (أ ف ب) -
فــوجئ ركــاب يـنــتـظــرون رحالتـهم
فـي مـطـار ســانـتــوس دومـونت في
ريــو دي جـانــيـرو بــعـرض مــقـاطع
فـــيــديـــو إبــاحــيـــة عــلـى شــاشــات
اإلعـالنــــات بـــــســــبـب قــــرصـــــنــــة
ــرفق مــعــلــومــاتــيــة اســتــهــدفت ا
اجلـوي البرازيلي.وانـتشرت أخبار
االخـتراق اإللـكتـروني بسـرعة على
وســـائل الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
حـــيث الـــتــقط مـــســافـــرون صــورا
لـلــقـطـات جـنـسـيـة مـعـروضـة عـلى
الـشــاشـات.وقـال أحـد مـسـتـخـدمي
اإلنـتـرنت مـازحـا (يبـدو أن الـكـثـير
من الـناس فـاتتهم رحـلتـهم اليوم).
وأوضـــحت شـــركـــة "إنـــفـــرا ايــرو"
ـــطــار أن الـــعـــامـــة الـــتـي تـــديـــر ا
الـــقـــرصـــنـــة طـــاولـت الـــشـــاشــات

كــان فـيــهــا الـطــهـاة الــفــرنـســيـون
مـطـلـوبـ جـداً في مـدارس الـطـهو
األمريكية الكبرى.لكن غيّوم غوميز
يــــــرى أنّ طــــــبّــــــاخـي الــــــرؤســـــاء
يُـسـتـحـسن أن يـعـكـسـوا الـتـقـالـيد
ومـــهــارات بـــلــدهـم.وقــال لـــوكــالــة
فــــــرانـس بــــــرس إنّ (الــــــطــــــهــــــاة
ــتـحـدة مــوجـودون في الــواليـات ا
لـــتــســـلــيط الـــضــوء عـــلى بـــلــدهم
وأرضــــهم وتــــاريــــخــــهم وروح فن
الـطهو في بـلد ما) مـضيفـاً (اليوم
ال نــأكـل األطــبــاق الــفــرنــســيــة في
الـبيت األبيض وهـذا جيد! نـأكلها
فـي قصـر اإللـيزيه. فـدوري كـطاهي
فـي قصر اإللـيزيه لم يـكن في إبراز
ـعـروف في مـنـطـقـة األلـبا الـكـمـأ ا
بـل هذا دور زمالئي في كويـرينالي

اإليطالية).

لـوكـالـة فـرانس بـرس قـال بـاتـريك
أوكــونـيل وهــو الـطـاهي الــوحـيـد
احلــائـــز ثالث جنــوم مــيــشالن في
مـنطقة واشـنطن عن مطعمه (ذا إن
أت لــــيــــتل واشــــنــــطن) إن (عــــلى
الـــــطــــاهي أن يـــــتــــكــــيـف كل أربع
ســـنـــوات مع ذوق رئـــيس جـــديــد
وهـــذا لــيـس ســهالً إذ يـــثــنـــيه عن
الـتـمـتع بـأسـلـوبه اخلـاص الذي ال
يـحـيد عـنه) مـضيـفـاً (ينـبـغي على
الــــطـــاهي أن يــــكـــون قــــادراً عـــلى
الــــتــــكــــيف وهــــذا مــــا حــــصل مع
كــومـرفــورد).واسـتــحـدُثت وظــيـفـة
رئـيس الـطـهـاة في الـبـيت األبـيض
عــنـدمــا أعـادت جــاكـلــ كـيــنـيـدي
ـوظفـ عام 1961. وعـلى تـنـظيم ا
مــدى أكـثـر مـن سـتـ ســنـة شـغل
ـنـصب في مرحـلة فـرنـسيـان هذا ا

ــعــروفــة حتـــبــبــاً بــاسم عــامـــاً وا
ـفـضـلـة هـو كــريس (أحـد أفالمي ا
ولــيـمـة بـابــيت الـذي تـدور أحـداثه
ـــاركــيـــة ســاحـــلــيــة. في بـــلــدة د
ويــروي قــصــة خـيــالــيــة لـطــاهــيـة
فـرنـسـيـة كـانت سـابـقـة لـعـصـرهـا.
ومـن دون أن تـنــتــظـر أي مــكــافـأة
كــانت الـطــاهـيــة تـقــدّم وخـدمــتـهـا
وعـاطفـتهـا للـناس ألنّـهم منـحوها
فـــرصـــة. وهـــو مـــا حـــصل مـــعي).
وعـيـنت الـسـيـدة األمـريـكـية األولى
لـورا بوش كريس كومرفورد كبيرة
الــطــهــاة في الــبــيت األبــيـض عـام
2005. واســتــمــرت في مــنــصــبــهـا
خـالل عهدي باراك أوبـاما ودونالد
تـرامب وحالياً جـو بايدن ما جعل
نصب هنـية في هـذا ا مـسيـرتهـا ا
تــصل إلى  17ســنــة.وفي تــصــريح

{ واشـــنـــطن (أ ف ب) - حـــصــلت
كـريـستـيـتا كـومرفـورد الـتي دخلت
تــاريخ الـطـهـو لــكـونـهـا أول امـرأة
تــتــولى إدارة الــطــهــاة في الــبــيت
األبــيض عــلى وسـام االســتـحــقـاق
الــزراعي الـفــرنـسي بـرتــبـة ضـابط
فـي واشـنـطن.وتـقــلّـدت كـومـرفـورد
هنة الـوسام من أحد زمالئـها في ا
الــشـيف الــسـابق لــقـصــر اإللـيـزيه
الـرئـاسي الـفـرنـسي غـيّـوم غـومـيز
ــــمــــثل الــــذي أصــــبـح حــــالــــيــــاَ ا
ــانــويل الــشـــخــصي لــلــرئـــيس إ
مــــاكــــرون لـــشــــؤون فن الــــطــــهـــو
الـفرنسي.وأشادت كـومرفورد التي
ولـدت في الفـيليـب وحـصلت على
ـسـؤول اجلـنـسـيـة األمـريـكـيـة بـا
الـــــذين دعـــــمــــوا مـــــســـــيــــرتـــــهــــا
ـهنية.وقـالت الطاهيـة البالغة 59 ا
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مـــصـــارعــة الـــثـــيـــران حتــقق 343
مــــلــــيـــون دوالر وتــــوفـــر  80  ألف
وظـيفـة مبـاشرة.وسـبق خلمس من
كسيك االثنت والثالث واليـات ا

أن حـــظــرت مــصـــارعــة الـــثــيــران.
ويـــتــعــيّـن عــلى كــونـــغــرس واليــة
ـان) اتـخـاذ قراره مـكـسـيـكـو (الـبـر
بــعـدمـا أقــرّ اقـتـراح الـقــانـون عـلى
مستوى اللجان النيابية في كانون
األول. وفُــــــتح الـــــنــــــقـــــاش حـــــول
مـصـارعـة الـثـيـران كـذلك في بـلدان
أخـرى من أميـركا الالتـينيـة يُعـتبر

هذا النشاط فيها من التقاليد. 

هرجان سان فيرم ثيران مُشابه 
في بامبلونا (شمال إسبانيا) الذي
يـقـام بالـتزامن.ورفع عـدد كبـير من
اجلـمعيـات خالل السنوات الـفائتة
دعــاوى هــدفــهــا حــظــر مــصــارعــة
الــثــيـران مــعــتــبـرين أنّ الــقــانـون
يـتنـاول هذه احلـيوانـات على أنّـها
ـعـانـاة الـتي "أشــيـاء" ويـتـجـاهـل ا
ــصــارعـة. تــتــعــرض لــهــا أثــنــاء ا
مارسة دافعـون عن هذه ا ويـبرر ا
بــانّــهـا حتــمل مــنــافع اقـتــصــاديـة
كـبيرة إذ تشير البـيانات الرسمية
الـــعــائــدة إلى ســنــة  2018 إلى أنّ

جـــــوســــــتـــــا" ضـــــدّ مــــــصـــــارعـــــة
الـثـيران.وفي غـضـون ذلك يسـتمع
الـقاضي إلى حـجج يقدمـها مؤيدو
ــمــارسـة الــتي ومــعــارضــو هــذه ا
ــــكــــســــيك تــــزامـــنــــاً مع دخــــلت ا
االســتـــعــمــار اإلســبــاني قــبل 500
عـام.ولن تُـنظم أي مـصارعـة قبل 2
تـموز في ضواحي مكسـيكو سيتي
كن أن تسع داخـل احللبات التي 
الـــواحـــدة مـــنـــهـــا خــمـــســـ ألف

متفرج.
ـقــرر أن يــعــقـد في  2تــمـوز ومـن ا
أول "بـــامـــبــلـــونـــادا" وهــو إطالق

{ مــكــســيــكــو (أ ف ب) - حــظـرت
مــصـارعـة الــثـيــران في مـكـســيـكـو
الــتي تـضمّ حـلـبـات هي األكـبـر في
وجب قرار الـعالم لبـضعة أيـام 
قـضـائي غـيـر مسـبـوق وذي رمـزية
كـبيـرة أعاد إحـياء اجلـدل في شأن
حــظــر هـذه الــتــقـلــيــد نـهــائــيـاً في

كسيك. ا
ـــرتـــقـب أن يـــتــــخـــذ قـــاض ومـن ا
فـــيـــدرالي قـــراراً في شـــأن اســاس
ــقـــبـــلــة ـــوضـــوع خالل األيـــام ا ا
بــعـدمـا إصـدر حـكــمـاً اجلـمـعـة في
دعوى رفعتها جمعية "جوستيسيا
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صنـفت االميرة فوزيـة بانهـا اجمل امراة على وجه االرض
صنفت أنها لك فاروق  لك فؤاد األول وأخت ا وهى ابنة ا
أجـمل نـسـاء االرض انذاك حـيث امـتـازت بـجـمـال وجـهـها
دلـلة ألبيها ملك مصر .ومن ورقة مالمحـها وكانت الفتاة ا
شـدة جمـالـها ووضـعهـا االجـتمـاعى أقـبل شاه إيـران على
طــلب الـزواج مــنــهـا وقــدم لــهـا أغــلى شــبـكــة صــنـعت من
حـيث صـنـعت خـصـيـصـا لـها تـنـاسب ـاس حـتى اآلن  األ
ولدت في 5تـشرين الثاني قامـها ذوقهـا ومقاسـها وتلـيق 
1921م فى قــصـر راس الــتــ بـاالســكــنـدريــة عـاشت 91
عــامـا وتـوفـيت فى تـمـوز2013 م و دفـنــهـا بـالـقـاهـرة .لم
تـنــجب من األطــفـال ســوى بــنت واحـدة تــدعى شــاهـيــنـاز
وبرغم مـن كونـها أمـيرة مـصـرية إال أنـها أصـبحت بـهلـوى
ملـكة إيران النها تزوجت من شاه إيران وأصبحت الزوجة
األولى لشاه إيـران محمـد رضا بـهلوى.وحـتى بعد وفـاتها

مازالت األميرة فوزية تلقب بأنها أجمل نساء االرض.
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