
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

dJ¹U³Ý ¡«bNý  U — sŽ Y×³K  WO½U¦ « WKŠd*« √b³ð ¡«bNA « W ÝR

ÊuJ½ Ë√ W Ëb « ◊UIÝSÐ `L ½ s  ∫÷UÒOH «

 WOÝUOÝ W dF  Í√ w  ÎU dÞ
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

أكـد رئـيس هـيـئة احلـشـد الـشـعبي
فــالح الـفـيــاض أن فـتـوى اجلـهـاد
الــكــفــائـي غــيّــرت مــســار األحـداث
وصــنـعت األمـة في الــعـراق فـيـمـا
أشــار الى أن احلـشــد الـشــعـبي لن
يـــــكــــون طـــــرفــــاً بـــــأي مــــعـــــركــــة
سـيـاسيـة.وقال الـفيـاض في كلـمته
ــؤتــمــر الــســنـوي خـالل انــطالق ا
إلحــيــاء الــذكـرى الــثــامــنـة الطالق
فـتـوى اجلـهـاد الـكـفـائي وتـأسيس
احلــشـد الــشـعـبـي إن (الـوعي هـو
الـــسالح الــفـــتّــاك الـــذي يــجب ان
نــــــتــــــمــــــسك بـه) واشــــــار الى ان
(احلـشـد يـستـمـد قـوته من الـشعب
ــرجــعـيــة والـشــهـداء) واوضح وا
الـفياض ان (فتوى اجلهاد الكفائي
لـلـمــرجـعـيـة الـديـنـيـة حـقـقت نـقـلـة

كــبــيـرة لــلـشــعب  وغــيـرت مــسـار
األحـداث وصـنـعـت األمـة واحلـشد
سـيبقى رافعاً راية العراق من دون
اي تــــــــــــراجـع) واشـــــــــــار الـى ان
(الــفـتـوى نـقـلـت الـشـاب من حـالـة
ـنـازلـة االنـكــسـار إلى الـتـحـدي وا
وخـــلــقت لــلــشـــعب روحــاً جــديــدة
ـواجهـة اخلطـر احملدق بـالعراق)
مــحــذرا من (تــزيـيف الــرأي الــعـام
وآثـــاره ومــخــاطــره عـــلى الــعــراق
وشـــعـــبه) مـــؤكـــداً ان (هــنـــاك من
يــحـاول تــسـقــيط احلـشــد ووصـفه
ــــؤقت فـي مــــحــــاولــــة إلعـــادة بــــا
الـــفــوضى لـــلــعــراق) واســـتــطــرد
تــمـــكن من بـــالــقـــول ان (احلــشـــد 
حتــقــيق االنــتــصـار الــكــبــيــر عـلى
داعـش اإلرهـابي والسـيـمـا انه من
جـميع مكـونات الشـعب ولن ينحاز
لـفئة دون أخرى) مضـيفا (سنكون

صــادقــ حلـمل االمــانــة وحـمــايـة
احلــشـد من أي مـخــاطـر قـد حتـيط
بـه) ومـــضى الى الـــقـــول (قـــيـــادة
احلــشـد ومــديـريـاتــهـا تـعــمل عـلى
جـعل احلشـد كيانـاً رسميـاً له كافة
احلـقوق) ودعـا الفـياض الى (عدم
الــسـمــاح لـلــيـد اخلــارجـيـة الــفـتك
بـــاســـتـــقـــرار الـــعـــراق أو الـــســـلم
األهـلي) معـربا عن شكـره (لرئيس
الــتـيـار الـصـدري مــقـتـدى الـصـدر
بـــشــأن الــبــيـــان الــذي أصــدره عن
احلـــشــد) ولـــفت الى ان (احلـــشــد
ضـامــنـاً لألمن ولن يـكـون مـنـحـازاً
ألي طـــــرف ســـــيـــــاسـي ولن يـــــتم
اسـتخـدام موارد احلـشد بـأي فرقة
ســيــاســيــة ولن يــســمـح بــإســقـاط
قــد طـالب الــدولــة). وكـان الــصـدر 
بـعـدم زج عـنـوان احلـشـد الـشـعبي
مشددا على بـالسياسة واخلالفات 

ــؤســســة من ضـــرورة تــصــفــيـــة ا
ــســـيــئــ .واعــرب في بــيــان عن ا
(تــقـديـره لـلـمــجـاهـدين في احلـشـد
والـى جـــرحـــاه وشـــهــــدائه الـــذين
ضحّوا من أجل وطنهم يداً بيد مع
الـقــوات األمـنـيـة وحـبـاً بـهم فـإني
ـسـيـئـة الـتي أشـجـب كل األفـعـال ا
ــنــتــمــ لــهم تــصــدر مـن بــعض ا
وبـاِسـمـهم وعـنـوانـهم وجـهـادهم)
داعـيـا الى (إلـزام اجلـميع بـتـنـظيم
احلـــــشــــد وقـــــيــــاداتـه واإللــــتــــزام
ـركـزيـة وفصـلـهم عن مـا يـسمى بـا
ـسيئ بـالفصـائل وتصفـيته من ا
مـن أجل بـــقـــاء ســـمـــعـــة اجلـــهـــاد
ً واجملـــاهــدين ودمـــائـــهم طــاهــرة 
ومـن أجل تـقــويــة الــعــراق وقـوّاته
ولــيـبــقى احلــشـدُ حــشـدَ األمــنــيـة 

الوطن وفي الوطن).
الـى ذلك كشـفت مؤسـسة الـشهداء

ـــشـــاريع الـــربط الـــكـــهـــربـــائي
والــتــعــاون الــصــنـاعـي وأنــبـوب
النـفط البصـرة - العـقبـة) مؤكداً
(أهميةَ دور السلطـات التشريعية
في كال الـبـلـدين بـدعم احلـكـومـة
لـــتــذلــيـل الــعــقـــبــات وتــســـهــيل
خـطـوات تنـفـيـذهـا) مـثـمـنا (دعم
ــلك عــبـــد الــله الــثــاني األردن وا
لـلعـراق في مـواجـهـة الـتـحـديات
وتـوطـيـد روابط الـعـمل الـثـنـائي
ا والتعاون في اجملاالت كافة و
يـــخـــدم مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــ
; من أجل حتـــقـــيق الـــشـــقـــيـــقـــ
التـنـمـيـة واالستـقـرار).من جـهته
عن شـكـره لـلـوفد اعـرب الـدغـمي 
الـعـراقي لـتلـبـيـة الـدعـوة مـعـبراً
ـــــلـك والـــــشــــــعب عـن (مـــــوقـف ا
األردني الــداعم ألمـن واســتــقــرار
الـــعـــراق) مــــؤكـــداً أن (مـــجـــلس
الــنــواب األردني داعم خملــرجــات
القمـة الثالثيـة والتعـاون الثنائي

ــشـتــرك في جـمـيع والـتــنـسـيق ا
ــا يـخــدم مـصــلـحـة اجملـاالت و
).ووصل الــشــعــبـــ الــشــقــيــقــ
احللبـوسي على رأس وفـد نيابي
الى الــعــاصــمــة االردنــيــة عــمــان
تـلـبـيــة لـدعـوة رسـمـيـة من امس 
ـقـرر حـيث من ا نـظـيـره االردنـي 
ـلك عـبـد الله ان يـلتـقي خاللـهـا ا
لـبـحث الــعالقـات الـثــنـائـيـة بـ
الـبـلـدين. واسـتـقـبل قـبل مـغـادرة
متوجها الى االردن  عدداً بغداد 
من شـــيـــوخ ووجـــهـــاء عـــشـــيــرة
ـشـاهــدة في قـضـاء الــطـارمـيـة. ا
بحث واوضح البـيـان ان (اللـقـاء 
ِ األمــــني حتـــــســــ الـــــواقــــعـــــ
واخلدمي لقضاء الطارمية حيث
اســتـــمع احلــلــبـــوسي إلى شــرحٍ
بـشــأن طـبــيـعــة األوضـاع هــنـاك
ـــشـــكالت وأبـــرز الـــقــــضـــايـــا وا
األمـنـيـة واخلـدمــيـة الـتي يـعـاني

منها أهالي القضاء).

أن (االجـتمـاع تـنـاول الـسـعي إلى
تـوقــيع مــذكـرة تــفــاهم في مــجـال
تـفــويج الـزائــرين اإليـرانــيـ إلى
العتبات الدينية في العراق فضالً
عن الــتــســهــيالت الــتي يــقــدمــهـا
اجلـــــــانـب اإليـــــــرانـي لـــــــلـــــــزوار
). وأكـــد ان (الــعــراق الــعــراقـــيــ
ــعــابــر مــســتــعــد لــفـــتح بــعض ا
احلـدوديــة الــبــريـة بــ الــبــلـدين
لــعـبــور الــزائــرين إلى الــعــتــبـات

قدسة). ا
أولى وتــنـــطــلق الـــيــوم الـــثالثــاء
رحالت تفويج احلجاج إلى الديار
ضـمن الـرحالت اجلـوية قـدسـة  ا
الـــيــــومـــيـــة الــــتي ســـتــــســـتـــمـــر
اسبوعا.وقال رئيس الهيئة العليا
سـعودي للـحج والـعمـرة سامـي ا
في تـصــريح امس ان (أول قــافـلـة
لــلــحج تــنــطـلـق الــيـوم الــثـالثـاء
بــاجتــاه مــطــار مـــحــمــد بن عــبــد
نورة) وتابع ديـنة ا العزيز في ا
ان (تفويج احلـجاج سيـجري عبر
خـــمـــســــة مـــطـــارات هـي بـــغـــداد
والــــنـــجـف والــــبـــصــــرة وأربــــيل
والسـلـيـمـانـية بـواقع من  3الى 5
ــدة أســـبــوع) رحالت يـــومــيـــا و
مـؤكدا ان (أولـى الـرحالت الـبـرية
عن طريق مـنـفـذ عرعـر إلى الـديار
ـقـبل تـنـطـلق الـسـبت ا ـقـدسـة  ا
دة سـتـة أيام ويسـتـمر الـتـفـويج 
بـرا) الفـتـا الى ان (الــهـيـئـة أولت
اهتماما كبيرا للنقل البري بسبب
انـخـفـاض كــلـفه وتـمــيـزه بـحـريـة
أكــبــر في نــقل احلــقــائب من دون
التـقـيد بـاألوزان فـضال عن حـرية
اخـتــيـار مــوعـد عــودة احلـاج إلى

العراق).

احلج الـبـري وانـتـشـار لـلـقـطـعات
الـعـسـكـريـة مـن كـربالء الى مـنـفـذ

عرعر احلدودي لتأم الطريق).
وفي تـطور أعـلـنت وزارة الـثـقـافة
والسـيـاحـة واآلثـار عن اسـتـعداد
ـنافذ الـبرية العراق لـفتح بعض ا
.وذكـر لــعـبــور الــزوار االيــرانــيــ
بيان امس أن (الوزيـر حسن ناظم
بــحث مع رئـــيس مــنـــظــمــة احلج
والزيارة اإليرانية صادق حسيني
خالل زيـارته الـرسـمـية إلـى إيران
تقد التـسهيالت الـالزمة لدخول
الزائـرين اإليـرانيـ الى الـعتـبات
ـقـدســة) مـبــيـنـاً أن نــاظم (عـبّـر ا
خالل اللقـاء عن استعـداد العراق
لـــتــقـــد الـــتـــســهـــيالت الـالزمــة
للزائرين اإليراني بعدما انتهت
قــيــود جـــائــحــة كـــورونــا وعــودة
النشـاطات االجتـماعيـة والثقـافية
والدينـية إلى طبـيعتـها). وأضاف

واعــلــنـت خــلــيـــة االعالم االمــني
ـبــاشـرة بـخــطـة تــأمـ حــمـايـة ا
طريق احلـجاج الـبـري.وذكر بـيان
امس ان (قطعـات اللـواء السادس
عــشـــر الــفـــرقــة الـــربــعـــة شــرطــة
احتاديـة بـاشـرت بـتـطـبـيق خـطة
تــأمــ حــمــايـــة طــريق احلــجــاج
سؤولية على طريق ضمن قاطع ا
احلج الـبـري في مـحـافـظة كـربالء
قدسة). وكان وفـد أمني برئاسة ا
ـشـتـركـة نـائب قـائـد الـعـمــلـيـات ا
الـفــريق االول الــركن عــبـد االمــيـر
الــشــمـــري الــطــريـق الــرابط بــ
ـملكـة السعـودية لتـفقد العراق وا
انـتـشـار الـقـطـاعـات األمـنـيـة طول
الــطـــريق وتـــأمــ احلـــدود.وقــال
مـصـدر إن (وفــداً أمـنــيـاً بــرئـاسـة
الـشــمـري وقــائـد الــقـوات الــبـريـة
وقائد الشرطة االحتادية وعدد من
القـيادات األمـنيـة يتـفقـدون طريق
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اعـلـن رئـيس الــلــجـنــة الــثـقــافــيـة
نـبثـقة عن والتـعلـيمـية الـفرعـية ا
ــركـزيــة حـمــيـد جلـنــة االربـعــ ا
احـــمـــدي عن الـــغـــاء تـــاشـــيـــرات
الـدخــول من قـبل الــعـراق لــلـزوار
ـتوجـهـ لـلمـشـاركة االيرانـيـ ا
في زيارة اربعينية االمام احلس
علـيه الـسالم. فيـمـا أوضح رئيس
ـدني الـعـراقي سـلـطـة الـطــيـران ا
نــائـل ســعـــد عـــبـــد الــهـــادي  عن
ـــطــارات الـــعــراقـــيــة جــاهـــزيــة ا
لتـفـويج احلجـيج الـعـراقيـ عـبر
ــــنـــــافـــــذ اجلــــويـــــة في الـــــبالد ا
ومـــجـــمـــوعـــة من الـــتـــســـهـــيالت
واخلـدمـات االســتـثــنـائــيـة والـتي
ستـقـدم للـحـجاج الـعـراقيـ لـهذا
ــؤمل انـطالق الـعــام  والـتي من ا
أولى الـرحالت اجلـويــة سـيـكـون
ابتداءً من اليوم الثالثاء القادم. 

وتـابع في بــيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امس ان (هـــنــاك تـــنـــســيـق عــالي
ستـوى مع الهـيئـة العـليـا للحج ا
ــطــارات الــعــراقــيـة والــعــمــرة وا
واجلـهــات الـســانـدة فــيه من أجل
إجنـاز خـطة الـتـفـويج إلـى الـديار
ــقـــدســة لـــلــمـــوسم اجلــاري من ا
الكـات خالل اســتـنــفــار جــهــود ا
الفنـية والهـندسـية وتقـد جميع
الـتــســهــيالت الالزمــة لــلــحــجـيج
العـراقـي عـبـر وصول بـاصـاتهم
ـطار مـبـاشرة وعن أمام صـاالت ا
طريق صالة نينوى وتذليل جميع
عوقات أمام مغادرتهم وعودتهم ا
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ــــلك عـــبـــد الـــلـه الـــثـــاني جـــدد ا
ورئـيس مــجـلس الــنـواب مــحـمـد
احللبوسي احلرص على توسيع
افـــاق الـــتـــعـــاون الـــثــنـــائـي بــ
الـــبـــلــديـن. وقــال بـــيـــان تـــلــقـــته
ـلك عبـد الله (الزمـان) امس ان (ا
وولي عهده احلس بن عبد الله
اسـتـقـبال في عـمـان  احلـلبـوسي
وجـرى تـأكـيد ـرافق له  والـوفـد ا
مــتــانــة الــعالقــات األخــويــة بــ
الـبـلديـن واحلـرص علـى توسـيع
آفاق التعاون الثنائي ب العراق
ـا واألردن في اجملـاالت كــافـة و
يـــحـــقق مـــصـــلـــحــة الـــشـــعـــبــ
). وشـدد احلــلـبـوسي الـشــقـيـقــ
نـظـيـره االردني عـبد خالل لـقائه 
الــكـــر الــدغــمـي عــلى ضــرورة
الــــتــــكـــاتـف من اجل مــــواجــــهـــة
ــــســـتـــوى الــــتـــحــــديـــات عــــلى ا
االقـــلــيــمـي. وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الـــزمــــان) امس ان (اجلــــانـــبـــ
بحثـا خالل اللـقاء الذي جـمعـهما
سـبل تـعـزيـز الـعالقات في عـمان 
ـانــيــة وتــوثــيق الــتــعـاون الــبــر
الثنائي في اجملاالت كـافة ومنها
األمنيـة واالقتصـادية والتـجارية
وتــشـــجــيع االســـتــثـــمــار) واكــد
احلـلـبـوسي ان (مـتـانـة العـالقات
ــا بـــ الــبـــلــدين والـــتــعـــاون 
يــنــعـــكس بــشــكل إيـــجــابي عــلى
الـــشـــعــبـــ الـــشــقـــيـــقــ ودعم
مـخـرجــات الـقـمـة الــثالثـيـة الـتي
حتتـاج إلى خـطـوات عمـلـيـة على
أرض الـواقع ومـنـهــا مـا يـتـعـلق
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ـصاعب قدمـوا خاللـها زهـرة شـبابـهم وكـابدوا شـتَى ا

واألهوال في سنوات األسر).
 وكـان بـعض أسرى هـذه احلـرب قـد أمـضوا  18سـنة
فـي الــعــذاب والـــفــراق واحلــرمــان بـــعــيــداً عـن أهــلــهم
وديـارهم فـيـمـا بـقي أخـرون إلى سـنـة  2003بـذريـعـة
رفـضــهم الـعــودة أو تـسـجــيـلــهم مـفـقــودين ). وحـاولت
ـان لـشـرح (الـزمــان) اإلتـصـال بـعـدد من أعـضـاء الـبـر
ظــروف هــؤالء األســـرى وحث احلــكـــومــة عـــلى إيــجــاد
مخـرج لـهم والسـيمـا أن مـعـظـمهم اليـتـقـاضون رواتب
تقـاعديـة لعـدم تـعيـينـهم في أي مؤسـسـة حكـوميـة. لكن

تعذر احلصول على جواب.
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اســتــقــالــة نـواب اثــارت خــطــوة 
الــكــتــلـــة الــصــدريـــة من مــجــلس
النـواب بدعـوة من الـسيـد مقـتدى
صــــــدمــــــة لـالوســـــاط الــــــصـــــدر 
بـرغم انها السيـاسيـة والشـعبـية 
كــانت مــتــوقــعــة من قــبل اطــراف
االنسداد التي اكدت انها بذلت ما
في وسعـهـا لثـني الـصـدر عن هذا
فـــيــمـــا طـــمـــأن رئـــيس اخلـــطـــوة
ـــان مـــحــمـــد احلـــلـــبــوسي الــبـــر
الشـارع بإن االنـسداد لن يـستـمر
ـضي نـحــو خـطـوات تــشـكـيل وا
احلــكــومــة. ورد احلـــلــبــوسي في
مؤتمر مـشترك مع نـظيره االردني
عـلـى سؤال عـبـد الكـر الـدغـمي 
بــشــأن اسـتــقــالــة نــواب الــكــتــلـة
بـالقـول ان (الصـدر آثر الصـدرية 
أن يكـون مضـحيـا من أجل الوطن
والــشــعب ولــيس ســبــبــا مــعــطالً
وبذلنا جهدا مخلصا لثني الصدر
عن خـطــوة االسـتـقــالـة) وأضـاف
(قبلنا على مضض استقالة نواب
الــكــتــلـــة الــصــدريـــة من مــجــلس
وســنــمــضي بــتــشــكــيل الــنــواب 
حكومـة تتحـمل القـوى السيـاسية
ولـــــفت الى ان مــــخــــرجـــــاتــــهــــا)
ــقــبــلــة قــد تـمــضي (اخلــطـوات ا
سـريـعـا) ولـفت الى ان (عـضـويـة
أي نــائـب تــنـــتـــهي عـــنــد تـــقــد
واألمـر ال يـحـتـاج إلى اسـتـقـالـتـه 
تـصويـت) مـضيـفـا (حـتى اآلن لم
ـان).بدوره يُـطـرح خـيار حـل الـبـر
قـراطي عـلق رئـيس احلـزب الـد
الكـردسـتـاني مـسـعـود الـبارزاني
عـلـى قـرار الــصــدر في اســتــقــالـة
كتـلته الـنيـابـية .وقـال في تغـريدة
مقتضبـة على تويتـر (نحترم قرار
الــصـــدر وســنـــتـــابع الــتـــطــورات
الالحــــقــــة). واعــــرب عــــضــــو في

احلـزب نـفـسه عـن خـيـبـة أمل من
قــرار الــصــدر بــاســتــقــالــة نــواب
ندالوي في كتلته. وقال صـبحي ا
في تـصـريح امـس انه (الشك بـعـد
هـذه الـرحـلـة الـطويـلـة مـع الـتـيار
الـصـدري وتـشـكـيل حتـالف انـقـاذ
وطن وذهـــــاب الـــــصــــدريـــــ الى
يـشـعـرنـا ـعـارضـة واالسـتـقـالـة  ا
بـــخــيـــبـــة أمل جتـــاه الـــعــمـــلـــيــة
السـياسـيـة في العـراق). فـيمـا عد
الــــســـيــــاسي مــــحــــمــــد تـــوفــــيق
ان اسـتقـالـة نـواب الـكـتـلة عالوي
ــثــابــة صــدمــة الــصــدريــة كــان 
لـلجـمـيع .وقـال في تـصـريح امس
ان (مــوقف الـــصــدر وضـع الــبالد
عــلى مــفـــتــرق طــرق الــنــجــاة أو
نـهـايـة العـراق) وتـابـع ان (الـكرة
اآلن في مـلـعب االطـار الـتـنسـيـقي
وهــذه الــفــرصــة االخــيــرة ألنــقـاذ
الـبالد). ويــرى مـراقــبـون  هــنـاك

ثالث سينـاريوهات وراء اسـتقالة
الــكـــتـــلــة الـــصــدريـــة. واكــدوا ان
(إعالن الــصـدر اســتــقـالــة كــتــلـته
النيـابية واالنـسحـاب من العمـلية
الـسـيــاسـيـة لـم يـكن مـفــاجـئـا بل
توقعـنا الـشروع بتـنفـيذه يوم 16
حــزيــران اجلــاري ومع هــذا فــإن
هـنــاك سـيــنــاريـوهــات مـطــروحـة
هي ان الـصدر بشـأن هـذا الـقـرار 
ــــخـــطـط ثـــورة قـــرر الــــشــــروع 
الشارع التي ستـكون األشد بأسا
او يــحـاول ــا شـهــدتـه تــشـريـن
يحاول استـخدام استقـاالت كتلته
كــــورقـــــة ضـــــغط أخـــــيــــرة عـــــلى
او يـعـتـقد ان الـتـيـار حـقق االطـار
إجنـازا كــبــيـرا ســواء بـنــتــائـجه
االنـتــخـابــيـة او بـتــشـريـع قـانـون
جتــر الـتــطــبــيع وقــانــون االمن
الــغـذائـي وقـد حــظـي بـكــسب ود
ن قـــاعـــدة شـــعــبـــيـــة واســـعـــة 

اسـتـفــادوا من الـقـانــون األخـيـر)
راقبون ان (يلتحق نواب وتوقع ا
قـراطي الـكردسـتاني احلزب الـد
وتـقـد بـركب الـكـتـلـة الـصـدريـة 
ــان). من اســتــقـــاالتــهم من الـــبــر
اكـد اخلــبــيــر الــقـانــوني جــانـبـه 
ان استـقالة النواب جمال األسدي
ـان ال يـحـتــاج الى تـصـويـت الـبـر
عليهـا. وقال في بيان امس انه (ال
ـــان رفض ـــكن لـــرئـــيـس الـــبـــر
استـقاالت نـواب الـكتـلـة الصـدرية
) وتـــابع ان (مـــوافــقــة قــانـــونــيــاً
مــجـلـس الـنــواب عــلى اســتــقــالـة
الـــنــــواب فــــقط تــــمـــنــــحــــهم حق

التقاعد).
 ونــفـى ائــتـالف دولــة الـــقـــانــون
صـــدور أي مـــوقف رســــمي له من
اســــتـــــقــــالـــــة نــــواب الــــكـــــتــــلــــة
ــتــحــدث بـأسم الـصــدريــة.وقـال ا
رئيس االئتالف هشام الركابي في

تغريـدة على تـيوتـر (لم يصدر اي
موقـف رسمـي من قـيادة االئـتالف
ان وال من كتـلة االئـتالف في البـر
بــشــأن اسـتــقــالــة نــواب الــكــتــلـة
الصـدريـة).وكـان الـصـدر قد وجه
اول أمس  نـواب كـتـلتـه بـتسـلـيم
استقـالتـهم إلى احللـبوسي فـيما
قدم شكره الى حـلفائه في حتالف
انــقــاذ وطن. وقـــال إنــهم (في حلٍ
مني). كما قـدم الصدر شكراً (البن
عــمه جـــعــفــر الـــصــدر الــذي كــان
ـــســـتــقـل لــرئـــاســة مــرشـــحـــنــا ا
الوزراء). وقرر سـفير الـعراق لدى
لنـدن  سـحب الـتـرشّح الـذي كان
قـد قـدّمه لـرئـاسـة احلـكـومـة.وقـال
جـعــفـر الــصـدر في تــغـريــدة عـلى
تــويــتــر(كــنت قــد قــبــلت تــرشــيح
ــشـروعه الـوطـنيّ دعـمـاً  الـصـدر 
اإلصالحيّ وقـــــد حــــان اآلن وقت

االعتذار واالنسحاب). 

 Íd³ « Z(« o¹dÞ 5 Q²Ð …dýU³*«

∫‰U³I²Ý«

لك عبد ا
الله الثاني
يستقبل
رئيس
مجلس
النواب

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7300 Tuesday 14/6/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7300 الثالثاء 14 من ذي القعدة 1443 هـ 14 من حزيران (يونيو) 2022م

طبعة العراق 

 ÊU e « ≠œ«bGÐ

ناشـد أسرى حـرب اخللـيج األولى وزير الـدفاع جـمعة
عنـاد اإليعاز بشـمولهم باحلـقوق التقـاعدية. وقالوا في
رسالـة تلقتها (الزمان) أمس إنه ( في اعقاب نشر خبر
احلصـول على احلقوق التقاعدية حلربي اخلليج األولى
والــثـانــيــة في عـدد الــزمـان لــيـوم  7حــزيـران اجلـاري
). وأكــدوا ( أنـــهم راجـــعـــنـــا دائــرة شـــؤون احملـــاربـــ
صُدمـوا بإبالغهم عدم شمولهم بـاحلقوق التقاعدية وأن
األمـر الديواني مخصص ألقرانهم أسرى حرب اخلليج
الـثـانـيـة مع الـكـويت فـقط). وطـالبـوا بـتـقـديـر تـضـحـيات
أسـرى احلرب مع إيـران التي اسـتمـرت ثمانـي سنوات

طـابقة مع الـعدلـية و من خالل ا
عــيـنـات دم ذوي الـشـهــداء تـسـلـيم

رفات أكثر من ألف شهيد).
وأكـد أن ( 161حـالـة  انـتـشـالـها
مـن الـنــهـر و دفــنـهـم في مـقــبـرة
وادي الــسالم في الـنـجف األشـرف
وهـنـاك  81أخـرى لـم نتـعـرف عـلى
هــويـــتــهــا).وأشــار إلى ان (بــقــيــة
الــرفــات بـدأنــا مـرحــلــة ثـانــيـة من
الـعـمل باسـتخـدام الـصور اجلـوية
ـقـابر والـعـثور لـلـبـحث عن بـقيـة ا

على ما تبقى من رفات للشهداء).
ـعـنـية وأضـاف أن (دائـرتـنـا هي ا
بـــإحــالـــة األوراق الـــتــحـــقـــيــقـــيــة
لـلمحـاكم اخملتصـة بشأن حق ذوي
شـهداء مجزرة سبايـكر بالقصاص
من قــاتـلي أبـنـائـهم وأحـيـلت كـافـة
ــرفـوعــة وعـددهـا 1223 الــرفـات ا
ــــســـتـــمــــســـكـــات األصــــولـــيـــة وا
ـــبـــرزات اجلـــرمـــيـــة والـــصــور وا

اجلنائية للمحاكم اخملتصة).
وفـي بـيـان  إسـتـذكـر نـائب رئـيس
مـجلس النواب د.شـاخوان عبدالله
أحــمـد مـرور ثــمـاني ســنـوات عـلى
وصل والفاجعة سـقوط محافظـة ا
ـة سـبـايـكـر عـلى يـد األلـيـمـة جلـر
تــنـظــيم داعش اإلرهـابـي في شـهـر
حــزيــران عــام 2014ومــاحــدث من
مـآس وجرائم مـروعة بـحق شعـبنا
فـي عـــديـــد من مــــنـــاطق الـــعـــراق
أســفــرت عن إســتــشـهــاد وإصــابـة
وتـــــغـــــيــــيـب عــــشـــــرات اآلالف من
دن. الي من ا ـدني وتهجير ا ا
وقــــال عــــبــــدالــــله (لألسـف أكــــثـــر
ـتهم الزالوا طلقاء دون حساب ا
أو قـصـاص سـنـعـمل عـلى تـفـعـيل
تـــوصــيــات الـــلــجــنـــة الــنــيـــابــيــة
الـتحقيـقية التي تـشكلت عام2014
ـلف ــوصل وهـذا ا بــعـد أحـداث ا
الزال قائماً ولم يغلق" وجدد نائب
رئـيس اجمللس مـطالـبته بـتعويض
عــوائل الـشــهـداء وذويــهم وتـقـد
اخلــدمــات األســاســيــة لــلــمــنــاطق
احملــررة وتــأمـ عــودة الـنــازحـ

إلى ديارهم).
وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان) Q” ∫ جرت امس مباراة ربع نهائي كأس العراق ب فريقي الزوراء و القوة اجلوية نتيجة اللقاء على ا

‰ušœ  «dOýQð ¡UG ≈

5FÐ—_« …—U¹“ w  W —UALK  5O½«d¹ù«

WK¾Ý_« V¹d ð WOHKš vKŽ wLO b « aÒÐu¹ wLþUJ «
اهمـال واضح وسوء اإلدارة للعمـلية االمتحـانية تنسب
توجـيه تـوبيـخ الى السـيـد وزير الـتـربيـة والـذوات رئيس
ـذكورة انف). وأعضـاء الـلجـنـة االمـتحـانـية لـألسبـاب ا
كمـا تضمـنت (سحب يد كل من رئـيس وأعضاء الـلجنة
الدائـمة لـالمتـحـانات الـعامـة والـسيـد (قـاسم العـكـيلي)
علومات مديـر عام تربية الرصافة الثانـية الذي تثسير ا
الى حـدوث تـسـريب األسـئـلة مـن دائرتـه واحالـتـهم الى
شـكلة لهذا التـحقيق; وحل اجناز الـلجنة الـتحقيـقية ا
الغـرض اعمـالهـا). واضافت الوثـيقـة ان (وزارة التـزبية
ـتوسط تتـحمل مـسؤولـيتـهـا الجناز امـتحـانات الـثالث ا
ـــا يــضـــمن تـــدارك الــثـــغــرات والـــصــفـــوف األخــرى 
والـسـلـبـيــات وتـعـزيـز الـثـقـة بــأداء الـوزارة; ويـامـكـانـهـا
ـرتبـطـة بوزارة التـنـسيـق مع الوزارات واجلـهـات غيـر ا
طلوب). كافة لتوفير متطلبات اجناز العمل بالشكل ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

كشـفت وثـيـقة سـريـة اطلـعت عـلـيهـا (الـزمان) أمس عن
تـوجـيه رئــيس الـوزراء مـصـطـفى عـقـوبـة الـتـوبـيخ بـحق
وزير الـتربـيـة علي حـمـيد الـدليـمي عـلى خلـفـية تـسريب
توسطة. وتعد هذه اسئـلة الرياضيات للـمرحلة الثالثـة ا
العـقوبة أشد العقـوبات االدارية التي توجه الى مسؤول
حكـومي في أي مؤسسة  قـبل عقوبة الـطرد في النظام
االداري. وجاء في الوثيقة الصادرة من مكتب الكاظمي
ـصلحة العامة قتضيات ا يوم  8حزيـران اجلاري انه (
ولصالحـياتـنا الـدسـتوريـة والقـانونـيـة ولثـبوت تـسريب
ـتـوسط للـعام بعض أسـئـلة امـتحـانـات الصف الـثالث ا
الـدراسي اجلاري وخلـطـورة احلـادثـة واالثـار الـسـلـبـية
تـرتبة عـليها في اجملـاالت العلـمية واجملتـمعية الكـبيرة ا
ا افرزته الـتحقـيقات في هـذه احلادثة من والوظـيفيـة و

 «¡«dłù« s  WK KÝ nAJð WIOŁË
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شتركة خالل اجتماع بشأن ≈ŸUL²ł∫ نائب رئيس قيادة العمليات ا

طريق احلج

ـرحلـة جـديـدة للـعـثور عن الـبـدء 
عــلـى مــا تــبــقى من رفــات شــهــداء
مـــجــزرة ســبــايــكـــر والــذين يــصل
عـددهم إلى نـحو  500شـهـد فيـما
ـرحـلة األولى أوضـحت تـفـاصـيل ا
والــتي أســفــرت عـن الـعــثــور عــلى
أكـــــثـــــر من  1200رفـــــات.  وقـــــال
مــعـــاون مــديــر عــام دائــرة شــؤون
ــقـابــر اجلــمــاعــيـة في وحــمــايــة ا
ــؤسـسـة عــامـر جـبــار إنه (بـنـاء ا
قابر عـلى قانون شـؤون وحمايـة ا
اجلـماعـية رقم  5لـسـنة  2006ومـا
تبعه من تعديل حمل رقم  13لسنة
 2015 تـشـكـيل فـريق وطـني من
دائـرة الطب العـدلي ودائرة شؤون
ــقــابـر اجلــمــاعــيـة في مــؤســسـة ا
الـشـهداء لـلـبحث عـن رفات شـهداء
مجزرة سبايكر). وأضاف ان (هذا
الـفـريق قـام بإجـراء كـشف مـيداني
ـقـابـر بـحـسب الـبالغـات جلـمــيع ا
الـتي تصل إلـينـا من قبل الـقيادات
الــعــســـكــريــة واحلــشــد الــشــعــبي
وقـامت الـفـرق اخملـتـصـة بـفتح 17
مــقـبـرة جـمـاعـيــة لـشـهـداء مـجـزرة
سـبايكر و العمل ليالً ونهاراً في
ظـروف أمنية كانت في حـينها غير
مــســتــقــرة بــاإلضــافــة إلـى ظـروف
ا اضطر كوادرنا مـناخية صعبة 
لـلعمل على مـدار اليوم إلجناز هذه
األعــمـال). وتـابع أن (هـذه األعـمـال
أسـهمت بـرفع رفات  1223شـهـيدا
وأحـيـلت هذه الـرفات إلى الـطبـابة
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الــوزاريــة أوكــلت لـألجــهــزة األمــنــيـة
وفـيمـا أشارت إلى أنـه سيتـم اإلفصاح
ـــتــهـــمـــ بـــذلك أكــدت عـن أســمـــاء ا
نع التسريب تـطبيق إجراءات مشددة 

مجددا.
ــتـحــدث بـاسـم الـوزارة حــيـدر وقــال ا
فـاروق إن (مهمة التحقيق في تسريب
األسـئــلـة أوكـلت إلى األجـهـزة األمـنـيـة
مـنــذ الـلـحـظـات األولى الـتي اكـتـشـفت
بــهــا وزارة الـتــربــيـة وجــود تــسـريب
وجــرى إبالغ رئــيـس مـجــلـس الـوزراء
والـقائم في احلكومـة العراقية لذلك

بات األمر متعلقاً باألجهزة األمنية).
وأضـاف أن (رئـيس مجـلس الوزراء لم

ـتــهـمــ الـذين  يــعـلـن عن أسـمــاء ا
الــقــاء الــقــبض عــلــيــهـم حلــ صـدور
الــتـحـقـيــقـات الـنــهـائـيـة لــلـمـوضـوع"

مؤكداً أنه "سيتم االفصاح عنهم).
ولـــفـت إلى أن (احلـــكـــومـــة مـــاضـــيـــة
بـاتخـاذ اإلجراءات الـالزمة واجلزاءات
س بـاألمن الـوطني الـعـادلـة لـكل من 
واألمـن احلــكــومي واألمـن اجملــتــمــعي

للدولة العراقية).
WK¾Ýô« V¹d ð

ودعـــا (عـــوائـل الـــطـــلـــبـــة واجملـــتـــمع
الــــعـــــراقي إلى عـــــدم الــــتــــخــــوف من
ـوضوع) مؤكداً أن (تـسريب األسئلة ا
ــرات مــرة ال يــعـــني تــســريــبــهــا في ا
ـقبلة وهنالك إجراءات أمنية مشددة ا
وكل أجــهـزة الــدولـة األمــنـيــة سـخـرت

للحفاظ على سرية األسئلة).
وتــابع أن (اخلــطــأ الـفــردي ال يــعـطي
ـؤسسة بهذا احلق فـي شمول جميع ا
اخلـطـأ والـدلـيل عـنـدمـا يـحـاسـب هذا
ذنب يحـاسب شخصياً وال الـشخص ا
ؤسسة كلها وعلى اجلميع حتـاسب ا
ـؤسسات أن يـخطـو خطـوات واثقـة با
ــؤســســات احلــكــومــيـة الــتــربــويــة ا
وعــلـيــنـا نــحن أن نـتــبـادل الــثـقــة بـ
ـــواطن من أجل ـــؤســـســـات وبــــ ا ا
رصــانـة اجملــتــمع ورصـانــة الـعــمـلــيـة

التربوية وعمل كل مؤسسات الدولة).
الى ذلـك أكد وزير الـتربيـة علي حـميد
الـــدلــيــمي أن اســـئــلــة الـــريــاصــيــات
ـتوسـطـة سربت من لـلـمرحـلـة الـثالـة ا

تربية الرصافة الثانية في بغداد.
وقـال الـدلـيمي إن (األسـئـلـة سربت من
تـربية الرصافة الـثانية في بغداد وأن
حـارس بـنايـة تربـية الـرصـافة الـثانـية
تـــمـــكن مـن احلـــصـــول عــلـى أســـئـــلــة
االمــتــحـانــات) الفــتـاً الى أن (أســئــلـة

مادة اللغة العربية لم تتسرب).
واضــاف أن (الــوزارة لــديـهــا مــشـروع
لــــتـــوزيع األســــئـــلـــة االمــــتـــحــــانـــيـــة
إلـكترونيا) مبيـناً أن (تسريب األسئلة
بـــعـــد بـــدء وقـت االمـــتـــحـــان لـــيس له

تأثير).
واطـــــــــلــــــــــقـت وزارة الـــــــــصـــــــــحـــــــــة
االسـتمـارة األلكـترونـية اخلـاصة امس
ـالكــــــات الــــــطــــــبــــــيــــــة بــــــتــــــوزيـع ا
الـصـيـادلـة.وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته
(الـزمان) امس أنها (اطـلقت االستمارة
الكات األلـكتـرونية اخلـاصة بـتوزيع ا
الـطـبـيـة الـصيـادلـة من خـريـجي الـعام
الــــــدراسي 2019- 2020 لــــــلـــــدورين
األول والثاني ومن خريجي اجلامعات
غـــيــر الـــعــراقــيـــة وجــامـــعــات إقـــلــيم
ـاضـية كـردسـتـان وخـريـجي االعـوام ا
ــشــمــولـ من اجلــامــعــات احملــلـيــة ا
بــالـتــوزيع) وأضـاف ان ( االســتـمـارة
انــطــلــقت ابــتــداءً من امس اخلــاصــة 
وحــتى ويــوم اخلــمــيس من األســبـوع
سـجـلت ــقـبل). عـلى صـعـيــد مـتـصل ا
الـوزارة  151اصـابـة جديـدة بكـورونا
مـن دون رصـــــــد وفـــــــيـــــــات. واوضح
الـذي اطلعت ـوقف الوبـائي اليومي  ا
عــــــلــــــيـه (الــــــزمــــــان) امس ان (عــــــدد
الـفـحـوصـات اخملـتبـريـة الـتي اجـرتـها
مـالكات الـوزارة بـلـغت اكـثـر من ثـالثة
حيث  رصـد اصابة اكثر االف حـالة 
مـقـابل شـفاء 152 حـالـة 151 اصـابـة 

من دون تسجيل وفيات جديدة).

االمل الـوحـيد الـذي كان لـدينـا ضمـانا
ــسـتــقــبـلــنـا ورغــبـتــنــا في مـواصــلـة

التعليم.
ناسـبة نذكر وزيـر التعـليم العالي وبـا
احملــتــرم بــحــديث رســول الــله( اطــلب
هد الـى اللـحد) فنـرجو من الـعلم مـن ا
نـحنا سـيادته ان يـلغي هذا الـقرار و
فــرصــة الــقــبــول في كــلــيــات الــعــلــوم
االسـالميـة كـمـا كـان في الـسـابق حـتى
نـثـقف انـفـسـنـا بـالـثـقـافـة االسـالمـية .
ومـا احــوج شـبـابـنـا الـيـوم الى الـفـكـر
ي االسـالمـي الـــــــرصــــــــ واالكــــــــاد
ـنحرفة كاالحلاد و ـواجهة التيارات ا

تيارات الغلو في الدين كداعش.
نــكــرر رجــاءنــا من مــعــالي الــوزيـر ان
يـنظـر الى قضـيتـنا بـنظـرة انسـانية و
تـربوية و ديـنية سـيما وان هـذا القرار
ال يــكـــلف الــوزارة ايــة تــبــعــات حــيث
سـيـتم قـبـولـنـا في اجلـامـعـات االهـلـية

وليس احلكومية.
وجــددت وزارة الــتــربــيـة الــتــاكــيـد أن
مــهـمــة الـتــحـقـيـق بـتــسـريب األســئـلـة
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وسيـادة الـقانـون. جاء ذلك خالل
ي اليوم األحد استقـبالها الغـا
في مــقـر الـنــقـابــة يـرافــقه مـديـر
دائـــــرة الـــــعـالقـــــات واإلعالم في
الــوزارة الــلــواء الــدكــتــور ســعـد
معن و بحـضور عضـوي مجلس
الـنـقــابـة احملـامي والء الــعـامـري

واحملامي بشير الساعدي. 

بغداد

h K*«Ë –U²Ý_«Ë bOLF «

  wÐUM'« s¹b « Õö

بغداد
ÍuÝu*« bOF « ”U³Ž

ÆÆ q «u²¹ oz«d(« q K

ø ‰ËR *« s

ياه من عيون جعفر  ÊuOŽ ∫  تدفق ا

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

نفى مديـر ناحيـة مندلي وكـالة مازن
اكرم   نضوب عـيون جعفـر الواقعة
على احلدود شرقي محافظة ديالى 
مـشـيـرا الى حـفر 25 بـئـراً ارتـوازياً

في ناحيتي قزانية ومندلي . 
وقــــال اكـــرم  لـ  (الــــزمـــان) أمس ان
(يــنــابــيع عــيــون جــعـفــر هي ضــمن
احلــدود  الــعـراقــيــة - اإليــرانــيـة لم
تشـهـد اي نـضوب ومـا قـيل في هذا

الصدد غير دقيق) . 
واضـــاف اكـــرم  ان  (مــيـــاه عـــيــون
جـعـفـر تـشـكل عـامل مـهم في تـغـذيـة
ـركزيـة فـي منـدلي مـحـطـة األسـالـة ا
لـتـامـ مـيـاه الـشـرب الـكـثـر من 40
ـــنـــاطق الف نـــســـمـــة مـن ســـكـــان ا
احلــدوديــة)  مــوضــحــا   ان  (قـوة
تـدفق مـياه الـعـيـون اليزال مـحـافـظا
عـلى مسـتـواه مـتوقـعـا انـخفـاضـها
تـــدريــجــيـــا مع دخــول الـــصــيف في

ذروته في تموز واب) . 
واشار الى ان  (العـيون الـتي تتدفق
في وادي حـران وتــدخل سـد مــنـدلي
قــبل ان تـصـل بـقــنـوات الـى مـحــطـة
ــركـــزيــة تــشـــكل مــصــدر األســـالــة ا
اســـاسـي في تــــغـــذي الــــبـــســــاتـــ

هنية والنزاهة والقدرة على أدارة االبداع ية مرموقة متطلباتها ا العميـد مكانة أكاد
واالبتـكـار والتـميـز مؤهـالت شاغـلهـا مـعارف ومـهارات واجتـاهات وقـيم وسـلوكـيات
ي من خالل تمكنـه من تأهيل العقـول و إستثمارها لـلتنافس احمللي واالقـليمي والعا
نـتجـات العـلمـية والـبحـثيـة وخدمـة اجملتـمع وصوال لـلريـادة واالستـدامة واألسـتاذ ا
سؤولـية والقدرة على ية رفـيعة متطـلباتها األمـانة والشفـافية وا درجة علميـة وأكاد
ـتـعددة الـتـخـصـصـات مؤهالت مـسـتـحـقـها قـيـادة الـفـرق البـحـثـيـة الـتخـصـصـيـة وا
معـارف ومهـارات واجتاهـات وقيم وسـلوكيـات بحـثيـة تمكـنه من تشـكيل فـرق بحـثية
وتدريب اعضـاءها للتعـامل مع مشكالت اجملتـمع والعمل على ايجـاد حلول واقتراح
مسارات تمـنع تكرارها أو تمنع ظـهور مشكالت اخرى ليـنعكس تطوير عـلى العملية
لخص فهو هن واجملـتمع أما ا صالح وا التعـليمية ورضا وازدهار عـلى اصحاب ا
كـلـمـات تعـطي صـورة اجـمـاليـة عن الـبـحث وأهم اإلسـتنـتـاجـات والتـوصـيـات والذي
لخص فقط زيفة التي تقـوم بنشر ا نـشور في اجملالت ا صار كافيـا لقبول البحث ا
رتبة األستاذية. ويعتبر البحث أصيل وال يخضع للتقييم الغراض الترقية العلمية و
ــسـؤولــيـة واإلجـراءات فــاذا كـانت هــذه االضالع الـثالثــة تـشــكل مـثــلث الـقــيـادة وا
االجراءات صحـيحة فهـناك مسـؤولية وقـيادة قادرة عـلى االنتاج واالبـتكار واالبداع
امـا اذا كانت االجـراءات غيـر صحـيحـة فلـيس هنـاك مسـؤوليـة وال قيادة قـادرة على

اإلستمرار والتعافي.
هـناك عمـداء تمت ترقـيتـهم ببحـوث أو ملـخصات بـحوث (أصيـلة وال تـرسل للتـقييم)
مـنـشـورة في مجـالت مزيـفـة (سـكـوبـاس) الى مـرتـبـة األستـاذيـة مـسـتـغـلـ نـفوذهم
نصب وهذا ما يحتاج الى مراجـعة فورية ومسؤولة لكل الذين تمت الوظيـفي وهم با
تـرقـيـتـهم الى مـرتـبـة االسـتاذيـة وهم يـشـغـلـون مـنـاصب (عـمـيد
معاون عـميد رئيس قـسم عضو جلنـة ترقيات عـضو جلنة
علمـية) وفق تعلميات الترقيات العلمية لعام 2017 واتخاذ
ـنـاســبـة بـحـقـهم حلـفظ هـيـبـة الـقـيـادة وشـرف االجـراءات ا

سؤولية وصحة اإلجراءات. ا

والتـعامالت غـير القـانونـية التي
جتري في الواقع العملي.

وضـــمن أهـم الـــطــــلـــبــــات الـــتي
قـدمـتــهـا الـسـيـدة الــنـقـيب أكـدت
عـــلـى ضـــرورة إبــــرام الـــعــــقـــود
ــــروريـــــة من قـــــبل احملـــــامــــ ا
واعـطـاء الدور الـكـامل لـهم بذلك
ـــرور وااليــــعـــاز إلى مـــديـــريـــة ا

ـعالي ورحـبت السـيدة الـنـقيب 
الــــوزيــــر عـــــادةً زيــــارته زيــــارة
تأريـخيـة خصـوصًا مع فـتح باب

 . شاكل احملام احللول 
ـهام و حتـدثت الالمي عن أبـرز ا
هنـية التي يـؤديها احملامي في ا
دوائــــر ومـــــديــــريـــــات الــــوزارة
ــعــوقــات مــشــخــصــةً عــددًا من ا
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نــحن لــفـيـف من خـريــجي االعــداديـات
ــــعــــدالت دون ـــــهــــنـــــيــــة مـن ذوي ا ا
الـسبع الذين حرمنا من الدراسة في
اجلـامعات العراقـية  ولم نحصل على
فــــرصـــة  الــــعـــمـل بـــســــبب االوضـــاع
االقـــتــــصـــاديـــة  وعـــدم وجـــود خـــطط
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة حـــرمـــتــنـــا مـن مـــزاولــة
تــخــصـصــاتــنـا الــفــنـيــة الــتي حتـظى
ـــتـــقـــدمــة حـــيث بـــاهـــتـــمــام الـــدول ا
يـســمـونـنـا بـالـكـوادر الـوسـطـيـة ويـتم
تـعينهم قبل اصحـاب الشهادات العليا
حـيث تعتمـد عليهم برامج الـتنمية في

تلك الدول.
»öÞ ‰u³

لــقـد مـنـحـتــنـا وزارة الـتـعــلـيم الـعـالي
سـابـقـا فـرصـة الـتـعـلـيم في الـدراسات
االسـالمــيــة في اجلـــامــعــات االهـــلــيــة
ــاضي بــقـرار وتــفــاجــانــا في الــعــام ا
نـع قبـول خـريجي الـوزارة الـقـاضي 
ــهـني في كـلـيـات الــعـلـوم االسالمـيـة ا
فــضـاعت عـلــيـنـا فــرصـة الـتــعـلم وهـو
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واألراضي الزراعـيـة الـقريب) .  ومن
جـانب آخر قـال مـدير نـاحـية قـزانـية
مــازن اكــرم  لــ (الــزمــان)  ان ( فـرق
ـائـية حـفرت  25بئر وارد ا وزارة ا
ارتوازي بأعماق تتراوح من 90-70
مــتـر فـي نـاحــيـتي قــزانــيـة ومــنـدلي
احلــدوديـتــ شـرق ديــالى وربـطــهـا
ـركزيـة لـتـغـذية ـنـظومـة االسـالـة ا
احيـاء وازقـة تضم اكـثر من  30الف

نسمة)  . 
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واضـاف اكــرم ان  (انـتـاجــيـة االبـار
جـــيـــدة وبـــدأت تــــســـهم في حتـــسن
ــيــاه تــدريـــجي في مــلـف امــدادات ا
لألحـيـاء واالزقــة مع ارتـفـاع درجـات

احلرارة وزيادة درجات احلرارة) 
واشـار الى ان  (نــوعـيـة مــيـاه االبـار
جـــيـــدة وصــاحلـــة لالســـتــخـــدامــات
البشـرية)  مـوضحا أن  (اسـتقراريه
الــتــيــار الــكـهــربــائي عــامل مــهم في
ادامة تشغـيل االبار لسـاعات وتام

حاجة كل االحياء) . 
 وفي ســيــاق مــتــصل أعــلـن االحتـاد
احملـــلي لـــلــجـــمـــعـــيـــات الـــفالحـــيــة
الـتـعاونـيـة في مـحـافـظة ديـالى عن 
ـســوقـة من  قـبل كـمــيـات احلـنــطـة ا

بغداد

»UOG « ` ö  s  ¡wý

ا تـسائلت عـندما يـتوارى قلـمك خلف أبـواب الورق كيف تـبدو? .. وعنـدما تغادر لـطا
اذا حتدث نـفسك?.... وهل تطيل الـنظر إلى ورقك أكثر سطورك كـيف هو أنت?... و

من هاتفك?.... وكيف هي قهوتك عندما يوقضك األرق ?..... 
دائماً ما اسأل نفسي أسئلة كثيرة عنك.... 

أحاول أن أجمع قصاصات شخصيتك خارج حدود الورق.... 
أقتبس من كـتاباتك ما يـوشي بك... وعندمـا أقترب من ستـار ضوءك يختـطفك احلبر

وال يبقي منك سوى ظلك العالق في خطوات قلمك.....
ـحــاذاة األشـيــاء الـتي تـخــرجك من غــمـوض الـلــغـة.... وألــتـقـيك ــا كـنت يــومـاً  لـر

كتبات الورقية..... مصادفة تخرج من إحدى ا
لم أكن أعــلم مـتى تـغــادر الـذاكـرة حــ أسـرعت في مـحــاولـة مـنـي أللـتـقط شيء من

مالمحك..... 
كان ضوء الشمس يتمدد على طول خطواتك حاجبا ظلك.... 

حـــاولت جــاهـــدة أن أســتــوقـــفك وأنت تـــعــبــر ذاك اجلـــســر الــوهـــمي في ورقي دون
جدوى.... 

أحاول أن أناديك بأسماء الشخصيات التي عبرت سطور الورق لفتقاري إسمك.... 
ــــصــــوبــــة نـــحــــوي حــــالت دون أردت أن أركض خــــلــــفك لــــوال أن تــــلك األضــــواء ا
ذلك....تمنيـت لو إن أبواب الغيـاب أقفلت في تلك الـلحظة....تـمنيت حيـنها أن أستدل

بعطرك عوضاً عن دخان حبرك... 
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ـواطن العراقي وخاصة في العاصمة بـغداد على اخبار احلرائق التي تندلع اعتاد ا
هـنا وهـنـاك وحتديـدا في فـصل الصـيف من كل عـام التـي تتـعدى درجـاته الى اكـثر
من نـصف الغـليـان والتي تـسـاعد عـلى اندالع احلـرائق في غلـبـية الـدوائر الـرسمـية
والشبه رسمـيه وفي بعض احملال واخملازن التجاريـة التي تتسبب بخسـائر غالبيتها
مـاديـة  وتـمـتـد احلـرائق لالراضـي الـزراعـيـة واحلـقـول الـتي تـسـاعـد عـلى انـتـشـار
احلرائق في فـصل الصيف من كل عام  مسلسل احلرائق الذي دوخ رجال الدفاع
دني الذين يـصدرون في كل مرة تعليمات الـسالمة واحلماية والوقاية من احلرائق ا
واطن في لكن مسـلسل احلرائقيتصاعد مع ارتفاع درجات احلرارة التي يتحملها ا
كل شـرائحه  ومع شـمول غـالبـية دوائر الـوزارات احلكـوميـة والتـجاريـة التي طـالها
مـســلـسل احلـرائـق الـتي الـتــهـمت الــيـابس واالخـضــر وتـصـاعــد االتـهـامــات مـابـ
ـواطنـ بان غـالبـية احلـرائق الـتي طالت وزارات ودوائـر مهـمه هي مـفتـعله الخـفاء ا
ـسـائـلـة الـقـانـونـية وان مـسـلـسل ـسـؤولـ الى ا عـقـود واوراق مـهـمه تـقـود بـعض ا
احلرائق يـخـفي بعض الـتجـاوزات الـغيـر قانـونيـة وبـالتـالي تذهـب في خانـة القـضاء
همه في جتنب دني باصدار تـعليماتـها ا والقدر  النـنسى محاوالت دوائر الـدفاع ا
قصـرين تتـابع بكل جديـة  تعلـيمـات السالمة والـوقاية مع تـلك احلرائق ومـحاسبـة ا
االرشادات اليومية للمواطن الذي يحملون اجلزء االكبر في مسلسل احلرائق التي
تـنـدلع بـشكـل يومي وجتـنب تـكـديس النـفـايـات واخمللـفـات الـتي تسـاعـد عـلى اندالع
ـتـروكـة ومنـع تغـلـيف جـدران الـبنـايـات والـدوائر احلـرائق سـريـعا امـام الـبـنـايات وا
ـسـاعد عـلى انـدالع احلـرائق سريـعـا وفرض غـرامـات على ـادة السـنـدويش بنل ا
اصـحاب االبـنيـة والدوائـر العادة تـغلـيف واجهـات وفواصل ابـنيـتهم
فـضال عن جتــنب االجـهــزة الـكـهــربـائــيـة لـتــجـنب مــواصـلـة
ـواطـنـ واصـحاب مـسـلـسل احلـرائق ويـقـيـنـا ان تـعـاون ا
ـدني والـداخـلــيـة سـيـحـد من الــشـان مع اجـهـزة الـدفــاع ا
مـسلـسل احلـرائق الذي يـقـودنا الى خـسـائر مـاديـة كبـيرة

واالهم بشرية السامح الله
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تــــبــــاحـــــثت نــــقــــيب احملــــامــــ
العراقـي أحالم الالمي مع وزير
الداخلـية الفـريق أول ركن عثمان
ي فـي أهم األعــــــمـــــال الـــــغــــــا
اخلاصة باحملام مع مؤسسات
وزارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة واألدوار
ــشـتــركــة في تـطــبــيق الـعــدالـة ا
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ـمـاثل قـد نـكـون مـتـفـائـلـ نــحـاول إسـعـاد أنـفـسـنـا بـالـتــقـرب من أصـحـاب الـفـكـر ا
تربص لتطلـعاتنا حتـى يخرج متطـفل شؤم نحس يحـاول إزعاجنا حد الـكآبة  ذلك ا
لكل كـلمـة ننـطـقهـا محـاوال طمس شـخصـيتـنا وتـكـذيب كل مداخالتـنا  ال لـشيء فقط
إلننا متـفوق عليه بدرجة أو أعلى منه مكانة ومقام امام اجملتمع  وكوننا ال نشاركه
ـتنـعـ من التـواصل معه محـادثاتـه التـافهـة  او ال نتـطـرق إلى أموره الـشخـصـية 
ـكـائد وكـأنـنـا مـانعـ عـنه الـتعـلم والـتـدبر إجـتمـاعـيـا دق طبـول احلـرب ومـد حبـال ا
والتثقف وحـتى التفوق علينا  مشـكلته ال يفقه أن يكون نفسه  دائـما ما ينظر لغيره
متـربصـا عيـوبـــــــهم تـاركا عـيوبه  لـكـنه لألمانه حـرباء مـتلـون قابل لـلتـكيف بـشكل
كـبـيـر مع من يـجـاملـه مسـايـرا جـــــــــــهـله دائـمـا شـكـوكه وظـنـونه حتـوم عـلـينـا ومن
يل إلى التمسك بقراراته وأفكاره وهو يعلم بأنها غير موفقه حولنا و
تـعـنـدا خملـالـفـة آرائـــــــــــنـا وتـطـلـعـاتـنــا  جتـد له مـنـقـار نـاقـد
ـواجـهـة يــشـعـر بـعـدم كـمـنـقـار طــائـر نـقـار اخلـشب  وعــنـد ا
الـراحـة عـنـد سـمـاع آرانـا لـيـهرب كـاجلـرذ اخلـائـف  إن كان
رآة اإلبـتـعـاد عـنه صـعـبـا فـعـلـيـنـا أن نـرافق من يـكـون لـنـا كـا

لكشف عورة جهله .. 

مــــردفًـــا بـــأن احملــــامي وعـــضـــو
الـضــبط الـقـضـائي هـمـا احلـامي
احلــقـيــقي لـلــقـانــون والـتــعـاون
ـتـيـنـة بـيـنــهـمـا يـبـني الــركـائـز ا

دنيّة.  للدولة ا
واتـفق اجلـانـبـان عـلى الـتـواصل
ـبـاشـر بـخــصـوص الـعـمل بـ ا
ـعـوقـات ـشـاكل و ا الـطـرفـ و ا

التي تواجه احملام 
هـذا واقــتـرح الــلــواء سـعــد مـعن
فـتح منـتدى قـانوني بـ الوزارة
والـنقـابة لـتبـادل وجهـات النـظر
ودراسـة وتـمـتـ ثـقـافـة الـقـانون

في اجملتمع.
وعــــلـى هــــامش زيــــارته جتــــول
السيد الوزير في متحف النقابة
وجـداريـة الــشـرف مـطّـلــعًـا عـلى
قـتـنـيات الـوثـائق الـتأريـخـيـة وا
الـتي ضـمـها مـشـيـرًا إلى الـعمق
التأريخي الذي تـتمتع به النقابة
ـــــســـــتـــــوى الــــــوطـــــني عـــــلـى ا

واإلجتماعي.
وننشر لـكم مع هذا اخلبر صورة
من طلـبات النـقابة الـتي تسلّـمها

السيد الوزير :

الـعامـة لـغرض تـنـفيـذه. وطرحت
الالمي مـجمـوعـة حلـول يجب أن
ــهــا تـــســعــــى الــوزارة لـــتــقـــد
مــشـددة عــلى ضــرورة الــتــعـاون
الـــثـــنــــائي حملـــاربــــة اســـتـــغالل
ــهـنــة و الــعـمل الــوظـيــفــة أو ا
سـويّـة لـلـقـضـاء عـلى الـسـمـسـرة
واالبــــــتـــــزاز بـــــاإلضــــــافـــــة إلى
اخلارجـ عن  القانـون و تقـييد
الـتـعـامالت غـيـر الـصـحـيـحـة في

مراكز الشرطة.
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وأعــربت الـالمي عن ســعـــادتــهــا
بزيارة الـوزير مسـتذكرة األدوار
الــبـــطــولـــيــة الـــتي رســمـــهــا مع
اجلــيش الـــعــراقـي خالل حــروب
حتــريــر األراضي الـــعــراقــيــة من

اإلحتالل الداعشي اإلجرامي. 
ي عن دعمه من جانبه عبّر الغا
شـتركة في ومسـاندته لـلجهـود ا
إرسـاء قواعـد القـانون مـبيـنًا أن
ــدنــيــة الــقــائــمــة عــلى الــدولــة ا
النظام الصحيح يجب أن يتوفر
فيـها الدور الـتكامـلي في احلفاظ

على األسس القانونية. “U¹—…∫  وزير الداخلية يزور نقابة احملام

ـزارعــ والـفالحــ  مـشــيـرا الى ا
انـها سـتـكـون داعـمـا لألمن الـغذائي

العراقي . 
وقـــال رئــيس االحتــاد الـــســيــد رعــد
مغامس التـميمي  لــ (الزمان)  ان (
سايلوات احملافظـة مفتوحة الستالم
محـصول احلـنـطة لـلمـوسم الزراعي

احلـــالـي مع جـــمـــيع الـــتـــســهـــيالت
الواجب تـوفـرها من اجل انـسـيابـية
طلوب) .  عملية التسويق بالشكل ا
واضـاف الــتـمــيـمي  ان ( الـكــمـيـات
ـســوقـة حملـصــول احلـنـطــة لـغـايـة ا
اضي في سايلوات نهاية االسبوع ا
احملافظـة   بلغت 45750.940 طن

في سايلو بعقوبة و2161.920 طن
في ســايـلـو خــان بـني ســعـد  فــيـمـا
الزال  الــعــمل مــســتــمــر السـتـالم مـا
تـــبــقـى من احملــصـــول ســـواء كــانت
داخل اخلـــــــــطــــــة الــــــزراعــــــيــــــة او

خارجها). 
الكــــات واكــــد الــــتــــمــــيــــمـي  ان (ا

احلـــســابــيــة تـــواصل صــرف أقــيــام
وسم 2022 سوقـة لهذا ا احلنطـة ا
ــالـــيــة ــبـــالغ ا بــعـــد تــخـــصــيـص ا
وحتــويــلــهـا لــلــفــروع لـيــتم تــســلـيم
الـصـكـوك دون تـأخـيـر لـيـكـون حـافـز
لــلـــفالحـــ لــلـــنـــهــوض بـــواقـــعــهم

الزراعي)  .

سوقة في ديالى  WDMŠ∫  شاحنات حتمل احلنطة ا
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عـلّق مـطـارا بـغداد والـنـجف الـدولـي
مــوقــتــاً رحالته أمس االثــنــ بــسـبب
عـــاصـــفــة تـــرابـــيـــة جــديـــدة تـــضــرب
الـعـاصـمـة  في ظـاهـرة تـكـررت بـشكل
كـبير خالل األشهـر األخيرة في العراق
الـذي يـعـد بـ أكثـر دول الـعـالم تـأثرا
ـنـاخي في الـعـالـم.وصارت بـالـتـغـيـر ا
الــعـواصف الـتـرابـيــة ظـاهـرةً مـتـكـررة
بــوتـيـرة مـتـصــاعـدة في الـعـراق خالل
الـشهرين األخـيرين مع حلولـها بشكل

. أسبوعي تقريباً
—UD ô« WK

فـمـنـذ مـنـتـصف نـيـسـان/ابـريـل شـهد
الــعـراق مــا ال يـقلّ عن عــشـر عـواصف
تـرابـية.ويـعزوهـا اخلـبراء إلى الـتغـير
ــنــاخي وقــلـة األمــطــار والـتــصــحـر ا
فـــالــعــراق من الـــدول اخلــمس األكــثــر
ــنـاخ والـتـصـحـر في عــرضـة لـتـغـيـر ا
الـعالم خصوصا بسبب تزايد اجلفاف
مـع ارتـــفــــاع درجــــات احلـــرارة الــــتي
تـــتـــجـــاوز أليـــام مـن فـــصل الـــصـــيف
اخلـمـسـ درجـة مـئـويـة.وفي سـاعـات
الــصـبــاح األولى غـطّـت سـمــاء بـغـداد
طـبـقـة من الغـبـار أدت النخـفـاض مدى

الرؤية لبضعة مئات األمتار.
ولــــذلك قــــررت إدارة مــــطـــار بــــغـــداد
الـدولي تعليق الرحالت اجلوية وكذلك
كتب فعلت ادارة مطار النجف. وذكر ا
ـــطــار اإلعـالمي لـــلــمـــطـــار أن "إدارة ا
ـــســـافـــرين أصـــدرت تـــنـــويـــهـــا الى ا
ـطار وشـركـات الـطيـران الـعـاملـة في ا
بـإيـقـاف احلـركـة اجلـويـة لـهـذا الـيـوم"
وذلـك "بــــســــبـب الــــظــــروف اجلــــويــــة
ووصــــــول مــــــدى الـــــرؤيــــــة إلى 400
مـتـر".كـمـا أرغـمت الـعـاصـفـة الـتـرابـية
الــسـلــطــات في مـحــافـظــة الــنـجف في

دينة جـنوب بغداد على إغالق مطار ا
لــسـاعــات قــلـيــلـة قــبل عــودته لـلــعـمل
. ويسـتـقبل مـطار الـنـجف التي مـجـدداً
تــضمّ مــقــرات ديـنــيــة هــامـة ســنــويـاً
مـاليــــ الـــــزوار من مـــــخــــتـــــلف دول
الـعـالم.وفي شـهر أيـار/مـايو تـسـببت
الـــعــواصف الــتـــرابــيــة الـــتي ضــربت
الـعـراق بـوفاة شـخص وإصـابة اآلالف

بحاالت اختناق.
ـدير الـعام لـلـدائرة الـفنـية في وحـذر ا
وزارة الــبـيــئـة الــعـراقــيـة في لــقـاء مع
وكــــــــالـة األنـبـاء الـعــراقـيـة من تـزايـد
الــعـواصف الـرمــلـيـة خـصــوصـا بـعـد
ــغـبـرة إلى "272 ارتــفـاع عــدد االيـام ا
يـوماً في الـسنـة لفـترة عـقدين". ورجح
"أن تــــصل إلى  300يــــوم مـــغـــبـــر في

السنة عام 2050.
وتـمـثل زيـادة الغـطـاء النـبـاتي وزراعة
أشـجار كـثيـفة تعـمل كمـصدات لـلرياح
أهـم احلــلــول الالزمـــة خلــفض مــعــدل
الـعــواصف الـرمـلـيـة بـحـسب الـوزارة.
دعــا رئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم صـالح
مـــطـــلع شـــهـــر حـــزيــران اجلـــاري الى
ــواجـــهــة الـــتــغـــيــر ضـــرورة الــعـــمل 
ــــنـــاخـي قـــائال "يــــجب أن يــــصـــبح ا
نـاخ أولويـة وطنـية الـتصـدي لتـغيـر ا
ثل لـلعراق وال مجال للتقاعس ألنه 

خطراً وجودياً للعراق".
واعــلـنت ادارة مـطـار الـنـجف في وقت
الحـق اســتــئــنــاف الــرحالت اجلــويــة.
ـطـار حــكـمت احـمـد في وقــال مـديـر ا
تــصـريح امس ان (الـرحالت في مـطـار
الـنـجف تـوقـفـت مـنـذ الـسـاعـة ٥ فـجراً
ولـغاية الـساعو الـ 10 صـباحـا بسبب
ســـوء االحـــوال اجلــويـــة) واضــاف ان
(الـرحالت اسـتـؤنـفت قـبل قـلـيل بـشكل
طبيعي وحسب اجلدول اخلاص بها).
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ــدني اكـــدت ســـلـــطــة الـــطـــيـــران ا
ــــســـافــــرين الـــعــــراقـي جلـــمــــيع ا
وشــركــات الــطــيــران الــعـامــلــة في
الــبالد أنه سـيــتم االكـتــفـاء بـإبـراز
شهادة التلقـيح الدولية التي تثبت
غادرين من وإلى تلقي الوافدين وا
ــطـالــبــة بــفـحص الــعـراق بــعــدم ا
PCR.و وجــهت الــســلــطـة جــمــيع
شــركــات الـــطــيــران بــعــدم تــزويــد
ـسـافـرين بـتـذكرة الـسـفـر اال بـعد ا

إطالعــهـم عــلى شــهــادة الــتــلــقــيح
سافـرين العراقي الدولية لـكافة ا
واألجانب مع مـراعاة االستـثناءات
الــتي أصــدرتـهــا الـلــجــنـة الــعـلــيـا
للـصحـة والسالمة الـوطنـية والتي
ـسـافريـن الـلـقاح تـمـنع مـن تلـقـي ا
معززة بالتقارير من اللجان الطبية
في وزارة الصحة مع إلزامه بجلب
فـحص PCR  إجـراءه خالل 72
ساعـة قبل موعـد السفـر .  وأعلنت
الـشـركـة الـعـامة لـلـخـطـوط اجلـوية

ـسـافـرين الـعـراقـيـة عن حـصـيـلـة ا
الـذين  نـقـلـهم عـلـى مـ أسـطول
طـــائــــرات الــــنــــاقل الــــوطــــني الى
مــخــتــلف الــقـــطــاعــات الــداخــلــيــة
واخلــــارجـــيــــة خـالل شــــهــــر أيـــار
ــاضـي حــيث بـــلغ الــعـــدد الــكــلي ا

162,382 مسافر.
وقــال مــديــر عــام الــشــركــة عــبـاس
سـافرين تـوزعوا على عمـران أن (ا
نحو  1,152 رحـلة مـبـاشرة نـفذت
ـدرجة عـلى جدول في تـوقيـتاتـها ا

رحالت الــشـركــة من دون تـســجـيل
أي حالـة تأخـير). وقال بـيان تـلقته
(الــزمــان) امس ان (عـــمــران تــوقع
تـسـجـيل إرتـفـاع في عـدد الـرحالت
ــقــبــلــة ــدة ا ــســافــرين خالل ا وا
بـالــتـزامن مع اطالق الـشـركـة بـاقـة
من العروض التنافسية واهتمامها

قدمة للمسافرين). باخلدمات ا
WŽuM²  œ«u

وانئ واسـتقـبـلت الشـركـة العـامـة 
الـعـراق  سفـيـنة جتـاريـة وجنـيـبة
ـواد متنوعـة في ميناء محمـلتان 

ابو فلوس التجاري  . 
ــوانئ الـعـراق ـديــر الـعـام  وقــال ا
فـرحـان الـفرطـوسي ان (مـيـنـاء ابو
ـوانئ فــلـوس الــتـجـاري يــعـد من ا
همـة للشركـة كونه يقع في مدخل ا
شـط الــعــرب لــذا فـــهــو يــســـتــقــبل
الـســفن الــتـجــاريــة بـاإلضــافـة الى
واد اإلنشائية اجلنائب احململـة با
واالولـــيـــة). واضـــاف (ان أرصـــفــة
ـيـنــاء اسـتـقــبـلت الـســفـيـنـة سي ا
واد بـرايـد عـلى مـتنـهـا حـاويـات 
مـتـنـوعـة كـمـا اسـتـقـبلـت اجلـنـيـبة
غـديـر والـسـاحـبــة اوسـتـا مـحـمـلـة

مادة الكلنكر. 

اخلــاص من اجـل تــغـــيــيـــر الــواقع
ـا يتناسب مع السيـاحي العراقي 

فعلة). ثروته السياحة غير ا
مــشـــيــرا الـى ان (رئــيس الـــلــجـــنــة
الـنـيابـيـة فـاروق حـنا بـارك انـبـثاق
ـلتـقى في ظل الـظـروف الـعصـيـبة ا

التي يواجهها القطاع السياحي.
·«b¼« oOI%

ا واكـد دعمه واسـناده لـلـجمـعيـة 
ـــكــنـــهــا مع جـــمـــيع اخملــتـــصــ
هتـم في القطـاع السياحي من وا
ــشــروعــة).من حتــقــيق اهــدافــهــا ا
ــثل وزيـر الــداخـلــيـة جــانـبـه اكـد 
ســـــــعــــــد مـــــــعـن دعم الـــــــوزارة في
تعلقة بعمل اجلوانب اللوجستية ا
قطاع السيـاحة وما يرتبط بذلك من
امور االقامة واحلصـول على الفيزا
ه ـــكن تــقــد وغـــيــر ذلك من دعم 
الستـعادة هيـبة الـسياحـة بوصـفها
رافـــدا مـــهـــمـــا من روافـــد مـــوازنـــة
الدولة.بـحسب البـيان الذي نقل عن
نائب رئيس اجلمعـية محمد صادق
ـلـتقى الـهـر قوله خـالل كلـمـته في ا
ـؤسسـة االولى ان (اجلـمـعـيـة هي ا
الـــتي اســـتـــطـــاعت ان جتـــمـع بــ
الـقـطـاعـ العـام واخلـاص من اجل
تـفعـيل شراكـة العـمل بـالشـكل الذي
يـــعـــيــــد الـــســـيــــاحـــة الى الــــقـــهـــا

وواجهتها).
واعلن الهر آلية االنتساب للجمعية
ـنتـجـعـات والـفـنادق من اصـحـاب ا
ـــعـــنـــيــة والـــشـــركـــات اخلـــاصـــة ا

ŸUDI « ‘UF½≈  UO uð ÂÒbI¹ W bMH «Ë WŠUO K  ‰Ë_« vI²K*«

’U)«Ë ÂUF « 5 dD « W «dA  WOÝUÝ_«  UM³K « l{Ë ÕU$

بـــالــــســـيــــاحـــة والــــســـفــــر  كـــمـــا
استعرضت اهداف ورؤيـة اجلمعية
والــشـروع بـاعـمــالـهـا عــبـر مـجـلس
كون من عمار ياسر كطان ادارتها ا
رئـيسـا والـهـر نائـبـا ورجل االعـمال
ظــافـر عـلي الـيـاســري امـيـنـا لـلـسـر
وحيـدر احلـذاف عضـوا اضـافة الى
بـــاقي مـن اعـــضـــاء مــــجـــلس ادارة

اجلــمــعــيــة. وقـدمـت فــرقــة كــركـوك
للـفنـون الشعـبيـة التابـعة لـلجمـعية
اوبــريت (سالمــا يــا عـراق) اضــافـة
الى عـرض فيـلم وثـائـقي عن مـجمل
ــــواقع االثــــريـــة والــــســـيــــاحـــيـــة ا
والــديـنــيــة في جــمــيع مــحــافــظـات
الـــعـــراق من جـــنـــوبـه الى شـــمـــاله
بــــــعـــــنــــــوان (الـــــعــــــراق قـــــبــــــلـــــة

ـلـتـقى رئـيس الـسـيـاحـة).وحـضـر ا
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في مــجــلس
الــنـــواب مــحـــمــد عـــنــوز و عـــضــو
مــجــلس الــنـواب ابــتــسـام الــهاللي
اضـــافــة الى وكــيل وزارة الــثــقــافــة
والسيـاحة واالثار قـاسم السوداني
واالحتـاد الـعـام لـلـتـعـاون وعـدد من
ــثــلي الــدول الــعــربــيـة ســفــراء و

محمد هادي الغزي

ــنـطــقـة الــدورة وتـخــفـيف جــديـد 
الزخم عن طريق بغداد بابل).

وتابع ان (اعمال التـطوير تتضمن
ادة قشط وحـدل الشـارع وفرشه 
الــســبـيس والــتــســويه والـتــهــيـأة
لـالكــســاء بــطــول 5.4 كم وعــرض

12م).
واشـار البـيـان الى ان (ام بـغداد
اطلع ايضـاً على عمل مـكبس جمع
ونـقل الــنـفـايــات اخلـاص بـبــلـديـة
الــدورة ووجه بــتــشــجــيــر مـحــيط
كـبس واالهتمـام بقـطاع النـظافة ا
ومـضـاعـفـة جهـود غـسل وتـنـظيف
ومة الشـوارع ورفع اخمللفـات ود
عـمل اآللـيات الـتـخصـصـية خلـدمة

نطقة). أهالي ا
واضــــاف ان (كــــاظم زار مــــتــــنـــزه
سابـقة ضـمن مـحلة ٨٤٠ حـديقـة ا
ناطق واطلع ايـضاً على عـدد من ا
الـواقـعة ضـمن الـرقعـة اجلـغرافـية
لدائـرة بلـدية الـدورة ووجه بزيادة
ـــســـاحـــات اخلــضـــراء وانـــشــاء ا
حـــدائق عــامــة جـــديــدة وصــيــانــة
ـتـنـزهــات وفـتـحـهـا امـام وادامـة ا
ـــواطـــنــــ لـــتــــكـــون مـــتــــنـــفس ا
).وكانت األمـانة الـعامة للـمواطـن

جملـلس الـوزراء قـد اطـلـقـت حـمـلة
لـرفع الـنـفـايــات وتـنـظـيف شـوارع
اضي. أطراف بغداد غداً السبت ا
تحدث باسم األمانة العامة وقال ا
ـا جاء حـيـدر مـجيـد إنه (تـنـفيـذاً 
بـتـوجـيـهــات األمـ الـعـام جملـلس
الـوزراء سـتنـطـلق حـملـة يـوم غد
وبـإشراف مـديريـة بـلديـات أطراف
بغداد في العاصمة لرفع النفايات
بـازل وتنظيف الشوارع وتطهير ا
واجلزرات الوسطية والساحات).
وأضـــاف أن (احلـــمـــلـــة ســـتـــكــون
ـــــشــــاركـــــة جـــــهـــــد واآللـــــيــــات
الــتــخــصــصــيــة لــدوائــر بــلــديـات
ــدائن والــوحـــدة وجــســر ديــالى ا
واحلـســيـنــيـة إضــافـة إلى بــلـديـة
النهروان) مبيـناً أن (احلملة تأتي
انـطالقـاً لـعـمـلـية تـوفـيـر اخلـدمات

األساسية ألهالي النهروان).
وأشــار فـي الــوقـت نــفـــسه إلى أن
(األمــــ الــــعــــام جملـــلـس الـــوزراء
حـمـيد الـغـزي وجه وزارة اإلعـمار
واإلسـكــان واألشـغــال والـبــلـديـات
ـاء في الــعـامـة بـإجنـاز مـشـروع ا
الـــنــــهـــروان فـي مـــدة أقــــصـــاهـــا
ـقـبل الـعـشـرين من شــهـر تـمـوز ا
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وجه امـــ بـــغــداد عـــمـــار مــوسى
كــــاظم بــــزيــــادة وتــــيــــرة الـــعــــمل
واالسراع باجناز مـشاريع االكساء
والــــتــــطــــويــــر عـــلـى وفق افــــضل

عتمدة . واصفات الفنية ا ا
جـــاء ذلك خالل جــولـــة مــيـــدانــيــة
لالطالع عـلى اعـمـال اكسـاء مـحـلة
ــنـطــقــة الــقـادســيــة ضـمن  604

نصور . قاطع بلدية ا
وذكـــر بـــيـــان ان (كــاظـم اكــد عـــلى
حــرص امـانــة بــغـداد عــلى اكــمـال
اعــمـال االكـسـاء الــتي شـرعت بـهـا
نـطقة سابـقاً ومنـها مـحلة 604 

القادسية).
d¹uDð ‰ULŽ«

واضـــــاف ان (كــــاظـم زار احملــــلــــة
ــــذكـــــورة بـــــعــــد ورود عـــــدد من ا
الــشــكــاوى لـتــلــكـؤ عــمل الــشــركـة
ـنـفذة وتـوجيـه حتذيـر اخـير لـها ا
وااليـعـاز بـاالسراع بـاجنـاز اعـمال
تـــــطــــــويـــــر احملــــــلـــــة عـــــلـى وفق
ــعــتــمــدة ــواصــفــات الــفـــنــيــة ا ا
وتـوجـيه شــركـة ابن رشــد الـعـامـة
لــتــكــثـيف الــفــحــوص اخملـتــبــريـة
للتـأكد من نوعيـة وجودة االسفلت

ستخدم وطبقات االكساء). ا
واشـــار الى ان (هـــذه احملـــلـــة هي
ضمن مجموعة مشاريع لعدد كبير
من احملالت السكنـية في العاصمة
ـشاريـع على بـغـداد تـعـمل دائـرة ا
اكــســائـهــا وهـنــاك عــمل مــسـتــمـر
ضمن محلة 610 وحمالت تطوير
واكــسـاء في مـديــنـة الـصـدر وعـدد
ــهــمـــة في احــيــاء من الـــشــوارع ا
بغداد بجانبي الكرخ والرصافة ).
وتــــابع ان (امـــانـــة بـــغـــداد جـــادة
شاريع ومستـمرة في اكمـال هذه ا
واكــــســــاء احملالت بــــشـــكـل كـــامل
ودخـولــهـا حــيـز الـتــنـفـيــذ خلـدمـة

أهالي بغداد احلبيبة).
ـباشـرة بتـطوير واعلن كـاظم عن ا
شــارع احلــارث بن كــلــدة كــمــنــفــذ
نطقة الدورة من جهة علوة جديد 
الرشيد وتـخفيف الزخم عن مدخل

٥ كم . بغداد بابل بطول ٤
وذكــر بـيــان ثــان تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (امــ بــغـداد اطــلع خالل
جــولـــة مــيــدانــيــة له عــلى اعــمــال
ـبـاشـرة بـتـطـويـر واكـسـاء شارع ا
احلارث بن كلدة القريب من ساحة
عــلـوة الـرشـيــد لـتـحــويـله كــمـنـفـذ

وكــذلك قـــيــام مــحـــافــظـــة بــغــداد
ـاء الــطـار بــفـتـرة بـإجنــاز خط ا
أقصاها العاشر من نفس الشهر)
مبيناً أن (التوجيهات شملت كذلك
تــوجـيه وزارة الـصــحـة بـضـرورة
ـضي بـإدراج مـشـروع اإلسـراع بــا
مــــســــتــــشــــفى (200) ســــريــــر في

النهروان).
WL UF « ·«dÞ«

واكـدت مـحـافـظة بـغـداد وصـولـها
ــرحــلــة تــهـيــئــة خــدمــات الــبــنى
ــديـنـتي الـطـارق وعـلي الـتـحـتـيـة 
التي الوردي في أطراف العاصمة 
ـــقــــرر أن تـــضــــمّـــا 200 ألف مـن ا
وحـدة سـكنـيـة. وقالت مـديـرة قسم
الــتـــخــطـــيط الــعـــمــراني فـــاطــمــة
احلـــســــنـــاوي في بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الـزمان) امس إن (الـعـمل اخلدمي
فـي الــعــاصــمــة يــتـــطــلب حتــقــيق
الـتـوازن بــ احملـافـظــة واألمـانـة
بـغـيـة إيـجــاد احلـلـول لـلـمـعـوقـات
والسيمـا في ما يتعلق شكالت  وا
بـالكـثافـة الـسكـانيـة) واضافت ان
(الـتـعداد الـسكـاني لـلمـنـاطق التي
حتت إدارة أمانـة بغـداد يبـلغ أكثر
من ستة مالي نسـمة في ما تبلغ

ناطق األطراف الكثـافة السـكانيـة 
الـتي تــديـر مـشــاريـعـهـا مــحـافـظـة
بـــغـــداد أكــــثـــر من ثـالثـــة ماليـــ
نـــســـمـــة) واشــارت الـى ان (أبــرز
احلـــلـــول الــتـي اتــخـــذت لـــســحب
الــزخم الـسـكـانـي داخل الـعـاصـمـة
إلـى مـنـاطـق األطـراف اســتـحـداث
مـديـنتـ عصـريـت األولـى مديـنة
عـلي الوردي في مـنـطقـة النـهروان
والـثـانـيـة مــديـنـة الـطـارق في أبـو
غــريـب بــواقـع أكــثـــر من  200ألف
وحدة سـكنـية) ومـضت الى القول
دينـت متـكاملـتان إذ توجد ان (ا
فـــيــــهــــمــــا مــــدارس وجــــامــــعـــات
ومـســتـشـفــيـات فـضالً عن انــهـمـا
ــدن الــعــصــريــة ســتـــكــونــان من ا
الذكيـة وسيتم اعتـماد بناء أجزاء
مــنـــهــا بـــالــطـــريـــقــة الـــعــمـــوديــة
الســــتـــــيــــعــــاب أعــــداد أكــــبــــر من
ـواطنـ إذ تبـلغ مـساحـة مديـنة ا
( عـــــــــلـي الـــــــــوردي  22ألف دو
مــؤكـدة ان (احملـافــظـة وصـلت إلى
مــرحـلـة تــهـيــئـة الـبــنى الـتـحــتـيـة
لـلـمديـنتـ وهـناك جتـارب أثـبتت
جنــاحــاً واضــحــاً مــنــهــا مــشـروع

بسماية السكني).

U¡∫ آليات االمانة تواصل اكساء شوارع العاصمة «
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ورؤســــــاء مـــــجــــــالـس االدارات في
شـركـات الـقـطـات اخملـتـلط لـلـفـنادق
في بـغــداد ورئـيس رابـطـة الـفـنـادق
في كــربـالء والــنـــجف ومــديـــر عــام
ـــرافق الـــســـيـــاحـــيـــة في هـــيـــئــة ا
ـدراء العـام السـيـاحة وعـدد من ا
تخصص ي ا واالساتذة االكاد

بالسياحة.
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بغداد

 WO½u½UI « WM−K « fOz— bO «
اذا اذا ال ينتـهي الفساد أو تنخـفض مستوياته?  اذا تتصدَّر الـصومال قائمة الـفساد? 

يزداد الفاسدون قوةً وانتشاراً وثراءً وال مِن رقيب وال من حسيب? 
لـوجـود تـرهل وضــعف في قـانـون أصـول احملـاكــمـات اجلـزائـيـة وحــاجـته الـشـديـدة إلى
تـعـديالت كـثـيـرة أو إلـغـائه وسن قــانـون جـديـد أكـثـر صَـرَامـةً وشِـدَّةً تـتـنـاسب مع ازديـاد

معدالت الفساد.
ُتَّـهم هذه الـقـاعدة قـابلـة لالمتـداد حول األرض 18689 وما دام الـشك يُفَـسَّر لـصـالح ا
ـتهم الفاسد لئال يُـخدشَ شعوره بحب الوطن الـذي استخرجه من مجارير مرة لصالح ا
ـهـجورة ووضـعه أعـلى الـسـلم اإلداري. والنـتشـار وشـيـوع شهـادة الـزور وكـثر ـدينـة ا ا
ـعروضة وقلة احملاكم حتى لو أنَّ قاضي النزاهة يعمل 48 ساعة كل يوم لن الدعاوى ا

تزايدة. ُتراكمة ا يستطيع إجناز تِالل القضايا ا
مثل القانوني ماذا يفعل القـاضي لكي يكسب الوقت? يطلب التحـقيق اإلداري أو يطلبه ا
شـكـو منه الـفـاسد هـو اخلصمُ سـؤول الـفاسـد بطـلـبه هذا وبـذلك يـصيـر ا ليَـمُنَّ عـلى ا
واحلَـكمُ ويـتأخـر الـتـحـقـيق اإلداري شـهـوراً طـويـلـة يكـون الـشـهـود قـد تـعـرضـوا لـشتَّى
راقـبة قد امَّحت أو سمحَ الوقت للتالعب بها الضغوط من مسـؤولهم الفاسد وكاميرات ا
بــالـتــشـويش أو الـتــقـطـيـع أو احلـذف. مـاذا يــحـدث عـنــدئـذٍ? عــنـد ضـيــاع األدلـة وتـراجع
ا كـان وينتقم من األبـرياء الذين ظنوا الـشهود يكـسب الفاسد ويُـفرَج عنه ليـعودَ أقوى 

 . في قضائكم عدالً وخيراً
ـشتـكي يطـعن بقـرار القاضي طـلب التـحقـيق اإلداري أمام مـحكـمة اجلنـايات بـصفـتها ا
ادة ( /249ج) من قانون التميـيزية. بعد شهرين أو ثالثة سيردُّ الطعن استناداً ألحكام ا
أصـول احملـاكـمـات اجلـزائـيـة رقم  23 لـسـنة 1971 ألنَّ قـرار الـقـاضي طـلب الـتـحـقـيق
ـادة يـجب إلـغـاؤهـا أو اإلداري يُـعـتـبــر قـراراً إعـداديـاً ولـيس فـاصالً في الــدعـوى. هـذه ا
تـفـعلـيـهـا بـرفض قاضي الـتـحـقـيق طـلب الطـعن بـدءاً وعـدم رفـعه إلى مـحكـمـة اجلـنـايات

هدورين في حلقة مُفرَغة. بصفتها التمييزية حَفاظاً على الوقت واجلهد الضائع ا
شتكي أو ا آالف الطعون تردُّ لهذا السبب واخلطأ هو سوء فهم ا عشرات بل مئـات ور

ادة.  عدم معرفة محاميه بهذه ا
ـقـيـاس الـذي يـفـصل بـ ـاذا ال يـجـوز الـطـعن بـقـرارات الـقـاضـي اإلعـداديـة? ومـا هـو ا

القرارات اإلعدادية وغيرها? 
قيـاس هو سؤالنـا: هل قرار القاضي فـاصل في الدعوى? والقرار ا
الـفـاصل في الــدعـوى هـو الـقــرار الـنـهـائـي الـفـصل أي قـراره
بغـلق الدعـوى لعـدم كفـاية األدلـة أو إحالـة الدعـوى للـمحـكمة
اخملـتصـة بكـفايـة األدلة والقـرائن إلدانته واحلـكم علـيه. ثالثة
أربـاع قـضـايـا مــحـكـمـة الـنـزاهـة تُـحــال إلى مـحـكـمـة اجلُـنَح
حــسب تـكــيـيـف قـاضي الــتـحــقـيق ومــحــكـمــة اجلُـنح تُــغـلق
األكثريـة أو تكتفي بحكم صـوري غرامة ربع مليون مع حبس

بإيقاف التنفيذ.

روجه ب ـادة ا ـتاز به من سـرعه في انتـشار ا ا  يُعـتبـر االعالم مفـصل مهم لـلتـرويج 
ـتـابـع والـتي أصـبـحت وسـيلـه فعـاله جـداً في يـومـنا هـذا وذلك من خالل ـشاهـدين وا ا
ا أدى الى امتهانها من قبل مواقع التواصل االجـتماعي التي وصلت لكل بيت عـراقي 
شاهدات ئـات او آالف ا الـبعض واصبـحت تدر ارباحـاً كبيـره على أصحـابها وحتـصد ا
ـاديه للعديـد من الشباب وفـتحت لهم افاقـاً كبيره وهـو حق مشروع في تـطوير اجلوانب ا

ومصدر للرزق.
ـواضــيع مــحــظـورة ــواقع من خالل تــرويــجـهـم  اال ان الــبــعض اســاء اســتـخــدام هــذه ا
اجـتمـاعياً والـبعض مـنهـا يجـرمه القـانون والـبعض ترفـضه األعراف والـتقـاليـد وبعـضها

بعيد جداً عن االخالق العراقيه االصيله.
وحديثـنا الـيوم عن حالـة ال نستـغرب ان تُـطبل لهـا مواقع الـتواصل االجتـماعي ويـتناقـلها
الشباب من كال اجلنـس وتُشاهدها العوائل بخجـل وخوف بذات الوقت فعندما نشاهد
لـقاءً مـصـور من قـبل شـخص يـلـتـقي بـشـاب وفـتـاة في مـكان مـجـهـول لـيـوجه لـهم أسـئـلة

خاصة جداً عن كيفية العيش معاً في مكان واحد خارج نطاق الزوجية.
ليتم اإلجـابة عـلى هذه الـتساؤالت بـكل ثقـة وبدون تـردد وإعطاء الـتبـريرات وتبـويبـها على

وافقة ذويهم. انها طبيعية و
فلو تأملنا قليالً في سبب ذلك وهل اصبح الترويج للمواضيع االباحيه امراً طبيعياً?

قـصود مـنه خلق مـادة دعائـية لـتُعـطي جو فـكري وضوءً وضـوع اكبـر من ذلك وا ام ان ا
. وضوع لم يأخذ ردة فعل قويه قانونياً واجتماعياً اخضر لفعل ذلك على اعتبار ان ا

فال زلنا نُحـارب آفة اخملدرات التي نخرت جسد الـبعض واودت بحياة بعض الذين نذروا
كافـحتها من قـواتنا األمـنية لتـظهر لـنا مثل هـذه النماذج. فـلماذا لم تـفعلوا ذلك انفسـهم 

اذا هذا النشر وما هو دور أهلهم واقاربهم? باخلفاء و
ـعـدل في مادته1/ 394 فـلو راجـعـنا قـانـون العـقوبـات الـعراقي رقم 111 لـسـنة 1969ا
ـثل هـذه األفـعال اخملـلـة بـاالداب الـعامـة لـوجـدنا ان و399 و 401 والـتي جـاءت مانـعـة 

شوع منعها وجعل لها عقوبات تصل الى احلبس. ا
كــمـا وروجت بـعض مــواقع الـتـواصـل االجـتـمـاعـي مـوضـوعـاً خــطـيـراً جــداً وكـشـفت عن
تصـرف ال اخالقي السـتـاذ يسـتـدرج احدى طـالـباته بـالـضغط والـتـهديـد والـترغـيب لـفعل
الفاحـشة معـها والـتي تركهـا أهلهـا امانـة في عنقه. فـأين األمانـة الوظيـفية وأين الـرسالة

التعليمية وقبل كل ذلك اين مخافة الله.
مـاهذا االنحـدار األخالقي وما هذا االسـتهتـار في اعراض النـاس فهل فكـرت يابعـيد بأن

تكون هذه بنتك او اختك او خطيبتك او زوجتك?
كن الـسكـوت عنـها فـهي محـرمة ديـنيـاً واجتـماعـياً واخالقـياً حقـاً انهـا قضـية كـبيـرة ال 

ن اعتبر. ذكور) ليكون عبرة  ادة ( 393/1 و2/ج) (من القانون ا وجب ا وقانوناً 
فالتدريس مهنة إنسانية واخالقية قال فيها الشاعر:

ُعَلمُ أَن يَكونَ رَسوال قُم لِلمُعَلمِ وَفهِ التَبجيال          كادَ ا
كـافـحة ومـنع هـذه احلاالت والـتي كـانت والتزال مـصـدر قلق فـاألمن االجـتمـاعي يـحتـاج 

لألسرة العراقية.
رسالتنـا اليوم هي دعوة للتكـاتف اجملتمعي ضد كل من يحاول
ـنظومة الفكـرية للشباب والـعمل على حتص الذات العبث با
ـا يضمن احملـافظة على دوام اإلنسانيـة للشـباب العراقي و

كاسب اإلبداعية لهم. ا

{ لواء دكتور 

-1-
قال الشاعر :

أقدّمُ استاذي على نَفْسِ والِدي 
وإنْ نالنِي مِنْ والدي الفضلُ والشَرَفْ

فذاك مُربي الروح والروح جوهر 
وهذا مُرِبي اجلسم واجلسمُ مِنْ صَدَفْ 

-2-
ـدرسون  –عـبر الـتاريخ  –من وجـدان تالمـيذهم مـوقـعا مـتـميـزاً فـريد احـتل االساتـذة وا
بـحـيث سوّغ لـلـشاعـر أن يقـارن بـ موقع االب  –وهو الـذي له عـلـيك حق احلـياة  –وب

االستاذ الذي يغذوك بالعلم فيكون مربيا لروحك .
أين مربي اجلسم مِنْ مربي الروح ?

وانتهى الشاعر الى تقد مربي الروح على مربي اجلسم 
في اشارة واضحة صريحة الى عَظِم مكانةِ االستاذ  ووجوب توقيره واحترامه .

-3-
وقد افضى بنا احلال الى جِيلٍ لم يكتفِ بأنْ لم يحفظ لالساتذة مكانَتُهم بل 

امـتـدت أيدي بـعض الـطائـش من أبـنـائه الى اساتـذتـهم بالـضـرب وااليذاء واالعـتداء في
مفارقة مرّة يندى لها اجلب خجال ..!!

-4-
في احلـوزات العـلـميـة حتى اآلن يـتـسابق بـعض الطَـلَـبة لـتقـد (حـذاء) االستـاذ الى قدمه

غادرة كما فعل بعض االمراء العباسي مع مؤدبهم ومربيهم . ح يهم باخلروج وا
-5-

ـتـتـبع أنْ يقف ـرض انـتـقـلتْ من الـذكور الـى االناث فال يـعـدم ا والـغـريب أنَّ عـدوى هذا ا
ن تَوَلَيْنَ تدريسهن..!! شاكسات  على انتهاكات فظيعة من قبل بعض الطالبات ا

-6-
واجـهة ب الـفريق  –بـ الطالب واالساتذة وأغرب من ذلك دخول الـعشائـر على خط ا

وازين والقوان ..!!  –خالفاً لكل ا
-7-

كانوا يُقبّلون يد االستاذ كما كانوا يقبّلون يد الوالد .
واليوم ال يتـورع بعض األشرار من اجتراح أفـظع ألوان االساءة والتوهـ بحق اساتذتهم

عوضاً عن تلك القبالت ..!!
-8-

ـيـادين احلـيـاتـيـة  ان انـخـفـاض مـنـاسـيب الـعـامل األخالقي تـنـعـكس عـلى الـقـطـاعـات وا
وتضيف الى أعباء احلياة ومراراتها مرارة جديدة .

ان االخالق عماد الطمأنينة واالستقرار في اجملتمع .
وصدق الشاعر حينما قال :

ا اال األخالق ما بقيتْ  وا
فان هُمُو ذهبتْ أخالقُهم ذهبوا 

ومن هنا :
تـبـرز احلـاجــة الى تـفـعـيل االهــتـمـام والـتـركــيـز عـلى الـعـامل

االخالقي حِفاظاً على البقية الباقية مِنْ ماء الوجوه .
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اخـــتــتـــمت اجلـــمــعـــيـــة اخلــدمـــيــة
للسياحة والفندقة التعاونية اعمال
ــلـتـقى الـسـنــوي االول لـلـسـيـاحـة ا
ــجــمـوعــة تــوصــيـات والــفـنــدقــة 
اهمها تفعيل الشراكة ب القطاع
ــشـــاركــة احلــكـــومي واخلـــاص و
ـانـيـة من اجل تـشـريع الـقـوان بـر
اخلـاصة بـتنـشـيط وتفـعـيل القـطاع
ــا يـتـنــاسب مع حـجم الــسـيـاحي 

الثروات السياحية في البلد.
لتقى اقيم في قاعة وقال بيان ان (ا
ـنـصــور مـيـلـيـا قــرطـبـة في فــنـدق ا
بــبــغـداد يــوم الــسـبت  11حــزيـران
اجلــاري بـــرعــايـــة رئــيس مـــجــلس
الــنــواب مـحــمــد احلـلــبــوسي الـذي
اوفـد نــائب رئــيس جلــنــة الـثــقــافـة
والسيـاحة واالثار النـيابية سـميعة
الــغـالب لــتــمــثـــيــله والــقـــاء كــلــمــة
بـالنـيـابة عـنه ركـزت فيـهـا على دعم
ـان وجلـنـة الـثــقـافـة لـلـجـهـود الــبـر
ــبـــذولـــة من اجل تـــنـــشــيـط عــمل ا
الواقع السياحي في البلد وامكانية
االســـهــام بــايـــجــاد الـــتــشـــريــعــات
الـــقــانـــونــيـــة الــتي تـــســاعـــد عــلى

التسريع في انعاش السياحة).
l «Ë dOOGð

واضـاف ان (رئيس اجلـمـعيـة عـمار
يــاســـر كــطـــان طــالـب خالل كــلـــمــة
االفــتـتــاح بــتــضــافــر اجلــهــود بـ
ـعـنـية احلـكـومـية جـمـيع اجلـهات ا
ـمــثــلــ لـلــقــطـاع ــانــيــة وا vI²K∫ جانب من فعاليات ملتقى السياحةوالــبـر
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اعلن محـافظ ذي قار الـدكتور مـحمد
هـــادي الــــغـــزي عن اســــتـــحــــصـــال
اســتـثـنــاء بـشــمـول أصـحــاب عـقـود
315 في احملافـظـة ولكـافـة الوزارات
بــتـوزيع قــطع االراضي  مــبـيــنـا ان
االســتـــثـــنــاء ســـيــعـــمم عـــلى كـــافــة
احملـــافــظــات).وذكــر بــيـــان تــابــعــته
(الـزمــان) امس ان (قـرار االسـتــثـنـاء
جاء جـوابـاً علـى كتـاب مـحافـظة ذي
قــار والــذي تــضــمن طــلــبــا لالمــانـة
الـعــامـة جملـلـس الـوزراء بـاســتـثـنـاء
عــقـود 315 وشــمــولــهم بــعــد ورود
كتـاب وزارة اإلسـكان مـؤخـراً والذي
قـــضى بــعــدم شــمـــولــهم).وبــاشــرت
مديرية بلدية الناصرية بتشغيل 11
آلــيــة جـــديــدة ضــمـن مــشــاريـــعــهــا
ـديـنة وذلك بـعـد ايام اخلـدميـة في ا
من استالمها بـشكل رسمي باشراف
الغزي .وتـعد االلـيات اجلديـدة دفعة
اولى من مجمـوعة الـيات اعلن عـنها
احملافـظ تضم 38 شـاحـنـة وبـلدوزر
وســيـارة انــارة وكــابـســات ســتـصل
الـنـاصـريـة عـلى دفـعـات في غـضـون
شــهـريـن  ضـمـن مـشــروع كــانت قـد
ادرجــته  احملـافــظـة ضــمن مــشـاريع

صندوق االعمار خلطة 2021.
ويـاتي تـعـزيز اجلـهـد االلي لـلـبـلـدية
في اطــار دعم خــطـطــهــا في تــنـفــيـذ
ـشاريع مـشاريع الـبـنى الـتـحتـيـة وا

اخلـدمـيـة اخملـتـلـفـة . واعـدا بـتـذلـيل
الـعـقـبــات كـافـة.وزار الـغـزي  مـوقع
الـعمل في مـشـروع مـطار الـنـاصـرية
الـــدولي في مـــديـــنــة اور االثـــاريــة 
وتفـقـد سيـر الـعمل ومـراحل االجناز
فيه .واستمع الى شرح تفصيلي من
ـنـفذة عن الـكوادر الـفـنـية لـلـشـركة ا
بــرنــامج الــعــمل والــيــات الـتــنــفــيـذ
مــوجـهـا بــتـذلـيل الــعـقـبــات وتـقـد

طلوبة. جميع التسهيالت ا
 كـــمــا شـــدد عــلى ضـــرورة االلــتــزام
ــعــايــيــر الــفــنــيـة ــواصــفــات وا بــا
لـــلــــمـــشـــروع فــــضال عن الــــتـــقـــيـــد
بالـسقـوف الـزمنـية احملـددة لالجناز

والتسليم .
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تــعـلن وزارة خـارجـيـة جـمــهـوريـة الـعـراق عن وجـود مــنـاقـصـة البـرام عـقـد
نتسبي بعثاتنا واسرهم باخلارج التأم الصحي لتغطية نفقات العالج 
ادة (17) من تـعـليـمـات اخلـدمـة اخلـارجـية رقم (1) لـسـنة ووفـقـا الحـكـام ا

وازنة التشغيلية. 2010  ضمن ا
ناقـصة من اصحـاب الشركات الـرصينة في فعلى الـراغب باالشـتراك في ا
مجال الـتأم الصحي مراجـعة مقر سفارة جمـهورية العراق في (لندن) في
العنـوان التالي (Queens Gate 21 London, UK SW75JE) للـحصول
ـناقـصة مـقـابل مبـلغ قدره (100$) مائة عـلى كافـة مسـتـندات ومـتطـلـبات ا

دوالر امريكي غير قابلة للرد.
عــلى ان تُـسـلم الــعـطـاءات داخل مُــغـلف مُـغــلق ومـخـتــوم في الـعـنــــــــــوان
وافق ـوعـد اقـصـاه في الـساعـة الـثـانـيـة ظهـراً لـيـوم (االربـعـاء) ا (اعاله) 
ـدة نـفـاذيـة ال تـقل عن (180) يـوما 2022/6/22  لـقـاء وصل يـؤيـد ذلك و
ـنـاقـصـة عـلى ان يُـرفق مع الـعـطـاء تـأمـيـنـات اولـية تـبـدأ من تـاريخ غـلق ا
بلغ (160.000) مائة وستون الف دوالر امـريكي كما نُحيـطكم علما بانه
سيعقد مؤتمرا في مقر السفارة (اعاله) في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا
وافق 2022/6/16  لالجابـة علـى اسئـلة واسـتفـسارات ليـوم (اخلمـيس) ا
قـدمة وسـيتم فـتح العـطـاءات من قبل جلـنة فـتح العـطاءات في الشـركـات ا
ـتأخرة عن نـاقصة وسـوف ترفض الـعطاءات ا ذات اليـوم اخلاص بغـلق ا

التوقيت احملدد.
ـناقـصة عـطلـة رسميـة فان يـوم العـمل الذي في حـال مصادقـة تاريـخ غلق ا
يـلـيه سـيـكـون مـوعـد تــاريخ الـغـلق وسـيـسـتـبـعـد كل عـطـاء غـيـر مـسـتـوف
ـناقـصـة ويتـحمل من تـرسو للـشـروط الواردة في االعالن وشـروط وثائق ا
ـكن االتصال علـومات  زيد مـن ا ـناقصـة اجور الـنشـر واالعالن و عـليه ا

عبر البريد االلكتروني:
ــــوقع االلـــكــــتـــرونـي لـــلـــوزارة: con.legdep@mofa.gov.iq او زيـــارة ا

. www.mofa.gov.iq
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ــرقم (٢٠٩٥٣٤ في ٢٠٢٢/٥/٢٤)الـصــادر من مــديـريه بــلـديـة فـقــد الـوصل ا
ـبـلـغ قدره ١٠٠٠٠٠٠ ـواطـنـة (انـتـصـار سلـمـان حـسن) و الـعـمـارة بـاسم ا
مليـون دينار عن قيـمة تأمـينات حانـوت رقم ٨ العروبـة فعلى من يعـثر عليه

تسليمه إلى جهة اإلصدار
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www. uotechnology.edu.iq

E . mail: ge@uotechnology.edu.iq

١- يسر (وزارة الــتـعــلـيـم الــعـالـي والــبـحـث الـعــلـمـي / الــجـامــعـة الـتــكـنــولـوجــيـة) دعوة
ـؤهل وذوي اخلـبرة (شـركات ومكـاتب) لتقـديــم عطـاءاتهم للـعمل اخلاص مـقدمي الـعطاءات ا
?UN?Ð W?‡‡‡D?O?;«  «d?‡‡‡L?*«Ë W?‡‡F ) وبـكـلـفة تـخـمـينـيـة قـدرهــــا U?'« W?‡‡ÝU?‡z— W‡‡‡¹U?M?Ð qO?¼Q?‡‡ð) بـــمنـاقـصة
(٦٦١٫٥٤٥٫٠٠٠) سـتــمــائـة وواحــد وســتـون مــلــيـون وخــمــسـمــائــة وخــمـســة واربــعـــون الف

ــدة اجنـــاز (١٨٠) يـــــوم .  دينارعراقي و
ـشــروع تأهيــل بنايـــة رئاسـة اجلامعـة  توفيره من صنـــدوق التعليــم ــالي  ٢- االعتمــاد ا

العالــي.
٣- عـلى الـراغـبـ في شـراء وثـائق العـطـاء مـراجـعـة اجلـامعـة الـتـكـنـولـوجيـة/ شـعـبـة الـعـقود
احلـكومية الكائنة في بــغـداد / الـرصافـة/حـي الوحدة/مـحــلـة ٩٠٦ / شارع الصناعة بعد دفع
مـبـلغ شـراء الــوثـائق غـيـر قـابل لــلـرد قـدره (٢٥٠٫٠٠٠) مـائـتـان وخـمــسـون الف  ديـنـار عـراقي
عـلومـات من خالل مراجـعة شـعبـة العـقود احلـكومـية  او زيـد من ا وباألمـكان احلـصول عـلى ا

وقع االلكتروني  زيارة ا
  (E-mail:gc@uotechnology.edu.iq   خالل ساعـات الــدوام الـرسـمي من السـاعة (٨:٣٠)

قدمي العطاءات . صباحاً إلى (٢:٣٠) بعد الظهر وكما موضح بالتعليمات 
٤- يـتم تسـليم الـعطـاءات إلى العـنوان االتي  (الــعـراق / بــغـداد / الــرصافــة / حـي الوحدة /
مـحــلـة  ٩٠٦ /شـارع الــصـناعـة / الــجـامـعـة الــتـكـنـولــوجـيـة / بـنــايـة رئـاسـة الــجـامـعـة /
ساعـد العلمي) من صبـاح اليوم التالي لإلعالن والى غــايـة الساعة (١٢) ظهـــراً مكـتب السيد ا

ناقصـــة) .  صادف ٢٠٢٢/٧/١٤ (موعد غلـــق ا بتوقيت بغــــداد في يوم ( اخلميس ) ا
ثليهم الراغب باحلضور في العنوان ٥- سيتم فتح العـطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 

ناقصة . وعد غلق ا أعاله الساعة (التاسعة) صباحاً من اليوم التالي  

صـادف (٢٠٢٢/٧/٧) في تمـام الـساعـة العـاشـرة في شعـبة ٦- سيـعقـد مـؤتمـر يوم اخلـمـيس ا
العقود احلكومية لالجابة على جميع أستفسارات مقدمي العطاءات.

ـنصة ٧- يجب أن تـتضمن الـعطـاءات  ضمان لـلعـطاء (على شـكل خطـاب ضمان ) مـرحل على ا
وجب صك مصدق صادر عن ركزي العراقي أو  االلكترونية خلطابات الضمان التابعة للبنك ا
مـصـرف عــراقي مـعــتـمـد مــعـنــون الى اجلـامــعـة الـتــكـنــولـوجـيــة بـنــسـبـة (٣ %) أي مــايـعـادل
ائة وستـة واربعون الف وثالثـمائة وخمـسون دينار (١٩٫٨٤٦٫٣٥٠) تسعـة عشر ملـيون وثمـا
ـنـاقصـة اجـور النـشر واالعالن دة (١٢٨) يـوم ويـتحـمل من تـرسو عـليه ا عراقي الغـير ونـافـذاً 

علماً ان اجلامعة غير ملزمة بقبول أوطـــأ العطـــاءات .
طلوبة ضمن ورقة بيانات العطاء. عايير ا ٨- يتم استبعاد اي عطاء غير مستــوفي ألحد ا

ـقـــدمي الـعــطـاءات اضــافـة أو حـذف أو الــتـعــديل عـلى كل مـن (تـعـلــيـمــات مـقـدمي ــكن  ٩- ال
العطاءات ,الشروط العامة للعقد ).

ناقـصة وبـأي مرحلـة من مراحـلها دون ان  ١٠- بــأمكــــان اجلــامـعــــة التـكنـولوجيـة الغـــــاء ا
تتحمل اجلامعة أي مسؤوليــة .
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ؤكـد أن تـوافـر األمن في مـجـتمع من ا
مـــا يـــحـــقق ســـعـــادة هـــذا اجملـــتـــمع
ـنــحـه فـرص الــتــنــمــيــة والــتــقـدم و
ونقـيـضه اخلـوف واجلـوع وقـد صوَّر
ـــقـــارنـــة بــ لــنـــا الـــقـــرآن الـــكــر ا
احلـالـتـ في قــوله تـعـإلى: ((وَضَـرَبَ
ةً طْـمَـئِـنـَّ الـلَّهُ مَـثَـلًـا قَـرْيَـةً كَــانَتْ آمِـنَـةً مـُّ
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
هِ فَأَذَاقَـهَا الـلَّهُ لِـبَاسَ الْـجُوعِ بِأَنْـعُمِ اللـَّ
وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُون)) (سورة

النحل.(112
ـــة إن حــصـــلت مـــرة أو مــرات اجلــر
قـلــيـلــة ال تـعــد ظــاهـرة أو مــتـوطــنـة
ولـكــنـهــا إن تـكــررت بــنـمط إحــصـائي
عـددي مــتـتــالي في الــعـدد واالســلـوب
ــكن أن يــطـلـق عـلــيــهـا واخلـطــورة 
ظاهـرة فاحلـالة الـواحـدة يشـترط لـها
ـتـعـدد لـكي تـسـمـى (ظـاهرة الـتـكرار ا
أمنـيـة) كـونهـا إخالل بـحـالة األمن أو
باحلـقيـقة هي تـعدّ (ظـاهرة إجـرامية).
وسنـحاول فـي هذا الـبحـث أن نتـناول
"الـظــاهــرة اإلجــرامــيــة" في مــحــاولـة
للتعرف على أسبابها وكيفية رصدها
ومؤشرات التنبؤ بها وطرق التصدي
ـــا لــهـــا من خــطـــورة عــلى أمن لــهــا 

األفراد واجملتمع.
ÍuG  n¹dFð

الـــتــــعـــريـف بـــالــــظـــاهــــرة االمـــنــــيـــة
واالجرامية:

في اللغة الـعربية : يقـال "ظهر" الشيء
ظهـورا أي تبـ وبرز بـعد خـفاء ومن
ــكن الــقــول إن الــتــعــريف الــلــغــوي 
الظاهرة اإلجرامية هي: "اجلرائم التي
بـرزت بـعـد خـفـاء وتــتـطـابق بـضـروة
تـــكـــاد أن تـــلـــبس كل واحـــدة مـــنـــهـــا
األخرى".  وفي الـلغـة اإلنكـليـزية: جند
أن كلـمـة ظاهـرة في الـلغـة اإلجنـليـزية
PHENOMENONوتعنـي واقعة أو
حادثة نادرة أو شخـص فائق البراعة
فالـظـاهرة اإلجـرامـيـة تعـني "احلـادثة
الــنـــادرة الـــتي يـــتـــصف مـــرتــكـــبـــهــا
كن بالبراعة".. من التـعريف السابق 
القول إن التعريف في اللغة اإلنكليزية
يـتــجه إلى صــفـة هــامــة في الـظــاهـرة
اإلجرامـيـة وهي "الـندرة" والـنـظر إلى
مرتكبها بـأنه " شخص فائق البراعة"
ـــعــــني في الــــلـــغـــة وفي حـــ كــــان ا
ـضمـون كـما العـربـية أدق من حـيث ا

سنرى في التعريف االصطالحي.
 الـــتـــعـــريـف االصـــطالحـي: مـــفـــهـــوم

الظاهرة اإلجرامية يـعني بأنها "تكرار
وقـــوع نــــوع مـــعــــ من اجلــــرائم في
أماكن معـينـة بأسلـوب إجرامي واحد
خالل فـــتـــرات زمـــنـــيـــة مـــتالحـــقـــة" 
ة "بـأنـها ويعـرفـهـا خبـراء عـلم اجلـر
تكرار وقوع الفعل اإلجرامي مع تماثل
اإلسلوب في حاالت تعددها سواء في
فـتــرة زمـنــيـة واحــدة أو عـلى فــتـرات
زمنيـة في منـطقة جـغرافـية واحدة أو
ناطق اجلغرافية سواء احتد تتعدد ا
االشخاص الفاعلون لها أم اختلفوا .
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إن إهـــمــــال الـــظــــاهــــرة األمـــنــــيـــة أو
ــبــكـر اإلجـرامــيــة وعــدم الــتــصــدي ا
ــنـــظم واخملــطـط واجلــاد لـــهــا في وا
بـــدايـــاتـــهـــا يـــؤدي الى تـــفـــاقـــمـــهـــا
وتوسعـها وانتـشارها وتـصبح عمـلية
السيـطرة عـليـها مـكلـفة وصـعبة. وفي
الــوقت احلــاضـــر تــخــتــبـــر الــشــرطــة
الــبــريــطــانــيــة بــرمــجــيــات مــتــطـورة
ة ـكان اجلر تساعدهـا على التـنبؤ 
نـظومة وزمانهـا قبل وقـوعهـا تقـوم ا
اط واجتـاهات حوادث على دراسـة أ
ــعـلــومـات سـابــقــة وحـالــيــة ثم ربط ا
بجـمـلـة بـيـانـات أخرى بـيـنـهـا تـقـارير
جنـائيـة وتـقديـرات أمنـيـة وملـفات عن
سـلــوك اجملــرمــ عــلى غــرار نــشـرات
ادة األرصاد اجلوي وتُستخدم هذه ا
ـنـاطق الـسـاخـنة مجـتـمـعـة لـتـحديـد ا
وبـؤر االنــحـرافـات اجلــنـائــيـة بــحـيث
تـتمـكـن قـوات الشـرطـة مـن تخـصـيص
موارد وقوات كافيـة لتلك األماكن التي
رجح ان تقع فيها جرائم محدَّدة. من ا
 لقـد ساعـدت الـتكـنـولوجـيـا في النـمو
ـتـسـارع  لـفن "الـتــحـلـيل الـتـنـبـؤي" ا
ويجـري اخـتـبارهـا بـصـورة سـرية في
بـريـطـانـيـا بعـد جتـربـتـهـا بـنـجـاح في
ـــفــيـس بــواليـــة تـــيــنـــسي مــديـــنـــة 
ـديـنـة ان األمـيـركـيـة وأكــدت شـرطـة ا
الـبــرمـجـيــة اجلـنــائـيــة كـانت الــسـبب
ـــة األســـاسي في انــــخـــفـــاض اجلـــر
ـائة وجـرائم إجـمـاال بـنـسـبة  31في ا
ـائة. العـنف حتـديـدا بنـسـبة  15في ا
كما كـانت التـكنولـوجيـا اجلديدة وراء
ـعــنـويـات بــ أفـراد شـرطـة ارتـفـاع ا
ــديـــنـــة بـــزيـــادة مـــعـــدالت الــقـــبض ا
والــتـوقــيـف وإشـعــارهـم بــأن عـمــلــهم
يحـقق نـتـائج مـلـمـوسـة ويـقـول جون
وليامز من وحدة التحليل اجلنائي في
ـــفـــيس "ان الـــبــرمـــجـــيــات شــرطـــة 
اجلديـدة أداة اشد فاعـليـة من الـتحرك

ـة الكتشاف مـرتكبها بعد وقوع اجلر
ـنطـقة ألنهـا تضع أفـراد الشـرطة في ا

وقت ارتكاب اجلرائم". 
 وفي بـريطـانـيـا اسـتـخـدمت (تـقـنـيات
الــتـحــلــيل الــتــنــبــؤي لــلــتــعـرف عــلى
السـجنـاء الـذين انهـوا محـكـوميـاتهم)
ــــرجح ان يـــــعــــودوا الى عــــالم ومن ا
ة مجـددا باالستـناد إلى ظروف اجلر
مــثـل الــســـكن ومـــســتـــوى الــتـــعـــلــيم
والــعالقــات اخلــاصــة واالجــتــمــاعــيـة
ط احلـيـاة ودائـرة ـالي و والـوضع ا
األصدقاء وتعاطـي اخملدرات والكحول
واقف. واحلالة العاطفية والسلوك وا
ـــفـــروض بـــأجـــهــــزة مـــكـــافـــحـــة إن ا
ـة وبـخـاصـة أجـهـزة الـشـرطة اجلر
ـــكـــافـــحـــة الـــظـــواهــر وهي تـــخـــطط 
االجـرامـيــة او احلـيـلــولـة دون حتـول
(حـــاالت) جــــنـــائــــيـــة إلى (ظــــواهـــر)
صـادر التى إجرامـية أن تـبـحث عن ا
ـكن الــتـنــبـؤ من خـاللـهــا بـاحــتـمـال
حـدوث مــواقف أمــنــيــة مــسـتــقــبــلــيـة
ـعـلـومـات  ـصــادر وا ودراسـة تـلك ا
والبـيـانـات النـاجتـة عـنـها وجـمـعـها
وحتـلــيــلـهــا وتــفـســيــرهـا وعــرضــهـا
كنه احلصول بصورة مبسطـة حتى 
منهـا على (مؤشـرات جيـدة) تسهم فى
وضع اخلـــطــة الـالزمـــة الحــتـــواء ذلك
ـصــادر والـتي ـوقف األمــني وتــلك ا ا
يــســتــقى مــنــهــا الــتــنــبــؤ الــبــيــانـات
ـعلـومـات الـالزمة لـنـشـأته وقـيـامه. وا
ويـتـمــثل ذلك الـتــصـور في الـعــنـاصـر

التالية:
1. دراسة العوامل الناجتة عن التطور
الـهــائـل في أجــهــزة االتـصــال والــتي
ـة أسـفـرت عن انـتـقــال أسـبـاب اجلـر

ب اجملتمعات.
2.توقع إمكانية حدوث بعض اجلرائم
ـسـتـقـبلـيـة أثـنـاء الـتـخـطيط األمنـيـة ا

واجهة جرائم أخرى حالية.
3.دراسـة تـطـور اسـتـخـدام الـتـقـنـيـات
ــة وآثـاره احلــديـثــة فـي عــالم اجلــر

ستقبلية. األمنية ا
ــسـتـقـبـلـيـة 4. تـصـور االحـتـيـاجـات ا
جلـهـاز الـشــرطـة من الـقـوى الــعـامـلـة
ــعـدات واألســلــحـة الـتــجــهـيــزات وا
ــــركــــبــــات.. الخ وكــــذا الــــتــــوزيع وا
اجلـــغـــرافي لـــلـــوحـــدات الـــشـــرطـــيـــة
سـتقبـليـة إلى زيـادتها أو واحلاجـة ا
إعادة توزيعها تبعاً للزيادة السكانية
والــــتــــوسع الـــــعــــمــــراني عـن طــــريق
استخدام بيانات وإحصاءات التاريخ
األمـــــــني والـــــــواقـع األمـــــــنـي وكــــــذا
باالسـتـعـانة بـاإلحـصـاءات السـكـانـية
والعـمرانـية واالقتـصاديـة وغيـرها من

تخصصة. اإلحصاءات ا
ـــكن بـــذلك الــــتـــنـــبـــؤ بـــبـــعض  .5و
ـستقـبلـية للـحالة األمـنية ؤشرات ا ا
والـتي تــسـاهـم في وضع االحـتــمـاالت
ــؤكـدة والــتي يـســتـنــد عـلــيـهـا شـبه ا
اخملـــطـط األمــــني بــــجــــوار مـــهــــاراته
وخـبـراته الــعـمــلـيـة فـي وضع اخلـطـة

ــواقف احلــرجــة األمــنــيــة الحــتـــواء ا
ستقبلية أو احلد من تفاقم آثارها. ا
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 يـشـكل اإلحــصـاء دوراً هـامــاً ألجـهـزة
األمن في مـــجـــال الـــتـــنـــبـــؤ وقـــيـــاس
ــــكن ــــة إذ أنه  اجتــــاهــــات اجلــــر
لإلحـصـاء أن يـعــطى مـؤشـرات جـيـده
ـة وبالتحـليل الرقمي عن حالة اجلر
كن اسـتنـتاج مـدى فعـاليـة إجراءات
كـافـحـة ومدى كـفـاءة األجـهـزة التي ا
كـافحة ومعـرفة األماكن التي تتولى ا
تـكـثـر بــهـا ظـواهــر إجـرامـيـة مــعـيـنه
وأوقـــــات ارتـــــكـــــاب هــــــذه اجلـــــرائم
وأسـلــوب ارتــكــابــهــا وهــذا بــالـطــبع
يـــســـاعــــد في وضع اخلــــطط الالزمـــة
كـافحـة اجلـرائم كـما أن اإلحـصاءات
تــســـاعــد عــلـى الــتـــعــرف عـــلى حــجم
الظـاهرة اإلجـراميـة وتطـورها بـإجراء
ـقـارنـات بـ أعـداد اجلـرائم وكـذلك ا
مــعـــدالت تــغـــيـــرهــا مـن خالل دراســة
حتــلـيـل الــسالسل الــزمــنــيــة كــمـا إن
استخدام األساليب اإلحصائية يساعد
ـنـاسـبـة في صـنع اخلـطط والـبــدائل ا
في مواجـهة حـاالت احتـمالـيه (ظروف
ـــكن حتـــلـــيل عـــدم الــتـــأكـــد ) كـــمـــا 
البـيانـات حتلـيالً علـميـاً للـتعـرف على
البــســـات الــتي أحــاطت الــظــروف وا
بـــارتــكـــاب اجلـــرائـم وقـــيـــاس درجــة
االرتـــبــــاط (مـــعــــامل االرتـــبــــاط) بـــ
الـظــواهـر اإلجــرامـيــة اخملـتــلـفــة عـلى
برامج حـديثـة إضافـة إلى الـتطـبيـقات
احلــاســوبــيـــة لــلــتــنـــبــؤات األمــنــيــة
والــتـــدريب الـــعــمـــلي لـــلـــمــشـــاركــ

والـتـعــريف بـالـتــطـبـيــقـات الـشــرطـيـة
واجملــــاالت األمــــنــــيــــة الــــتـي يُــــمــــكن
اســـتــــخـــدام هــــذه األسس إلدارتــــهـــا
وتــفـــعـــيل األداء األمـــني فـــيـــهــا. ومن
الضروري عـلى البـاحث في الـظاهرة
االمنيـة تميـيز الـظواهر اإلجـرامية عن
غـيرهـا مـن أنواع الـتـعـدد في اجلـرائم
فقد يـتعـدد النشـاط اإلجرامي ويـتكرر
إال أنه ال يشكل ظاهرة إجرامـية معينة
وال يعني توطناً لها وليس معنى ذلك
أنه يقل أهـميـة عـنهـا فـكالهمـا ينم عن
خطـورة إجرامـيـة ويقـتـضي إجراءات
مواجهة قوية ونتعرض لتلك احلاالت

لتمييزها وفك االرتباط بينهما.
∫WO «dłô« …d¼UE « d UMŽ

1.تكرار وتعدد وقوع الفعل اإلجرامي:
العنصـر األساسي في تكـوين الظاهرة
اإلجــرامــيــة هـــو الــتــكـــرار والــتــعــدد
فــــحـــادث واحــــد ال يــــشــــكـل ظــــاهـــرة
إجـرامـيـة. وشـرط الـتــعـدد ال يـسـتـلـزم
عددا محدودا من اجلرائم ولكن يكفي
أن يرتفع مـعدل إرتـكاب نـوع مع من
اجلــرائم بــصــورة غـــيــر مــعــهــودة أو

مسبوقة.
2.أن يـنصـب الـتـكـرار علـى نـوع مـع

من اجلرائم.
وقع االلكتروني قال على ا { بقية ا
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ــوضـوع اوال  أســبـاب الــعــودة واضـحــة .. لي عــلى األقل .. وهـي خـطــورة ا
شوش ـشوشة لـدى الوطـنيـ ثانـيا  وجمـاهيـريته بـعد الـتسـويق ا وصورته ا
ـاني الـعــمـيق بــضـرره الـكــبـيـر رابــعـا  فـضـال عن ان جلـنـة االمن ثــالـثــا  وأ

والدفاع (قافلة) على مناقشته.
يـتحـدث الـكـثـيرون عن ان جـيـشـنا كـان في احلـقـبـة الفالنـيـة والـفالنيـة جـيـشا
مـحتـرفا  واحلـقـيقـة العـارية تـقول انـه لم يكن مـحتـرفا مـنـذ طبق فـيه التـجنـيد
عيب االجـباري الى العام 2003 بسـبب وجود اخلدمة االجبـارية  ولعله من ا
تـصـور ان جـيش زج به لـلـخـدمـة دون ارادته جيـشـا مـحـتـرفـا كـمـا نـطلـق على
ـتـطـوع جـيـشنـا قـبل االحـتالل  بل ان هـذه الـتـسمـيـة تـنـطـبق علـى جيـوش ا
الذين اخـتاروا اجليـش (حرفة / مـهنـة) لهم  وليـسوا ضـيوفا طـارئ لـفترات

محدودة وقسرية ...
عـليه حالة الـتطوع بعد 2003 هي األفـضل لو لم يكن اجليش تـوزع حصصا
ذاهب واالحزاب والـكتل وانتـشر فيه الـفساد وبقـسمة ضـيزى على االديـان وا

الذي ضرب كل مفاصل الدولة العراقية.
Í—U³łô« bOM−² « Íb¹R   «—d³

1- يذهب مـعظم مؤيدو فكرة التجنيد القسري حتت ضغط احلن الى جيوش
اضي وسـمعتها الـعالية وجمـاهيريتـها  متصورين ان في اخلـدمة االجبارية ا
وحـدة الـعراق من خالل ان ذلـك سيـخـلق تـعايـشـا ب الـشـيـعة والـسـنـة بيـنـما

احلقيقة تقول اآلتي .
آ. ان الشـعب متعايش بعد ان اكتـشف اللعبة القذرة لـبعض االحزاب الطائفية
.. مع ان االحـزاب االسالمـية في الـعـراق طائـفيـة بـرمتـهـا بسـبب ان تركـيـبتـها
واعضـائها من الـشيعـة لألحزاب الشـيعية  ومـن السنة فـقط لألحزاب الـسنية
كـون االكبر)  .. ومن هنـا نطـور االمر من الـكتلـة النـيابـية االكـثر عـددا الى (ا
ـؤاخـاة ب وعـنـدمـا تـصل احملاصـصـة الى هـذا احلـد فال يـنـفع معـهـا حـتى ا

هاجرين واألنصار. ا
ـثـل بـســيط يــؤكــد الالجــدوى في هـذا اجملــال وهــو ان الــيـمن ب. ســأكــتــفي 
ارسـلت لـواء مـشــاة لـدعم اجلـيش الـعـراقي خـالل احلـرب الـعـراقـيـة االيـرانـيـة
كمـوقف قومي  ولم تكن احلاجة اليه قائمـة فقررت فرقتنا وضعه في اخللف 
عركة وكانت حـاالت اطالق النار عاديـة في ذلك اللواء فتهـرع اليهم لنـجد ان ا
قــائــمــة بــ الـفــوج س والــفــوج ص ألن االول من الــعــشــيـرة س والــثــاني من
العشـيرة ص  وأن عـشيرتـيهـما حصـلت بيـنهمـا مشـاكل (دكات عشـائرية) ..
فكـيف سيـكون األمـر في بـلد الـدكة الـعشـائريـة رقم واحد ?? ورغم ان الـشعب
العراقي هو اكثر وعيا من الشعب اليمني بل هو الشعب الذي  قبول انتماءه
ــتــحــدة ) كــأول بــلــد في الــشــرق االوسط  اال ان الى عــصــبــة اال (اال ا
ذهبية بديال عملـيات التجهيل ونزع الهوية الوطنيـة والقومية  وإحالل الهوية ا
عنهـما رغم انها واحلمد لله انكـشفت كما اسلفتا اال انـها فعلت فعلها الى حد
ـيــزانـيــة شـعـبه مــا .. وبـالــتـالي فــأن من يـبــحث عن احلل عـلــيه ان ال يـضــر 
وبإنتـاج بلده ويؤثـر بل يبحث عنهـا بتشريع قـانون جتر الطائـفية  وغير ذلك

الكثير .
ج. حتى ان وجـد قانون شرع لـصالح الشعب فال بـد ان تكون هنـاك نسبة من
دوافعه اعالمـية لكـسب رضى ( مكون ) وأعـتقد غيـر جازم ان هنـاك نسبة من
وضـوع  وأعتقد ايـضا ان احلجة هي حتـقيق التوازن سنـة السلطـة يؤيدون ا
فـي اجليش  وهـذه بـدعـة حيـث ان ملـيـون جـندي شـيـعي قـادتـهم وآمـريهم من
اهل الـسـنـة ال يــعـنـوا شـيـئــا في حـسـابـات الـتــوازن  واحلل لـيس هـنـا بل ان
وضوع باحلوار كن ان يـحل ا كـون الذي يشعر ان الـقسمة كـانت ضيزى  ا
اجلاد في مـجلس الـنواب فهي لـغة ارقـام واضحـة فنـسبة الـسنـة والشـيعة في
ونـسـبـتـهم في اجملـتـمع اقل وضـوحـا  وأول فـكـرة ـسـلـحـة واضـحـة  الـقـوات ا
نـطـرح في احلـوار هي الـتـنـازل عن مـنصـب وزير الـدفـاع او جـعـله وزيـر دفاع

حقيقي غير منزوع الصالحية ومحسوب على اهل السنة كرقم صعب
د. هنـاك الدافع الوطني وبصـدده اقول هل ان الوطنيـة فقط في اجليش (خدمة
ــتــطـوع ال يــخــدم الــعـلـم ??   وهل ان تـعــيــ احملــاضـرين الــعــلم ) وهل ان ا
ـسـارح اجملـانـيــ لـيس فـيه وطـنــيـة  وهل ان زيـادة عـدد االطــبـاء واألسـرة وا
ونحن كـان لدينا مسرح للطفل منذ سبع عاما .. كل هذه ال وطنية .. الوطنية
احلـقـيقـيـة هي بـتـشـجيـع البـحث الـعـلـمي واخملـتبـرات ولـيس هـذا االجـراء غـير
ـثل الـعـراقي ( كـمل الـغـركـان غـطـة) دعـونا الـوطـني والـذي هـو يـنـطـبق عـلـيه ا

ا وصلنا اليه كي نعرف بعدها معنى الوطنية. نحس 
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ن يـحـبوا شـعـبـهم وجيـشـهم  ويـريدون ان يـكـون جـيشـهم جـيـشا 2- انـهم 
ن اختاروا (خدمة العلم) وليس الذين كسرت اراداتهم محـترفا مهنيا يتكون 
بخـدمة العـلم .. مع العـرض ان خدمة الـعلم تـتم بألف طريـقة فـكاتب الطـابعة 
وعـامل الـنـفـايـات  والـكـاتب الـذي يـحـارب الــتـجـهـيل والـتـكـفـيـر والـتـحـريض
الطـائـفي والعـاطل عن الـعمل الـذي يـربي اوالده على حب الـعـلم  وأحسن كل
ـواطن الـذي يتـطـوع في اجلـيش  وأقلـهم جـدوى هـو من يسـاق قـسرا هؤالء ا

للخدمة في اجليش ليهرب ليعود الينا مناضال وسياسيا وحاكما .
3- ان سوق 20 مـواليد في بـلد صـارت نفوسه 40 مـليونـا وفيه نسـبة شباب
عـالـيــة يـحـتـاج الى 40 مـركـز تـدريب و 20 مــديـريـة جتـنـيــد ومـديـريـة (عـامـة)
للـتجنـيد ويحتـاج الى رفد االنضـباط العـسكري بـألف عنصـر اضافي  فضال
عن ذلك سـيكـون لديـنا 200 الف جـندي مـكلف عـلى مدار الـسنة بـراتب احلد
االدنى (700) الف دينـار سـنويـا اي اكـثر من تـرلـيون ديـنـار سنـويـا وترلـيون
آخــر لـلـتــجـنـيـد والــتـدريب  وتـرلــيـون لـلــفـسـاد فـضـال عن ان في ذلك فـرصـة
ـشيـر من جديـد  فضـال عن ان الفـرهود سـيكـون مبـاحا اكـثر لضـهور رتـبة ا

من اي وقت مضى
4≠ كل هـذا بال جـدوى ألن من يـجـري صـنع جـاهـزيـته الـقتـالـيـة كـمـخـابـر على
الدبابـة ابرامز يـستغرق سـنة على اقل تقـدير وعندمـا يكون جاهـزا يتسرح من

اخلدمة
5- هل أن الــدولــة الـتـي تـضع (3) احــتــمــاالت اســئـلــة وتــنــتـشــر كــلــهــا قـبل
االمتـحانات قـادرة على سـوق اجلنـد واحلدود مفـتوحـة  واألحضان (الـدافئة)
ـسـلحـة ??  ومـاذا ستـفعل لـلـعشـائر واالحـضـان القـويـة لعـشرات الـفـصائل ا
الدولة عندما يرفض زعيم فصيل مسلح سوق مقاتليه ?? اعتقد ان احلل يكمن
سلحة مجزية خلدمة العلم في حينه بتشريع قانون يعد اخلدمة في الفصائل ا

وسينقلب السحر على الساحر
) يـوم طـلب مـني ف. أ. ر ســلـطـان هـاشم وزيـر 6- كـنت مـتــقـاعـدا (مـحـاربــ
ـدة شـهـرين الـدفـاع االسـبق رأيـا بـشـكـل شـخـصي بـأعـاده تـدريب االحـتـيـاط 
فأجـبته بأنه سيفـتح صفحة  من صـفحات الفـساد الذي انتـجه احلصار القذر
وسـيـكـون بال جـدوى  وهذا مـا حـصل .. فـكـيف االمـر اليـوم والـفـرهـود غطى

الرؤوس .
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ن ال يـعرفهـا هي ليسـت كالعـقائد الـتي نسـمع بها بل هي العقـيدة الـعسكـرية 
طلوبة سلـحة ا باختـصار شديد جتيب عـلى اسئلة كثـيرة منها حـجم القوات ا
ـنـاسب  والـتـدريب ـنـاسب  والـتـنـظـيم ا ومـهـامـهـا  والـتـسـلـيح والـتـجـهـيـز ا
ـناسـب  وال تبـتـئسـوا ان اخـبرتـكم ان جـيشـنـا ليـست لـديه عقـيـدة عسـكـرية ا
ترسم طريـقه  بسبـب ان العقـيدة  العـسكرية تـنبع من االسـتراتيـجية الـشاملة
لـلـبـلـد والـتي هي مـهـمـة مـجـلس الـوزراء ويـقـرهـا مـجـلس الـنـواب  والـبـلـد بال
استـراتيـجيـة شامـلة مـنذ الـعام 2008 حيـث كانت لـديه استـراتيـجيـة انشـائية
سرديـة ان لم تخني الذاكرة رغم انها ال تقل اهمية عن الدستور ولو كان لدينا
ـا فـكــر احـد بـالـعـودة  الى اخلــلف (الـتـجـنـيــد اإللـزامي) الـذي تـقـول كل ذلك 

تعب .. الوطنية وليس التظاهر بها انه امعان في ايذاء هذا الشعب ا
رغم كـل ذلك وأن اخذتـنـا العـواطف الوطـنـية الى الـتـجنـيـد اإللزامي فـعـليـنا ان
كنها حـصر السالح بيدها سوف لن تتمكن من نعي حـقيقة ان الدولة الي ال 
ـشمولـ سيـكون صـعبا وضع الرجـال حتت السالح وسـنجـد ان سوق ربع ا
للـغاية  وهذا الربع سيمكث ثالثة اربـاعه في بيوتهم مقابل ثالثة ارباع الراتب
... ومتى تـكون الدولة مقـتدرة ستكـون مناقشـة هذا األمر مجـدية أما اآلن فهو
ـنـاقــشـة قـضــيـتـ مـجــرد جـدل بــيـزنـطي حــيث تـزامن انــعـقــاد رجـال الـديـن 
الئـكة انـاث ام ذكـور وهل الـدجـاجـة من الـبـيـضة ام اسـاسـيـتـ وهـمـا : هل ا
ـنـاقشـة كـان جـيش الفـاحتـ يتـسـلق اسوار الـبـيضـة من الـدجـاجة .. خالل ا

بيزنطة !!!

d¼UA « o U)« b³Ž

أربيل

Í√d «  U¼U&≈5
«dO UJ «Ë Êu ËdJ¹U*« WG

w½U Š ÊULKÝ U{d « b³Ž

بغداد

اعـتمـاداً على الكـثافـة السكـاني لتـوفير
بيئة استنشاق أوكسج نقي.

وعـلى مـقربـة من كـتـاب الفـنـون نشـعر
أحـياناً غيـاب  نصوص  لغـويّة رصينة
في  سـيـنـاريـوهات وحـوارات الـتـمـثيل
الــتي نـراهـا ونــسـمـعـهــا في الـوسـائط
ـتـعـددة والـتي لم  تـكـن مـنتـشـرة قـبل ا

العام 2003. 
وكــــأنّ  ســــطـــور اخلــــتــــام تـــبــــتــــعـــد
ـواضــيع كــثـيــرة واحلـروف تــنـادي فــا
وعـبـارات الـلـغـة تـشـكـو  وهي تـتـماوج
فـي أثــيـــر الــتـــواصل وخــصـــوصــاً في
فسدين وقضايا تزوير ملفات معنيّة با
وغــيــرهـا تــردنـا بــالــصـورة والــصـوت
ونـراها على الورق أحياناً.   وما يدعو
الـى الــتـــســـاؤل عــمّـــا أفـــرزه اإلحــتالل
ودور  مـــؤســســـات اإلرشـــاد والــبـــنــاء
) حـ اجملــتـمــعي (والـتـربــوي أحـيــانـاً
نــرى شــخـــصــاً في الــعــقــد الــثــالث أو
لـفات فكم كـان عمره الـرابع مشـموالً 

في العام 2003 
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متى تفيض يانهر?
كي تسقي  الضفاف

وتـغسل الـوجدان من غبـار   هذا الزمن
الغائم بالكالم 
وحتمل السالم

من ذكريات صحبي الكرام 

}}}

{ پروفسـور  فيـزياء الپالزمـا- عضو مـعهد
تحدة ملكة ا الفيزياء في ا

الـواجب التفريق ب الـالءات احلقيقيّة
تفاعلة في السياق.   واخلياليّة وا

فـــمــثالً فـي بــعض جـــوانب الــقـــضــيّــة
الفلسطينيّة نسمع

وكــأنّ الالءات الــثالث  جتــاه اســرائـيل
الـكـيـان الـصـهـيـوني (الصـلح الإعـتراف
التـفاوض) قـد حتوّلت عـند الـبعض مع
شــــديــــد الـــــتــــأسي واألسـف الى نــــعم
الـتطبيع وتعبيد الطرق اليه. وفي مثال
آخـر  لــبـنـاء دولـة  فـقـد أطـلق الـرئـيس
الـــــصـــــيـــــنـي أيـــــضـــــاً  الءات ثالث في
الــتــجـربــة اخلــاصــة في بـنــاء الــصـ

وكــــانت احــــداهــــا (التـــتــــخـــــــلّــــوا عن
مــيزاتكم ).

كن بحذف(ال) ـكن الى  ويـتحوّل الال
ـايـكـروفـون والـكـامـيـرا  وبـعـيداً أمـام ا
عـــنــهــمــا وذلـك مــايــراد له ومـــنه كــمــا

. سنستعرض تباعاً
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ـطـروحـة يـومـيّاً مـواضـيع عـديـدة هي ا
وإعالمـــيّــاً وبــلــغـــة تــتــبع إمـــكــانــيــات
ـتحدّث أو صاحب الشـأن وتكاد تكون ا
فـي اإليجاب أو السلـب بجوانب احلياة
ـهنـة. وحـينـما يـكون اجملـتمع مـثقالً وا
بـأحـداث تمـتـد فيه وله وعـلـيه رواسيب
صاحبة لها حـياتية تخفي العـناوين ا
يـنـبـغي اإلفصـاح واإليـضـاح للـتـخـفيف
وتــعـزيـز احلـركــة الـتـوافـقــيّـة. وعـنـدمـا
يـنــظـر الـبـعض  بـزوايـا حـادة مـنـزوعـة
اإلسـتنتـاج يرى أبعاداً هالمـيّة لصورة
مـجتـمعـيّة أو بيـئيّـة أو تكـنولـوجيّة في
ـــتــــد  من ڤـــايـــروس أطــــلس أحـــداث 
كــــــورونــــــا والــــــسالالت الـى اجملـــــرّات

الــعـــالم مــنــذ قــرن ونـــصف.  لــقــد كــان
الــكــسـنــدر گــراهــام بـيل أول مـن سـجّل
ـايـكـروفـون  في الـعـام بـراءة إخـتـراع  
1876 بـعـد جتـريـبه بنـجـاح. أمّـا الـعام
1839 فــقـد شـهــد عـرض جتـاري   ألول
كاميرا تصوير فوتوغرافي وتلتها أول
كــامـيـرا تـصـويـر ڤــديـوهـات  في الـعـام
1878.وعـــلـــيـه يـــجب أن يـــكـــون هـــذا
ــايـكــروفـون الــتـفــاعل والــظـهــور  مع ا
والـكاميـرا محقـقاً للـهدف وليس لـلترف
ـبـدئي وخــصـوصـاً في إيـصـال الـرأي ا
اءة وهي قول الـوثيق. وهنا البدّ من إ

تنبي:  الشاعر ا
( الرأيِ قبلَ شُجاعة الشجعانِ
هو أوّل وهي احمللّ الثاني..).
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لـيس مخفيّاً على أحد ماتعجّ  به بعض
األحـاديث من أخـطـاء لغـوّيـة أو  ضعف
ــتــحـدث أنّه فـي اإليـصــال ويــشـعــرك ا
ايكروفون جـاء بهدف  أضواء مرافـقة ا
والـــكــامـــيــرا فـــقط ثم اإلنـــتــشـــار عــبــر

تاحة. الوسائط ا
وجتــد اإلبــتـعــاد عن قــواعـد الــلــغـة في
الـنـصـوص حـتى في مـنـاسـبـات تخص
الـلـغـةنـفـسـهـا أو  مـوضـوع هـام اليقـبل
الـقــسـمـة; مـثل وجـبـة طـعـام في صـحن
ـعـادن نـفـيـسـة يـسـرّ  نـاظـريه مـرصّع 

أكثر من طعم محتواه.
ولـــو أردنـــا الـــتــذكـــيـــر  بـــشـــأن الــرأي
والــرؤيــة فـي مــلــفــات وصــفــيّــة تُــفــتح
وتـــتــســنّم  وســائـط اإلعالم   لــتــفــرض
نـفسـهـا بفـاعلـيّة  ولـو في حيـاد منـحاز
لــقــضــيّـة إن صـحّ الـتــعــبــيــر جنـد من

ومـاتزال هي  أداة الـتعـبيـر  والوصف
المح الــكــامـلــة بـطــبـيــعـة وتــشـكــيل ا
وألــوان  الـــكــلــمــات وقــواعــد الــنــحــو
وأقـسام الكالم.  لقد كتبتُ في أكثر من
مــــــــقــــــــال ســــــــابـق بــــــــأنّ قــــــــواعـــــــد
الــلــغـةالــصـحــيــحـة هـي إحـدى ركــائـز
الــعــمل الــصــحــيح وهــو مــاجنــده في
إنــسـيـابـيّـة صـائـبــة في مـيـدان الـعـمل

وبيئته.
وحـ نـرى  ونـسـمع الـبـعض يـتـحدّث
عـن مــضــمـــون لــعــنـــوان أو مــوضــوع
بـإخـتـصاص مـعـ وهو تـخـصصه أو
ضـمن مهنيّته فإنّ لغته التُكمل صورة
مــايـريـد أن يـسـتــنـتج لـتــحـقـيق عـامل
تـأثـيـر  رصـ أمـام اجلـمـهـور  وحـتى

في  مايقرأه من مكتوب على ورقة. 
ايـكـروفون وفي أحـايـ كـثيـرة فـإنّ ا
والـكـامـيـرا هـمـا عـامل التـفـاعل في كل
حــديث وحــدث عــلى مــسـاحــات بــقـاع
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ـدرسي في بــدايـات مـرحــلـة الـتـعــلـيم ا
وســنــوات الحـقــة  نـدرس الــعــديـد من
ـفردات وعـليـنا أن جنـتاز ـواضيع وا ا
إمــتـحـانــاتـهــا  بـنـجــاح لـنـحــصل عـلى
شـهادات تخـرّج في مستـويات متـباينة
وتــخـصـصـات مـخـتـلــفـة لـنـيل   مـواقع
الـــتــوصـــيف الـــوظــيـــفي في هـــيـــاكــله
ــــألــــوفــــةألهل ــــعــــروفــــة وا ه ا وسـال
. وهـكذا يـتوزّع ـتعـلّـم اإلخـتـصاص ا
اخملـتصون في حقول العمل واخلدمات
اط تفاعليّة الـتي تقدّم الى اجملتمع بأ
قوّمات ـتاز  ويتميز  العاملون بها 
حـقيقيّة في سيرة تألّق يشهد لها أفراد
وهــيـئــات اجملـتــمع في الــقـول والــفـعل
أيـنـمـا تـسـتـوجب الـتـضـحـيـة واإليـثـار
وهـي جـزء من دروس  تـعــلّـمــنـاهـا  في

درسة ثم اجلامعة فتسلّم الوظيفة. ا
ولــكي تــكـتــمل الــصــورة كـانت الــلــغـة

ــتـــعــددة. وصـــورة حتــمل واألكـــوان ا
مــزايــا صــلــبــة التــقــبل الــشك وفــيــهـا
بــراهـ يـجــري احلـديث عــنـهـا بــلـغـة
الـتـعبـيـر فتـشمل طـيـفاً عـريـضاً أيـضاً
ــنــاخ اجلـغــرافي بــالــرغم من تــغــيّــر ا
ــنــاخ الـســيــاسي.  وفي وتــذبــذبــات ا
ـسموع تشعر  الءات مخفيّة في نعم ا
وضـوضـاء تـتعـانق مع نـغم ; تـتأرجح
بــــ الـــقـــرار  واجلــــواب دون تـــوزيع
لـلـمـقامـات. ويـجب اإلنـتبـاه أيـضاً الى
اط األغـاني اإلقـتـبـاس الـكالمي مـن أ
الــتي نــألـفــهــا مـثــلـمــا كــانت وصـارت
تـألـفـنـا في محـطّـات زمـكـانيّـة مـتـعددة

اط واألشواط. األ
وفي حـقل آخـر  وهو مـستـوى التـربية
والـتعلـيم واجلامعات واسـتمرار  منح

اجازات فتح (األهليّة) منها
وإضــافـة تـخـصـصــات وخـرّيـجـ الى
ا عن أعـداد الـعاطـل عـن العـمل  ور
األمـل.ويـجـدر  أن نــعـرّج الى خــريـجي
كــلـيّــات تـخـصــصـات الــقـطّــاع الـطـبي
ووجـــوب تــوفــر الــقـــدرات والــتــعــامل
هنـة في إطار   التـذكير الـكفـوء بلغـة ا
ـعـايـيـر فـتح  الـصـيـدلـيّـات ومـراقـبة

 . تباين أسعار  الدواء مثالً
والنـنـسى الـبـيـئـة وإسـتـمـرار تـقلـيص
ــــســـاحــــات اخلـــضــــراء في بــــغـــداد ا
واحملـــافــظـــات وإنــعـــكــاس ذلـك عــلى
صــحـة الـفـرد واجملـتــمع ومـؤسـسـاته.
فـفي عـمـودنـا الـصـحـفي  ( الي- فاي )
ـنـشـور في عـدد الـزمان الـزمـان (20) ا
الصادر  بتاريخ 2021/10/11 طرحنا
وجـــوب زرع شـــجـــرة لـــكـلّ كـــذا مـــتــر
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كــشـفت االيـام زيـفـهــا فـبـعـد عـقـود من
اعتزاله  وانزوائه بعيدا عن الوسط 
لـم يسـتـطع أحـد أن يـشـغل مـكانه  أو
يـنـهـض بدوره   بـرغـم كل الـتـطورات
الـتـكنـولـوجيـة الـتي جعـلت من الـعالم
قـرية صـغيـرة  بامكـانك بكـبسة زر أن
حتــــصل عـــلى مــــاتـــشـــاء من أخـــبـــار

ومعلومات عن أي ركن من اركانه .
لــقــد قـدر لي ان أعــرف ابــا زيـدون عن
قـــرب  وأن أكــتـــسب من خـــبــراته في
مـدرسة جـريدة اجلـمهـورية ثـمانـينات
اضـي   كما التـقيتـه غير مرة الـقرن ا
في الدوحة بعد مغادرته اليها  وكنت
اتــصل به مـرات عــديـدة لالســتـئـنـاس
بـارائه في احداث رياضتـنا   لنشرها
ــطــبــوعـات الــتـي عــمـلـت فــيــهـا فـي ا
سـتـقـبل وغـيرهـمـا  وقد ـشـرق وا كـا
زاد ذلـك من إعــجــابـي به   وكــنت من
الـــذين أنــصـــتــوا له بــاهـــتــمــام وهــو
يــتـحــدث عن الـلـحــظـات الــتي سـبـقت
ورافـقت وأعـقـبت احلـلـقـة االخـيرة من
بــــرنـــامـــجه الـــرائع الـــتي ظـــنـــنـــاهـــا
إحــتــفــالــيــة  فــاذا بــهــا تــتـحــول الى
وداعـــــيـــــة  وعن مـــــواضــــيـع اخــــرى
اسـتاثرت بنصيبها من االهتمام. رحل
الــبــدري جــســدا ولــكن اســمه ســيـظل
وذجا لالبداع يـتردد على االلسن   ا
والـتـمـيـزاللـذين مـكـنـاه من الـتربع في
قــلــوب مــئــات االالف من الــذين اتــخـذ
تــعــبــيــرهـم عن تــقــديــرهم الــعــالي له
صــورا شـتى   وهـم الـذين مـاأنــفـكـوا
ــنـاسـبـات  يــسـتـذكــرونه في مـعـظم ا
لــيــتــحــدثــوا عن امــكــانـاتـه وخـبــراته
ومــنـاقــبه  البل ان بـيــنـهم مـن اخـتـار
"حـالق اشـبـيــلـيــة "  نـغــمـة لـهــواتـفه
اخلـلـوية يـطلق بـها الـعنـان الستـعادة
ايـام خـالـدة في الـذاكرة  عـصـيـة على

النسيان.
رحــــمك الـــله ابـــا زيـــدون  وأســـكـــنك
الـفـسيح مـن جنـانه  وألهـم محـبيك -
وهـم كـثـر-  الـصـبـر والـسـلـوان  وانا

على فراقك حملزونون .

الدعاء له بالرحمة والغفران .
"كـــول لـــلــعـــراق الـــعــظـــيم " و "احـــنــا
نــــســـكـــتـــهـم بـــالـــكـــوال"  وعـــشـــرات
الـعـبـارات الـتي كـانت تـصـدر من قـلب
الــراحل الـكـبـيــر ال من لـسـانه لم نـزل
نـحفـظهـا عن ظهـر قلب  ونـتحدث عن
مـناسـبة ترديـدها  عـندما كـان الشيخ
ــــعــــلم  يــــعــــلق عــــلى مــــبــــاريـــات وا
مـنتخـباتنـا الوطنـية  بحـسه الوطني
اليــ  من أقـصى الــذي يــشـد الــيه ا

شمال القلب حتى أقصى جنوبه.
dOŁ« Z U½dÐ

وبـــرغم مــرور عــقــود عــلى بــرنــامــجه
االثـيـر "الريـاضـة في اسبـوع "  لم يزل
الـــعــراقــيــون يــحـــنــون الى مــاكــانــوا
يـتـابـعونه فـيه   إعـتـبارا من الـسـاعة
الــتـاســعـة من مــسـاء كل ثـالثـاء  بـدء
أخوذة من حالق وسيقية ا قدمة ا با
اشـبيلبة  ومرورا بـاألخبار والتقارير
والــتـعــلـيـقــات الـتي لم يــكن الـوصـول
ــصـادر الــيــهــا يــســيـرا فـي ظل شح ا
ـعـلــومـات  وانـتــهـاء بـاالراء ونــدرة ا
واالفــكـارالـسـديــدة الـتي كـانت حتـسم
أو الــنـقـاش في أيـة قــضـيـة ريـاضـيـة 

إشكال حتكيمي .
ومــثـلــمـا هـو طــبـيـعي ومــتـوقع  فـان
الـــبــدري الـــذي نــال مـــانــال مـن ثــنــاء
ــتـابـعـ - سـنـ ــتـلـقـ واشـادة ا ا
طــوال -  لم يـســلم من كـيـد الــكـائـدين
ــنـــتــقـــدين الــذيـن كــانــوا وانـــتــقـــاد ا
يلصقون به بعض التهم   التهم التي

فـي وداع الـــرمــــوز لـــيس غــــريـــبـــا ان
تــتـعـطل لــغـة الـكالم  وال مــفـاجـئـا أن
تـرفـع الـعـبـارات رايات اسـتـسـالمـها 
ـاقي عـجـزهـا عن ايـفـاء أو ان تــعـلن ا
ـا يليق من دموع. ـناسبـة حقها    ا
شـلقد فـعلت متـوالية االحـزان مافعلت
بـنـا خالل الـسـنـوات االخـيـرة   وجاء
ــرة عــلى قـامــة ســامــقـة الــدور هــذه ا
وعـلم بـارز من أعالم الـرياضـة  سـخر
لـلنـهوض بهـا ماسخـر من وقت وجهد
  وفـي أكــثـــر من مــيـــدان  وظل عــلى
مـــدى عـــقــود الـــقــطب واحملـــور الــذي
تــتــحــلق حــوله االبــصــار والــقــلـوب 
مـعلقـا رياضيـا اليشق له غـبار ومعدا
ومــقــدمــا لـواحــد من أشــهــر الــبـرامج
الــتـلـفـازيـة في تـاريخ الـعـراق   إن لم
يـكن أشـهـرها عـلى االطالق  واسـتاذا
يــفــاخـر الــعــشـرات مـن الـعــامــلـ في
الـوسط الـريـاضي بـنـهـلـهم من مـناهل
عــلـمه وثـقــافـته   الى جـانـب تـسـنـمه
ــنـــاصب الـــريــاضـــيــة الـــعـــديــد مـن ا
الـرفيعة  وعـمله في عدد من الصحف

تخصصة .  العامة  أو الرياضية ا
رحـل االستاذ مؤيد البدري بعد صراع
ـرض  رافق غــربـته الـتي طــويل مع ا
أمـضاهـا في غير مـدينـة  حتى شاءت
ارادة الــعـلي الـقـديــر أن يـكـون مـثـواه
االخــيـر في غـالسـكـو االســكـتـلــنـديـة 
عــلى مـبــعـدة آالف الـكــيـلــومـتـرات من
الـذين أحـبـوه واحتـرمـوه   ليـحـزنهم
ــلــكــون ســوى الـــيــوم فــقــده  وهم ال
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غــالــبــيــتــهــا مـقــصــودة). و تــهــدف الى
رسل. إيصال رسالة تلتقي مع أهداف ا
فــفـي تــصــريـح لــبــوش األبـن حــ كــان
رئـيـساً ألمـريكـان  قـال لوفـد فـلسـطـيني
(أن أوامـر ألهـية هي الـتي حتركة  و أن
الــرب قــال له  : يــا حـورج أذهـب و قـاتل
االرهـابـيـ في أفـغـانـسـتـان و قـد فـعل 
وأن الـرب أمـره بـالتـخـلص من الـطـاغـية

في العراق و قد فعل .. الخ).
qOKCð W UÝ—

وزلـة الـلـســان الـتي تـشـيـر الى الـوحي 
كـانت رسالـة لتضـليل جـمهـور عاجز عن
فـعل االزاحـة لـلــطـاغـيـة  بـغـيـر حـصـول
مـعجزة ألهية  القـناعه بوسائل الهوتية
ـستهدف الذي يـؤمن بها جمـهور البلد ا
عــانى كــثــيـراً مـن سـلــوكــيــات مــســتــبـد
ومـغامـرات حـاكم عجـز عن التـخلص من
ســيــاســته وحــكــمه الــذي أغــرق الــبــلــد

باحلروب و الفاقة .
لـذلك كان الـتصريح  مـوثراً حد االعـتقاد
به لــــيـس لــــدى مــــســــلـــــوبي االرادة من

يــشي الى مــســـتــوى الــتــضــلــيل الــذي
ــؤســـســـات االعالمـــيــة تــســـتـــخــدمـه ا
ـراكز او واالسـتـخـبـاراتـيـة و أحـيـانـاً ا
دبـابـات الـفـكر فـي كيـفـيـة قـيـادة الـعالم

والتأثير على إجتاهات الرأي العام .
و قـــد يــتـــجـــلى هـــذا األمـــر عـــنــد زالت
الــلـــســان الـــتي حتــصـل حــول أحــداث
مـعينة من قـبل رئيس الدولة و دونه .و
تكررة مثلما أشار تقرير زالت اللسان ا
ألذاعـة القناة الثانية البريطانية ( التي
يـرتــكـبــهـا الــسـيــاسـيـون  أكــتـشف أن

جُل احلـقـائق تُلـفع بـأغطـيـة سمـيـكة من
ـزيـفـة  الـكـذب و الـتـدلـيس و االقـنـعـة ا
بـأســالـيب مـتــعـددة من الـدعــايـة  الـتي
ا يـلتقي تلـقي  تـهدف الى إسـتمالـة  ا

صالح و االهداف. مع ا
و بــــالــــرغم من أن االعــــوام ال تــــضــــفي
بـاسـتمـرارهـا لـلـسوء حـقـاً.فـأنهـا تـظـهر
بـعد حـ  لتـكشف عـما تخـبئ ليس في
ا االجـتمـاعية الـقضـايا السـياسـية و إ
و الــتــاريــخــيــة أيــضــاً . و الــكــشف عن
تـأخرة مـصـداقيـة االحداث و الـوقـائع ا

»dO¼œ dOLÝ ÊU½bŽ

السماوة

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7300 Tuesday 14/6/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7300 الثالثاء 14 من ذي القعدة 1443 هـ 14 من حزيران (يونيو) 2022م

 5Ð—U;« …dz«œ w  5 zU³ « ÂöŠ√

اجـل حـقـوقــهم. اعـرف انــني لن احـصل
عــــلى اي شـيء عــــلى الــــرغم من انــــني
قـضـيتُ احد عـشر عـاما في ارض الـتيه
لـكنني سلمتُ اوراقي كي ال افقد –حقي
 –كــمــا قـال لي  –عــلي دولي  –الــزمـيل
الــذي كـان مـعي هـنــاك وهـو االن مـقـعـد
عــلـى كـرسـي مــتــحـرك  –وكــذلـك مــاهـر
علوان  –الـذي راح يحثني على الذهاب
وعـدم نسيـان بطاقـة الصلـيب االحمر –
وحــيـنـمــا طـلــبت مـنه ان نــذهب سـويـة
اخـبـرنني بـانه مـصاب بـجلـطـة دماغـية
واليــســتــطــيـع الــذهـــــــــاب لــوحــــــــده
ويـنــتـظـر ابن شـقـيـقـته ألصــــــــطـحـابه
الـى هـنــاك. نــفــوس بــشـريــة لم يـــــــبق
مــنــهــا اال اطالل تــنــتــظــر عــلى قــائــمـة
الــــرحـــيل وانــــا واحـــد مـــنــــهم. ســـائق
الـتكـسي الذي اسـتاجـرته ليـنقـلـــــــــني
الـى الــــــبــــــيت اكــــــد لي  –بــــــأن هــــــذه
الــظــــــــروف البــد ان تـنــتـهي يــومـا مـا
ويـعود الـعراق الى حـالتـه الطـبيـعية –
كـنت اسـخـر من كالمه في قـرارة نـفسي
ولـم ارد ان اســبب له حـــالــة من حــاالت
االحباط واخبره ان البلد دخل في حالة

وت السريري االكيد .  ا
مــهــمــا كــانت الــظــروف ومــهــمـا كــانت
الـــنــــــــتــائـج فــأنــنـــا مــجــبـــورين عــلى
ا ياتي االنـتظار والـتاقلم فـمن يدري ر
ـوازين الى حـاالتـهـا جـيـل اخـر يـعـيـد ا
الـطبيعية ويتحقق حلم البائس الذين
....ومـا ذلـك عـلى زارو دائــرة احملــاربــ

الله بعزيز.

نــحـلـم بـالــعـودة الــيـهــا ســتـحــضـنــنـا
وحتـتـضـننـا وتـكرمـنـا وتـهبـنـا الشيء
الــكـثـيـر  –لــكن الـغــريب انـنـا شــعـرنـا
بـانـنـا غـرباء حـيـنـمـا عـدنا الى االرض
الـطـيـبـة ولم تـلـتـفت الـيـنـا تلك االرض
البل وضــعت عـلــيـنــا وعـلى اســمـاؤنـا
عـالمات اسـتـفـهام كـثـيرة  –بـانـنا لم "
نـكـاون بـطريـقـة جـيدة  –كـمـا وصـفـها
الـقـائد  –الـالضرورة  لـعـنـة الـله عـليه
فـي الدنيا واالخرة  –عـدنا بعد كل تلك
الـســنـوات وكـأنـنـا مـخـلـوقـات بـشـريـة
مــنـبــوذة التــصـلح لــلـعــيش عــلى هـذه
االرض ال بـل كاننا نسـتجدي جزءا من
حـقـنـا ..والغـريب ان االشـخـاص الذين
هــربــوا الى الــسـعــوديــة وعــاشـوا في
مـعـسكـرات رفـحاء صـاروا هم االبـطال
فـي كل شيء وصار الطفل الرضيع من
ابـنــاء اؤلـئك االشـخـاص يـحـصل عـلى
امــوال طـائـلــة كـراتب تـقــاعـدي ونـحن
الـــبـــؤســـاء الـــذين ضـــاع عـــمــرنـــا في
اجلــحــيم  –جــحــيـم احلــروب بــحــجـة
الـــدفــاع عن ارض الـــوطن لم نـــحــصل
على اي شيء  –لم اعد اؤمن مطلقا ان
هـنــاك عـدالـة في الـعـراق بـقـدر مـثـقـال
ـوازين وصـار احلديث ذرة ..تـغـيـرت ا
ـــرات من عـن الـــفـــســــاد اكـــثــــر االف ا
احلـــديـث عن الـــفـــضـــيـــلـــة. الـــوجـــوه
واالجــسـاد الـتـي شـاهـدتــهـا في دائـرة
احملارب  –وجـوه بائسة فقـيرة كأنها

لم تنتمي الى هذه االرض ..
كــانـهم شـحــاذين قـدمـوا لــلـتـسـول من

حـيـنمـا تراود الـروح نفـحات من احالم
جـميلة تبدأ احلياة تزحف رويدا رويدا
الى الــنـفس الـبـشــريـة وتـتـكـون حـاالت
ـا تــظـهــر عـلى مــعـيــنـة مـن سـعــادة ر
الـسـطح او تـظـل حـبـيـسـة الـروح حل
تـفجر تلك االحالم وظهورها على ارض
ة ـلـمت اوراقـي الـقـد الـواقع . الـيـوم 
ووضـعـتهـا في حقـيـبتي وتـوجهت الى
الشارع العام اروم الذهاب  –الى دائرة
احملـارب  –كــمـا فــعل ويـفــعل من لـهم
ــوضــوع صـــلــة او ذات عالقـــة بــذات ا
الـذي احـلم به مع مئـات البـؤساء ان لم

يكن االف . 
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اعـداد غفـيرة من نـفوس بـشريـة بائـسة
وقــعت يــومـا مــا في قــبـضــة االسـر في
مـنـاطق مـخـتـلـفـة من سـاحـات احلروب
الـتي زجنا بها  –الـقائد الهمام وحامي
الــديـار ومــنـقـذ الــبـوابــة الـشــرقـيـة من
ـعــروف لـكل من الــدمـار  –الــشـخـص ا
عـــاصـــر زمـــانــنـــا فـي الــثـــمـــانـــيـــنــات
والـتسـعينـات قبل قدوم  –ريـاح احلرب
مـن خلف البـحار لـتحـطم كل شيء على
ارض الـعـراق  –اجـسـاد بـشريـة تـتـقدم
نــــحـــو دائـــرة احملــــاربـــ حتـــلـم بـــكل
مـاتعنـيه هذه العبـارة من معنى ..حتلم
بـراتب تقاعـدي مجزي نـوعا ما من هذا
الـبلـد او هذه االرض التي عـاش علـيها
اؤلـئك الـبـؤسـاء. سـنـوات طـويـلـة مرت
وتــمـر وهم يـطـرقـون  –اي الـبـؤسـاء –
ابـواب مخـتلـفة لـدوائر مـتبـاينـة لعـلهم
يـحصلون على جزء من حقوق االنسان
 –ان كـان هـناك حق لالنـسان عـلى هذه
االرض  –تـــــقـــــدمـتُ مع تـــــلـك االعــــداد
ة وسلـمت االوراق الثبـوتية التي احلـا
تُــثـبت انــني يـومــا مـا كـنـت اسـيـرا في
ــئــات مـــكــان مــا مع اعـــداد جتــاوزت ا
وســكــنــا بــيت االمـوات  –مــعــســكـرات
االسـر ولم نفكـر يوما مـا ان نتخلى عن
بـــلــدنــا او نـــذهب الى جـــهــة مــعـــيــنــة
تـناهض او تـقف ضد بلـدنا وكنـا نحلم
ان االرض الـتي بـقـيـنا سـنـوات طـويـلة
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ـا ( شـاع ب ـتـخلـفـ و اجلـهلـة و إ ا
تدينـ جدال حول ما أذا كان عـدد من ا
((الـكافر)) مؤهالً لتـحقيق ذلك النوع من
ـعــجــزات ) مـحــمـد مــظــلـوم الــطـائــفـة ا
والـنخبة الطائـفية. غير أنه من العقل أن
نـزداد أهـتمـام بـالتـحـليل الـعـلمي  ال أن
نـنـشـغل بـجــدل عـقـيم بـعـيـد عن حـقـيـقـة
ـقــتل مــلــيـون رجل مــتــوحش تــسـبـب 
أنــسـان  وصــاغ نـظــام ســيـاسي مــعـاق
تـشــوبه الـكـثـيــر من الـكـبــوات  وطـبـقـة
سـيـاسـيـة شــرهـة الى الـسـلـطـة تـفـتـرس
مـوارد البلـد وسرقة احلـقوق باسـتخدام
كل وســائل االحــتـيــال  أنــتـجت شــعــبـاً
ـا يـعمل  مـنـقـسم أثـنـياً يـتـكـلم أكـثـر 
وضـعـوا دولـة مـحـاصـصـة  ثم أسـقـطـو
ـفردة االولى وساندوا الثانية في لعبة ا
مـابـرحـت قـائـمـة أسـتــمـرأتـهـا االحـزاب
ال والسلطة و االعالم التي أستئثرت با
لــنــشــر خــطــابــهــا الــطــائــفي والــعــرقي
لــتــقــويض اخلــطـاب الــوطــني من خالل
ــســـيــطــر عـــلــيــهــا صــنــاعـــة االزمــات ا

اجتماعياً و سياسياً بهدف إدامة حاالت
الــتـصــدع و الــهـشــاشــة في واقع مـازال
الـتعصب جاثماً بـاالنتماء اجلهوي التي
تــشــكل احـد عــوامل إرتــخــاء الــتــمـاسك
االجـتماعي.  وبعد أكثـر من خمسة عشر
عـامـاً تـكـررت زلـة الـلـسـان لـدى الـرئـيس
االمـريكي االسـبق  ولكن بـصيـغة اخرى
مـــغــايـــرة لالولى حـــ قــال خـالل حــفل
نظمته مؤسسته في تكساس قبل بضعة
أيـام حـول احلـرب الـروسـيـة األوكـرانـيـة
أن (قـرار رجل واحـد ان يـشن غـزواً غـيـر
مـــبـــرر عـــلى االطـالق و  وحـــشي  عـــلى

العراق  _أقصد أوكرانيا).
هـذه البـيئة الـتي يتـسابق فـيهـا اجلميع
لـتصـديق مـا يسـوقه السـاسة من الـكذب
ـشاركـة مؤسـسات الـذي لم يزل يـتردد 
ومـنـظـمـات  البـد أن مـجـتـمـعـهـا يـعـتـقد
بـالـتـزيـيف في تـنـاول قـضـايـا سـيـاسـية
وأجـتــمـاعــيـة و ديـبــنـيـة  إذ أنـه يـشـيع
مـفهـوم االنـحنـاء و الرغـبـة بقـبول أفـكار
جتـانب احلـقـيقـة .لـذلك فـأن زلة الـلـسان

الــثـانــيـة تــنـاقض االولـى  لـتــكـشف عن
األسـالـيب اخلـشـنـة بـارتـكـاب اجلرائم و
الـقتل حتت أشكـال شتى من التـضليل و
احلـرب النـفسـية والـقوة الـتي تعـتمـدها
الـــســيـــاســـة  واالعالم االمـــريـــكي  رغم
ظــهــور وجــوه أخــرى لــلــحـقــيــقــة خالل

نصرمة. االعوام ا
بل أنه أكــد احلــقــيـقــة الــثــابـتـه بـوصف
احلـرب دماراً  إذ يغـيب العقل و تـندحر
االنـســانـيـة و يـتـالشى الـسالم و يـسـود
الـتوحش  تـلك هي احلـقيـقة الـتي تأتي
بـعــد سـفك الــدمـاء و أغـتــصـاب احلـريـة

وأغتيال كرامة االنسان .
احلـقـيقـة الـتي تـأتي متـأخـرة  ال تـخفي
نــوازع الـــشــر واجلــشـع اخملــبــوء داخل
االنـسان  فـهي تظهـر لديه كـلمـا سنحت
الـــفــرصـــة لـــقـــمع االخـــر وســـلب أرادته

بهدف الهيمنة وفرض الطاعة . 
تـــلــــكم هي أحــــد وســـائـل الـــســــيـــطـــرة
واخلـنوع والتخنيث سواء كانت للبلدان

واالفراد .

—u _« n¹dBð fK− Ë WO U*« …—«œù« 5Ð W UF « W½“«u*«
االحتـاديـة والـكــيـفـيـة الـتي يــتم فـيـهـا هـذا
ـــراحــلــهــا كــافــة إعــدادا اإلعــداد طــبــعــا 
وحتـضــيـرا وتــنـفــيـذا وإقــرارا  فـضال عن
الــرقـابــة عــلى تـنــفــيـذهــا) والــتـوجــيــهـات
االسـاس لـذلك  ومـسـؤوليـة كل من وزارات
ـركـزي  كـما ـالـيـة والـتـخـطـيط والـبـنك ا ا
ـواعـيــد الـواجـبــة لـتـقـد حـدد الـقــانـون ا
ـراجـعـة واحلـسـابـات اخلـتـامـيـة مـوازين ا
ومـضـمـون الـتـقريـر الـسـنـوي الـذي يـرافقه

الية االحتادي . ديوان الرقابة ا
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ـالـيـة مـوضـوعـة فـنـجـد ان قـانـون اإلدارة ا
ـالـيـة الـبــحث قـد حـدد مــسـؤولـيــة وزارة ا
بـاإلعـداد االسس الـتــفـصـيــلـيـة لـتــحـضـيـر
وازنـة اجلاريـة ومنـاقشـتهـا مع الوزارات ا
ــرتــبـــطــة بـــوزارة قــبل واجلــهـــات غــيـــر ا
قابل جند ها الى مجلس الوزراء  با تقـد
أن القـانون نـفسه قد حـدد مسـؤولية وزارة
التـخطيط أيضا بإعداد االسس الـتفصيلية
وازنـة االسـتـثمـاريـة السـنـوية لـتـحضـيـر ا
ومـنـاقـشــتـهـا مع الـوزارات واجلـهـات غـيـر
ـهـا بــصـيـغــتـهـا ــرتـبـطــة بـوزارة وتـقــد ا
الـنـهائـية مـرافـقه بتـقـرير عن تـاريخ تـنفـيذ
ـوازنـة االسـتثـمـاريـة وانـعكـاسـاتـهـا على ا

) الى "تـــــخــــتص ــــادة (110/ ســــابـــــعــــاً ا
الــســلــطــات االحتــاديــة بــاالخــتــصــاصــات
ـتـعـلـقـة بــــــــــ "وضع مـشروع احلصـريـة ا
ـادة ـوازنـة الـعـامـة واالسـتـثـمـاريـة"  ة ا ا
(85) الـتي تشير الى "يضع مجلس الوزراء
نظـاماً داخـلياً  لـتنـظيم سـير الـعمل فيه" 
ــادة فــضالً عن أن الـــدســتــور أيــضــاً في ا
(86) منـه ذهب الى "ينظم بقـانونٍ  تشكيل
الـوزارات ووظـائــفـهـا  واخـتـصـاصـاتـهـا 
ــقــابل ورد في وصالحــيــات الــوزيـــر"  بــا
ــــالـــيـــة رقم (6) لــــســـنـــة قـــانـــون اإلدارة ا
عـدل الذي يهـد التشـريع الذي حدد 2019ا
ــوازنــة الـعــامـة ــكــلـفــة بــأعـداد ا اجلــهـة ا

وردت عبـارة "تصـريف األمور الـيومـية" في
دسـتــور جـمـهــوريـة الــعـراق لــسـنـة 2005
) مـــنه "يـــدعـــو رئــيس ــادة (64/ ثـــانـــيــاً ا
اجلمـهورية  عنـد حل مجلس النواب  إلى
انـــتــخـــابــاتٍ عـــامـــة في الــبـالد خالل مــدةٍ
أقــصــاهـا ســتــون يــومــاً من تــاريخ احلل 
ويـــعــد مـــجــلس الـــوزراء في هـــذه احلــالــة
مُـــســتـــقــيـالً  ويــواصـل تــصـــريف األمــور
) من ادة (62/ أوالً اليـومية"  مثلما ورد با
الــدســتــور نــفــسه "يُــقــدم مــجـلـس الـوزراء
ـوازنـة الـعامـة واحلـساب مشـروع قـانون ا
اخلــتـامي إلى مــجـلس الــنـواب إلقـراره"  
ويعـزز ذلك ما ذهب اليه الدستور نفسه في
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بغداد

الـوضع االقــتـصــادي لـلــدولـة والــتـوقــعـات
ـقبـلة الى مـجلس الـية ا بالـنسـبة لـلسـنه ا
الــــوزراء  وبــــالــــعــــودة الـى الــــنــــصـــوص
القـانونيـة التي وردت في هذا الـقانون جند
ـــوازنــة الـــعــامــة انه قــد حـــدد مــكـــونــات ا
ـسـؤولـة عن االحتـاديـة لـلـدولـة واجلـهـات ا
اعدادهـا وتوقيتاتها ومـكوناتها  اذ تتكون
مول مركزيا من موازنـة القطاع احلكـومي ا
ـشاريع اإلسـتثـماريـة لاليرادات  ونفـقات ا
مـولـه ذاتـيا  فـضـال عن  نـفـقـات إيرادات ا
اإلقـلـيـم واحملـافـظـات  وألـزم هـذا الـقـانـون
ــالــيــة والــتــخــطــيط بــأن تــتــولى وزارتي ا
وابــتـداء من شــهــر اذار من كل سـنــة اعـداد
ــالــيــة تــقــريــر عن أولــويـــات الــســيــاســة ا
ـوازنــة من حـيـث عـنــاصـرهـا واجتـاهــات ا
وحــجـمـهـا وتــوزيـعـهـا وظــيـفـيـا وقــطـاعـيـا
قترح من البنك وتقـرير عن النقد األجنبي ا
دة (3) سـنوات  عـلى ان يتـضمن ـركزي  ا
هـــذا الــتــقــريـــر الــتــنــبـــؤات اإلقــتــصــاديــة
والتـنبـؤات عن االيرادات والـنفـقات  فضال
عن حتــلـــيل قـــطــاع الــتـــجــارة اخلـــارجــيــة
ــســتــهــدف وســقــوف اجــمــالي والــعــجــز ا
النـفقات اإلحتادية بـجاريها واستـثماريها 
وجند أيـضا أن القانون قـد حدد اآللية التي

ـوازنـة الــعـامـة اإلحتـاديـة عن تـنـفــذ بـهـا ا
طريق دفـعـات تـمـويل من حـسـاب اخلـزيـنة
الــعــامـه  وحــدد آلــيــة الــتــســديــد وحــدود
االنـفــاق وسـقــوفه  وحـدد آلـيــات الـدخـول
الية والصالحيات واخملول بااللتزامات ا
وازنة  وحدد بالـصرف من تخـصيصـات ا
ـــنـــاقـالت بـــ ابــواب صالحـــيـــة اجـــراء ا
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كــمــا حــدد كــيــفــيــة مــعــاجلــة احلــســابـات
والـسـلف واالمـانــات وسـقـوفـهـا الـزمـنـيـة 
فضال عن كـيفية التصرف بـها بعد انقضاء
ــدة الــزمـنــيـة احملــددة لــهـمــا  كـمــا حـدد ا
ـالـيــة آلـيـة اعــداد وتـقـد قـانــون اإلدارة ا
ــالــيـــة من وحـــدات االنــفــاق الــبـــيــانـــات ا
ــالــيــة ــهـــا الى ديــوان الــرقـــابــة ا وتــقــد
االحتادي  فـضال عن السقوف الزمـنية لها
 مثـلمـا حدد الـكيـفيـة التي يـتم فيـها ادارة
الـعـوائـد الـنـفطـيـة الـواجب دخـولـهـا ضمن
ـــوازنـــة الـــعـــامـــة اإلحتـــاديــة  ايـــرادات ا
تـاتية من العوائد الكلية للشركات العامة ا
من مبـيعات النفط اخلام احمللية واالجنبية
ـبالغ ومـنـتـجـات النـفط والـغـاز  وجـمـيع ا
ـتـحــقـقــة من عـقــود الـنــفط والـغــاز الـتي ا

ـيـة  وحـصة تـنـفـذهـا شـركـات الـنـفط الـعـا
اخلـزيـنـة مـن اربـاح الـشـركـات الـعـامـلـة في
قـطــاع الـنـفط والــغـاز ضـمن حــسـاب يـدعى
(حـــســاب عــائـــدات الــنــفـط والــغــاز)  وفي
حـسـابـات مـصرفـيـة تـفـتح خـصـيـصـاً لـهذه
الـيـة تـودع جـميع العـوائـد من قـبل وزيـر ا
الــعــائــدات  لــيــتم الــصــرف من حــســابـات
عـــائـــدات الـــنـــفط والـــغـــاز فــقـط لـــتــمـــويل
ـوازنـة االحتاديـة وبـتـوقيع تخـصـيصـات ا
ـالية وموظف اثن التقل درجتهما وزير ا
الـية  مع عن مديـر عـام يخـتـارهمـا وزيـر ا
جـواز اســتــثــمـار فــائض حــســاب عــائـدات
الـــنـــفط والــــغـــاز في اصــــول مـــالـــيـــة ذات
مصـداقـيـة  عـلى أن يـخـضع هـذا احلـساب
ـالــيـة االحتـادي لـتــدقـيق ديــوان الـرقـابــة ا
ومـدقـق خـارجي مـعـروف دولـيـاً  وبـعـد مـا
ورد بـدسـتـور جـمـهـوريـة الـعـراق  وقـانون
ـعـدل ـالـيـة رقم (6) لـسـنة 2019 ا اإلدارة ا
من مبادىء واسس وقواعد هل يبقى قانون
وازنـة العامة االحتاديـة بعيداً عن مجلس ا
تصـريف األمور الـيـوميـة (حكـومة تـصريف

االعمال).
الية { باحث في الشؤون ا
{ عن مجموعة واتساب
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أكــد مـديــر عـام دائــرة شـؤون
األقــــالـــيـم واحملـــافــــظـــات في
وزارة الــشـــبــاب والـــريــاضــة

ن ينـتظرون ان كتـبت تغـريدتي اليـوميـة ووزعتـها لـعدد كـبيـر من األصدقـاء 
اكتب ويـقرؤوا وهم باالالف واغلبهم يحسن التذوق والفهم والرد .. وقد كانت
ــقــراطــيـة او فــهــمي لــهــا من خالل دراســتي وجتــاربي وقــراءاتي حــول الــد
واطنة احلقة التي يجب وخبـرتي باحلياة .. وقد عرفتها بانها اصـطباغ لون ا
واطن من ناحية االمن والصحة واخلدمات ان تسود ب اجلميع وان يعيش ا
ـعتقد ... بسالم وامـان بعيدا عن السيـاسة وارهاصاتها .. وحريـة التعبير وا
ـشهـد منـهجا سـيطـرة على ا وهذا مـا يجب ان تـقوم به احلـكومـات والقـوى ا
وســلـوكــا.. ولــيس تـصــريــحـا وشــعـارا وبــكل زمــان ومـكــان .. واال ســتـفــقـد
ـقراطيـة أي طعم ومعـنى لهـا بل ان الدكتـاتورية في بـعض تفـاصيلـها قد الد

تكون افضل من اجلهل والفوضى والفساد والدمار واخلراب .
مع ان الـردود كـثـيرة والـتـعـليـقـات والـنقـد واحلـوار مـتعـدد مـتـنوع األوجه من
داخل الـبـلـد ومن خـارجه اذ اتـاحت لنـا نـعـمـة االنـترنـيت وشـبـكـات الـتواصل
تعولم .. ـتحضـر وا التـعارف على أصـدقاء رائع كـثر في كل بقـاع العالم ا
اال ان رسالـة وصلتني من طاشـقند عاصـمة أوزبكستـان اعجبتـني حد البكاء
ـبي وحتـديـدا من الـكـابـ إبـراهـيم سـالم مـدرب حـراس مـنـتـخب الـعراق األو
الــذي يـشـارك هــذه األيـام في بـطـولــة اسـيـا حتت سن  23سـنـة بــكـرة الـقـدم
قـامة هنـاك .. وقد رد وهـو يتـالم ويتـحسر عـلى ما جـاء بتـغريـدتي وما يراه ا
في بعض بـلدان الـعالم الـتي ييـسافـر لهـا .. وحاله هـنا حـال اغلب الـعراقـي
ــمـحـي ويـعــرفــون بـواطـن وظـواهــر األمــور - وهم بـاالالف ن يــقـرؤون  –ا

ولكنهم بال حيلة وال قوة وبعيدين عن مصدر القرار ..
قال الـكابـ أبو يـوسف : ( يا اخي هـنـا في أوزبكـستـان هذه الـدولة الـفقـيرة
الـتي ال تـعـد من الـدول الـعـظـمى والـكـبـرى وال الـغـنيـة .. حـيث ان اعـلى راتب
لـلــمـوظف ال يـتـعـدى ثـالثـة مـائـة دوالر .. لـكن شـاهــد الـبـيـئـة والـبــلـد بـطـولـهـا
وعرضـها تـنعم بـاالمـان والهـدوء والتـرتيب والـنـظام واالسـتقـرار بكل شيء ..
ـطـاعم نـظـيـفة والـشـوارع رائـعـة بكـل متـر جتـد شـتـلة زرع ـواد رخـيـصة وا ا
ووردة وشجـرة ونخلة .. ال يوجد متر واحد مـتصحر كل ما يحيط بك اخضر
واطنون بأنفسهم على زرعه ومتابعته وحراسته وتنميته في اخضـر يحرص ا
قبل مـؤسسـاتهم حـتى غدت ازبكـستـان دولة خـضراء كـبقـية الدول الـتي تعي

ان واالستقرار والتحضر . معنى اخلضار وتؤمن به شعارا للسالم واال
اعتصـرني األلم كما اخـتنق الكـباتن بـعبرته حـينما وقـفنا حـائرين عن تـفسير
اذا رض اجملتمـعي العضال .. وتسـائلنا  ستدميـة وا هذه الظـاهرة الدائمـة ا
قدسـات ووجهة وقبلـة العالم .. نعيش حتت خط لـيارات وا نحن بـلد النفط وا
ـرض .. ذلك الـثـالـوث الذي كـانـوا يـحدثـونـا عـنه في الـكتب الـفـقـر واجلهل وا
ــاضـيـة واحلـديـثـة وهـا نـحـن نـعـيـشه بـوقـتـنـا ــنـهـجـيـة عن سـالف االزمـان ا ا
ـعـاصـر باسـوء حـال جـراء اسـتشـراء الـنـهب والـفـساد والـضـيـاع واخلراب ا
واالجنـدات التي احالت البـلد الى فوضى عـامة األخطر فـيها الضـياع والهدر
الـقـيمي والـغـزو الثـقـافي االنحـطـاطي الذي نـخـشى منه عـلى االجـيال بـعد ان
تــرحـمـنــا عـلى اجـيــالـنـا مــنـذ بـدايــة الـثـمـانــيـات حـيث
ــوت واحلــصــار واالحــتـالل واإلرهـاب احلـروب وا
ـا رسم و تنـفيـذه وحتقق والطـائـفيـة والكـثيـر 
بعـناية احـترافـية استـعماريـة فائـقة .. لم يعـد لنا
اال ان نـدعوا الصاحل حلماية األجيال الالحقة

.. والله ولي التوفيق !!
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مع الـشـرطـة اي لـديه مـبـارات في
ملعـبه وسط ترقب جـمهوره في ان
ـوعـد ولو في يـكـون الفـريق عـلى ا
ــصــيـريــة بـكل مــعـنى ـبــاريـات ا ا
الكلمة وكان على الفريق ان يواجه
االمــور بـــعـــد تــكـــرار الـــتــوقـــفــات
وتـخـلف في 19 مـبــاراة نـالت مـنه
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غادرين وبالـنسـبة لـسامـراء اول ا
ـــتــواصل دون ان بـــعــد تـــعــثـــره ا
يـتــمـكن من إيـقـافه قـبل ان تـتـفـاقم
االمـور وتـلــزمه تـذيل الـتـرتـيب من
وقت مـــتــقـــدم وابـــتــعـــد عن هــدف
ـشـاركــة لـيــنـزل لــلـدرجـة اال ولى ا
بعدماافـتقد ألبسط مـقومات اللعب
ولــو في مــلــعـبـه عـلى االقـل وهـبط
ـسـابـقـة عـند ـوعـد وأنـهـى ا قـبل ا
خـيـبـة جــمـهـوره الــذي نـدب حـظه
امــام فـريق عــاطل بال روح رغم ان
مـشاركـته في البـطولـةتمـتد لـبداية
ـاضي قبل ان ثـمـانيـنـيات الـقـرن ا
ـاضي ثم يـهـبط مـنـتـصف الـعـقد ا
ـوسم احلالي وغـادر بإرادته عاد ا
وســـيـــكـــمل مـــبـــاريـــاته األخـــيـــرة
بالشـهيـة بـاستـقبـال نـفط البـصرة

واخلروج لزاخو ويلتقي النفط.
Ÿ«dB « ‰UF²ý«

ومـتـوقع جـدا ان يـشـتـعل الـصراع
من أجل البـقاء امـام هبوط فـريق
أخريـ من ب سـتة فـرق متـاخرة
فـي الـتــرتـيب وفــريق الـكــرخ الـذي
تقدم للموقع الثالث عشر 39بعدما
تـرك دائرة الـهـبوط بـفـضل نـتيـجة
وسم بفوزه على الشرطة بهدف ا
لـواحـد لـيـعـزز مــوقـعه بـنـقـطـة من
تعادل مع النجف وثالث اخرى من
الفوز على الـديوانية ويـتحتم على
طلـوب امام اخر الفـريق الظهـور ا
ثالث مـباريـات ستـكـون صعـبة مع
الــــطـالب والــــكــــهــــربـــــاء واربــــيل
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ـطـلـوب الـذي تـضعـه فرق الـهـدف ا
ؤخـرة وتريـد حتقـيقه فـيمـا تبقى ا
من الـدوري عـلى بـعـد ثالث جـوالت
وسم وتخوض حتديا على نهاية ا
لــتـجــنب الــهــبـوط لــلــدرجـة االولى
الــذي يـنــتـظــر فــريـقــ بـعــد نـزول
ــيـنـاء والــثـاني فـريــقـا ســامـراء وا
الــذي فـطـر قـلــوب انـصـاره الـذي ال
يــعـرف هـل انـتــهـت عالقــة الـفــريق
سـابقـة االكبـر التي صـال وجال بـا
فــيــهــا وكـــان اول فــريق من خــارج
الــعــاصــمــة يــخــطف لــقب الــدوري
والـكل بـقي يـسـتـمـتع في مـبـاريـاته
ايـــنــمـــا يـــلــعب واســـتــمـــر في دعم
ــنــتـخــبــات الـوطــنــيـة بــاالســمـاء ا
ـر الــراسـخـة في الــذاكـرة قـبل ان 
وسم احلالي بـكبوات الفريـق في ا
الـنتـائج الـتي قـضت عـلى اماله في
الـبـقـاء اخلـبـر الــسيء الـذي تـلـقـاه
عــــشــــاقه في الــــبــــصـــرة وبــــقــــيـــة
احملــافـظـات األخـرى بـعـدمـا ابـتـعـد
نافسـة منذ البـداية دون تغير عن ا
رغم مـــرور ســـتــة مـــدربــ بـــهــدف
اسـتــعـادة الـروح لـلـفـريق لـكن دون
جـدوى واسـتـمـر يـلـعب فـي مـرحـلة
رور الـوقت اسـتـثـنـائـيـة تـزايـدت 
وسط صـعــوبـات ومــعـانــاة مـؤثـرة
فـرضـت عـلـيه الـهـبـوط الـذي يـعـني
أشـيـاء اخـرى وسـيـلـعب اخـر ثالث
مـــبـــاريــــات له امـــام الــــديـــوانـــيـــة
ويـــســتـــقــبل الـــطالب والــكـــهــربــاء

جميعا ستكون هامشية.
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زاخو والصناعة
ولم يتـمـكن من قلب االمـور ولو في
مـيدانـه الذي يـنـتظـر ان يـدعمه في

طاف. نهاية ا
rÝUI « o¹d

والــفـريـق االخـر الــذي ف خـرج من
مـنـطــقـة اخلـطــر كـان الـقــاسم بـعـد
ـهم عـلى نــفط الـبـصـرة في فــوزه ا

ــركـز اخلـامس عــشـر وسط رغـبـة ا
وسم جـمهـوره الـكبـير فـي انهـاء ا
ـــهـــدد من بــالـــبـــقـــاء في مـــكـــانه ا
الـصنـاعة عـلى بعـد نقـطة واالمـانة
نـقطـت والـديوانـية ولـكي يتـجنب
مـحـنــة الـهـبــوط عـلـيه الـتــحـضـيـر
االسـتـثنـائي الخـر مـباريـاته الـغـير

شـاركة سـهله امـام حتقـيق هـدف ا
الــذي الزال يــثـــيــر قــلق جــمــهــوره
الـكــــــــبـيـر عـنـدمـا يـسـتـقبـل زاخو
الــبــاحث عـن حتــســـــــــ مــوقــعه
ـتــــــــألق ويواجه ويخـرج للـنفط ا
ـنـــــــافس على الـوصافة الوسـط ا

ـوقف صـــعب جدا. ما ينذر 
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ادة  33من قـانون االحتادات الـرياضية رقم  24 لـسنة 2021.وقـال رئيس االحتاد أصـدر مجلس الـدولة قراراً حاسـماً يتـعلق با
العـراقي للـسباحـة خالد كـبيان في بـيان أن مـجلس الدولـة أصدر قرار مـهماً انـهى كثـيراً من اجلدل حـيث أكد القـرار ان احكام
بي الـدولي واألنـظـمة األسـاسـية ـيـثـاق األو ـادة ال 33من قـانـون االحتـادات الريـاضـية رقم 24 لـسـنة 2021 تـتـعارض مع ا ا
ـبدأ الـقانـوني لـلقـرار هـو تطـبـيق القـوان ـكن تطـبـيقـها.واضـاف كـبيـان أن ا لالحتادات الـريـاضيـة الدولـيـة ذات العالقـة وال 
واألنـظمة الدولية عند تعارضها مع قانون االحتادات الرياضية الوطنية رقم 24 لسنة 2021.ووفقاً لهذا القرار فإن شرعية

ـقابل فـإن رئاسـة سرمـد عبد رئـاسة كـبيان الحتـاد السـباحـة شرعـية في ا
اإلله لالحتاد غير شرعية كونها تتعارض مع القوان الدولية.

والـتحـدي اآلخر صـعوبـة مبـارياته
األخــيـرة عــنــدمــا يـســتــقــبل زاخـو
ويــخـــرج لـــلـــنــفـط ويــذهـب لــنـــفط

الوسط.
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واســـوء مـــا واجه االمـــانـــة جــدول
ــبــاريــات عــنــدمـا واجـه اجلــويـة ا
والزوراء والشرطـة بفترة مـتداخلة
وفـي وقت ضــعـــفه الـــواضح الــذي
نطقة اخلطر وبات أخذه للوقوع 
فـي مـــوقف صــــعب يــــتــــطـــلب اوال
ــنـافــسـة بــشـدة اخلــروج ومن ثم ا
عـبـر تــسـخــيـر جـهــود االعـبـ في
ـصــلـحـته ــبـاريـات  حتـويل اخـر ا
الـتي تـبـدو مـنـاسـبـة في مـسـاعدته
على البـقاء عنـدما يستـقبل النجف
ـــوسم والـــديــوانـــيـــة ويـــخـــتـــتم ا
باختـبار الطالب ويـظهر الـديوانية
ثـــامـن عـــشـــر الـــتـــرتـــيب في
مــعـانــاة وصـعــوبـات مـا
يــجـــعـــله امـــام أصــعب
شاركة والبقاء اوقات ا
ـنــطــقـة احلــمـراء فـي ا
مـن مــــــــدة لــــــــيــــــــست
بالقصيرة بعدما افتقد
للحلول وكل مـا يتمناه
ويـــــــــــــــــامـل ان
يـــــتـــــعـــــثــــر
االمــــــــانــــــــة
والـصــنـاعـة
امـــام الــفــوز
ـيــنـاء عــلى ا
واالمـانـة ومـسك اخلـتام

ســيـخــوضــهـا بــحـذر شــديــد كـونه
يــواجه مـالحــقــة شــديـــده من نــفط
مــيـــســـان والـــقــاسـم والــصـــنـــاعــة
واالمـــانــــة االخـــرى الـــتـي تـــو اجه

حتديات البقاء.
ÊU O  jH½

وتـاثـر بـنـتـائـجه األخيـرة الـسـلـبـية
والــفـشل في حتـقـيـق الـفـوز بـعـشـر
ادوار متتالية ليتراجع نفط ميسان
لـلــرابع عــشــر بــفــارق األهـداف عن
ـالحــقــ الــكـــرخ ويــواجـه نــفس ا
ــهــمـة ويــعـلـم احـمــد خــضــيـر ان ا
ليست بالسهلة اطالقا عندما يلعب
ـتبقـية بـاستقـبال اربيل مبـارياته ا
ويـخـرج لـنـفـط البـصـرة ويـسـتـقـبل
كن التقلـيل من أهميتها زاخو وال
بحـثا عن البـقاء وما يـقال عن نفط
ميسان يـنطبق على الـصناعة الذي

فـــرط بــالـــعــديـــد من نـــقــاط
مـــــواجـــــهـــــاتـه في اخـــــر
االدوار الـتـسـعـة من دون
فــــــوز مـــــا اثــــــرت عـــــلى
مشاركـته وترتيـبه كثيرا
لـــــيـــــجـــــد نـــــفـــــسـه في
السـادس عـشر ومـهدد
بـــقـــوة من االمـــانـــة
بـــفــــارق نـــقـــطـــة
ومـــاســيــزيــد
من مـشاكل
الــــبــــقـــاء

ذاتها.جديـر بالذكر أن األردن
وسع الفارق مع منـتخبات

اجملـــمــــوعـــة األولى بـ6
نقاط مقابل  3 نقاط
لـــكل من الـــكـــويت
وإنـدونـيــسـيـا
ومــــــن ثــــــم
مـــنـــتـــخب
نـــــيـــــبــــال
الذي ودع
نافسات ا
مـــن دون

نقاط.
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أكــد عــدنــان حــمــد مــدرب مــنــتــخب
األردن لـكــرة الـقــدم تـطـور مــسـتـوى
مـنـتخـبـات شـرق آسـيـا إلى األفضل
ـــنــتـــخب مـــشـــيـــرا إلى أن جتـــاوز ا
اإلنـــدونــيـــسي لم يـــكن ســـهأل.وكــان
ـنـتـخـب األردني قـد جتـاوز نـظـيـره ا
اإلنــــدونـــيـــسـي بـــهـــدف دون رد في
بـاراة التي جمـعتـهمـا في الكويت ا
ضـمـن مـنـافــسـات اجملــمـوعـة األولى
ؤهلة لـكأس آسيا كوت للتصفـيات ا

ديفوار 2023.
ـؤتمـر الصـحفي إن وقال حـمد في ا
فـريـقه بـذل جــهـدا كـبـيـرا وجنح في
ـبـاراة مـشـيرا حتـقـيق األهم خالل ا
إلى أنه يتطلع مع الالعبـ لتحس

األداء الهجومي وعـلى صعيد تـنفيذ
ركالت اجلزاء.

همـة األصعب لم تأت بعد وأضاف ا
ـواجـهـة الـكـويت مـعـربـا في إشـارة 
عن ثـقــته في العـبـي األردن وقـدرتـهم

على حصد بطاقة التأهل.
¡UMG²Ý« WOKLŽ

واعـترف حـمـد بـأن فارق  72 سـاعة
ال يساعد العبي التصفيات في عملية
االســــتـــشـــفــــاء وسط أجـــواء حـــارة
وخـوض مـبـاريــات قـويـة.من جـانـبه
قال ش ياجن مدرب إنـدونيسيا إن
يزا وإنه قادر على فريقه قدم أداء 
بلوغ كأس آسيا حال فاز على نيبال
مؤكدا أن الفائـز من مواجهة الكويت
واألردن ســــيـــــرافــــقه لــــلـــــبــــطــــولــــة
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ُـحـتـرف في نـادي عـبـد الـرضـا ا
بـيرشـخوت الـبـلجـيكي والالعب
ُـحـتـرف في نادي عـلي الوادي ا

اركي. لومبي الد
w³¹—bð ÃUNM

ُـساعد سـعد عبد درب ا وقالَ ا
احلـــمـــيــــد إن الالعــــبـــ بـــدأوا
بـــاالســتــقـــرارِ في مــقـــر اإلقــامــةِ
وانــتــظـــمت الــتــدريــبــات حــيث
ُقرر نهاج التدريبي ا سيطبقُ ا
ـعـسـكرِ وسـتـغـير مـواعـيد في ا
ُــبـــاريــات الـــتــجـــريــبـــيّــة وفق ا
ُتـأخر لـلفـريق حيث الوصـولِ ا
ــبـاراةِ ـقــررِ خــوض ا كـان مـن ا
األولى اليـوم لكن اجلـهازَ الـفنيّ
ـبــاريـاتِ قــررَ تـغــيـيــرَ مــنـهــاج ا
الـتــجـريـبــيّـة. وبـ إن مَــواعِـيـد
مُــبــاريــات بــطــولــةِ غــرب آســيــا

أعـلــنت بــشـكلٍ رســمي وســيـتم
ُـبـاريـات تـرتـيب الــتـدريـبــات وا
الــــتـــــجـــــريــــبـــــيّــــة وفـق جــــدولِ
مــبـاريــاتــنــا في بـطــــــولــةِ غـرب
آســيــا لالســـتــفــادةِ من األجــواءِ
ُـتـشـابـهـة بـ مـديـنـةِ انـطـالـيا ا
ومـديـنةِ الـعـقـبـة في األردن التي

ستقامُ فيها بطولةُ غرب آسيا.
ُـسـاعـد سـعـد ُـدربُ ا واخــتـتمَ ا
عـبد احلـمـيد حـديـثه بالـقول إن
ُـعــسـكـر فـرصــة طـيـبــة لـنـكـون ا
ّ اجلــاهـــزيّــةِ الــبـــدنــيّــة عـــلى أ
والفنيّـة خصوصاً بـعد التحاقِ
ُـحـتـرفـ في أوروبـا الالعـبـ ا
واكــــتــــمــــال عـــــــــقــــدِ الــــفــــريق
وبـالــتـالـي سـيــكـون الــفـريقُ في
جـاهـزيـةٍ تـامـةٍ قـبل الـتـوجهِ إلى

البطولة.

ÊU e « ≠œ«bGÐ

خـاضَ مُنـتخبُ الـناشـئ
الوحدةَ التـدريبيّة األولى
في مـديـنـةِ أنـطــالـيـا بـعـد
وصُــوله في وقتٍ مُــتــأخـرٍ
من لـــيـــلــةِ أمـس إلى مـــقــر
إقـامته بـعد رِحـلةٍ مُـضنـيةٍ
ا يَقرَب من شهدت انتظاراً 
سـبع سـاعاتٍ في اسـطـنـبول
قـــبـل الـــتــــوجهِ إلـى مَـــديــــنـــةِ

أنطاليا.
وشــهــدت الــوحــدةُ الــتــدريــبــيّــة
تــدريــبـاتٍ خــفــيــفـةً واســتــرخـاءً
لـــرفـعِ اجلـــهْـــدِ واإلرهـــاقِ جـــرّاء
الـــســفـــرِ عــلـى أن تــكـــون هــنــاك
وحـدة تـدريـبـيّـة مـسـائـيّـة تـكون

تكتيكيّةً أكثر.
والـتـحقَ بـالـوفدِ الـثُـنـائي أحـمد

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـــنــــتـــخب الــــوطـــني غـــادرنــــــا ا
لــلــشـــــبــاب بـــكــرة الــســـــلــة الى
مـــحــافــظـــة دهــوك لـــلــدخــول في
دة ثمانية عشر معسكر تدريبي 
يـومـاً اســـتـعـداداً لـبـطـولـة غـرب
ـزمع إقامـتـها في سـوريا آسـيا ا

قبل. خالل شهر تموز ا
وقـال مـســـاعـد مـدرب مـنـتـخـبـنا
الشبابي حيدرجمعة في تصريح
صــحـــفي ان اخــتــيـــار الالعــبــ
الـــذين ســـــيــمـــثـــلــون مـــنـــتــخب
الـشـباب جـاء في ضـــوء متـابـعة
ـــــدرب اجلــــورجي كـــازنـــيـــــان ا
لبطـوالت الفئــات العـمريــة التي
أقـامــهـــا احتــــاد الـلـعــبـة خــالل
الفتـرة الســابقـة وأنه  اختبار
أكثـر من مئـة العب للـوقوف على

التشكيلة النهائية.

وأشـــــار جـــمـــعـــة إلى أن هـــؤالء
الالعـبـ ســـيـكــونـون مـسـتـقـبل
كـــرة الــســلــة الـــعــراقــيــــة وذلــك
ــتــلــكــوه من عــطـــفــاً عــلى مــــا 
مهــارات عالية وبنية جســمانية
عـاداً مـعـســـكـر دهـوك ـوذجـيـة
فرصة مناســبة لتنمية قدراتهــم
الـفـنـية والـبـدنيـــة وهـضم أفـكار
ـدرب الـذي يتـطـلع إلى حتـقيق ا
نــتــائج إيــجـــابــيــة طــيــلــة فــتــرة

تواجده معهم .
—UL¦²Ý« WDš

وأعــــرب جــمــعـــة عن أمــلــه فــي
أن يــكــون هــــذا الــفـريـــق رديــفـاً
لـــلـــمــنـــتــخـــبـــات الــوطـــنـــيــة في
ـســــتـقـبل الـقـريب كـونه يـضم ا

خيرة العبي الفئات العمرية .
ومن جــهـة اخــرى وضع االحتـاد
الـــعــــراقي بـــكـــرة الــــيـــد خـــطـــة

الســتــثـــمــار الــفــئـــات الــعــمــريــة
ـتــحـدث بـاسم وصـقــلـهـا.وقــال ا
االحتــاد حـســام عـبــد الـرضـا في
تــــصـــريح صــــحـــفي إن االحتـــاد
الـعـراقي لـكـرة الــيـد وبـالـتـعـاون
وبدعم من االحتاد الدولي للعبة
ـهرجان الرياضي األول سيقيم ا
عــلى مـســتــوى الـلــعــبه اخلـاص

بالبراعم واالشبال.
وأضـاف ســتــكـون تــولــدات فـرق
الــــــــــبــــــــــراعـم هـي 2009-2008
وتــــولــــدات فــــرق االشــــبــــال هي
2006-2007 يـــومـي اجلـــمــــعـــة
ـقـبــلـ في مـحـافـظـة والـسـبت ا
ـرحـوم الــديـوانـيـة وعـلى قـاعـة ا
عــبـــاس رحــيم في حـي رمــضــان
شاركة 9 أندية وهي الدغارة و
وكــــربـالء وتــــشـــــرين والـــــكــــوت
والــــنـــــصــــر واوروك والـــــنــــجف

والشهداء واجلرحى والفتوة.
وأكـــــــــد أن االحتــــــــاد

الـــعـــراقي

لـــكــرة الــيـــد ومن ضــمـن خــطــته
ــسـتــقــبـلــيــة يـولي احلــالــيـة وا
االهـتـمام والـرعـايـة بالـفـئات
الــعـمــريــة والـتي ســتــكـون
ــســتـقــبـل الـقــريب عــمــاد ا
لـــكــرة الـــيــد الـــعــراقـــيــة
لالنـــطـالق من بـــعـــدهـــا
نحو البـطوالت القارية
ـــــيـــــة.جتـــــدر والـــــعـــــا
االشـــــارة الى ان كـــــرة
الـيد الـعراقـية تـطورت
بــــشـــكل مــــلـــحـــوظ في
االونـــة االخــيـــرة عـــلى
مـستـوى جـميع الـفـئات
العمـرية.يذكـر ان منتخب
الـيد كـان قـريبـاً من الـتأهل
لـلـمــونـديـال لــوال خـسـارته
ـبـاراة الـفـاصـلـة أمـام في ا

كوريا اجلنوبية. شعار االحتاد العراقي بكرة السلة

dýU³¹ 5¾ýUM « V ²M

UO dð w  tðU³¹—bð

درب ا
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ــوســوي أن الـوزارة طــالب ا
ـدينة الدولي وضعت ملعب ا
في خدمة منتخباتنا الوطنية

واألندية اجلماهيرية .

ــوســوي في تــصـريح وقــال ا
ـديـنـة  صـحـفي إن مـلـعب ا
إجنازه ليـكون واحداً من أهم
عـالم الرياضـية الـتي تخدم ا
نـتخـبات الـوطنـية بـالدرجة ا
األولى إلجـــراء الـــتـــدريـــبـــات
بـاريات الودّيـة والرسـميّة وا
وكـذلك األنـديـة اجلـمـاهـيـريّة
ــــــلــــــعب يــــــتـــــمــــــتع كـــــون ا
ـواصـفـات عالـيـة ويـحـتوي
درجات . على عدد كبير من ا
وعن مالعب الـــبـــصـــرة الــتي
ســـتــــضـــيف بــــطـــولـــة كـــأس
ـوسـوي الى اخلــلـيج اشــار ا
ّ ان الــــــــبـــــــصـــــــرة عــــــــلى ا
اجلاهزية الحتضان البطولة
مبيـناً أن جلنـة كأس اخلليج
عـلى قـنــاعـة تـامـة بــجـاهـزيـة

ـــبـــاريـــات ـالعب إلقـــامــــة ا ا
ـئة وجناحـها بـنسـبة 100 با
ولــكن لــديـهـم رغـبــة في رؤيـة
مسـتويـات أعلى من الـتنـظيم
والــــنـــــقـل الــــتـــــلـــــفــــزيـــــوني
واإلعـالنـــــات وغــــيـــــرهـــــا من

التفاصيل التكميلية.
وسوي أن مالعب وأوضح ا
ـستـواها الـبصـرة تضـاهي 
ـــمـــلــكـــة الـــعــربـــيــة مالعب ا
الــــــســـــعــــــوديـــــة واإلمـــــارات
ـــا هـــنـــالك والـــبــــحـــرين ور
ـالعــب فـي دول بـــــــــــــــعــض ا
اخلـلـيج هي أقل من مـسـتوى
مـالعب الـبــصــرة مــؤكـداً أن"
الــقــنــاعـــة مــوجــودة من قــبل
اللجنة واخلـليجي سيقام في

البصرة الفيحاء . ملعب احلبيبية الدولي
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{ بــرلـ - وكـاالت- حــسم الـبــولـنـدي
روبـرت لـيـفـانـدوفـسـكي مـهـاجم بـايرن
مـيونخ الـصراع عـلى ضمـه مبـكرا ب
بـرشلـونة وبـاريس سان جـيرمان خالل
ــيـركـاتـو الـصـيــفي اجلـاري.ويـنـتـهي ا
ــهــاجم الــبـــولــنــدي مع بــايــرن عــقـــد ا

ميونخ في صيف 2023.
وأعـلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل
عـن بايرن ميونخ أكثر من مرة وزعمت
ـــهـــاجم الـــعـــديـــد من الـــتـــقـــاريــر أن ا
الــبـــولــنــدي لـــديه اتــفــاق بـــالــفــعل مع
بــرشــلـونــة لـكـن سـان جــيــرمـان ظــهـر

مؤخرا في الصورة.
ووفـقـا لـصـحيـفـة "مـونـدو ديبـورتـيـفو"
ـثلي لـيـفانـدوفـسكي اإلسـبـانيـة فـإن 
أكــدوا أن خــطــة الالعب لم تــتــغــيـر مع
ظـهور سان جـيرمان في سـباق التـعاقد

مع النجم البولندي.
ـثـلـو لـيـفا إلـى أنه ثابـت على وأشـار 
مـــوقــــفه ويـــريـــد االنـــتــــقـــال فـــقط إلى

قبل. وسم ا برشلونة خالل ا

وكـشفت أن وكيل لـيفانـدوفسكي اتصل
بـخـوان البورتـا رئيس بـرشلـونة بـعد
سـمـاع كلـمـات خـافيـيـر تيـبـاس رئيس
رابـطة الليـجا بأن البارسـا ال يستطيع

التوقيع مع الالعب.

روبرت ليفاندوفسكي
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وسيقية وافتتاح بيت العود UO ∫ لقطات من حفل تخرج معهد الدراسات ا UF
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طربة العراقية حتيي خالل عيد ا
ــــبــــارك  حــــفال في االضــــحـى ا
احــدى قـاعــات اربـيل بــرفـقـة دي
جي اصــيل وذلك يـوم  12تـمـوز

قبل. ا
 …d UOF « bLŠô« ‰UC½

ـكـتــبـة الـوطـنــيـة في االردن افـتــتح مـعـرضـاً مـديـر عــام ا
لــلـصـور بــعـنـوان (عــيـد االسـتـقـالل في ذاكـرة االرشـيف
الـصــحـفـي) وقـدم مــحـاضــرة بـعــنـوان (الــقـراءة تـرف ام

ضرورة).
s¹b « ‰UL  ÂöÝ
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طــالــبــة الــدراســات الــعــلـــيــا االردنــيــــــــة نــالت شــهــادة
الـدكـتــوراه من قـسم الـلـــــــــغـة الـعـربــيـة وآدابـهـا بــكـلـيّـة
ــوســـومـــة بـ (األدب الــعـــربيّ اآلداب عـن اطــروحـــتـــهـــا ا
ـوريـسكيّ 1492-1700 دراسة اسـتقـرائـية حتـلـيلـية ا

ثقافيّة).
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ؤسسات الـعراقية الفـرنسية  ونخـبة من ا

. عنيّة بزيارة األربع العراقية ا
ــتـحــدة لـلــتـربــيـة وكــانت  مــنـظــمـة األ ا
والــعـلـم والـثــقـافــة (يـونــسـكــو) قـد أدرجت
عـنـصـر الضـيـافـة وتوفـيـر اخلـدمات خالل
زيارة أربعينية اإلمام احلس عليه السالم
في الـقائمـة التمـثيلـية للـتراث الثـقافي غير

ادي للبشرية . ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

عهد  الـفرنسي ببـغداد في امسية عـرض ا
اضي الـفـلم التـسجـيلي اقـيـمت االربعـاء ا
الــفـرنـسي (وبـكت الـســمـاء أربـعـ يـومـاً)
الـذي أخرجتْه الباحـثة الفرنسـية صابرينا
وحـــضــر مـــيـــرڤـــان عن زيـــارة األربـــعـــ 
الـعرض وزير الثقافة حسن ناظم والسفير
أريك شـوفالـيه وأعضـاء جمعـية الـصداقة

 ÊUOý«œ—U
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 افــتــتح فـي فــرع جــمــعــيــة الــفــنــانـ
اضي الـتـشـكيـلـيـ بكـربالء الـسـبت ا
ـعرض االستعادي للتشكيلي صاحب ا
احـمـد بحـضور نـائب رئيس اجلـمعـية

الـتشـكـيـلي العـراقي اقـام  في دار الـود للـثـقـافة والـفـنون
ـعـنـون ( تــراتـيل في مـحـراب ـحــافـظـة بـابل مــعـرضه ا
ضم عـددا من األعـمال الـتي تـنـوعت في ألـوانـها الـلـون )

ومواضيعها.

ترجم العـراقي الراحل اقام البـيت الثقافي في الكـاتب وا
كـركـوك ندوة اسـتـذكاريـة عـنه في مركـز ديـالوك الـثـقافي
والفنـي تضمنت كـلمات اشـادت بالدور الذي لـعبه خلدمة

الثقافة الكردية.

طربـة اللـبنـانية نـفت ما  تـداوله على مـواقع التواصل ا
ـقـرر إحـيـاؤه يـوم اإلجـتـمــاعي بـشـأن  تـأجـيل حـفــلـهـا  ا
عـلى خشـبـة مسـرح الـنافـورة بـدار االوبرا قـبل االثـنـ ا
ـصاحـبـة أوركسـتـرا سفـيـنكس ـصريـة في الـقاهـرة   ا

السيمفوني مؤكدة ان احلفل سيقام في موعده.

ـاضي ــغـتــرب افــتـتح الــســبت ا الــتــشـكــيـلـي الـعــراقي ا
مـعـرضه الشـخـصي عـلى قاعـة جـاكـرندا  فـي العـاصـمة
االردنـيـة عـمان حـيث عـرض مـجـمـوعـة من اعمـاله في فن

احلفر والطباعة باللون الواحد .
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ـية للـفنون الـتشـكيلي الـعراقي حصـد جائـزة فيجـور العا
ـشاركة من التي اطلـقت في مالـيزيا بـعد اخـتيار لـوحته ا

ياً. ب 1252 رساماً عا

كيم كارديشيان

قـاسـم.حـيــنـذاك كــلـمــني الـســكـرتــيـر
الـصـحـفـي لـلـزعـيم (الــرئـيس سـعـيـد
الــدوري) الحــضــر لــقــاء لــلــزعــيم مع
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هذه الـصورة الـتقـطت عام  1959في
مـــــكـــــتب الـــــزعــــيـم عـــــبــــد الـــــكــــر

أمون الصحـفيـة اللـبنانـية فـردوس ا
(تـبــدو في الـصــورة).  وبـعــد الـلــقـاء
نشـرت اخـبـار ان الـزعـيم عـرض على
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شــهـدت قــاعــة الــربـاط في
بــــــغــــــداد والدة أصـــــوات
غـنــائـيـة واعــدة وعـازفـ
مـــــبـــــدعـــــ خالل حـــــفل
الـــتـــخــرج الـ  46دفـــعــة
الـقـيـصـر كـاظم الـسـاهـر
لـطلـبـة معـهد الـدراسات
ـــوســـيــقـــيـــة  والــذي ا
نـظــمـته دائــرة الـفــنـون
ـوسيـقـية  في الـثامن ا

من حـزيران اجلـاري حـيث قدم الـطلـبة خالل
احلــفل مــقـطــوعــات مـوســيــقـيــة من الــتـراث
قـامـات بقـيـادة وتدريب الـعراقي وخملـتـلف ا
عـازف الــعـود عالء صــبـري وإشــراف مـديـر
عـهد مـحمد عـبدالرضـا. فيمـا تألق عدد من ا
الـطلبة في أداء االغاني حيث تميزت الطالبة
حـوراء في تقد أغنـية (كالـوا حلو) للـفنانة
مـــائـــدة نـــزهـت وأدت الـــطـــالــــبـــة (شـــانـــا)
بـاحترافـية أغنـية (دزاني) وكان لـطالب آخر
تقـد جميل ألغـنية (يالـراكب ع العبـية).كما
قـدرة عالية عزفـا منفردا على قدم الـطلبة و
آالت اجلـوزة والـنــاي والـكـمـان والــسـنـطـور
والــعـود لــيــعــلـنــوا عن أنــفــسـهم كــعــازفـ
ــوســيــقــيـة ــكـنــهم ان يــغــنــوا الــســاحـة ا
ـوسـيـقي بـاجلـديـد ويـحـافـظـوا عـلى االرث ا
الـعـراقي. وفي مــفـتـتح االحـتــفـال قـدم وكـيل
وزارة الـثقافـة عماد جـاسم كلـمةً أشاد فـيها
ـوسيـقية بـجهود أسـاتذة مـعهـد الدراسات ا
ـعــوقـات ــوسـيــقـيــة رغم ا وإدارة الــفـنــون ا
ــالــيــة والـتــحــديــات وســعــيـهـم في اعـادة ا
ـواهب الـفـنـيـة الـبـريق له من اجل اخـتـيـار ا
ـناهج التدريـسية لرسم احلقـيقيـة وتطوير ا
مـسـتقـبـل مـزدهـر للـطـلـبـة. الفـتـا (في الـوقت
ذاته الى اسـتــمـرار الــوزارة وتـواصــلـهـا مع
مـؤسسات رسـميـة ومنـظمـات دولية من اجل

عهد من بعض سوء اخلدمات). انقاذ ا
عـهـد أكـد في كلـمـته على من جـانبه مـديـر ا
ـوسـيـقـيـة كـونه (أهـمـيـة مـعـهـد الدراسـات ا
يـسـعى ومـنــذ تـأسـيـسه الى احملــافـظـة عـلى

هناك بوادر حقيقية لظهور جيل جديد).وفي
خـتام احلفل كـانت كلمـة وزير الثـقافة حسن
نــاظم الــتي أكـد فــيـهــا عـلى اســتـمــرار عـمل
ـوسـيـقـية الـوزارة من خالل دائـرة الـفنـون ا

على استعادة األلق التراثي العراقي.
الى ذلـك شــارك مـــديــر عـــام دائــرة الـــفــنــون
ايسترو عالء مجيد  في افتتاح وسـيقية ا ا
بيـت العود في منطقة الـقشلة بحضور وزير
الــثــقــافـة واالثــار والــســيــاحــة حـسـن نـاظم
والـفـنـان نـصـيـر شــمه ورئـيس هـيـئـة االثـار
وحتــدث  مـجــيـد عن والـتـراث لــيث مــجـيـد 
ـسـاعدة (اسـتعـداد الـدائرة الـتـام في إبداء ا
ومـد يد الـعون لـلـفنـان نصـيـر شمـة) واعرب
(عن سـعادته بافتـتاح بيت الـعود في بغداد)
.سـبق للدائرة ان زودت شهادة اعتراف فنية
بــاعـتـبـاره صــرحـاً فـنـيـاً حتت لــبـيت الـعـود
وسيقية.وكتب الفنان رعاية دائرة الفنون  ا
نـصير شمة في صفحـته في (فيسبوك) عقب
افتتاح بيت العود ببغادا قائال(بالتعاون مع
ـوسـيـقـيـة وزارة الـثـقـافـة ودائـرة الـفــنـون ا
وبـعد أعوام من وجـود بيت العـود بغداد

في مـــــواقع مـــــؤقـــــتــــة يـــــتم
تـــخــــصـــيـص دار الـــوالي
لـيكـون مقـراً دائـماً لـبيت
الـعـود كـمـا في الـقـاهـرة
وأبـو ظــبي واخلـرطـوم
وأســكــنـــدريــة أشــكــر
الـدكــتـور حـسن نـاظم
وزيــر الــثــقــافــة عــلى

ــوســـيــقي والـــغــنــائي ــوروث ا الــتـــراث وا
الـعـراقـي ووثق احلـركـة الــفـنـيــة في الـبالد
ـتـخـصـصـة فـي هذا ـوسـيـقيـة ا بـالـكـوادر ا
اجملـال والـفــنـانـ الــذين اسـتـطــاعـوا حـمل
رسـالة الفـن العراقي واصـبحـوا رموزا فـنية
ي). وفي عـلى الــصـعــيــدين الـعــربي والــعـا
عهد معاناتهم مع ختـام كلمته تناول مدير ا
ـتـمثـلة (في قـلة عـدد من تشـكيالت الـدائرة ا
ـتـخصـصـة مـا اثـر سـلـبا الكـوادر الـفـنـيـة ا
وسـيؤثر في حـال استمـراره خالل السنوات
ــعـــهــد الــفـــنــيــة الـــقــادمــة عـــلى مــســـيــرة ا

واالبداعية).
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ي نـصـيـر شـمـة واشـاد عـازف الـعـود الـعــا
وســفـيــر الــيـونــســكـو في كــلــمـتـه بـجــهـود
ــعــهـد ــقـيــمــ عــلى إعـداد الــطــلــبـة في ا ا
وسـيـقـية والـدائرة الفـتـا الى ان (احلـركـة ا
خــفــتت في الـعــراق لــكن مـعــهـد الــدراسـات
وسيقية بقي كأنه مصنعا لتقد العازف ا
) مـتنـاوال الوضع العـام في العراق ـغن وا
الـــذي أدى الى تـــضــــرر الـــوضع الـــثـــقـــافي
كنـتيـجة حتـميـة. مضيـفا (البـد ان نؤمن بان
ـوسيـقـيـة هو ـعـهد الـدراسـات ا االهـتمـام 
ـوسـيقى اهتـمـامـا حـقـيـقـيا بـقـيـمـة وجـود ا
ستوى اجلماعي الـعراقية التي غابت على ا
ستوى الفردي لـسنوات طويلة ولكـن على ا
هــنـاك جــهـود كــبـيــرة  يــبـذلــهـا الــفـنــانـون
وجنـحـوا في ان يـضـعـوا اسم بـلـدنـا في كل
مـكان في العالم) مـختتـما (اليـوم اشعر بان
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أطــلـقـت الـفــنــانــة الـلــبــنـانــيــة لــيـلى
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ال تـــضـــيع وقـــتـك و انت تـــراقب عـــمل غـــيـــرك اهـــتم
بشؤونك اخلاصة .
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الـغـيـرة تـعـصف بـقـلــبك حـاول ان تـسـيـطـر عـلى هـذا
الشعور.رقم احلظ .2
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علـيك ان تكـون اكثـر تنـظيـما و تـرتيـبا حتـى تستـطيع
اجناز مهامك بوقتها .
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عالقــتك مع زمالء الــعــمل و اجــواء الــعــمل اكــثـر من
رائعة فحافظ عليها .

»dIF «

قـد تشـعر الـيوم بـشعـور احلب من اول نظـرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 
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تـشــعـر بـاحلــاجـة الى احلب والى شـخـص تـبـدأ مـعه
قصة حب جميلة. 
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يـثني عـليك اجلـميع اليـوم بسـبب افكـارك النـيرة التى
طرحتها .رقم احلظ.9
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هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك 
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طـالب احلـبـيب. يوم عـلـيك ان تـكون مـسـتـمعـا جـيـدا 
السعد االربعاء.
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علـيك ان تـراعي احتـياجـات احلـبيب الـعـاطفـية اكـثر.
. يوم السعد االثن
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ــزيـــد من االربــاح حتــصل عــلــيــهــا الــيــوم نــتــيــجــة ا
استثماراتك .ظرقم احلظ.8
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عــلــيك ان تـكــون ســريــعـا في اتــخــاذ الــقـرارات النك
ستواجه مشاكل طارئة .
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Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.
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ـية مـنـها الـكالسيـكـيـة العـا
مـخـتـارات من اوبـرا روزين
كاڤالـير لـشتراوس  اغـنية
جــــلــــوريـــا لـالوركـــســــتـــرا
والــكـــورال والــســوبــرانــو
لـــــــبـــــــوالنـك الـى جـــــــانب
كــونـــشــيـــرتــو الـــبــيـــانــو
واالوركــــــــــــــــســــــــــتـــــــــرا

لبيتهوڤن.
ويــــقـــــــدم أوركـــســــتـــرا
الـــــقــــاهـــــــــرة حــــفالت
مـــتـــنـــــــــوعـــة تـــلـــقي
الضوء على مجموعة
مـن أهم األعـــــــمــــــال
التى رسمت مالمح
ــــــــوســـــــــيـــــــــقى ا
الـــــكالســــيــــكــــيــــة

فـــــــــى العالم .
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 s¹dAF « ÊdI « lz«Ë— الصحـفيـة اللـبنانـية الـزواج لكني لم
اجد ما يثبت ذلك.وقـد حضرت اللقاء
فعال بصـفتي مديـر االخبار الـداخلية
في وكالـة االنـبـاء العـراقـية (واع) في

اوائل تاسيسها.
كان سعـيد الدوري من ضـباط الثورة
يـتـمـتع بـخـلق عـال ولم يـدخل نـفـسه
في معمعة التكتالت احمليطة بالزعيم
وكنت عـلى صلـة دائمه به رحـمه الله
وخالل تـلك الفـتـرة كـان الـزعـيم الذي
كــــان لـه الــــفــــضـل في صــــدور قــــرار
ثال تاسـيس واع يـطـلب حـضـوري 
لــ (واع) في لقاءات عديـدة اذكر منها
قادة الثورة اجلـزائرية بزعـامة احمد
نـاضـلة اجلـزائريـة جـميـلة بن بال وا
بوحـيـرد وجنـاح الوسـاطـة العـراقـية
لعـودة تـونس الى اجلـامـعة الـعـربـية
وبدء التحضـير النشاء مـدينة الثورة
الــتـي تــســـمى االن مــديـــنــة الـــصــدر
ـــوقف من مـــشـــكــلـــة الـــصــواريخ وا

الروسية في كوبا وغير ذلك.
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تـــتـــواصل حـــلــــقـــات روائع الـــقـــرن
الـعـشـرين الــتى يـقـدمـهـا أوركـسـتـرا

الــقــاهـرة الــســيـمــفــوني حـيـث اقـيم
ـايــســتـرو الــســبت  حـفـل بـقــيــادة ا
صـاحبة كورال أكابيال هشام جبر 
قــــــــــــيــــــــــــادة
وتـدريب مـايا
چــيــفــيــنــريــا
ومــصـــاحــبــة
الــســوبــرانــو
مــــنـى رفــــلــــة
وعـــــــــــــــــــازف
الـــــبـــــيـــــانــــو
محـمد شمس
ــسـرح عـلى ا
الـــــكــــبــــيــــر .
وتــــــــضــــــــمن
الــــبـــــرنــــامج
مـجـموعـة من
اهم االعـــمــال

طــروحــاته واســالــيــبه الــفــنــيــة الــتي
تــوزعت مـابـ اعـمـال زيــتـيـة ومـائـيـة
وتــخــطــيـطــات تــعــود الى عــدة اعـوام
خـالل فتـرة مـشـواره الـفـني فـي مـيدان
احلـركـة الـتـشـكـيلـيـة .اذ يـتـمـيـز احـمد
بــــأســـلــــوب فـــرضـه عـــلـى الـــســــاحـــة
الـتشكيـلية العـراقية بشـكل خاص فهو

من روادها. 
ــتــفـردة ــبــدعـة  ا ومـن اهم رمـوزهــا ا
ومن ابـــرز ســمــاتــهــا الــتــصــويــريــة 
فـاعماله تزخر بـنبض روحه االنسانية
ـديـنـة واشـكـالـها ـتـعـلـقـة بـتالبـيب ا ا
ورمــوزهـا احلـضـاريــة الـتي  ابـدع في
تــصــويـــرهــا بــذهــنــيــة فــائــقــة وحس
مـــرهف. وذلك من خـالل تــوظــيف روح
الــبـيـئــة احملـلـيــة الـعـراقــيـة الـشــرقـيـة
وتـراث االجـداد الـتي تتـخـذ من صورة
ـــراة والــطـــفل والـــطــيـــر والــنـــخــيل ا
والـــبــيـــوت والــشـــبــابـــيك الــعـــتــيـــقــة
والـزخـرفـة الـشـعـبـيـة احملـلـيـة . رموزا
اسـاسية الف منها طرحه االبداعي في
مــعـرضه  هـذا الــذي حـضـره جـمع من
الــشـخـصـيـات الــثـقـافـيــة والـفـنـيـة في

كربالء وباقي احملافظات االخرى.

حـسن ابراهيم و عضو الهيئة االدارية
ــثالن عن اجلــمـعــيـة جــواد الــزيـدي 
الـتي تـستـعـد الفتـتـاح معـرض طـبيـعة

عراقية على قاعتها الكبرى ببغداد.
ومـعـرض الـفـنـان صـاحب جـاء بـتـنوع

اسـكـنــدر أغـنـيــة جـديـدة لــهـا حتـمل
عـــنــوان "قـــصــر حـــبك" وذلـك ضــمن
جـــلـــســــة مـــوسم الـــريـــاض
ـشــاركــة بـدر 2022 وذلك 
االحــمـــد وســـلــطـــان عــدني
وعبود سنيد على الكيبورد
إضـــافـــة إلى دحـــوم الـــبـــدر
ومـشـاري وحـسون وفـيـصل
الــتــركي بـــالــكــورال.وكــانت
إســكـنــدر قــد أحــدث بـلــبــلـة
بــعـدمــا سُــئــلت عن زوجــهـا
ـمــثل الــسـعــودي يـعــقـوب ا
الـــــــفــــــرحـــــــان مـن إحــــــدى
ـتـابـعـات الــتي كـتـبت لـهـا ا
:"وين زوجك" لــتــرد عــلــيــهـا
لـيـلى: "ســنـغل يـا قــلـبي مـو
متـزوجة ولـله احلـمد... انت
ـــنـــشــور وين زوجك?"القـى ا
ـتـابعـ الـذين رواجـاً بـ ا

تفاعلوا معه.

{ لـــوس اجنـــلــــوس -وكـــاالت - شـــاركـت جنـــمـــة
ـتـابـعـ مقـطع تـلـفـزيـون الـواقع كـيم كـارداشـيـان ا
فيـديو جـديد لـها عـبر حـسابـها اخلاص عـلى موقع
الـتواصل اإلجتماعي وثقت من خالله أحدث جلسة
ـتابـع تصـوير خـضعت لـها.وصـدمت كارداشـيان ا

بظـهـورها بـإطاللة كـامـلة بـاللـون االسـود والمعـة غطت
جـســمـهــا من الــرأس حـتى أســفل الــقـدمــ حـتى أنــهـا

أخـفت وجــهـهــا بـالــكـامل األمــر الـذي عــلق عـلــيه اجلــمـهـور
رة األولى الـتي تظـهر واعتـبره غـريبـاً للـغايـة رغم أنهـا ليـست ا
فيـها بهـذه الطـريقة. وكـانت كارداشيـان قد إشـترت قصـراً جديداً
ـبـلغ 6.3 مـليـون دوالر يـقع بـجـوار قصـرهـا اخلـاص في (هدن
نزل تبـلغ مساحته هلـز). وبحسب تقـرير لصحـيفة ديلي مـيل أن ا
4230 قـدمًــا مـربــعًــا وهـو األمــر الـتي اعــتــادت الـقــيـام به خالل
الفتـرة السابـقة مؤكدة عـزمها على تـوسيع محفـظتها الـعقارية في

حيها شأنها شأن مشاهير آخرين أقدموا على هذه اخلطوة .

ــتــواصـل في مــتــابــعــة هــذا األمـر حــرصه ا
ــــهم والـــذي ــــبـــنى ا وتـــخـــصــــيص هـــذا ا
سـنـحرص عـلى تـرمـيـمه أفـضل تـرميم حتت
أشـراف هيئـة األثار العـراقية وعلـى يد أمهر
تـخـصصـ وأمـهر ـهنـدسـ العـراقـيـ ا ا
األســطــوات في مــجــال الــعــمل الــبــغـدادي).
مضـيـفا  (لـقد طـال اإلهمـال مجـموعـة كبـيرة
مـن الـبـيــوت الـتــراثـيـة واألثــريـة والــفـرصـة
مـتاحـة األن لـترمـيـمهـا وأستـغاللـها دون أن
نـبـدّل في مـضـمـونـهـا
وشــكـلــهــا بل عـلى
الــــــــــــعـــــــــــــكـس
ســــنــــعــــيــــدهــــا
ألفـــــضـل شـــــكل
قـــــامـت عـــــلـــــيه.
ســـيــــكـــون بــــيت
الـــعــــود بــــغـــداد
مـــــركـــــز اشـــــعــــاع
ثــقـافي ومــوســيـقي
وابـداعي يضيئ قلب
بغداد التأريخي).
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أمـا مـعـدل الـقـتل فـيـشـهـد تـراجـعاً
بــطـــيــئــاً إذ بــعــدمــا ســجل 63,3
ة قتل متعمدة ”لكل مئة ألف جـر
شــخـص عـام 2014 انــخــفض إلى
36,7 لكل مئة ألف سنة 2018

وفق أرقام البنك الدولي.
وتـنخـفض كذلك عـملـيات اخلطف
وهـي من األســـبــاب الـــرئـــيـــســـيــة
النـــتـــشـــار ظـــاهـــرة حـــراس األمن
ـدرعة قبل واكب ا الـشخصـي وا
نـحو ثـماني سـنوات ويـرجع أحد
األســـبــاب إلى تــشـــديــد الــشــرطــة
واجلـيش إجـراءاتـهم فـي الـتعـامل

مع العصابات اإلجرامية.
ــة خـافــيــيـر  ويــقــول عـالم اجلــر
غــوريـنـو لـوكـالـة فـرانس بـرس إنّ
احلـارس الشخـصي في بلد أصبح
فــيه الــعـنـف جـزءاً من احلــيـاة “ال
ــثـل حــاجــة إلى األمن بــقــدر مــا
ــكـانـة يــعـكس رغــبـة فـي تـعــزيـز ا
االجـتمـاعية مـضيـفاً كلـما زاد عدد
احلــراس ارتـــفع مــســتــوى الــفــرد

. اقتصادياً وسياسياً

ومـن الــــشـــــائع رؤيـــــة عـــــشــــرات
احلـراس الـشـخـصـيـ يـنـتـظـرون
ـطـاعم ومــراكـز الـتـسـوق خــارج ا
بجانب سيارات أصحاب عملهم.
ويـرافق بعض احلـراس مشغـليهم
إلـى احملالت التجاريـة أو مصففي

الشعر ويحملون حقائبهم.
ــدنــيــ قــانـونــاً من ومـع حـظــر ا
حــمـل األســلــحــة مــنــذ عـام 2019
شـكل ازدهـار قـطـاع خـدمات األمن
اخلـاصة فـرصة لـعنـاصر الـشرطة
والـقـوات األمـنـيـة الـذين يـعـمـلـون
بـدوام جزئـي كحـراس شخـصي
مــسـتـخـدمـ مـســدسـات عـمـلـهم
. ويـشـيـر وهــو أمـر جـائــز قـانـونــاً
غــوريـنـو إلى انّ هــؤالء يـكـسـبـون

ستة أو سبعة أضعاف رواتبهم.
وفـي سن احلـــاديـــة والــعـــشـــرين
تـخـلـى أنـخـيل بـيـنـتـو عن مـهـنـته
كــــمـــســــعف لــــيـــصــــبح حــــارســـاً

. شخصياً
 ويـــقـــول لــوكـــالـــة فـــرانس بــرس
أحتـــدر مـن عــائـــلـــة أفـــرادهـــا من
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{ كـاسـار دي كاثـري (إسـبانـيا) (أ
ف ب)  –تـثــبّت فـانـيـسـا كـاسـتـيـو
خــروفًـا بــ سـاقـيــهـا وتــقـرّب آلـة
ـسـكةً اجلـزّ من صـوفه الـسـمـيك 
رأسـه بيدها األخرى إذ أن الشابة
الـعشرينـية اخلائفـة من تأدية هذه
ــــهــــمــــة هي من طـالب مــــدرســـة ا

للرعاة تقع غرب إسبانيا.
وتـســتـمع فـانـيـسـا إلى تـعـلـيـمـات
خـوسـيه ريفـيرو وهـو متـخصص
فـي جـزّ صـوف احلـيـوانـات يـعـمل
ـدرسة الذي يـبادرها بـالقول في ا
عــلـيـكِ أن تـشــدّي جـلــد احلـيـوان”
وتــقـصي “بــبطء حــتى ال تـؤذيه.”
وبـذلك تـمـكـنـت الطـالـبـة مـن إزالة
بـــعض الـــصـــوف قـــبل أن يـــنـــهي
همـة معرّياً اخلروف ـتخصص ا ا
الـذي يـنـتمي إلـى سالسة مـاريـنو

وسط تصفيق الطالب اآلخرين.
وعلى بعد أمتار قليلة يتعلم تيبو
ـاعـز وكـيف يـعـرف غـويــيه حـلب ا
مــا إذا كـانت تـعـاني أي مـرض من
شأنه أن يؤثر على جودة احلليب.
ويـقول له فيليبي إسكوبيرو وهو
مــســؤول عن هــذا الــتــدريـب الـذي
يُـنظّم بإشراف التعـاونية الزراعية
(كـوؤوبـرادو) إنّ أطـراف أصـابـعك
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ضـــبــاط الــشـــرطــة لـــذلك شــعــرت
بـــراحــة عــنــد انــتـــقــالي إلى هــذه
ــــهــــنــــة الــــتـي تــــوفــــر لي دخالً ا
. ويوضح سـركيس ساكو إضـافياً
وهـو مـدرب يعـمل في مـجال األمن
الـــشـــخـــصي مـــنــذ 14 عـــامــاً أن
احلـارس الشخصي يكسب ما ب
300 و500 دوالر شــهــريـاً فــيــمـا
بـتد نـحو يـبـلغ راتب الشـرطي ا

. 114 دوالراً
ويــشــيـر ســاكـو الــذي يــدرب عـلى
الـقتال اليدوي والرماية وغير ذلك
مـن مـــــهــــــارات إلى أنّ احلـــــارس
الـــشــخــصي “يـــنــبــغي أن يــكــون
مـسـتـعـداً لـلـتـضـحـيـة بحـيـاته من

اجل صاحب عمله.”
ويـــلـــفـت إلى أنّ احلـــصـــول عـــلى
احلـــزمـــة األســاســـيـــة في خـــدمــة
احلـــمــايــة الــتـي تــوفــر حــارســ
شــخـصـيـ تـكــلّف الـزبـون نـحـو
ثـالثـة آالف دوالر شهـريـاً فـي بـلد
يــعــيـش فــيه ثالثــة من كل أربــعــة

أشخاص في فقر مدقع.
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هنـاك نوعان من االنسحـابات السياسيـة االنسحاب األول يكون
من مــجــلس الــنـواب واالنــســحـاب الــثــاني يـكــون من الــعــمـلــيـة
كن ان السـياسية برمتها وهـذا اخليار األكبر واألخطر والذي 
نسحب الى أيام يحـيل الفرح الوقتي خلـصوم التيار الـصدري ا

سود.
 يـبــدو في الــوهـلــة األولى انّ قـرار زعــيم الـتــيـار الــصـدري في
ـعـارضـة ـان هـو شــطب عـلى خـيــار ا اسـتـقــالـة نـوّابه من الــبـر
ـضي الى خـيـار سـياسي الـسـيـاسـيـة داخل اجملـلس الـنـيـابي وا
آخــر لم يــتــبــلـور عــلى الــفــور وســيـكــون ال مــحــالــة من خـارج
ـتـداول و مـصدراخلـطـورة هـنا الـتـشـكيـل السـيـاسي الـرسمي ا
يأتي من احـتمال أن يجري تثبيت االنسحاب النهائي من العملية
الـسـيـاســيـة الـتي  كــان قـد الـتـحـق بـهـا الـتــيـار في اعـقـاب اول
انـتـخـابـات نــيـابـيـة حـ كـان الـبـلــد ال يـزال مـحـتال من اجلـيش

االمريكي.
ـفاصل أسـاسـية في الـشارع التـيـار الصـدري ال يزال يـتـحكم 
العـراقي الشيـعي وانّ األطراف السـياسيـة الشيـعية األخرى لن
جتـد ذلك الـشـارع خالـيـاً لـها كـمـا خـلت امامـهـا مـقاعـد الـنواب
ـان. كما انّ التـيار الصدري له قـوة عسكرية الصـدري في البر
ثلة بشكل حيوي في هيئة احلشد الشعبي هي سرايـا السالم 
وتـمـسك بـواجبـات عـسكـريـة ميـدانـية أسـاسـيـة في محـيط بـغداد
االستـراتيجـي وانّ جتميـد عمـلهـا فيـما لو حـدث سيـكون عـبئاً

ناو واية حكومة مقبلة. عسكر ا كبيراً على أطراف في ا
ــكن أن تـخـفى عـلى أي مـراقب عـالمـات الـفـشل الـسـيـاسي ال 
الــعـام فـي الـبــلـد الــتي افـضـت الى نـتــيـجــة قـرار زعــيم الـتــيـار
الصـدري وهذا الفشل له نتائج في الواقع ال تـمحوها االستقالة

ان. اجلماعية في البر
ـان له تـبـعـات ــعـارضـة من داخل الـبــر إنَّ الـتـخــلي عن خـيـار ا
برغم من انه غير مجد وغير مؤثر عملياً إال انه يخضع لشارات
تفـاهم بـاتت غائـبـة عنـد حتـول التـيار الى دور سـيـاسي ورقابي

داخل الشارع ومن مواقع خارج العملية السياسية.
ـشــهـد وكـان واقع االنـسـداد أرحم ألنه اآلن بـدأ الــتـعـقـيـد في ا

معلوم االطراف
توقعة  واحلدود في ح ان التعقيد يجلب معه اخلطوات غير ا

ترنحة. والتي ال حتتملها العملية السياسية ا
هناك مَن يقول انّ االصطدام بجدار الضغوط اخلارجية قاد الى
كن تـوكيـد او نفي اني والـزعل السـيـاسي. ال  االنسـحاب الـبـر
ـعــركــة الـتي لم شيء حـ تـكـون »اجلــيـوش «مــلــتـحــمـة فـي ا

ينقشع غبارها.
ــسـارات عــلى ايـة حــال فـإنّ عـالمـات الــنـجــاح ألي طـرف في ا

اجلديدة غير مضمونة أو نهائية.
ا هـو انـسـحاب ال يـبدو لي انّ االنـسـحـاب اجلـاري الى وراء ا
الى أمام وتلك مسألة خطيرة لها تفاصيل متعبة ستظهر الحقاً.
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اذكر أنّي غـامرتُ ذات لـيلـة وابتعـتُ نصف دجـاجة مـشوية
من احلـانـوت بــعـد أنْ أبـكـانـي اجلـوع حـ دفـعتُ ثــمـنـهـا
الـبـالغ خــمـسـة دنـانــيـر ارتـبـكت مــيـزانـيـتـي ومـكـثتُ بـدون
سجـائـر ألسابـيع حـتى جاءت أمي الـكـادحة لـزيـارتي حيث
موعـد مواجـهـة السـجنـاء في نـهايـة كل شـهر كـانت حتمل
في زنـبـيل اخلـوص طـعـامـاً وعــلب سـجـائـر ومـجـمـوعـة من
الكـتب كنتُ قـد أوصيـتهـا بحـملـها من مـكتـبتي فـأنقـذتني
من معضـلة غـياب الدخـان عن رئتي  بـالكاد حـصلتُ على
ـواجـه مكـان جنـلس فـيه من فنـاء الـسـجن الذي غـصَّ با
لذويـهم في تـلك اللـحظـات شـعرتُ أنَّ حـياتـي مثل قـبر بال
شاهدة; وح نظرت إلى قنوط وجهها وجدت طيور األسى
; فـداهـمـني تـنـهشُ بـنــور عـيـنـيـهــا; حـتى ابـيـضَّتْ من الــغمْ
اإلحـبـاط حـاولت أنْ أتـمـاسك لــكـني فـشـلت انـدلق دمـعي

مثل طفل تائه وبصوت منكسر قلت:
- دعيـني أضع رأسي في حـضـنك لكي اشـعـر أني مازلت

على قيد احلياة.
راحت تستنشق رائحتي والدموع تـنهمر على وجهها الذي
غـزتهُ صـفـرة مـخـيـفة بـسـب اعـتالل صـحـتهـا لـبـثت تـبـكي
حـتى نـشـف دمـعـهـا وبــنـبـرة خـائــفـة أخـبــرتـني أنَّ مـفـرزة
حزبية فتشت الـبيت قبل أيام بحثـاً عن األسلحة وقد نذرت
ديكـاً تـذبـحه لوجه الـله إذا لم يـعـثروا عـلى مُـسـدَّسي الذي
طمرته برماد التنور; وحمداً لله أنَّ غارة التفتيش تلك مرَّتْ
بـسالم ارتــبـكـتُ قـلــيالً حـ ســمـعت هــذه األنـبــاء ودنـوتُ

برأسي ألشمّ صدرها ثمَّ همست: 
- تخلّصي منهُ يا أمي.

 شعـرتُ بـارجتـافه بدنـهـا وهي تـلفـتت إِلى حـرَّاس الـسجن
غـازلـة فـتـاة جمـيـلـة جاءت لـرؤيـة زوجـها الذيـن انشـغـلـوا 
حيث عمدوا لتـأخير خروجه من قـاعة السجن لـيتسنى لهم
تبادل األحاديث معها; بينما كان األسى يشتعل في عينيها
وال حيلة أمـامها سـوى اإلذعان لتـصرفاتـهم البذيـئة; علَّقتْ

أمي متذمرة بصوت خافت: 
- هؤالء احلرَّاس بال شرف. 

أجبتها هامساً: 
- سفلة.. 

أمسكتُ بيديها الباردت ألكرّر مقترحي: 
سدَّس. - ابحثوا عمَّنْ يشتري ا

أجـابـتْ وهي تــطـلقُ حــســرةً والــدمع يــسـيلُ عــلى وجــهــهـا
الشاحب: 

- ال أنـام اللـيل بـسـبـبهِ; أخـشى تـفـتـيش الـبـيت مـرَّة أخرى
ويعثروا عليه.

. - تخلّصي منهُ إذنْ
ـسـدَّس هـو الـذكـرى الـوحـيـدة الـتي تـبـقَّتْ  بـرغم أنَّ هـذا ا
عندي من اإلخـوان الكُرد; لـكني قررت الـتخلي عـنه بعد أن
نشطت مفـارز األمن في تفتـيش البيوت عـشوائيـا بحثاً عن
ـانعـي الذي األسـلحـة أضـف إِلى ذلك قـلـقي من مـصـيـر ا
مــازال طـلــيــقــا كــنت أخــشى من ثــمــالـتـه وكـشـف أسـرار
هروبـنا إِلـى شمـال البـالد جللـيس سـوء في حانـة ذات يوم
دون أنْ يـدري وهـذا يـعـني سـحـلي من قـاعـة الـسـجن إِلى
ـجـاً ; كــان الــلــيل يــزحفُ ثــقــيالً مــدجـَّ غــرفـة اإلعــدام فــوراً
لـتهبة أمـام ناظري; كنتُ أظنُّ صـوت أية سيارة باحلراب ا
تتـوقَّف أمام بـوَّابة الـسـجن إنَّمـا جاءت تـسأل عـني وقدوم
حارس السجن أمام باب الـقاعة منادياً عـلى أحد السجناء
يدعْ قـلبي يـغوص في مـجاهيـل جبٍّ عمـيق ها هي خـمسة
شـهـور مـضـغـتهـا أسـنـان صـبـري بـنـجـاح سـاحق لمْ يـبق
سـوى ثالثـة شـهـور سـأظلَّ ابـتـهـلُ إلى الـله كل لـيـلـة حـتى
ـانـعي من الزلـل حل قـدوم الـيوم يحـفظ لـسـان صديـقي ا
الذي تفتح أمامي بـوابة السجن نحـو فضاء احلرية. زعقتْ
ارات حـرَّاس السـجن مـعـلنـةً انـتـهاء الـزيـارة; وقبل أنْ صفـَّ

تغادرني سألتني أمي بخوف:
- بكم أبيعه?

- بـأي ثـمن; بـأي ثـمن يـا أمي; تـخـلّـصي مـنهُ حـتى تـنـامي
الليل مطمئنة.

لـتـني من خـدّيَّ بـعــد أن غـسل دمـعـهـا وجـهي; وقـبل أنْ قـبـَّ
لوءاً بالـكتب مثلـما تفعل في كل تغادرني أعطـتني كيسـاً 
زيارة وسلمـتها كيـساً مثله يـحتوي على الـكتب التي فرغت
من مطالـعتـها ثمَّ عدت إِلى قـاعة السـجن وعلى شـفتي هذه

القصيدة:
- مُـرتـبـكـاً أتـرقَّبـكـم; فـمـتى سـتـجـيئـون أيـهـا اجلالدون...?
الليـلة.. مـرحى; فجـسدي ينـتظـر بطشـكم بعـد ليالٍ.. أوَّاهُ
صـلوب عـلى مشـكاةٍ من رعبٍ وقـلقْ; اعرفُ نفـدَ الصبـر ا
أسـور ستحـرقهُ نيران بهجـتكم هذي الـساعة الـعصـفور ا
مواجعهُ والصيـاد اخملمور تراهُ الـلحظة يـشحذُ مديتهِ أوْ
ـسـعـور يـدهنُ اد ا يـلـقمُ حـجـرة بـنــدقـيـته الـطـلـقــات واجلـلـَّ
سوطه بـصـديد ضـحـاياهُ أوْ يـنـهش ثدي امـرأةٍ أخـرى لوْ
تأتون اآلن.. فما عاد القلب األعزل يتحمُّل كابوساً آخرا

أوْ موتاً صار األلف. 
تهـاويتُ على فـراشي مـنهـكاً إِلى جـانبي
ذخــيــرة الــكــتب الــتي تــبــيــدُ وحــشــة
السـجن وقـبل أنْ اسـتطـلع عـناويـنـها
انتابتـني نوبة سعـال حادَّة استمرت
لدقائق; حتى رأيت قطرات دم تسقط

على راحة يدي.
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{ بــــــاريس (أ ف ب)  –يــــــكـــــشف
بـــرنـــامج الـــتـــلـــســـكـــوب (غـــايـــا)
الـفضائي األوروبي االثـن نسخة
جــديــدة عن مـجــرة درب الــتـبــانـة
علومات تـتضمن كمية كبيرة من ا
عـن نـــحـــو مـــلـــيـــاري جنـم يـــتـــبع
الــــبـــرنـــامـج مـــســـارهــــا ويـــحـــلل

خصائصها.
وقـال عـالم الـفـلك مـن مـرصـد كوت
دازور في فـرنـسا فـرنسـوا مـينـيار
لــــوكـــالــــة فـــرانـس بـــرس إن هـــذا
الــتـلــسـكـوب الــذي يـضع خــريـطـة
مفصّلة للمجرة يتميز بأنه متعدد
االسـتـخدامـات في مجـال الـفيـزياء
الـفـلكـيـة معـتـبراً أن “مـا مِن عـالم
فــلك واحـد لن يــسـتــخـدم بــيـانـاته

بشكل مباشر أو غير مباشر .”
وســيــتــاح ألوسـاط عــلــمــاء الــفـلك
اعــتــبــاراً من الــســاعــة الــعــاشــرة
بــتــوقــيت غـريــنــيــتش من صــبـاح
االثـن اإلفـادة من فـهرس الـقاعدة
الـثـالـثـة لـلـبيـانـات الـتي جـمـعـتـها
األداة عـن مــجــمــوعــة واســعــة من
األجـرام الـسـمـاوية ومـعـهـا  نـحو

 . خمس مقالًا علمياً
وشــرح مـيــنـار أن هــذه الـبــيـانـات
تـتعـلق باألجرام الـسمـاوية األقرب
والـبـالغ عددهـا أكـثر من 150 ألف
كـــويــكب فـي الــنـــظــام الــشـــمــسي
لــكــوكـب األرض وقـد ”احــتــســبت
األداة مـــدارهــا بـــدقــة ال تـــضــاهى
فـضالً عن قـيـاسات جـديدة تـتـعلق
بـــأكـــثـــر من  1,8مـــلـــيـــار جنم من
مـجرة درب الـتبانـة. وما وراء هذه
اجملـــــــرة والـــــــذي يـــــــتـــــــألـف من
مــجــمـوعــات من اجملــرات األخـرى
والــنــجـوم الــزائــفـة (الــكـوازارات)
الـبعيـدة.وأُطلق التـلسكـوب (غايا)
حلـسـاب وكالـة الـفضـاء األوروبـية
وبــدأ عـمـله عـام 2013. ويــتـمـركـز
(غـايا) في موقع متـميز يسمى (إل
2) عـلى بـعد 1,5 مـليـون كيـلومـتر

من األرض بعكس اجتاه الشمس.
ة  –مسح السماء  –وأوضحت عا
الــفـلك في مــرصـد بـاريس-بي إس
إل مـــــيـــــشـــــا هـــــايـــــوود أن هـــــذا
الـتـلـسـكوب يـتـولى مـسح الـسـماء
ويــلـتـقـط كل مـا تـراه وهــو يـرصـد
ويـــراقب جـــزءاً صــغـــيــراً جــدًا (ال
ـئة) تـتـجـاوز نـسـبـته واحـداً فـي ا
من الـنجوم في مجـرّة درب التبانة
الـتي يـنـتمـي إليـهـا كوكب األرض
والـتي يـبـلغ قـطـرهـا أكـثـر من مـئة

ألف سنة ضوئية.
لـكنّ (غـايا) ال يـكـتفي بـرسم مـجرد
خـــريـــطــة بـــســـيـــطــة بـل يــتـــصل
تــلــســكـوبــاه بــجــهـاز اســتــشــعـار
ـلـيـار بـكـسل فـيـمـا فـوتــوغـرافي 
تـقتصـر قدرة الكـاميرات الـتجارية
. وتـتولى أداتـا قياس الي عـلى ا
فـلـكي وضـوئي وواحـدة لـلـتـحـليل
الـطـيـفي تفـسـيـر الفـوتـونات وهي

إشـــارات ضــوئــيـــة حــقــيـــقــيــة 
الـتقاطـها بهـذه الطريـقة. وشرحت
هــايـوود إن (غـايــا) يـوفـر مــراقـبـة
ـــواقع مــا يـــتـــحــرك في شـــامــلـــة 
الـســمـاء وهـذا مـا يـحـصل لـلـمـرة
األولى .وأضــافـت أن رؤيــة اجملـرّة

كانت محدودة جداً قبل (غايا).
وأحـدث (هيباركـوس) سلف (غايا)
ثــورة في اجملــال مــنـذ أن أطــلــقـته
وكـــالــة الــفــضـــاء األوروبــيــة عــام
1997 إذ تــولى فــهـرســة أكــثـر من
110 آالف جـرم سـمـاوي. ويـتـمـيـز
(غايا) بدقة قياس أكبر بألف مرة.

 اكتشافات كبرى 
أمـا (غـايا)  فـال يقـتصـر دوره على
تـوفيـر معلـومات لـعلمـاء الفلك عن
مـــواقع عــدد كـــبــيـــر من الـــنــجــوم
وحـــركـــتـــهـــا بل يـــقـــيـس أيـــضــاً
خـــصــــائـــصـــهـــا الـــفــــيـــزيـــائـــيـــة
والـكيـميائـية وعـمرها الـذي يشكل

عنصراً باألهمية نفسها.
ـة الــفــلك بـاوال دي وأوضــحت عــا

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –عـــــلى وقع
الـهتافات أدّى إلتـون جون أغنيته
الـشـهـيـرة (روكـيت مـان) في حـفـلة
أحـياهـا السـبت في باريس ضمن
جـولـة وداعيـة يخـتـتم بهـا مسـيرة
فــنـيـة مـســتـمـرة مــنـذ نـصف قـرن
غـني البـريطـاني البالغ 75 وبـدا ا
عـامـاً في وضـع صحـي جيـد خالل
هـــذه اإلطالل.  وتــرافَــقتَ (روكــيت
مــان) الـتي غــنّـاهــا الـنـجـم مـطـيالً
عــزفـهــا عـلى الــبـيـانــو بـعــد نـحـو
نـصف ساعة من بـداية احلفلة مع
أول زخّـة من األلعاب النارية فيما
ظــهـرت عـلى الـشــاشـات الـعـمالقـة

دامـت ســاعــتـــ ونــصـف ســاعــة.
وافتتح النجم حفلته بأغنية عازفاً
بـعض مـوسـيـقـاهـا عـلـى الـبـيـانو
مـرتـديـاً سـتـرة مـطـرزّة بـالـلـمـعان
ومــنـتـعـالً حـذاء ريـاضــيـاً من لـون
أحـــمـــر مـــطـــابق لـــلـــون عــدســـتي
ـــاســـات نـــظــــارته احملـــاطـــتـــ 
صــــغـــيــــرة. وبـــدّل إلــــتـــون جـــون
مـالبـــسه مـــرتـــ إحـــداهـــمـــا في
مــنـتـصـف احلـفـلــة وسط لـوحـات
بــصــريــة مــدروســة. فــأغــنــيـة (آي
غـيس ذاتـس وات ذاي كول إت ذي
بلوز) رافقها على الشاشات عرض
صـور الـبريـطاني صـور بـعدسـة ا

الــقــلق لــدى نــشـرهــا في األول من
حـــزيــرانــاجلــاري صـــورة له عــلى
كـرسـي مـتـحـرك في مـطـار اليـبـزيغ
ـاني قبل عرض أغـنية مصّورة األ
مـسجّلة سلفاً في مـناسبة اليوبيل
الــبـالتــيــني لــلــمـــلــكــة إلــيــزابــيث
ـــغـــني إلى الـــثـــانــــيـــة. وســـارع ا
الــتـعــلـيـق من خالل مـنــشـور عــبـر
إنـسـتـغـرام جـاء فـيه احلـقـيـقة هي
ــــتــــازة أحب أنــــنـي بـــصــــحــــة 
حــفالتـي وأعـزف وأغــني وأنــا في
أفــضل مـسـتـوى. وقـدم دلـيالً حـيًـا
عــلى ذلك فـي بـاريس  مـع أنه بـدا
مـتعباً قليالً في نهاية احلفلة التي

الــثالث مـجــرة مـلــيـئــة بـالــنـجـوم.
وقـوبـلت األغـنـية بـتـصـفـيق طويل
وقــوفــــاً من اجلــمــهــور الــذي بــلغ
نــحــو 32 ألـف شــخص في مــركــز
(ديــفـانس أريـنـا) الــبـاريـسي ومـا
كان من النجم البريطاني إال أن أن
نـهض من أمام البيـانو فوقف على

سرح وبادل جمهوره التحية. ا
ووضـع إلـــتــون جـــون بـــذلـك جــداً
لـلشائعـات التي روجت أخباراً عن
سـوء حـالـته الـصـحـيـة مـؤكـداً أن
عـمـليـة الـورك الـتي أجريت له  في
ــاضي. خـــريف 2021 بـــاتت مـن ا
وكـانت الـصـحف الـشـعـبـيـة أثارت

الـــشـــهــــيـــر مـــارتن بـــار ألزواج لم
. أمــا أغـنــيـة يــعـودوا مــتــنـاغــمـ
ـيـنل (هـاف مـيـرسي) أون ذي كـر
فـواكـبهـا فـيلم رسـوم مـتحـركة عن
مُـدان يحاول الـهرب. ورافق عازفو
ـشـهـد بـصـوت يـعـبّر عن اإليـقـاع ا
إطـالق الـــنـــار عـــلى الـــفـــار وسط
ذهــــول اجلــــمـــهــــور.  وذكّــــر هـــذا
تحركة التفاعل ب فيلم الرسوم ا
ـوسـيــقـيـ عـلـى خـشـبـة وعــزف ا
ــســـرح بــســيــنــوغـــرافــيــا فــرقــة ا
(غــوريالز) بـقــيـادة دامــون ألـبـارن
الـتي تعـاون معـها إلـتون جون في

اآلونة األخيرة. 
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مـاتيـو من مرصـد باريس- بي إس
إل أيـــضــاً أن (غــايــا) يـــنــتج كــمّــاً
عـلـومات “الـتي تـلقي كـبـيـراً من ا
الــضــوء عــلى تـطــور الــنــجـوم في

اضي وبالتالي تطور اجملرة. ا
وأشـــارت دي مــاتــيــو إلى أن هــذا
األمـــر كــــان أصالً أحـــد األســـبـــاب
الـتي دفـعـت إلى بـنـاء الـتـلـسـكوب
(غـايا) إذ أن الـنجـوم تتـميـز بأنـها
تـعـيش مـلـيارات الـسـنـ لـذا فإن
قـيـاسـهـا أشـبه بـقـيـاس مـتـحـجـرة
تـــفــيــد عن حـــالــة اجملــرة في وقت

تــكـويــنـهــا. وسـبق لــهـذه الــنـظـرة
الــعــامـة إلـى حتـركــات جنـوم درب
الـتبـانة أن ساهـمت في اكتـشافات
كـبرى. فمن خـالل فهرس الـبيانات
الـثاني الذي نُشر عام 2018 أظهر
عـلـماء الـفلـك أن اجملرة الـتي تضم
كـــــوكب األرض “انـــــدمـــــجت ”مع
مـجـرة أخـرى قـبل عشـرة مـلـيارات
ـــقـــاالت عـــام. واســـتـــنـــدت آالف ا
الـعلـمية عـلى الفـهرس الثـاني منذ
إصـــــــــــــداره األول عـــــــــــــام 2016.
ويـتـطـلب تدفـق البـيـانـات سلـسـلة

ــعــاجلــتــهـا أرضــيــة مــخــصـصــة 
وحتـلـيلـها تـضم أجـهزة كـمـبيـوتر
عــمالقـة من سـتـة مــراكـز حـوسـبـة
أوروبـــيــــة ويـــعـــمل فـــيـــهـــا 450
مـتـخـصصـاً عـلى مـا قال فـرنـسوا

مينار الذي كان مسؤوالً عنها.  
وأضـاف أن الـبـرنامج ال يـسـتـطيع
ـهـمـته مـن دون سـلــسـلة الـقـيـام 
ـعـاجلـة هـذه إذ أن (غـايـا) يـنتج ا
يــومـيــاً بـيــانـات عن 700 مــلــيـون
مـوقع جنمي و 150 مـليـون قياس
ضوئي و 14 مـليون طيف. وتتيح

اخلــــوارزمـــيـــات الـــتـي يـــقـــودهـــا
اإلنــســان حتــويل هــذا الـســيل من
كن الـبيانات اخلام إلى قياسات 
لـــعــلــمـــاء الــفــلـك اســتــخـــدامــهــا.
واسـتـغـرق إعـداد الفـهـرس الـثالث
الـــذي يــضـم بــيـــانــات عـــمــلـــيــات
ـــمــتــدة من 2014 إلى ـــراقــبــة ا ا
2017 خـــــــمـس ســـــــنـــــــوات. ومن
ـــتـــوقـع أن تـــصـــدر الـــنـــســـخـــة ا
الـنهـائيـة سنة 2030 عـندمـا يكون
(غـايـا) أجنــز مـسح الـفـضـاء سـنـة
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{  لـــــوس اجنــــــلـــــيس (أ ف ب)
حـــــضــــــرت ذكـــــرى أســــــطـــــورة
مــوسـيــقى الـريــغي بــوب مـارلي
اجلـمعـة خالل قـمـة األميـركـيـت
في لــــــوس أجنـــــلــــــيس حــــــيث
اســتــحــضــرت كــلــمــات ألــقــاهــا
مـشـاركـون رسـائل الـوحدة الـتي
غني الشهير. تضمنتها أعـمال ا
فـخالل تـوجهـهـا إلى سـائـر قادة
أمـــيــركــا اجلــنــوبـــيــة وأمــيــركــا
الـشـمـالـيـة خالل اجـتـمـاعـهم في
لـــــوس أجنــــلــــيـس بــــدعــــوة من
ـتـحـدة اســتـشـهـدت الـواليــات ا
رئــيـــســة وزراء بــربــادوس مــيــا
مـوتــلي بـأغـنــيـة شـهــيـرة لـبـوب
مــارلـي قــائــلــة هــنــاك مــشــكالت
كــثــيـــرة في الــعــالم .وأوضــحت
أتباع” موتـلي أنـها لـيست من “
أيقونة الغناء اجلـامايكي لكنها
أشــارت إلى أن أعــمــاله تــذكّــرنـا

بالواقع اليومي لشعوبنا
ورد وزيـر اخلــارجــيـة األمــيـركي
أنــتـــوني بـــلـــيـــنـــكن الـــذي كــان
ــعـروف حــاضـرا أيــضــا وهـو ا
ــوسـيــقى بـكــلـمـات بــشـغــفه بـا
تــــضـــــمــــنت إشــــارات عــــدة إلى
أغنيات بوب مارلي. وقال باسماً
ن فـلـنعـد لـكـلـمـات بـوب (نو و
نــو كــراي) (ال تــبــكي يــا امـرأة).
دعــــــونــــــا ال نــــــذرف الــــــدمـــــوع
ـكــنــنــا أن نــغـني ولــنــتــحــرك. 
ـــبـــشن ســـونغ) أغـــنـــيـــة (ريــــد
اخلالص. وتــشــكـل الــدعــوة إلى
الوحـدة الزمة في أغنـيات كـثيرة
أداهـــا بـــوب مــارلـي ويــعـــتـــبــر
البعض أنه ساهم بصورة كبيرة
في تـهــدئـة اجلـو الــسـيـاسي في
بـلـده جـامـايـكـا مع حـفـلـته الـتي
حــمـلت عــنــوان (وان الف بـيس)
حب واحـد من أجل الـسالم سـنة

.1978
لـكنـه قدّم أيـضـا أغـنيـات نـقـدية
بـيـنهـاريـفـولـيـوشن (ثـورة) التي
عــــبّـــر فــــيــــهــــا عن عــــدم ثـــقــــته
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ثابة عينيك.” عليها أن تصبح 
رتدي لتـحي ا ويـتفحّص الـرجل ا
قـمـيـصـاً أسـود غـدداً مـوجـودة في
اجلــزء الـــعــلــوي من ضــرع عــنــزة
ســــوداء أصـــلـــهـــا مـن غـــرنـــاطـــة.
ويـوضح أنّ الغدد ينبغي أن تكون
مــشـابـهـة لـلـوز إن كــانت سـلـيـمـة.
وعلى غرار تيبو وفانيسا يخضع
نـــحـــو عـــشـــرة أشـــخـــاص لــدورة
تـدريبـية خلمـسة أشـهر تمـتد على
600 ساعة داخل مدرسة تقع في
قـريـة كاسـار دي كـاثري الـتي يـبلغ
عــدد سـكـانـهـا أربــعـة آالف نـسـمـة
ــادورا وتــقـع في وسط إكــســتــر
وهي مــنـطـقـة ريـفـيــة تـعـتـبـر أحـد
ـناطق اإلسـبانـية في مـجال أبـرز ا

اعز. تربية األغنام وا
وتـــهـــدف هـــذه الـــدورة إلى جـــعل
الـطالب يتعلمـون طريقة العمل مع
احلـيوانـات واحترامـها بـاإلضافة
ـالية إلى تـلقـينـهم أصول اإلدارة ا
اخلـاصـة بـهـذا العـمل لـيـحـصـلوا
عـــلـى شــهـــادات بـــاتـت ضـــروريــة
ارسة عملهم. ليتمكن الرعاة من 
وتـتـمثل الـفكـرة الكـامنـة وراء هذا
ــشـروع في تـدريب “رعــاة الـقـرن ا
احلـــادي والــعــشــرين لـــلــعــمل في

قــطـاع تـتالقى فـيه “الــتـقـالـيـد مع
أحـــدث الـــتـــطـــورات بـــحــسـب مــا
ــــدرســـة ــــســـؤول عن ا يــــوضح ا
إنـريكي (كويـكي) إيزكيـردو لوكالة

فرانس برس.
ويـــقــول يـــورغن روبــلـــيــدو وهــو
طــبــيب بــيــطــري ومـدرّب فـي هـذه
ـدرسة إنّ رؤية الراعي في حقله ا
حـامالً حقـيبته فـوق كتفه ”لـم تعد
تــتـوافق مع الــعـصـر مــضـيـفـاً أنّ
الـراعي الـيـوم يـعـمل اسـتـناداً إلى
تقنيات حديثة فيدير عملية إنتاج
احلـلـيب مـثالً عـبـر أجهـزة لـوحـية

واستناداً إلى بيانات دقيقة.
ويــركــز الــطالب اجلــالــسـون عــلى
مـقـاعـدهم في أحـد الـصـفـوف على
الـشـرح الذي يـتلـقونه. ويـشجـعهم
يــورغن عـلى طـرح األسـئـلـة مع أنّ
األشــخــاص الـذين يــتــعـلّــمـون في
ـــدرســة هـم من خــلـــفـــيــات هـــذه ا
مــخـتــلـفـة جــداً فـبــعـضـهـم يـعـمل
أسـاساً في هذا القطاع ويرغب في
الــتــخــصص بـه والـبــعـض اآلخـر
يـــطـــمح إلى إحـــداث تــغـــيـــيــر في
حـــيــاته. وفـــانــيــســـا كــاســـتــيــو (
) هي واحدة من الراغب 37عاماً
في تــغــيـيــر حــيـاتــهم. وأصــبـحت

عــاطــلــة من الــعــمل مــنــذ ســنــتـ
ـسـن عـنـدمـا أغـلقت دار رعـايـة ا
حــــيث كـــانـت تـــعــــمل أبــــوابـــهـــا
وتـخـضع لـلـبـرنـامج الـتدريـبي في
ـدرسة إلى جـانب ابنـتهـا أرانشا ا
) بهدف إنشاء موراليس ( 17عاماً
مـزرعة عائلية. وتقول أرانشا التي
ــارســة أي يـــعــجــز والــدهـــا عن 
مــهــنــة جــراء تـعــرضه حلــادث في
عـمـله “نـبـحث عن طـريـقـة تـدر لـنا

األمــوال. وتـدرك الـوالـدة وابـنـتـهـا
أنّ الـعـثـور عـلـى أرض ذات تـكـلـفة
مــقـبـولـة لــقـطـيــعـهـمـا لــيس بـأمـر
ســهل وهـذه مــشـكــلـة شـائــعـة في
سؤول ادورا بحسب ا إكـستر
ـدرسـة. ويـحـلم تـيـبـو غـوييه في ا
) من جـهتـه بإنـشاء  نزل (26 عـاماً
ومــزرعـة صــغـيــرة مـجــاورة تـضم
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فـنزويال إحـدى الدول األكـثر عـنفاً
فـي العـالم درعاً في وجه عـملـيات
ــمــارســات الــعــنــفــيــة اخلــطف وا
األســوأ. وتــشــهــد هــذه الــظــاهــرة

حالياً تزايداً في فنزويال.
ـيـسـورة وفي أحـيـاء الـعـاصـمـة ا

ــألـوف رؤيــة مـواكب أصــبح من ا
مــؤلــفــة من ســيــارتي دفع ربــاعي
مـصـفحـت ومن دون لـوحات بال
أي الـتـزام من سائـقـيهـا بـالسـرعة
ـوصـى بـهـا وال حـتى الــقـصـوى ا
ــرور. وتــتـــنــقل هــذه بـــإشــارات ا

ــواكب بــ الـســيــارات مـطــلــقـةً ا
صــفـارات إنـذار مـزعـجـة وأضـواء
حـمراء وزرقاء تشـبه تلك اخلاصة
ـواكب بـالـشـرطـة. وتـضم بـعض ا
دراجــة نــاريــة تــسـاهـم في هـروب

أسرع للموكب إن لزم األمر.
ــواكب أشــخــاص من ويــســتــقل ا
الـــطــبـــقــة الـــثــريـــة في فـــنــزويال
ـسـؤولـ احلـكـومـيـ ورجـال كــا
األعــمــال وحتــديــداً أولـئـك الـذين
يــشـــار إلــيــهم بــالـــعــامــيــة بــاسم
إنـــــــشــــــوفــــــادوس ?”أي الـــــــذين
ـارسـون أعـمـاال جتاريـة مـربـحة
مع احلـكـومة غـالـباً مـا تـكون غـير
قــانـونـيــة. ويـشـيـر تــقـريـر لــلـبـنك
الــدولي اسـتــنـد إلـى بـيــانـات عـام
2018 إلى أنّ فنزويال من ب
الــدول الـــســبع األكــثــر عــنــفــاً في
الـــعــالم. ويــذكــر مـــرصــد الــعــنف
الــفــنـزويــلي وهــو مـنــظــمـة غــيـر
حــكـومـيــة أنّ اجملـرمـ ارتــكـبـوا
خالل الـسنة الفائتة ما معدله 8,5

. جرائم قتل يومياً

{ كـــراكـــاس (أ ف ب)  –يـــخـــضع
مـرور سيارة مـصفحـة خاصة ذات
نــوافــذ داكــنـة فـي حي غــني شـرق
راقـبة دقيـقة من حارس كـاراكاس 
ـا شـكّلت شـخـصي مسـلّح إذ لـطا
ظـاهــرة احلـراسـة الـشـخـصـيـة في
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