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كـشف جـهاز األمـن الوطـني  عن
اعــتــقــال  42مــتــهـــمــا بــتــهــريب
ـشــتـقـات الــنـفـطــيـة ومـصـادرة ا
 474خـزانــا وصـهـريـجــا مـحـمال
فيـما هـربـة بـالنـفط ومـشتـقـاته ا
تـوقـعت وزارة الـداخـلـيـة انـتـهاء
ازمة الـوقود بعـد تفـكيك شـبكات
ـشـتـقات. وقـال اجلـهاز تـهريب ا

في بيان تلقته (الزمان) امس انه
(بنـاءً عـلى تـكلـيف اجلـهاز األمن
من قــبل الــقــائــد الـعــام لــلــقـوات
ــســلــحـة مــصــطــفى الــكــاظـمي ا
شتقات تابعة أزمة الوقود وا
النفطـية ورصد مخالـفات خزنها
وتــوزيــعـهــا وتـهــريــبـهــا تــمـكن
اجلـــهــاز من اتـــخــاذ جــمـــلــة من
حيث اسفـرت احلملة االجراءات 
عن القاء الـقبض على  42متـهماً

بالـتهـريب ومصادرة  447خزاناً
وصهريـجاً وضـبط اكثر من 700
ألف لــــــتـــــر مــــــهـــــرب مـن مـــــادة
الـــــبـــــانــــــزين واغـالق وفـــــرض
غـرامـات مــالـيـة عـلى  8مـحـطـات
وقــود مـخــالــفـة بــالـتــنــسـيق مع
وزارة الـنـفـط) وتـابع ان (مـفـارز
مسـتمرة  باحلمـلة للحد اجلهاز 
من أزمة الوقـود) محذراً (كل من
ـســاس بـأمن تــسـول له نــفـسـه ا

الــــوطن واســــتـــقــــرار اجملــــتـــمع
الحــقـة الــقـانــونــيـة واتــخـاذ بــا

اإلجراءات الالزمة).
ــتــحـدث بــأسم  بــدوره  اشــار ا
الـوزارة الـلــواء خـالـد احملـنـا في
ـــــدة تــــــصـــــريـح امس الـى أن (ا
ـاضـيــة شـهـدت أزمـة وقـود في ا
بـغداد وبـعض احملـافـظات لـقـيام
بــــعض األشــــخـــاص بـــتــــهـــريب
ــشـتــقـات الـنــفـطــيـة الى إقــلـيم ا

حتـــقـــيق الـــرصـــافــة اخملـــتـــصــة
بقـضـايـا النـزاهـة وغـسل االموال
اصدرت ـة االقـتـصـاديـة  واجلـر
امر اسـتـقـدام بحق مـديـر عام في
هــيــئـــة االعــاقــة واالحــتــيــاجــات
ـال اخلـاصــة الضـراره عـمــدا بـا
ـــديــر الـــعـــام) واشـــار الى ان (ا
ارتكب مـخالـفات في شـراء قطـعة
ارض مـشـيـد عـلــيـهـا سـيـنـمـا من
قــبل دائــرة الـتــقــاعـد والــضــمـان
ـساهمـة في الشركة االجتماعي ا
الوطنية لالستثـمارات السياحية
ــشـاريـع الـعــقــاريـة وتــســديـد وا
سعـر شرائـها الـبالغ مـليار و400
مــــلــــيـــون ديــــنـــار  دون اتــــمـــام
اجــراءات نـقـل مـلــكــيـتــهــا االمـر
الــــذي ادى الى احلــــاق الــــضـــرر
باجلهة الـتي يعمل فيـها) مؤكدا
ان (احملــــــكـــــمـــــة اصـــــدرت امـــــر
سؤول  فضال االستقدام بـحق ا
عن شــخــصـــ اخــرين في نــفس
ادة  340من القضية وفق حكام ا
قـــانــون الــعـــقــوبــات مـع ايــقــاع
احلجـز االحـتـيـاطي عـلى االموال
نقولـة لهم ومنع نقـولة وغيـر ا ا
ــة واقــعـة ســفــرهم كــون اجلــر
ـال الــعـام). كــمــا تـمــكـنت عــلى ا
الـهـيـئـة مـن ضـبط أجـهـزة طـبـيـة
فــــــائـــــــضــــــةٍعـن احلــــــاجـــــــة في
مـــســتـــشــفـــيــ حـــكــومـــيــ في

محـافـظـة واسط مـقدار اسـعـارها
مــلــيــار ديـنــار. وذكــر الــبــيـان ان
(جلنـة مُـكافـحـة الرشـا في مـكتب
حتـقــيق واسط الـذي انــتـقل إلى
مـســتـشــفـيي الــكـرامــة والـزهـراء
الـتـعـلـيــمـيـ في مـديـنـة الـكـوت
تمكن بعد إجـرائه أعمال التحري
تابعة والـتدقيق من ضبط 24 وا
جهـاز تنفس فـنتـليـتر فـائضاً عن
احلـــاجـــة ومـــودعـــاً في مـــخـــازن
) ولـفت الى (قـيـام ـسـتـشـفــيـ ا
شـركـة كـيـمـيـاديـا بـشـراء أجـهـزة
الـتــنـفس وجتــهـيــزهـا دون طـلب
احلاجـة إلـيهـا) مـؤكدا ان (قـيـمة
األجهزة التي  شراؤها من قبل
كــيـمــيـاديــا وفـرضــهـا عــلى قـسم
الصـيـدلة في دائـرة صـحة واسط
بـلغ نـحـو مــلـيـار ديـنـار) مـشـددا

عــــــلـى أن (خــــــزن األجــــــهـــــزة 
ــا بـــصـــورة غــيـــر نـــظــامـــيـــة 
يـعــرّضـهـا لــلـتــلف نـتـيــجـة سـوء
التـخـزين) وتـابع ان (فـريق عمل
مــــكـــتب حتــــقـــيق الـــهــــيـــئـــة في
رصـد مـخـالـفـات في عـقد مـيـسان
إطعـام أبـرمـته دائرة الـصـحة إذ
قـــامـت دائـــرة صـــحـــة مـــيـــســـان
بــتـمــديــد الــعـقــد لــعـام  2020مع
إحـدى الــشــركـات اخلــاصـة دون
اإلعالن عــنه كــمــنــاقــصـة خـالفـاً

لتعليمات التعاقد).

ــيــاه) واســتــطــرد بــالــقـول ان ا
(الــعـــامل الــثــالـث الــذي تــســبب
هـو الــعـامل بـتــراجع اإليــرادات 
ــتـمـثل بـالــتـغـيـرات الـطــبـيـعي ا
ـنـاخــيـة واالحـتـبـاس احلـراري ا
وكـــذلـك قـــلــة تـــســـاقـط االمـــطــار
وضـعف الـغـطـاء الـثـلـجي حـيث
أثر ذلك بـشكل سلـبي على نـسبة
اإليرادات) واضـاف ان (الـعراق
هو أكـثر البـلدان تـأثرا باعـتباره
ودائـما مـا يؤكد في دولة مصب 
مـفـاوضـاته عـلى ضـرورة تقـاسم
الـــــضـــــرر خـالل مـــــوسم الـــــشح
ــائي) ومــضى الى الــقــول (مـا ا
زلـنا نـنـتـظـر من اجلـانب الـتركي
تطـبـيق الـوعود الـتي  االتـفاق
بــشــأنــهــا خالل الــلــقـاءات الــتي
اجــراهــا الــوزيــر مــهــدي رشــيــد
احلــمــداني ومن بــيــنــهــا إنــشـاء
مركـز بـحثي وتـوقـيع بروتـوكول
يتـعـلق بإطـالقات مـائيـة في نـهر
دجـلـة) الفـتـا الى ان (هـنـاك شح
بــإيــرادات األنــهــر الــرئــيــسـة أو
ـصـادر الـرئــيـسـة لـلـتـغـذيـة في ا
الــزاب األسـفـل وسـيــروان ونــهـر
ديــالى تــســبــبت فـي انــخــفـاض
ــائي و فـي مــحــافــظـة اخلــزين ا
ديـالى الـتي تـأثـرت بـشـكل كـبـيـر
ومحافظة واسط ونزوال إلى شط
الــــعـــرب) مـــعـــربــــا عن امـــله ان
ـقـبـلـة اسـتـئـنـاف ـدة ا (تـشـهـد ا
فـاوضـات لـضمـان حـقوق هـذه ا
ائية سواء مع تركيا أو العراق ا

مع إيران). 

ـئـة من فـتـقــريـبـا  40الى  45بـا
إيـــــراداتـه تــــكـــــون من اجلـــــانب
ـتـبـقيـة هي الـتـركي والـنـسـبـة ا
إيـــــــرادات مـن داخل الـــــــعــــــراق
ـؤثرة هي من والنـسـبـة األهم وا
إيـران) وتـابع ان (هـذه الـصورة
تــوضح أن الــنــســبــة األكــبــر من
ائية من خارج إيرادات العراق ا
ــنـبع) واشـار احلـدود من دول ا
ــــنــــبـع واألعــــالي الـى ان (دول ا
توسعت كثيرا في إنشاء السدود
وكــذلك مــشــاريــعــهــا اخلــزنـــيــة 
ــــا تـــــســـــبب في األروائــــيـــــة 
ـــائـــيــة انـــخـــفـــاض اإليـــرادات ا
لـــلــــعــــراق فــــضال عن الــــنــــمـــو
الـسـكـاني الـكـبـير احلـاصل عـلى
والسـيما في طول حـوض النـهر 
ــــنـــــبع وهــــذان مــــنــــاطـق دول ا
عــامالن مــؤثــران عــلـى تــدفــقـات

الــــشح الــــكــــبــــيــــر الــــنــــاجت من
نبع إضافة إلى سياسات دول ا
ـــوضــوع الـــتـــغـــيــرات تـــأثـــره 
لف له نـاخية)  واضـاف ان (ا ا
ــائي صـــلــة مـــبــاشـــرة بــاألمـن ا
فـاوضات بـشأن وان ا والغـذائي
ــنــبع واألعــالي ــيــاه مع دول ا ا
ا هي ليست ولـيدة اللـحظة وإ
مـــلــفـــات طــويـــلــة مـــنــذ اعــوام)
ــلف يــأخـذ واوضح راضي ان (ا
مــحــورين مــهــمــ بـيــنــهــمــا مـا
يتعلق بايرادات العراق الرئيسة
الـــتي تــتــركــز فـي نــهــري دجــلــة
وكــذلـك اإليــرادات أو والـــفـــرات 
األنـــــهــــــر الـــــواردة مـن اجلـــــارة
إيـــــران) ولـــــفـت الى ان (نـــــهـــــر
الفـرات تـمـثل إيراداته من تـركـيا
ئـة مرورا بـسوريا نسـبة مـئة بـا
ثم الى الــعــراق أمـا نــهـر دجــلـة
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ائـية انـها ـوارد ا اكدت وزارة ا
ستالحق مـحـافظ بابل عـلي وعد
عالوي قــانـونـيــا بـعــد حتـريض
ـــواطـــنـــ بـــالــــتـــجـــاوز عـــلى ا
ــــائــــيـــة وحــــرمـــان احلــــصص ا
ثنى من محافظـتي الديوانـية وا

حصصهما. 
ووصف الـوزارة في بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس (تـصرف احملـافظ
بالـسابـقة اخلـطرة) مـؤكدا انـها
(ســـتـــقـــوم بــأتـــخـــاذ األجــراءات
القـانونـية بحـقه) واشار الى ان
(الـوزارة هـي اجلـهـة الــقـطــاعـيـة
ــســـؤولــة عن إدارة الـــوحــيـــدة ا
وال يـحق ـيــاه في الـبالد  مـلف ا
ألي جهة أخرى التدخل بأعمالها
كون ذلك يـؤدي إلى خلل وأرباك
ـــيـــاه وحـــسب فـي تـــوزيــعـــات ا
ـادة الـثـالـثة من مـانصـت علـيه ا
قــانــون الــري الــتي  تــنص عــلى
تــــــولـي الــــــوزارة أو الــــــدائــــــرة
ائية اخملتصة تعي احلصص ا
واألشـــراف عـــلــــيـــهـــا وتــــلـــتـــزم
احلكومات احملـلية بـعدم التدخل
بــــعـــــمل الــــوزارة). وافــــصــــحت
الوزارة عن تـفاصـيل مبـاحثـاتها
مع اجلـانـبـ الـتـركي واإليـراني
ــائـيــة. وقـال بــشـأن احلــصص ا
ـــتــحـــدث بـــأسم الـــوزارة عــلي ا
راضـي فـي تــــــصـــــــريـح امس إن
ـــيــاه مــهم جــدا بــســبب (مــلف ا
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نــاقش رئــيس مــجــلـس الــقــضـاء
األعلـى فائق زيـدان  مع الـسـفـير
الــعـمــاني لــدى بـغــداد حــامـد بن
ــقـــتـــرحــات اخلـــاصــة ا أحـــمـــد 
بــــالــــتــــعـــاون الــــقــــضـــائـي بـــ
الــبـلــدين.وذكــر بـيــان لـلــمــجـلس
تـلــقـته (الــزمـان) امس أن (زيـدان
بـحـثـا خـالل الـلـقـاء وابن أحـمــد 
الذي جمعهما في مبنى القضاء 
ـقـتــرحـات اخلـاصـة بــالـتـعـاون ا
القضائي ب البلدين). وأستقبل
فـي وقت ســــــابق وزيـــــر زيـــــدان 
العدل سـاالر عبد الـستار وجرى
بـحث مـعـاجلـة إشـكـالـيـة إشـغـال
شـتـركة بـ احملاكم العـقـارات  ا
والـــدوائـــر الـــتــابـــعـــة لـــلــوزارة.
واصـــدرت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايــات
حكمـاً باعدام مـغتصب الرصافـة 
طــفـلــة في مـنــطـقــة احلـســيـنــيـة.
تهم اقدم واشار البيان الى ان (ا
عــلى اغــتـصــاب طــفـلــة تــبـلغ من
الـعـمـر ثالثــة اعـوام  في مـنـطـقـة
وان احملـكمـة اصدرت احلسـينـية
ـادة قــرارهـا اســتــنـاداً الحــكــام ا
 421من قـانـون الـعـقـوبـات). كـما
قـضت مـحـكـمـة جـنـايـات مـيـسان
ـتـهم بـالـسـجن  15عـامـا بـحق ا
ــة اشــتـراكه مع ص. ع عن جـر
مــتــهــمـــ اخــرين بــالــتــخــطــيط
وتـــفــجــيـــر دار الــقــاضـي احــمــد
فــيــصل خــصــاف قــبل اغــتــيــاله.
وذكــــر الــــبــــيـــان ان (احملــــكــــمـــة
أصدرت حكمـاً بالسجن  15عاما
الذي اعـترف بـقيامه بحق ص.ع 
سـبق ورمي العبوة بالتخـطيط ا
الـنـاسـفـة عـلى بـاب دار الـقـاضي
بـدوافع ارهـابـية) واشـار الى ان
(احلــــــكم بــــــحـق اجملـــــرم يــــــأتي
ـادة الــثـانـيـة اسـتـنــاداً ألحـكـام ا
ــادة الـرابــعــة من اوال وبــداللــة ا
قـانــون مـكــافـحــة اإلرهـاب).  الى
كـــشــفـت هـــيـــئـــة الـــنـــزاهــة ذلـك 
عن استـقدام مدير عام في العامة
وزارة الـــــــعــــــــمـل والــــــــشـــــــؤون
االجــتـمــاعــيـة الضــراره بــامـوال
ومصالح اجلهة التي يعمل فيها.
وقــالت الـهــيـئــة في بـيــان تـلــقـته
(الــــزمــــان) امس ان (مــــحـــكــــمـــة
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اكــدت الــهــيــئــة الــعــلـيــا لــلــحج
والـــعـــمـــرة  انـــهـــا تـــنـــسق مع
الـســلــطــات الـســعــوديــة العـادة
جــثـمــان حـاج مـن اهـالي واسط
تـوفي مـتـأثـرا بـجـلـطـة دمـاغـيـة
ــنــورة. ـــدنــيــة ا اصــابــته في ا
وقـالـت الـهـيـئـة في بــيـان تـلـقـته
(الــــــزمــــــان) امس ان ( احلــــــاج
محمـد عبـيد عبـوسي البالغ من
الـــــعـــــمــــر  60عـــــام من أهـــــالي
تـوفي نـتـيـجـة مـحـافـظـة واسط 
تعـرضه الى جـلطـة دماغـية بـعد
لك نقـله الى مـستـشفى مـدينـة ا
سـلمـان بن عـبـد العـزيـز الطـبـية

نورة) دينة ا في ا

واضــــــــــاف ان (ذوي الــــــــــراحـل
طـــالــبـــوا بـــنـــقل جـــثــمـــانه الى
الـعــراق وان الــهــيـئــة ســتــقـوم
بـاالجـراءات الالزمـة بـالـتـنسـيق

مع السلطات السعودية من اجل
تــســـهــيـل عــمـــلــيـــة اعــادته الى
البالد). ووصل الرحالة العراقي
ادم مـحـمد الـى مكـة بـعـد  قـادما

من بريـطانـيا سـيرا عـلى االقدام
بــعـــد ان امــضى  11شــهــرا من
أجـل أداء فــريـــضــة احلج لـــهــذا
الــعـــام. وانــطـــلق الــرحـــالــة من
بــــريـــطــــانــــيــــا في األول من آب
ــكــرمـة ــاضي قــاصــدا مــكـة ا ا
ألداء فريضـة احلج بعـد أن عقد
الـــــعــــزم عـــــلى أن يـــــؤدي هــــذه
الفريضـة بطريقـة مختلـفة فأعد
الــعــدة وبـدأ رحــلــته الــتي مـرت
بنـحو  11دولة. ويـقول آدم  إنه
(بعد فرض حظر التجول بسبب
شـغـلت نـفسي جـائـحة كـورونـا 
بقراءة الـقرآن وفهـمه وبعد عام
ونــــصف الــــعــــام من الــــدراســـة
الـعـمـيقـة في الـقـرآن اسـتـيـقظت
في يــوم مــا مـن الــنــوم ووجـدت
في صدري شيئا يقول لي اذهب

ســيـــرا عــلى األقــدام إلى مــكــة)
واضاف أنه (لم يتعرض إلى أي
مضايـقات خالل رحلته الـطويلة
من بريـطانـيا إلى مـكة سوى من
تـوقـيف الــشـرطـة له في الـعـديـد
من الـــدول بــســـبب اســـتـــغــراب
وضــعه) مــشــددا عــلى أن (هـذه
الــرحـــلــة قـــام بــهـــا لــوجـه الــله
ولــــيس من أجـل تـــســـجـــيل أي
أرقام قـياسيـة أو لفت االنـتباه).
وتــــداولـت مــــواقـع الــــتـــــواصل
تـظــهـر وصـول مــقـاطع فــيـديــو 
الـــرحـــالـــة الـــعـــراقي إلـى مـــكــة
ـكــرمـة حـيث احــتـفى عـدد من ا
احلـــجـــاج بـــالـــرحـــالـــة حلـــظـــة
وصــوله وسط أهــازيج وتــدافع
لـــــتـــــوثـــــيـق بـــــعض الـــــصـــــور

والفيديوهات له.
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الرحالة
العراقي يصل
الى مكة قادما
من بريطانيا
سيرا على
االقدام
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الـبــارزاني (نـحن عــلى تـواصل مـع رئـيس الــوزراء مـصـطــفى الـكــاظـمي
وجـمـيع اجلــهـات ذات الـعالقــة بـشـأن ضـرورة إنــهـاء هـذه االعـتـداءات)
مشيراً الى ان (هنك مباحثات مع احلكومة االحتادية تتضمن التقليل من
وقـد صـدر الـقرار بـتـشكـيل لـواءين مشـتـرك مـسـاحات الـفـراغ األمني 
ـا عـلـيـهـا من واجـبـات) مـعـربـا عن أمـله لـكن بـغـداد لم تـقم حـتـى اآلن 
(إجنـاز ذلك ألن مـلء الـفــراغ سـيــسـهـم كـثــيـراً في مــنع اخلــارجـ عن
نـاطق لالعـتداء عـلى كـردستـان) ولفت الى القـانون من اسـتـخدام تـلك ا
كارثة مـفجعة الن ما حصل ان (مقـتل استاذين جامعيـ على يد طالب 

ثل خسارة كبيرة لقطاع التعليم ويجب انهاء مثل هذه اجلرائم).
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أكــد رئـيس حـكــومـة إقـلــيم كـردســتـان مـســرور الـبـارزاني انه حــكـومـته
سـتـتـخذ مـا يـلـزم من اجل مـسـانـدة الشـبـاب ودعـهم بـفـرص عـمل. وقال
البـارزاني على هامش زيارته إلى مـعرض هايتـكس التكنـولوجي (سعداء
عرض وما رأيته من ابداء الشباب أمرا يبعث على األمل بشأن بزيـارة ا
مــســتــقـبـل الـوطـن وقـدرات شــبــابــنــا بــتـوفــيــر فــرص الــعــمل ألنــفـســهم
ـا يـلـزم لـدعـمـهم ولـآلخـرين) واشـار الى ان (حـكـومـة االقـلـيم سـتـقـوم 
والسيـما ان هنـاك الكثيـر من البرامـج من أجل مسانـدة الشبـاب وتوفير
فــرص الــعــمل) وبــشــأن االعــتــداءات الــصـاروخــيــة عــلى اإلقــلــيـم اكـد
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حيث كان للوزارة دور كردستان 
كبير وبارز في احباط الكثير من
شبـكـات التـهريب بـالـتنـسيق مع
نـــقـــاط الــتـــفـــتــيـش في مـــنــاطق
قــيـادات الــعـمــلـيــات) مـؤكـدا ان
(االزمــة ســـتــنــتـــهي خالل االيــام
قبلـة). واحبطت قيـادة عمليات ا
بغـداد تفـجـير بـرج لنـقل الطـاقة
الــــــكــــــهـــــــربــــــائـــــــيــــــة شـــــــرقي
الــعــاصــمــة.وذكــر بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس ان (قوة من اللواء
ـشــاة احلـاديـة  42ضـمن فــرقـة ا
تــــمـــكـــنـت من إحـــبـــاط عـــشـــرة 
محاولة تـفجير برج لـنقل الطاقة
الكهربائية بواسطة عبوة ناسفة
مربوطة بها اربع محلية الصنع 
قـنــابل وجـهـاز تـفــجـيـر) واشـار
ـــتــفـــجـــرات من قـــبل الى (رفـع ا
اجلهد الهـندسي بدون أي حادث
فـي مــــــــــنــــــــــطــــــــــقــــــــــة ســــــــــبع
قصـور).وضبـطت قيـادة عمـليات
بـــغـــداد مــرآب واربع مـــركـــبــات
ـشتقـات النفـطية حمل لتـهريب ا
في جــانــبي الــكــرخ والــرصــافـة.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (قـــوة مـن الـــلـــواء 44 ضـــمن
ـــشــاة احلــاديـــة عــشــرة فـــرقــة ا
تـمــكـنـت من ضـبط مــرآب خلـزن
ــشـتــقــات الــنـفــطــيـة وتــهــريب ا
بـاالضـافـة بـداخـله 46 الف لـتـر 
الى ثالث مـركـبـات حـمل لـغـرض
الــتـهــريب) ولــفت الى (اعــتــقـال
شتقات الـنفطية متهم بتهـريب ا
 بـــحــوزتـه مــركــبـــة تــســـتــخــدم
لــلــتـــهــريب حــيث جــرى احــالــة
ـواد ــلـقـى الـقــبض عــلـيـه مع ا ا
ـــضــبـــوطــة إلى اجلـــهــات ذات ا
االخـتــصـاص الكــمـال االجـراءات

القانونية بحقه).
ـرور افـادت مــديــريــة ا بــدورهــا 
الـعـامـة بـقـطع طـريق رئـيس في
ـديـريـة في بـيـان بـغـداد.وقـالـت ا
تلقته (الزمان) امس انه ( قطع
ـفتي ـؤدي من جامع ا الطـريق ا
باجتـاه ساحـة عنـتر ومن سـاحة
عـــنـــتــر بـــاجتـــاه راس احلــواش
وكـذلك قـطع ومـكــتـبـة الــصـبــاح 
نـفق ابي طالـب من جهـة جـامـعة

مهدي رشيد احلمداني  علي وعد عالوي
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وسـرعة جـريـانـهـا.واجـتـاحت فـيضـانـات نـاجتـة عن أمـطـار غـزيرة غـيـر مـألـوفـة الـساحل
واطن من خطورة ارتفاع مستوى الشـمالي لتركيا.وكانت السلطات التركية قد حذرت ا
ـياه في األنهـار نتيـجة الفـيضانـات وطلـبت منهم تـوخي احلذر وعدم الـبقاء في األدوار ا

األرضية.
مقتل  19شـخصاً في انهيار مبنى من جراء وأعـلنت الهيئة الـوطنية لالستجـابة للكوارث
أمـطار مـوسمـية في بـومبـاي.وقالت ان ( 19شـخصـا على األقل قـضوا في انـهيـار مبنى
بنى الواقع عـلى مقربة من من جـراء هطول أمطـار موسميـة غزيرة في بومـباي).وانهـار ا
لـكن فرق الـطـوار انتـشلت  19جـثة من بـ األنقـاض.وقال ـدينـة حي فـقيـر في وسط ا
مــتـحـدث بــأسم الـهـيــئـة الـوطــنـيـة لالســتـجـابــة لـلـكــوارث إن (عـمـلــيـات الـبــحث واإلنـقـاذ
مـستمرة).وعقّد هطول األمطـار الغزيرة عمليات البـحث واإلنقاذ وقد عملت طواقم اإلغاثة

على رفع األنقاض والبحث عن ناج وسط الوحول والركام.
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ان يـكون رجـحت الهـيئـة العـامة لالنـواء اجلويـة والرصـد الزلـزالي التـابعـة لوزارة الـنقل 
طقس الـيوم اخلـميس صحـوا يتحـول تدريـجيا الى مـغبر غـير مسـتقـر. وقال بيـان للهـئية
تـلـقــته (الـزمــان) امس ان (طـقـس الـيـوم اخلــمـيس ســيـكــون صـحــواً ودرجـات احلـرارة
سـترتـفع قلـيالً عن اليـوم السـابق في عـموم الـبالد) وأضاف ان (طـقس يوم غـد اجلمـعة
سـيكـون صـحـواً يـتـحـول بعـد الـظـهـر الى مـغـبر مع فـرصـة حلـدوث عـواصف تـرابـية في
ودرجات ـنـطقـة اجلـنـوبيـة سـيـكون صـحـوا نـطـقـي الـوسـطى والـشمـالـيـة اما طـقس ا ا

احلرارة مقاربة لليوم السابق). 
فـيما كـتب خفـر السـواحل التـركيـة في تغـريدة عـلى تويـتر إنه (تـمكن من إجالء مـواطن
حـافظة قسـطموني). واظهرت عالـق في منازلـهم بواسطة مـروحيات نتـيجة فيـضانات 
ياه مـقاطع فيديو حلظـة وصول مروحية إلنقـاذ مواطن من منزله وسط ارتفـاع منسوب ا

2 „dðË …dzUÞ …—œUG  VIŽ ¡UO²Ý≈

bŽUI*« ‰UGý≈ W−O²½ s¹d U *«

ـناسـبـة ذكرى األمام الـصـادق 
اسـتــشـهــاد االمـام اجلــواد عـلـيه
الـسـالم). وألـقت مــفـارز مــديـريـة
القبض االستخبارات العسكرية 
عــلى ثالثـة مــطـلــوبـ لــلـقــضـاء
ـادي وتـرهيب بـتـهمـة االبـتـزاز ا
ــواطـنـ فـي قـضـاء بــعـشــيـقـة ا
ــحـافـظــة نـيــنـوى. وقــال بـيـان
امس انه (استنادا الى معلومات
دقــيــقـة لــشــعـبــة االســتـخــبـارات
الـعـسـكــريـة في الـفـرقـة ١٦ الـتي
اكـدت وجـود ثالثـة اشخـاص في
مـنــطـقـة ديـرج الـتـابــعـة لـنـاحـيـة
ــارسـون بــعـشــيــقـة بــنـيــنـوى 
ـواطــنـ ــادي ضــد ا االبــتـزاز ا
عبر تلـفيق التهم الـكيدية ضدهم
في مـراكــز الـشـرطــة ثم يـقـومـون
ساومة لـغرض احلصول على با
مـبـالغ مـاديـة مـقـابل الـتنـازل عن
ــقـامــة) واشـار الى الـشــكـاوى ا
وبـــــعــــد انـه (عـــــلى ضـــــوء ذلـك 
علومة تاكد قيامهم التعمق في ا
فـتم التحـرك عليهم من باالبتزاز 
قبل االستخـبارات العـسكرية في
شاة الثالث الفوج الثالث لـواء ا
ـــــســـــؤولـــــيـــــة ضـــــمن قــــــاطع ا
شاركة مـفارز مكـافحة ارهاب و
بعـشيـقـة والقـاء القـبض لكـونهم
ــطــلـــوبــ لــلـــقــضــاء وفق مـن ا
ـــادة ٢٤٣ من قـــانـــون احـــكــــام ا
العقوبات  حيث جرى تسليمهم

جلهة الطلب اصوليا).

خالد احملنا
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التسـويقية في 72 ساعة من تـسليم
احملـصـول) واشــار الى اهـمـيـة دعم
ـسـتــثـمـرين والــفالحـ عن طـريق ا
دعم الــقــطـاع الــزراعي واســتــخـدام
ـكن ان ـسـاحـات الـواسـعـة الـتي  ا
جتــعل احملـــافــظـــة ســلـــة مــعـــيــشــة
ـواطــنـ من جــانب تـوفــيق شـدد ا
عــلى (اهــمــيــة الــدعم الــذي تــقــدمه
الـــوزارة لــلــمـــحــافــظــة فـي مــيــادين
مــخــتـــلــفــة) مـــوضــحـــاً انــهــا (من
الـوزارات الـتي تـمــتـلك تـنـسـيـقـاً مع
مـحــافـظـات كـردسـتــان كـافـة) ولـفت
شترك اخرج لنا الى ان (التنسيق ا
ــــوسم خــــطـــــة عــــمـل في اجنـــــاح ا
الـــتــســويــقي حملـــصــول احلــنــطــة)
مـنوهـاً ان (احلـاجـة الى اسـتـحداث
فـروع للـشـركات والـدوائـر التـجـارية
ــتــابــعــة اعــمــالــهـا فـي احملــافــظــة 
وتـذلـيل مـعـوقـات العـمل يـسـهم في
تــطــويـر اداء اخلــدمــات الــتي تــقـدم
ألبـنـاء حـلــبـجـة). وتـابع ان (حـنـون
ركـز التـسويقي في واحملافظ زارا ا
ســيــروان واطــلــعــا عــلـى الــكــمــيـات
سـوقة والـيـات الفـحص اخملتـبري ا
وخطط احملافـظة للمـحطات اخلزن)
ودعــــا حــــنــــون الى (اهــــمــــيــــة دعم
احملــــــافـظ في دعـــــــوة الــــــفـالحــــــ
ــسـوقــ لـتــسـلــيم مــحـصــولـهم وا
وجتاوز اخملـاوف بشـأن عدم تـسليم
ــالـيــة) مـؤكـداً ان مــسـتــحـقــاتـهم ا
(احملافظـة ستحـظى بدعم خاص من
الــوزارة كــونــهــا ســتــشــكل الــســلـة
ـــزروعـــة ــــســـاحـــات ا ـــهـــمـــة وا ا
واإلسـتــثـمــارات اخلـاصــة بـاجلـانب
التجاري واإلقتصادي) واضاف ان
(الزيـارة شمـلت فرع الـشركـة العـامة
ــــواد الــــغــــذائـــيــــة في لــــتـــجــــارة ا
الــسـلـيــمـانــيـة لإلطالع عــلى خـزين
مــواد الـسـلــة الـغــذائـيــة في مـخـازن
احملـافظـة).  وضـبطت مـديـرية مـنـفذ
زربـاطيـة احلـدودي سـيارة مـخـالـفة
لـشـروط وضـوابط اإلسـتـيـراد خارج

حدود الكمـرك مجهزة لـلتهريب في
ـراقـبـة دخول اطـار نـشـاط الـهـيـأة 
الـبضـائع ومـنع مـحـاوالت الـتـهريب

ال العام. والهدر با
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وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(الــهــيــئـــة بــعــد اجــراءهـــا الــكــشف
طابقة والتدقيق للمواد اكتشفت وا
ـــادة وجــــود تـــغــــيـــيـــر فـي وصف ا
ـــــادة احملـــــمــــــلــــــة) واوضـح ان (ا
ــضـــبــوطــة عــلب وأقــداح جــاهــزة ا
لــتـعـبــئـة األلـبــان مـوسـومــة بـعالمـة
ـــرة واحــدة جتـــاريــة وتـــســتـــخــدم 
حـــسب األوراق الـــثـــبـــوتـــيــة الـــتي
اثبـتت اإلخـتالف الوارد في الـعالمة
طـابقة في مـحاولة التجـارية غـير ا
لـلـتهـرب من دفـع الرسـوم الـكـمـركـية
ـال الـعـام) والـضـريـبـيـة والـهـدر بـا
ــــديــــريــــة نــــظــــمت واضــــاف ان (ا
مــحــضــرا ضـــبط أصــولي وإحــالت
ـــواد الى مــركـــز شــرطــة الـــكــمــرك ا
ــــوضــــوع امـــام قــــاضي لـــعــــرض ا
الــــتــــحــــقــــيق إلتــــخــــاذ اإلجــــراءات
قصرين). ناسبة بحق ا القانونية ا
على صـعيـد متـصل ضبـطت الهـيئة
العامة لـلكمارك 13 شاحنة مـخالفة
ـنــطـقى الـوسـطى وقـال في كـمـرك ا
البـيان ان (قـسم التـحري ومـكافـحة
نـطـقة الـتهـريب في مـديـرية كـمـرك ا
الــــوســــطى ضــــبط   13شــــاحــــنـــة
حتتوي عـلى مواد مخـتلفـة شامبو
منـظفـات خـشب ادوات احتـياطـية
الـــواح زجـــاج  مـــواد كــهـــربـــائـــيــة
متنوعة فحم  فلر ومرمر جميعها
مـــــخــــالـــــفـــــة لـــــضــــوابـط وشــــروط
اإلسـتـيـراد) واضـاف ان (الـعـمـلـيـة
نُــفــذت بـــالــتــعــاون مع جــهــاز األمن
الـوطـني مــديـريـة األمن األقـتـصـادي

وشرطة الكمارك). 
في غــضــون ذلك وصــلـت الــبــاخـرة
الى منطقة اإلدالء وقال سوبر ساكا
بــــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان

بــعـمـلــيـات شــراء ونـصب وصــيـانـة
ـدني وكـامـيـرات مـنـظـومــة الـدفـاع ا
ــراقــبـة فـي الـشــركــة) مـبــيــنـاً ان ا
ــواد الــتي شُــريت وزُورت (قــيــمـــة ا
وصـــوالتـــهـــا بــلـــغت 51,940,000
مليون ديناراً) وبحسب البيان فإن
(الدائرة ضبط مخالفات ومبالغة في
أســعــار شـــراء مــنــقي ديــزل/ فالتــر
لدائـرة صحـة نـينـوى قطـاع الرعـاية
ن) مشيراً الى الصحية األولية األ
ان (مــــبـــــلغ شـــــراء الــــفـالتــــر بـــــلغ
45,000,000 مــلــيــون ديــنــاراً). في
غـضـون ذلك  أكــدت وزارة الـتـجـارة
ان اجلـهود الـتي تـبـذلهـا كـردسـتان
لتسويق احلـنطة يعـد مؤشراً جيداً
واجهة ركز  للتعاون ب اإلقـليم وا
ــيــة حتــديــات ازمــة احلــبــوب الــعــا

وسم التسويقي. وإجناح ا
l «Ë d¹uDð

وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(مـديـرعـام الــشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة
احلــبــوب مــحــمــد حــنــون ومـحــافظ
حـلـبـجـة ازاد تـوفـيق بـحـثـا تـطـوير
واقع اخلـدمـات الـتي تـقـدمـهـا دوائر
وشـــــركـــــات وزارة الـــــتــــــجـــــارة في
ــوسم احملــافــظــة والــيــات اجنـاح ا
الــتـســويـقـي حملـصــول احلـنــطـة في
الـــعـــام احلـــالي) واكـــد حـــنــون ان
(اجلـهـود الـتي تـبـذل في مـحـافـظات
اإلقلي لتسويق احلنطة تعد مؤشراً
ـواجـهـة ـركـز  جـيـداً لـلــتـعـاون مع ا
ــيــة حتــديــات ازمــة احلــبــوب الــعــا
ــوسم الـتــسـويــقي الـذي واجنـاح ا
اصــبح يـحــقق مـكــاسب جـيــدة بـعـد
ـــســوقـــة الى وصــول الـــكـــمـــيـــات ا
مـلـيـوني طـنـاً).  مـبـيـنـا أن (الـشـركة
ستـدرس مقتـرح افتـتاح فـرع لها في
احملـافـظـة لـتــذلـيل مـعـوقـات الـعـمل
ودعم التـوجهـات في اطار اسـتكـمال
مـؤسـسـاتـهـا اخلـدمـيـة واإلنـتـاجـية
ستحقات عن ودعم الفالح بدفع ا
ـراكز تسـويق كمـيـات احلنـطة الى ا
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(الباخرة محملة بكمية 42,000 طناً
من الرز التايلنـدي في حساب السلة
الغـذائـية) واكـدت مديـرعـام الشـركة
ى ـواد الـغـذائـية  الـعـامـة لتـجـارة ا
ــوســوي في الــبــيــان ان (الـفــريق ا
الـرقابي اخملـتـبـري بـقسم الـسـيـطرة
الـنــوعـيـة لـشـركــة الـغـذائـيـة ودائـرة
الـرقـابـة الـتـجـاريـة سـحب الـنـماذج
األولية إلرسالها الى مـختبر الشركة
ــركـزي في بــغــداد لـغــرض اجـراء ا
الـــفــــحص وبــــيــــان صالحــــيـــتــــهـــا
لإلســتـهالك الــبـشــري ومـطــابـقــتـهـا
للمواصفات التعاقدية) واوضح ان
ــادة سـتُــفـرغ بــعـد ظــهـور نــتـائج (ا
الفـحص اخملـتبـري) مشـيراً الى ان
(الشركة ستـعد خطة تسـويقية لهذه
الكميات وتوزيعها حسب حاجة كل
ــادة ضــمن مــحــافــظــة لــتــجــهــيــز ا

مفردات السلة الغذائية). 
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بعد اعرب مـواطنون عن اسـتيـاءهم 
مــغــادرة طــائــرة اخلــطــوط اجلــويـة
طار حتت العـراقيـة وتركهم داخـل ا
مــســوغ عـدم وجــود مــقــاعـد كــافــيـة
داع برغـم امتالكـهم تـذاكر حـجـز 
وزارة النقل الى تشديـد الرقابة على
الشركة خشية تراجع خدماتها التي

ية.  كانت تضاهي شركات عا
وقالـوا في احاديث لـ (الـزمان) امس
ان (الـوزارة مــطـالـبـة بــفـتح حتـقـيق
ــســافـرين ــغــادرة طـائــرة وتــرك ا
حتت مسوغ عدم وجود مقاعد كافية
حـيث يـضـر بـرغم امـتالكـهم تـذاكـر 
ذلك بــســمــعــة الــشــركــة الــتـي بـدأت
تـتــراجع خـدمـاتــهـا بـشــكل مـلـحـوظ
بـــعـــدمــا كـــانت تــضـــاهي وتـــنــافس

شركات دولية معروفة).
ــقــصــرين داعـــ الى (مــحــاســبـــة ا
ــطـار في ــوظــفـ داخل ا وادخـال ا
دورات تــــؤهـــلــــهـم لـــلــــتــــعــــامل مع
حـيث ــسـافــرين بـشــكل حـضــاري  ا
ــشــاكل حتـدث هــنــاك الــكـثــيــر من ا
نتـيجة غـياب احملـاسبـة او الزيارات
) واشاروا الى فاجئـة للمـسؤول ا
ــطـارات بــشـكل الــعـام واجــهـة ان (ا
الــبــلــد واي تــعــامل ســلــبي يــعــكس
صورة سـلبيـة عن الشـركة الـتي تعد

سـافـر باسـتغالل نـفوذه او ابتـزاز ا
موقعه الوظيفي).

ــواطــنـــون الى الــقــول ان ومــضـى ا
(جــمـيـع شـركــات الـطــيـران تــنـتــظـر
مسافريها الذين حصلوا على تذكرة
وهـذا مــا نالحــظه فـي اغـلب حــجــز 
حــيث تــوجه ادارة مــطــارات الـدول 
ـوعـد ـطـار نـداء لـلـمـتـأخـرين عن ا ا
ـــقــرر وال تــغـــادر حــتى وصـــولــهم ا
والـتـأكـد من صـعـود الـطـائـرة ضـمن
اال في مـطارات الـرحلـة اخملـصـصـة 
الــعــراق ال نـالحظ تــوجــيه اي نــداء
للـمـتأخـرين وان ابـسط ما يـقـوله ما
يـعــرف بـسـوبــر فـايـزر لـلــمـسـافـرين
اذهب القـــرب مــكــتب حـــجــز وغــيــر
مــــوعــــدك الى يــــوم اخـــر بــــرغم ان
الـطـائـرة مـا زالت تـنـتـظر وان اغـلب
غادرة سافرين ما زالوا في قاعة ا ا
ولم يـــصــعــدوا الى الــطــائــرة وهــذا
واخــرهــا احلــاالت تــتــكــرر يــومــيــا 
مـغادرة الـطـائـرة من مـطار صـبـيـحة
ـــســـافـــرين حتت وتـــرك ا الـــتـــركـي 

مسوغ عدم وجود مقاعد كافية).
 وتـــــــداولـت مـــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل
مـقـطع االجـتــمـاعي في وقت ســابق 
فيـديو يـظـهر جتـمع مسـافرين داخل
يشكـون من تأخر رحلتهم الى طار ا
تـــركــــيــــا بــــعـــد ابـالغــــهم من قــــبل
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ضبطت هيئة الكمارك روالت الصقة
مُـجــهـزة لـلــتـهـريب في كــمـرك مـطـار
بــغــداد الــدولي وقـال بــيــان تــلــقـته
(الـــزمــان) امس ان (فـــرق الــهـــيــئــة
ــطـار الــعــامــلــة فـي مــركــز كــمــرك ا
ضبـطت روالت الصـقـة تسـتـخدم في
عملية الغش التجاري لبيع الدجاج
ــنـتــجــات األخـرى عــلى انــهـا من وا
منـاشئ تركـية واضـاف ان (الهـيئة
اتـخـذت اإلجـراءات الـقـانـونـية بـحق

زورين وفق التعليمات). ا
 فـي ســيــاق مــتــصل نــفــذت هــيــئــة
الـنزاهـة اإلحتـادية عـمـليـات لـضبط
مـــســـؤولـــ في بـــلـــديـــة نـــيـــنـــوى
لـتقـصـيـرهم بواجـبـاتـهم الـوظيـفـية
وارتــكـابــهم حـاالت تــزويـر وابــتـزاز
بــاألسـعــار في مــجـمــوعــة من دوائـر
احملـــافــظــة) وقــال بـــيــان عن دائــرة
حتـقــيـقـات الـهـيـئــة تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (مالكــات مـديــريـة حتــقـيق
احملـــافــظــة ضـــبــطت مـــديــر قــطــاع
الـــتـــحـــريـــرالـــبـــلـــدي مع مـــعـــاونه
ومـسؤولي اإليـجـارات والـتـجاوزات
في الـقطـاع بـعدم اتـخـاذ اإلجراءات
القانـونية الالزمـة إلزالة جتاوز أحد
األنـديـة الـريــاضـيـة عـلى عـقـار تـابع
لـــلـــدولـــة) واوضـح ان (الـــهـــيـــئـــة
اكتـشفت جتـاوز رئيس الـنادي على
اً مـنذ عام عقـار مساحـته ستـة دوا
ــســاحـــة لــبــنــاء 2005 مـــســتــغـالً ا
مـنـشـات ريــاضـيـة ومالعب وجـبـايـة
ــــصـــــلـــــحـــــته إيـــــرادات الـــــنـــــادي 
الـــشــخــصــيــة بـــدون اســتــحــصــال
ــوافــقــات األصــولــيــة) وتــابع ان ا
(الهيئة اتخذت اإلجراءات القانونية
زورين) واضاف بحق اخملـالفـ وا
ان (فــريق الــهـيــئـة نــفــذ عـمــلـيــتـ
مــنــفــصــلــتـ فـي الـشــركــة الــعــامـة
لتـجـارة احلبـوب فـرع نيـنـوى حيث
كــــشف عن حــــدوث حـــاالت تــــزويـــر
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لكن مـحط فخـر واعـتـزاز العـراقـيـ 
ما يـحـدث بشـكل مـتكـرر امـر مؤسف
وال يـلـيق بـشـركـة عـريـقـة كـاخلـطـوط
اجلـــويـــة الــعـــراقــيـــة) مـــؤكــدين ان
تقوم (اخلطوط وفي االونـة االخيـرة 
بفرض غرامات تأخيرية غير معقولة
تــصل احــيــانــا الى اكــثـر مـن نـصف
نــاهـــيك عـن عــدم ســعـــر الـــتـــذكـــرة 
التـزامهـا باسـعار الـتذاكـر احملجوزة
او الــتـي جــرى تــأجــيــلــهــا مــســبــقـا
بــحـيث ـســافـر  الســبـاب خــاصـة بــا
تفرض غرامـات جديدة عـند تفعـيلها
مـرة اخــرى تـكـون وهـذا االمــر يـثـقل

سافرين). كاهل ا
Íuł qI½

مـــشـــددين عـــلى (ضـــرورة ان تـــقــوم
تابعة ملف النقل اجلوي احلكومة 
ـقـدمـة من والـنــهـوض بـاخلـدمــات ا
ـــــســــــافــــــرين اجل كــــــسـب رضــــــا ا
والــوصـــول بــالــشــركــة الى مــصــاف
والســيــمـا ان ــتــقــدمــة  الــشــركــات ا
سافرين بـدأو يتجهون نحو معظم ا
الـشــركـات االخــرى بـعــد تـراجع اداء
الشـركة بـشكل مـلحـوظ) مطـالب بـ
(اعادة الـنظـر بالـغرامـات التـأخيـرية
ـــــطــــار واجــــور الـــــنــــقـل من والى ا
وفرض عقوبـات صارمة على كل من
يسيء لتاريخ هذه الشركة او يحاول

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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شهد الشعب العراقي حربا طائفية (فتنة طائفية) أكلت االخضر واليابس
,والفتنة ما هي اال تنافس االحزاب على السلطة ,لم يكن العراقيون

يعرفـون شيـئا اسمه تـناحـر طائفي ,والكل كان يـعيش بسالم ,في جميع
انحاء العراق,شماالً وجنوباً شرقاً وغربا.

ا أوهم لكن بعد  2003أثار تنافس االحـزاب على السـلطة نار الـفتنة ,
الكثير حتى بات القتل على الهوية ,والتهجيرعلى الرغم من التصاهر مع

بعضهم البعض.
كان وراء الفتـنة جهات حـاقدة ومستـفيدة استـغلت الفتـنة لتمـرير مصالح
.كـان من يـقوم بـها هم خاصـة او نهـب وسلب خـيرات الـعـراق والعـراقـي

مرتزقة االحزاب .
ـوظـفـون في بـغـداد من نـوع اخر عـلى الـرغم احلـيـطـة واحلذر لكـن كان ا
ـا يغـلب علـيهـا طابع واجملامالت فـيمـا بيـنهم لـكنـهم تـعايـشوا بـطريـقة ر
صلـحة الـوظيـفية ,فما كـان التـعبـير الـطائفي بـينـهم اال بطـريقـة (العنف ا
الرمزي) من خالل بث عناوين تغلب عليها الطابع الطائفي ,جمعت جميع
نافقون من كال الطرف من لديه عقدة نفسية ليحتمي بها,كذلك استغل ا
صلـحة الشـخصيـة. جند الشيـعي مع السني مـتصاحلـ لعقدة بداعي ا
نفسيـة بداخل الشـيعي او العكس ,كأن تكون موظـفة نسبـة جمالها حتت
قـبـول ولم يـسـر قلـبـهـا يومـا مـا خـطوة رجل ,ال باحلب وال بـالزواج وال ا
بالـكالم ,فاسـتـغلت الـفـرصـة لتـصب غـلهـا وحـقـدها عـلى الـبعض بـحـجة
الـطـائـفـيـة ,والـبـعض االخـر يـبـحث عن عـالقـات كي يـتـسـلق عـلى اكـتـاف
االخرين فاسـتغل الـظرف الـطائفي فـبدأ يـنافق بـاسم الطائـفيـة لكسب ود
االخريـن من اجل مـنصـب او اعتـالء كرسي  ,او حـصول عـلـى قبـول في

الدراسات العليا او البحث عن النجاح في مادة ما .
فما كانت الـطائفـية لدى البـعض ما هي اال اسلـوب مفضـوح لعقد نـفسية
بداخل البعض يستغـلها للتعبيـر الطائفي لينتـقم من البعض االخر تشفياً
منه ,حسداً او غـيرة منه .هـكذا كانـت اسم الطائـفية في دوائـر الدولة في
ـسـبق ب جـميع الـطوائف ,مجـامالت ومـصالح بغـداد بحـكم االختالط ا
وتشفي وغيرة وحسد عبر عنها بكل حرية في ظل غياب

القانون.
نشـاهد الـيوم انـتصـار ارادة الشـعب العـراقي على
الـطـائــفـيــة والـتـغــلب عـلــيـهـا بــفـرض عـنــوان ومـبـدأ

(التعايش السلمي).

إلـى ذلك اوصـت وزارة الــــــزراعــــــة
بشـأن استيـراد السـلع فيـما أشارت
ــنــتــجــات إلى أن حتـــديــد أســعــار ا
يـــعـــتــمـــد عــلـى عــامل واحـــد وقــال
الـوكـيل الـفـني لـلـوزارة مـيـثـاق عـبد
احلــــســـــ ان (قــــرار فـــــتح ومـــــنع
اإلســــتــــيــــراد صــــادر مـن مــــجــــلس
الوزراء) مبـينا ان (الوزارة أوصت
ا يضمن بتنظيم عملـية اإلستيراد 
ـنـتج احملـلي ويـكـفل تـوفر حـمـاية ا
سلع بأسعار تنافسية ومنع اإلغراق
الـــســـلـــعي) واوضـح ان (الـــزراعــة
بــإنـتــظـار اعــتــمـاد الــتـوصــيـات من
مجلس الوزراء مشدداً على ضرورة
ـنــتج احملـلي إلســتـدامـته حـمــايـة ا
وحـــمــايــة آالف الــعـــامــلــ في هــذا
ـهم كمـا يـعد قـرار حتـديد الـقطـاع ا
ـراقـبــة األسـعـار األسـعــار مـرتــبط 

يا). عا

نطقة الوسطى UL—„∫ ضبط شاحنات مخالفة في كمرك ا

اخلـــطـــوط اجلــويـــة بـــإن الــطـــائــرة
اخملصـصة لـهم مقاعـدها غـير كـافية
االمر الذي دفعهم للسخرية من الرد
وقــالـــوا (الـــطـــائـــرة قـــبـــطت قـــابل

صاعدين بكيا). 
وأصـــــدرت اخلـــــطــــــوط اجلـــــويـــــة
تـوضـيـحــا بـشـأن احلـادثـة.  وذكـرت

في بيـان انهـا (تود أن تـوضح للرأي
الــعــام عـلـى ضـوء مــا  تــداوله من
مـقــطع فـديــو عـلى مـواقـع الـتـواصل
ـتـضمن حـديث بعض اإلجتـماعي وا
ــسـافــرين من مــطــار صـبــيــحـة في ا
تـركـيـا عن عـدم وجـود مـقـاعـد كـافـية
بــرغم إمــتالكــهم ــســافــرين  لــنــقـل ا

تـذاكــر حـجــز عـلى طـائــرة اخلـطـوط
اجلــويـة). واضــاف انه ( تــشــكـيل
جلنـة حتقـيـقيـة بإشـراف مبـاشر من
ـديـر الــعـام لـلــشـركـة من أجل قـبـل ا
الـــوقــوف عـــلى مـالبــســـات احلــادث
ـقـصـرين في حـال ثبت ومـحاسـبـة ا

وجود تقصير من قبل اخلطوط). 

على اتباع الـسياقات األصـولية عند
إجراء اخملاطبات ألغـراض تشريعية
ورقـابــيـة وعـدم مــراجـعـة الـوزارات
ـؤسـسـات والهـيـئات) والـدوائر  وا
الـية هي وزارة سـيادية وتابع ان (ا
تقدم خدمة عامة واسهمت إجراءتها
اإلصالحــيــة بــعــبــور الــبــلـد إلـى بـر
األمـــان بــعـــد األزمــة الـــتي عـــصــفت
بـــالـــعــــالم إثـــر جـــائــــحـــة كـــورونـــا
وانخـفـاض اسـعار الـنـفط وحترص
الـوزارة عــلى ضـمـان حــقـوق جـمـيع
فـئـات اجملـتـمع والـطـبـقـات الـهـشـة 
ان وبذلت جـهداً في الـطلب من الـبر
لتضم تخصيصات خلريجي ذوي
ضمـن قانـون األمن ـهن الـصـحـيـة  ا
الــــغــــذائـي إلى جـــــانب إخـــــوانــــهم
احملـاضــرين ومـســتـحـقــات الـرعـايـة

االجتماعية).
مــــــؤكـــــــدا ان (الــــــوزارة حتـــــــتــــــرم
ـــمــنـــوحــة ألعـــضــاء االمــتـــيــازات ا

ــان والسـيــمــا احلــصــانـة من الــبــر
اإلجــراءات الـقـانــونـيــة في سـعــيـهم
ألداء واجـبـاتـهـم لـكن يـجب مـوازنـة
ـسـؤولـيـة األكـبـر هـذه احلـصـانـة بـا
تـمثلـة في عدم إسـاءة استخـدامها ا
ـتابـعـة أجـندات ولـيـست ترخـيـصـاً 
شـخــصـيـة ونـود أن نــشـدد عـلى أن
ـانـيـ الـغـالـبـيــة الـعـظـمى من الـبـر
ـا لن ــسـؤولــيـاتــهم  عــلى درايـة 
ـــوظــفي الـــوزارة أو كــبــار نـــســمح 
مـسـؤولـيـها بـالـتـعـرض لـلـتـهـديد أو
الـتـرهـيب من قـبل أي شـخص أثـنـاء

أدائهم لواجباتهم). 
وكـــــــانــــــت مـــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل
االجـــتــمـــاعي قـــد تــــــداولت مـــقــطع
فـوضى امــام مـبـنى فــيـديـو يــظـهــر 
الوزارة بعد محاولة نواب عن حركة
امـتــداد مـقـابـلـة الـوزيــر  لـلـتـبـاحث
بـــشـــأن مــــلـــفــــات تـــخص مــــطـــالب

تظاهرين.  ا
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نافق ؤمن االمام علي ابن ابي طالب ( عليه السالم ) ا وصف أمير ا

فقال :
" قد أعدّوا لِكُل حقٍّ باطال 

ولِكُل قائمٍ مائِال 
ولكُل بابٍ مفتاحا 

ولكلّ ليلٍ مصباحا "
-2-

ن تــنــطــبق عــلــيه وال يــخــلــو زمن من األزمــان وال بــلــد من الــبــلــدان 
ذكورة . األوصاف ا

وقد ابتلي ( العراق اجلديد ) بالكثير منهم ...
-3-

والسؤال األن :
مَنْ هم أبرز الذين تنطبق عليهم تلك الصفات ?

واجلواب :
انهم القائـمون على ما يُـسمّى باجليـوش االلكترونيـة .. التي تقلب احلق

باطالً 
وتشيع في الناس األكاذيب

 وتنال من بعض الرموز مسيئة اليهم اساءات قبيحة للغاية
الئكة ..!!  وتمتدح بعض حيتان الفساد مديحا يرقى بهم الى مصاف ا

وتفتعل األفاعيل بخبث ومكر واحتراف ...
ولم يـعـد بـاالمـكـان التـعـويـل علـى مـا نراه مـنـشـوراً في مـواقع الـتـواصل
االجتماعي حيث اختلـطت األوراق وامتزج احلابل بالنابل  –كما يُقال -

.
ـقـدورك اخـتـيـار احلـوار وسـيـلةً ـنـازالت الـفـكـريـة مـفـتـوح  و انّ بـاب ا

البداء كل اعتراضاتك على اآلخر .
عقولة . وعن طريق احلوار يتم الوصول الى الصِيغ ا

ظـلـمـة واطالق األبـاطـيل واالكاذيب أما الـلـجـوء الى الـدهالـيـز والـغـرف ا
نافقون . واختراع الوقائع فذلك ماال يرتضيه االّ ا

وكتاب الله العزيز يقول :
نافق في الدرك األسفل من النار )  ( انّ ا

النساء / 145
نسأله تعالى أنْ يقينا وايّاكم شرورهم .

بغداد
vÝu  5ÝU¹ bOFÝ

خسـارة كبـيرة كـنت أتـمنى من األخ الـسيـد مقـتدى
الـصدر اعـزه الـله. أن يـسـتـثـني هـذه الـشـخـصـية
احلركـية ألنـها جـسدت الـدور القـيادي بـإحتراف

كبير ومهنية

بيروت
 ÍuKF « s Š

ن اثــني عــلى راي  االخ ســعـيــد يــاســ بــحق  حــاكم الــزامـلـي فـهــو 
ا يـعنـيه اجلهـاد. ورجل دولة يوصف بـانه امة في  رجل. وهـو مـجاهـد 
ـا تــعــنـيه الــدولــة  . واليـحــمل صــدره اضـغــانـا.بل

يتسع للجميع .
 . شجاع في الدفاع عن حقوق احملروم

سر في جهادك يحتضنك لواء .
{ عن مجموعة واتساب

ـــواجــهــة احلــكـــومــيــة اخملـــتــلـــفــة 
ـناخيـة). وطلقت وزارة التغـييرات ا
ـتــقـاعـدين رواتب الـعــمـال ا الـعــمل 
ـضـمـونـ في بـغـداد واحملـافـظات ا
مع عـيديـة تـبلغ ـقـبل  لـشهـر تـموز ا

مئة ألف دينار.
wŽUL²ł« ÊUL{

ـديـر العـام لـدائـرة الـتـقـاعد وقـالت ا
والــضــمـــان االجــتــمـــاعي لــلـــعــمــال
بالـوزارة خلـود حـيران اجلـابري في
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس إن
(الـوزيــر وكـالـة ســاالر عـبـد الــسـتـار
وجه بــــــاطـالق رواتب الــــــعــــــمـــــال
ــضـمـونــ في بـغـداد ـتــقـاعـدين ا ا
ــقـبل واحملــافـظــات دفــعـة الــشــهـر ا
2022 ومنحهم مبلغ مئة ألف

ــنــاســبــة عــيــد األضــحى) ديــنــار 
مشيرة الى ان (الدائرة أكملت جميع
ـتـعلـقـة برواتـب العـمال اإلجراءات ا
و ـضـمـونـ لـديـها  ـتـقـاعدين ا ا

إطالقهـا من يوم امس).  في غـضون
ـــــــالـــــــيـــــــة اصـــــــدرت وزارة ا ذلك 
توضـيـحاً بـشـأن منع اسـتـقبـال عدد
من اعـضـاء مـجـلس الـنـواب في مـقر

الوزارة. 
وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امس  إن (مــا ورد بــادعـاءات بــعض
الـــنـــواب بـــشـــأن عـــدم اســـتـــجـــابــة
كــمـا مــسـؤولي الــوزارة غـيــر دقـيق 
نـنـفي بـشـكل قـاطع بـأن الـوزير عـلي
ــنع عالوي أعــطى أي تــعــلــيــمـات 
دخولهم  وإن دخول النواب كان في
الـسـاعـة األخـيـرة من انـتـهـاء الدوام

الرسمي).
واشار الى ان (الـلـجوء إلى خـيارات
غلـوطة والزيارات ـعلومـات ا نشر ا
يــعـد مــخـالــفـة لــلـدوائــر الــرسـمــيـة 
صـريـحـة إلى إعـمـام رئـاسـة مجـلس
ادة ـتضـمن اإلشـارة إلى ا النـواب ا
15 ثانياً من قانونه  التي تنص
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ـــركــــزي  رفع ســـقف اكــــد الـــبـــنك ا
تـمويـل مبـادراته الـتـنـمـوية إلى 18

فـيـمـا اطلـقت وزارة تـريـلـيـون ديـنـار
العـمل والشؤون االجـتمـاعية رواتب
ـضـمـونـ مع عـيـديـة ـتـقـاعـديـن ا ا

مئة الف دينار. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(التـمويل الـالزم للـمبـادرة التـنمـوية
ــبــالغ حــيث تــقــرر رفع ا مــســتـــمــرا
الـيـة اخلاصـة بـها لـتصل إلى 18 ا
تــريــلــيــون ديــنــار) وتـابـع ان (هـذه
الــزيـادة في مـبــالغ الـتــخـصــيـصـات
تـأتي استجابةً لـلنجاح الذي الية  ا
بـادرات الـتـنمـويـة التي حتـقق في ا
أطـلـقــهـا الـبـنك في تــمـويل مـشـاريع
الـقـطـاع اخلـاص اخملـتـلـفـة وقروض

اإلسكان.
واضـاف ان (هــذه الـزيـادة ســتـسـهم
بتمويل مشاريع التنمية االقتصادية
وزيـــادة اإلنـــتـــاج احملـــلي وتـــقــلـــيل
الـبــطـالـة عِــبـر تـوفـيــر فـرص الـعـمل
ساهـمة في دعم اجلهود فضالً عن ا
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من دواعي الــسـرور والـفــخـر واالعـتـزاز
بتاريـخنا هـو تسجيـلة لنـا أروع االمثلة
ـزايـا يـكاد بـالشـجـاعة ,وااليـثار وتـلك ا
يـنـفرد بـها تـاريـخنـا الـعتـيـد فقـد حتدث
لــنــا عن مــواقـف وبــطــوالت غــيــر الــتي
نعرفها عن الرجال فتحدث لنا في عصر
االسالم عن الـنـسـاء" كـخـديـجـة الـكـبـرى
وفاطمة الـزهراء والسيدة زينـب عليهما
الــسالم "و خـولــة بـنت االزور ونـســيـبـة
لقـبة ب(ام عمارة) االنصاريـة الكعبـيه ا
وام حـكـيـم وام حـرمـان و.. ولـكن كـانت(
ألم عـمــارة) مـوقـفـا خـاص ألنـهـا حـمـلت
الــسـيف وامــتـطت جــواد اجملـد ودخـلت
ميـدانا لـيس ميدانـها وهي حتـز الرقاب
وتـنـحــرهم كـاالضـاحي وهي تـشـبـة إلى
حـد كــبـيــر جـدا صــاحـبت الــذكـرى وفي
نسبها فهي صحابية النبي نسيبة بنت
كـعب بن عــمـرو األنــصـاريــة الـشــهـيـرة
بـ"أم عـمـارة" لم تكـن حتارب بـالـصـدفة
بل تـدل الــغــزوات الـتـي شـاركت فــيــهـا
أنـهــا كـانـت مـقــاتـلــة مـحــتـرفــة بـجـوار
اشتراكـها في مناسـبات سياسـية هامة

www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

 Êu (« s (« b³Ž œ—U

بغداد

 UO{—UF « ”—œ ÆÆ s¹dAF « …—uŁ …d «– s

مع كـل اطاللــة ســنــويــة لــهــا  تــظل
زيد ذكرى ثورة الـعشرين تـتجدد بـا
ـعاني الـوطـنيـة الـعمـيـقة واذا من ا
كـان هـذا االرتـبــاط الـزمـني الـوطـني
ـتـد تـاريـخـيـاً ويـتـعـشق وجـدانـيـاً
عـــلى امـــتــداد الـــوطن    لــكـن ثــمــة
ــكن جتــاوزهـا او خــصــوصــيــة ال 
الــتـعـتــيم عـلـيــهـا  واقـصــد هـنـا مـا
ــنــطــقــة الــفــرات االوسط يــتــعــلق 
الـذي كان مـسـرح العـمـلـيات االوسع
في مــــــواجـــــهـــــة قــــــوات االحـــــتالل
ـكن تــسـلـيط الـبــريـطـاني كــمـا  ال 
الــضـوء عـلـى تـلك الــثـورة مــالم يـتم
الــتـطــرق الى مــعـركــة الــعـارضــيـات
اولى مـعــارك ابـنــاء الـفـرات االوسط
ـوثـقة ضـد احملـتـلـ بـتـفـاصـيـلـهـا ا

التي اعـتـرفت بهـا بريـطانـيا نـفسـها
ضــــمـن وثــــائق وزارة اخلــــارجــــيــــة
البريطـانية تلك الـوثائق التي رفعت
عنهـا السريـة بعد مـضي نصف قرن
عـلـيـها   اذا اخـذنـا بـنـظـر االعـتـبار
ــؤشـرات الـتي تــتـضـمن عـدداً  من ا
مــعــايــيـر عــســكـريــة ســوقـيــة عــامـة
جلهـتـ متـقابـلتـ غـير مـتكـافئـت
من حـيـث الـعـدة والــسالح واخلـطط
والــنــوايــا بــ مــفــهــومي االحــتالل
والــــتــــحــــريـــــر واذا كــــان البــــد من
الـتــفـصـيل فـي هـذا اجلـانب فــيـكـفي

االشارة الى مايلي   
ان قوات االحـتالل الـبريـطـاني كانت
تــتــحــرك وفـق ســيــاقــات عــســكــريـة
مـــدروســـة وتـــعـــتـــمـــد مـــعـــلـــومــات

ـنطـقة في استـخـباريـة مسـبقـة عن ا
حــ ان الــثـــوار الــذين اتــخــذوا من
عركتهم منطقة العارضيات مسرحاً 
كــانت حتــركــهم الــقــيــمــة الــوطــنــيـة
الـــعـــفـــويـــة   هـــذا كـــان رصـــيـــدهم
فـحــسب وهـنــاك فـرق جــوهـري بـ
ـضـمـونــ الـعـســكـريـ مع هـذيـن ا
مــعـلــومـات مــتــواضـعــة عن مـفــهـوم
احلرب وفـنونـها ومـا يجب ان تـكون

عليه.
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ان االســلـحـة الــتي تـمــتـلـكــهـا قـوات
االحتـالل البـريطـاني اسـلـحة مـؤثرة
ـيـدان مع مـا تـمـلك من نـواظـير في ا
سـتخدم وكفاءة في وصـول العـتاد ا
الى مــســافـات بــعـيــدة في حــ كـان
الثوار يعتمدون على معدات بسيطة
ال تــــقــــاس بــــاي حــــال مـن االحـــوال

اتملكه القوات الغازية  . 
ـــقـــارنــة في ولــهـــذا تـــأتي قـــيــمـــة ا
االهزوجـة الـشعـبـية (الـطـوب احسن
لــــو مـــــگــــواري). كـــــان لــــدى قــــوات
االحـــتالل فـــرصــة كـــبــيـــرة من خالل
االحـتـيـاطي الـعـسـكـري الـذي تـمـلـكه
وبـــذلك تـــتـــوفـــر فـــرصـــة تـــعـــويض
خـســائـرهـا كــانت مـتـوفــرة ولـديـهـا
ـناورة  واالنسحاب خبرة في فكرة ا

ـــا لـــدى الـــثـــوار. وكـــذلك عن اهـم 
عمليات فك التطويق العسكري 

ان قـــوات االحـــتالل كـــانـت تــمـــتـــلك
ـسـتـشـارين  وعمالء مـجمـوعـة من ا
ـعـلومـات و اخلطط الذين يـقـدمون ا
والبـدائل حـسب احلـاجـة في ح ال
تتـوفر مـثل هـذه القـدرة لدى الـقوات
الـشــعــبــيــة الــعـراقــيــة في مــنــطــقـة
لـكوه قوة العـارضيات   بل كل مـا
تـقديـر وفق مـعـلومـات بـعـضهـا غـير
دقيق   ويـاتي من خالل  الـقيـاسات

عركة فقط   . التي تفرزها اجواء ا
لقد جرت مفاوضات ب قيادة قوات
االحـــتالل وقــيـــادةالــثـــوار من خالل
وسطـاء ولـيس وجهـاً لـوجه   وكان
االنـكـليـز يـصـرون عـلى وقف الـقـتال
قــبل اي اتــفــاق ويـحــاولــون بــشـتى
ــزيــد من الــســـبل احلــصــول عـــلى ا
ـعـلومـات االسـتـخـباريـة ومـحـاولة ا
كـــسب الـــوقت لــفـك احلــصـــار الــذي
فـــرضه الـــثــوار بـــأنـــتــظـــار وصــول
االمدادات     في حـ ال يتـوفر مثل
هذا االفق اللوجـستي الفـاعل للثوار
في جميع االحـوال   االمر الذي كان
هناك تباين ب االمكانيت  يحسب
لـصــالح قـوات االحــتالل  لــقـد جـرت
معركة الـعارضيات في الـتاسع عشر
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كـبيـعة الـعقـبة الـثانيـة التـي بايع فـيها
ــنــورة) الــنــبي. ـــديــنــة ا أهل يــثــرب (ا
شـاركـت نـســيــبــة في غــزو أحــد وحـ
اشتـد القـتال وتعـرض النـبي"ص" نفسه
لـلهـجـوم كـانت ضمن الـذين يـحـرسونه
ويـدافعـون عنه ومـعهـا زوجهـا وابنـها
حتى تلقت 13 طعنة في جـسدها ودعا
لها الـنبي أن تكـون من رفاقه في اجلنة.
ثم شـاركـت في مـعــركــة حـنــ وعـنــدمـا
ـسـلـمون عـقب اشـتـد الـقـتـال انـسـحب ا
كـمـ نــصـبـة هــوزان صـاحت نـســيـبـة"
وهي تـلوح بـسـيفـها لـتسـتـنهض الـهمم
ايـة عـادة هذة مـالـكم والـفرار ..!!!" فـلـما
رآهــا الــرجــال وبــجــوارهــا الــنــبي"ص"
ــعــركـــة ومــا أقـــرب قــصــة عــادوا إلـى ا
نــســيـــبــة من قـــصــة الـــشــجــاعـــة الــتي
سـطــرتـهــا إحـدى حــفـيــداتـهــا مع فـارق
ُلـبد بغيوم الزمان ففي مـثل هذا اليوم ا
اخلــيـانــة والــدمــاء سـطـع جنـمــا المــعـا
ه وشهر سيف اجملد فنفض غبار الـهز
مـتــحـديـا جــبـروت األعــداء غـيــر مـبـالي
بــكـثــرتـهم والجتــبـرهم ذلك الــشـجـاع لم
عناة  الـفسيولوجي   حمل يكن رجال 

الـــسالح كـــان واجـــبـــا عـــلـــيـــة بل رجال
وقف و بسـلوكة وكارزمـته انها امرأة
يـصـفـهـا اجملـتـمـع بـالـضـعـيـفـة ولـكـنـهـا
كتبت بجمال روحهـا وغيرتها وبدمائها
حـروف الـتاريـخ اجلديـد لـتـبقى مـنـهـجا
تـدرسـة اال الـعظـيـمـة و تشـحـذ الـهمم

وتذكرنا بعراقة تاريخنا اجمليد.
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كـمــا حتـدثت لـنــا عن نـســيـبـة وغــيـرهـا
ـوت عاجال كـتـبت ان االنـسـان مـصـيـر ا
ام اجال وسـينـدثـر ذكرة وسـوف يـصبح
ـعري ' ذرات تـراب كـما قـال ابـو الـعال ا
خـــفف الــوطء فـــمــا أظن أد األرض إال
من هـــذه األجــــســـاد"واالنـــســـان مـــوقف
والــشـجـاعــة مـوقف ولـكن شــتـان مـابـ
ـوت والـشـهـادة مـابـ احلق والـبـاطل ا
واجـهة مابـ اخليانة ماب احلـياد وا
والوفاء لقـد كتبت امية اجلـبارة تاريخا
ســيـتـذكــرة االحـفـاد جـيـال بـعـد جـيل ان
الـعـراقي دمـة حــار والـغـيـرة تــمل قـلـبـة
ـــروءة والــشـــجـــاعه ديـــدنه والـــكــرم وا
مـنهـاج حـياتـه أنهـا رضـعت مع ل االم
بان طـريق اجملد ال يـسلكـة اال الشـجعان

وعـنـدمـا تـتـوفـر لـديك الـفـرصـة بان
تـكــون عـظــيـمــا فالتـفــوتـهــا النـهـا
التتكرر انها اخلـلود االبدي علينا
وقف الـشحاع ان نسـتذكر هـذا ا
الـذي جعل قـامـاتـنا شـامـخة مع
أمــثــال آمـيـه اجلـبــارة في وقت
كــانت رائــحـــة اخلــيــانــة تــزكم
االنــوف وتـتــفــوق عـلى رائــحـة

الــبــارود وقـــد اخــتــفى الـــبــعض في
جحـرة وأغـلق نافـذته ورضي بان يـكون
مـطـية لـلـغيـر فـباع حـظـة باالرذل األدنى
آن دمــاء اجلــبــارة الــزكــيـة رســمـت لــنـا
طــريق احلـريـة والـتـحـرر من الـصـنـيـمـة
ـكون والـتبـاكي الزائف بـحجـة حمـاية ا
عـلـيـة حـتى صـار حب الـوطن سـبة ومن
ـناشـيـر تـتنـظـرة قبل يـدافع عـلـية فـإن ا
األلـسن مع االسـف حـتى انـني انـتـظـرت
حــتى تـمـر يـوم الـشـهـادة وكـتـبت عـنـهـا
ألنني وجـدت مع االسف القـليل جدا من
ـــكـــون الــذي تـــذكــرهـــا حـــتى من ذات ا

تنتمى لة . 
فـــالــسـالم عـــلـــيـــهـــا يـــوم ولـــدت ويــوم

استشهدت ويوم تبعث حيا...

مصطفى الكاظمي

بـــرمــــته اليـــزال غـــامـــضـــا رغم ان
شـروع شكل عـامل تفـاؤل ألهالي ا
قزانية في ان تتـحول مدينتهم الى
نقطـة جذب لالستـثمارات النـفطية
وبالـتالي تـوفير فـرص عمل كـبيرة
لـــــلــــعــــاطـــــلــــ ) . ولـــــفت الى ان
(اجلــــهـــات اخملــــتــــصـــة في وزارة
الــنـفط  لـم تـقــدم اي بــيــان رسـمي
حــيـال مـصـيـر الـبـئـر االسـود وهل
تـركه يـأتي ألســبـاب فـنـيــة تـتـعـلق
بــاالحــتـــيــاطي واالنــتــاج ام االمــر
ــزيــد مـن االبـار مــتــعــلق بــحــفــر ا
ضمن الـرقعة الـثامـنة ) . فيـما قال

قـائـمـقـام قـضـاء بـعـقـوبـة عـبـدالـله
احلـيالـي لـ ( الزمـان ) ان  ( جلـنة
مشتركة استكملت عملية فرز 100
دو قـرب تــقــاطع الــقـدس شــمـال
غرب بـعقـوبة لـعرضهـا لالستـثمار
لبناء 3 مجـمعـــــات سكـنية في ان
يز ) واحـــد وفق طـراز معمـاري 
. واضــاف احلـيـالي  ان  (الــكـلـفـة
تـوقعة لـلمجـمعات الـثالثة تصل ا
الى نحو 100 ملـيار ديـنار مـؤكدا
بـــان الــــفـــرص ســــتـــعــــرض عـــلى
ـسـتـثـمريـن في اقرب الـشـركـات وا
كـنة من اجل التنافس )  فرصة 
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اتــهم عــضــو مــجـلـس الـنــواب عن
مـحــافـظــة ديـالى مــضـر الــكـروي 
رئيـس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي
بـتجـاهل مصـير مـليـون عراقي في
مـــحـــافــــظـــة ديـــالـى خالل زيـــارته

األخيرة إليران.
وقــــال الـــكــــروي لـ (الـــزمـــان ) ان
(ديـالـى فـقـدت نـحـو 90 بـالـئـة من
ـــشـــتــركـــة مع امـــدادات االنـــهـــر ا
ايران وبـدأ اجلفاف يـحاصـر اكثر
من 70 بـالـئة  من مـنـاطقـهـا فضال
عن وجــود اكــثـر من 40 الف دو
من اشهـر بساتـينـها هلـكت بسبب

ياه ) .  شح ا
ÁUO  5 Qð

وأضــــاف الــــكــــروي  ان  ( زيـــارة
الـكـاظـمي لـطـهـران لم تـتـضـمن اي
شتركة خاصة لف االنهر ا اشارة 
ضـمـن قـاطع ديـالى والـتي تـعـتـمـد
بنـسبـة تصل الى 80 بالـئة عـليـها
فـي ارواء االراضي وتــامــ مــيــاه
الشرب مـتهمـا  الكاظـمي بتجاهل
مـصـيـر مـلـيـون عـراقـي بـعـدم طرح

شتركة ) .  ملف االنهر ا
واشــار الى ان (اجلــفـاف يــحـاصـر
ــلــفــات ديــالى ويــجب ان تــكــون ا
احلرجة لـلعراقـي نقـطة هامة في
الـلـقاءات واالجـتـمـاعـات مع الدول

اإلقليمية). 
وفي ناحـية كنـعان التـابعة لـقضاء
بـعقـوبـة قال عـضو مـجـلس ناحـية
كــنــعـان الــســابق جــمـال الــنــاصـر
الــــشــــمــــري لــ ( الــــزمــــان )    إن
ــعـروف لــآلبـار في ـائي ا (احلــد ا

قـــرانــا يـــتـــراوح من 10 الى 12 م
منذ عقود طويلة  ) . 

وأضـــــاف الــــــشــــــمـــــري أنـه ( مع
ا يرتفع استمرار أزمة اجلـفاف ر
ا 30م وهذا ياه الى 20 ور حد ا
ما يـدفع األهـالي الى زيادة أعـماق
اآلبار وتكبد مبـالغ مالية إضافية
ياه تغيرت لكن األسوأ أن نوعية ا
بـــشـــكـل الفت وأصـــبــــحت أكـــثـــر
مـلـوحة بـاإلضـافـة الى أن بعـضـها

يحمل روائح كبريتية ) . 
واوضـح الــشــمـــري  ان ( الــوضع
حـتى اللـحظـة ال يزال ضـمن حدود
الـســيــطـرة واالحــتــواء ولـكن الى
متى  خاصـة وأن البدائل والدعم
احلكومي خجـول جدا في مواجهة
أزمة قد تخرج عن نـطاق السيطرة

في ذروة الصيف) .
وفي ناحيـة قزانيـة التابعـة لقضاء
بـلـدروز قــال مـديـر الـنــاحـيـة مـازن
اكـــرم لـ ( الـــزمـــان ) ان  ( شـــركــة
زيبك الصينية حفرت قبل اكثر من
عامـ بئـر نفـطي بعـمق يصل الى
 5االف مـــــــتـــــــر فـي الـــــــرقـــــــعـــــــة
مـتدة ب االسـتكشـافيـة الثـامنـة ا
ديـــالى وواسط لــكـن ضــمن حــدود
قـزانيـة والذي يـعد اول بـئر نـفطي
يــحـفــر في ديــالى وشــرق الــعـراق

عموما منذ نصف قرن ) . 
ــــفـــاجـــأة واضــــاف  اكـــرم  ان ( ا
حصلت بعد اكمال حفر البئر عقب
وقع جـهود اسـتمـرت اشـهر تـرك ا
عـــلى وضــعه وكــانـه شيء لم يــكن
وال يـعـرف اسـبـاب ترك الـبـئـر بـعد
ـلف اكـمــاله )  مـشـيـرا الى ان  ( ا

مـؤكـداً ان  (قـطـاع االسـكـان االكـثر
نشاطـا على مستـوى ديالى بسبب
وجــود طـلب كـبـيــر عـلى الـوحـدات

السكنية ) . 
WOMJÝ  «bŠË

واشــار الى ان  ( بـعـقــوبـة حتـتـاج
الى 20 الف وحــدة سـكــنــيــة عـلى
االقل من اجل خــلق مـبـدا الـتـوازن
في الطلب عـلى الوحدات السـكنية
خـاصـة وانـهـا تـضم حـالـيـا قـرابـة
350 الـف نــــســــمـــــة واالعــــداد في
تـصـاعــد مـسـتـمــر ) . واخـيـرا قـال
مـديـر شــؤون الـعـشــائـر في ديـالى

الـعـمـيـد عـلي مـحـمـود الـربـيـعي لـ
ان ( شيـوخ العـشائر في (الزمـان) 
ديـالـى عـقـدوا اجــتـمــاعـا مــوسـعـا
قـرروا من خـالله عـدم تـدخـلـهم في
قــضــايــا الـتــعــامل الــربــوي او مـا
يعرف محليا بـالفايز والذي يعتبر
من اخطر افات اجملتمع في البالد)
. واضاف الربـيعي ان  ( العـشائر
قـررت تـرك هـذه القـضـايـا للـقـضاء
العـراقي حلسـمهـا ودعوة اجلـميع
الى عـدم الـتــعـامل بـالــربـا خـاصـة
وانه له اثار سـلبـية كـبيـرة وتخلق

اشكاليات معقدة ) . 

عمار موسى كاظم
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من تـــمـــوز عـــام   1920 ويـــعـــني
انـهــا جـرت في عـز الــصـيف الـوضع
ــــزيـــــد من االجــــواء الـــــذي فــــرض ا
الـقـاسـيـة عـلى الـثـوار انـفـسـهم ومع
ذلك لم يــفــلح احملــتـلــون  في تــأكــيـد
ـــؤثـــر عــلى حـــضـــورهم الــســـوقي ا
مــجـــرى االحــداث  ومن هـــنــا يــاتي
الـــســؤال اجلــوهــري مـــاالــذي جــعل
الـثـوار يـصــمـدون ويـجـبـرون الـعـدو
على تغيـير خططه وتـكرار محاوالته
الى حتــقـيـق هـدنــة وتــفـاوض اذا لم
ـسـتوى تـكن مـعركـة الـعـارضـيات بـا
الـــوطــني االنـــتــصــاري الـــذي كــانت
عطيات لم عليه.أن هذا التباين في ا
يـعطِ ايـة ارجـحـية سـوقـيـة تـنـفـيـذية
حاسمة لـقوات االحتالل  وذلك يعود
ـلكه بالـدرجـة االسـاس الى ما كـان 
ــعــركـة الـثــوار مــعــنـويــاً مــيــدانـيــاً 
العارضيات  وهكذا يصدق في العلم
ـــعــنــويـــات اعــظم الـــعــســـكــري ان ا
االسلحـة. ان الدراسات الـتي تتناول
معـركة الـعارضـيات يـجب ان تنـطلق

شار اليها.  من هذه الزوايا ا
لـــقــد اعــطت مــعـــركــة الــعــارضــيــات
باجلهد السوقي الشعبي الذي كانت
واذا عــلـــيه درســا اليــجـــوز اغــفــاله 
ــــعــــركـــــة قــــد عـــــبــــرت عن كــــانـت ا

خصـوصيـة شعـبيـة تشـاركيـة ساهم
فــيــهــا ابــنــاء عــشــائــر بــنـي عـارض
واالعاجـيب وال بـو حسـان بالـدرجة
االساس فان ابـناء عشـائر اخرى من
عـشـائـر الـفـرات االوسط قـد سـجـلوا
مـواقف بـطـولــيـة تـسـتـحق الـتـقـديـر
ـزيـد من حـقـا ويـهــمـنـا ان نـشـيـر بـا
ـراة الــعــراقــيـة الــتــقــديـر الـى دور ا
الـفـراتـيــة في دعم الـثـوار وامـدادهم
ـعركـة مـيـدانـيا بـبـعض مـتطـلـبـات ا
ومعـنويا. ان درسـا بليـغاً يـنبغي ان
يـنـسب الى مـعـركـة الـعـارضيـات في
سـياق الـدرس الـوطنـي العـام لـثورة
الـعـشـرين  وبـاالمـكـان اعـادة كـتـابة
ــعــركــة فـي االطـار حــيــثــيــات تــلك ا
رتـكـز الى قيم الـتحـلـيلي الـسـوقي ا
الــبــطــولــة الــشــعــبــيــة الـزاخــرة في
مـحركـاتـها الـوطـنيـة الـكبـيـرة اسوةً
ـا حقـقـته مـعارك شـعـبـية مـعـروفة
فـي مـــواجـــهـــة قــــوات االحـــتالل في
بلدان اخرى ليس اقلها ما جرى من
مقـاومة شـعبيـة ضاريـة ضد الـنازية
وكـــذلك مـــاجــرى فـي فــيـــتــنـــام ضــد
االحــتالل االمـــريــكي وفي اجلــزائــر
ضد االحتالل الـفرنـسي   وما جرى
ومـا زال يــجـري في فــلـســطـ  ضـد

االحتالل االسرائيلي  .
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اعمـاال خالدة وهم فـي عمر صـغير .. وكـبار في الـسن استمـروا في الكـتابة الى

اخر اعمارهم التي جتاوزت التسع بكثير .. والشواهد كثيرة  ..
ـنصب .. وال بـالـشـريحـة و بـاجلـنس والوطن  .. كـانـة وا واالبـداع ال يـرتـبط بـا
فـهــو عـابـر لـلـحـدود .. ويـشـمل مـخـتـلف مـيـادين احلـيـاة والـتـخـصـصـات ومـنـهـا

الصحافة واالعالم ..
فالـعمر وحـده ال يكفي لـيكون الـصحفي أو االعالمي  أو الـكاتب معـروفا ورقما
  والـكـتاب في مـهـمـا ب كـل هذا الـعـدد الـكـبـيـر من  الـصحـفـيـ واالعالمـيـ

بالده أو في العالم ويكون مؤثرا في مهمته التنويرية والتأثير ب الناس .
وال الشهادة وحدها تكفي ..

نصب وحده يكفي .. وال ا
ودليلي ...

ان هناك صـحفي وإعالميـ شباب حققوا حـضورا متميزا وأقـامواعالقة وثيقة
تـلقي وجتـاوزت شهـرتهم حـدود بلـدانهـم بسـبب ابداعـهم وكفـاءتهم الـعالـية مع ا
والـتـحـديات الـتي واجـهـوهـهـا في سـبـيل الـتـعـبـيـرعن افـكـارهم ومـا تمـتـاز به من

واقعية  ومصداقية وفائدة ..
هـنـاك  كتـاب وصـحـفيـون ومـحـللـون  ومـقدمـو بـرامج  ومـذيعـون من الـشـباب
لـزم) وينتظر تلـقي وإرتبط  معهم بـرابطة تشبه (الـعقد ا دخلوا فـي ( أجندة ) ا

وقف  ويعرف  احلقيقة منهم  . اطاللتهم عليه ليستجلي ا
شـبـاب سـجـلـوا أسـمـاءهم بـاقـتـدار مـن بـ هـذا الـكم الـكـبـيـر جـدا في الـفـضـاء

فتوح لكن هناك كبار في العمر لم يكن لهم أثر يذكر .. ا
عنى واحد  تـصب وتلتقي عنده جميع واطن تـسميات  تلقي  – ا القارىء  – ا
بدع روافد االعالم والـصحافة  وهو احلكم  على أداء الكـبار والشباب من ا
ـلك حق تقـو الصـحفي والـصحـيفة فيه  وهـو وحده  ولـيس أحد غـيره من 
فـي األقـبـال عــلـيـهــا  أو في االعـراض عــنـهـا  وثــقـته  هي الــتـكـر احلــقـيـقي
ـات  لـيـست أكـثــر من أوراق نـقـديـة تـنـتـهي لـلـصـحـفي  ومـا عــداه  من تـكـر
  مــحـفـوظـا في قـيــمـتـهـا بــعـد أن يـنـفـقــهـا  أو درع  أو كـتـاب شــكـر وتـقـديـر 

إضبارة لكنه ال يعني شيئا للقارىء ..
ا فيه الرسمي لم يكن من نصيب جميع إذا كان التكر من هذه اجلهة أو تلك 
ن لم يشـملهم التكر سـتحق  فال يعني ذلك أن نـصيب أقرانهم االخرين  ا
ـواطن ـؤثــر عـنــد ا يــكـون ( احلــصـرم ) مـن كل تـاريــخـهم  فــلـهـم حـضــورهم ا
ا هم ومكـافآتهم احلـقيـقية هـو في مدى تفـاعله  مـعهم  واستـفادته   وتكـر
واطـن أو بـاالدق   التـكر يكـتبـون .. ذلك هو الـتـكر احلـقيـقي .. فتـكـر ا

الشعبي للصحفي هو االفضل واألبقى وأهم من أي تكر أخر.
هني ومثلـما تكرم الصحـيفة تعاقب الصـحيفة  ايضا عـندما ال تلتزم بـواجبها ا
والتنـويري والتـعبوي وال تـقول احلقـيقة  فتـجابه  بعـزوف القارىء عـنها  وهو
أقسى عـقوبـة لها وعـندهـا  تضـطر الى أن تـغلق أبـوابهـا بقـرار من القارىء  
وليس من أي سـلطـة رسمـيـة  واذا ما اسـتمـرت  تتـحول الى نـشرة إعالنـية أو
واجـهـة لهـذه اجلهـة أو تـلك لكـنـها غـير مـؤثـرة في الرأي الـعـام .. والشيء نـفسه

ينطبق على الصحفي واالعالمي واحمللل ..
 والــيــوم وفــرت الــتــكــنــلــوجــيـا والــوســائـل الــفـنــيــة احلــديــثــة من الــوســائـل مـا
كن  الـصحيفة والصحفي والكاتب  أن يعـرف قيمة ما يكتب وقوة تأثيره في

الرأي العام  .
ـتلقي الـيوم  أن يقـرأ كل هذا الكم الـغزير من الـكتابـات  ويتابع ليس بـإمكان ا
ا يـختار منـها أسماء ختـلف مسميـاتها  وإ واقع االلـكترونـية  الفضـائيات وا
بعيـنها اختبـرها بالتجـربة الطويلـة  وعرف قيمـة ما تكتبه فـكريا وعملـيا وتمتلك
ـتـاز بـاحلـيـادية رؤيـة دقـيـقـة  وقـدرة فائـقـة عـلى عـرض االفـكـار بـاسـلـوب راق 

وضوعية والفائدة والدقة .. وا
ؤثرة ال تـعني شيئا   وال تكـون أكثر من مساحـات مطبوعة فقط  الكـثرة غير ا
طـلـوب فنـيـا وإخراجـيـا  ولكن دون لـسد الـفـراغ لتـظـهر الـصـحيـفـة بـالقـيـاس ا

مضمون مفيد.
وأخـطر مـا تـوصف به الكـتابـة عنـدمـا تبـتعـد عن الواقع وال تـقـول احلقـيقـة بانـها

(تضليل ) ولن جتد من يقرأها غير كاتبها فقط .. وتلك اقسى عقوبة ..
االعالم اليـوم يُعد من ب أهم  مقاييس تطور الشعوب والدول  وبنظرة بسيطة
سـتـوى االقـتـصادي الى اعالم أي بالد تـعرف من خـالل ما يـنـشـر لـيس فـقط ا
ــا  مـســتـوى احلــريـة والــعـلــمي  ومـجــاالت الـتــطـور اخملــتـلــفـة في احلــيـاة وا
  وطبـيـعـة الرقـابـة الـشعـبـية ـقراطـيـة   والـعالقة بـ احلـاكم والـشعـب  والـد

ومستوى تأثيرها ودورها في القضاء على الظواهر السلبية ..
باختصار ..

االعالم هو اللسان الناطق باسم الواقع .
وتـلك .. مهـنـة نـبـيلـة  ومـهـمـة تتـطـلب االمـانـة والصـدق  واحلـقـيـقة والـتـضـحـية

الكبيرة ..  ولذلك  تكون صعبة على من يريد التميز فيها ..
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تـمــسك بـالــصـديق  وتــعـامل مــعه عـلى قــدر حتـمـله ..
ـة  مـضمـونـها .. ال قـيـمة لـلـخشب فـهـناك حـكـمـة قد
أمام الـذهب  ولكن عندما توشك عـلى الغرق ستمسك

اخلشب وتترك الذهب.. .
قترن بظرفه .. كل له دوره ا

ـناهـضة الـتعذيب في 26 حـزيران/ يـونيـو الذي اعتـمدته ي  نـاسبـة اليـوم العا
تحدة باعتباره اليـوم الذي بدأ فيه نفاذ االتفاقية الدولية اجلمعـية العامة لأل ا
عـاملـة أو العـقوبـة القـاسية أو ناهـضة الـتعـذيب وغـيره من ضـروب ا اخلاصـة 
ـارسات التـعذيب في هـينـة لعام 1987 في ضـوء استـمرار  الال إنـسانيـة أو ا
ـعامـلة من الـعقـاب وعدم شتى انـحاء الـعالم وإفالت مـرتكـبي الـتعـذيب وسوء ا
قـدرة الـضـحايـا عـلى الـوصـول إلى الـعدالـة األمـر الـذي جعـل الضـحـايـا خارج
ـعـاييـر الدولـيـة حلقـوق اإلنسـان والـقانـون الدولي دائـرة احلـمايـة التي أقـرتـها ا
ـة ضـد اإلنسـانـيـة وهـو يـوفر اإلنـسـاني. وهـذا اليـوم يـذكـرنـا بـأن التـعـذيب جـر
مـارسة القـاسية لنشـطاء حقـوق االنسان فـرصة ليـقفوا صـفا واحدا ضـد هذه ا
ارسـة التعـذيب وليـدعموا ـة النكـراء في حق االنسـانيـة وليديـنوا فـيه  واجلر

فيه كل ضحايا التعذيب بصورة عامة.
لـحق بـاتـفـاقـية مـنـاهـضة ـا أن الـعراق صـادق عـلى الـبـروتوكـول االخـتـيـاري ا
التعـذيب أصبحت احلكومة ملزمة بإرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب ولذلك
فـإننـا مازلـنـا ننـتظـر مـا ستـقوم به هـيـئات ومـؤسسـات حقـوق اإلنـسان الـرسمـية
ـنـاهـضـة الـتـعذيـب إلى حـيز سـتـقـلـة  واالهلـيـة بـشـأن إخـراج اآللـيـة الـوطـنـيـة ا
ـمثلي هـيئات الوجود مع تـأكيدنـا على ضـرورة إعطاء مـشاركة فـعليـة وحقيـقية 
جال حقوق اإلنسان وضـمان تمثيليتها ـعنية  ـدني الوطنية الفاعلة ا اجملتمع ا

ا يتناسب وحجمها على الساحة دون إقصاء أو تمييز. 
ـبادرة ستـمكن من انخـراط كافة اجلـمعيـات احلقوقـية اجلادة  سواء في وهذه ا
ــزايــا وأهـداف شــقــهــا الــعــمــلي  أو فــيــمــا يــخص الــتــحــســيس والــتــعــريف 
ومـيـكانـيـزمـات االتـفاقـيـة لـدى الـرأي العـام ولـدى كل من لـهم مـسـؤوليـة مـرتـبـطة
مـارسـات التـعذيب في الـعراق ـوضوع.فـضال عن ذلك  نـعتـقد أن الـتصـدي  با
ـكن أن يـتم إال من خـالل قـيـام مـؤسـسـات الـدولـة واتـسـاع دائـرة ضــحـايـاه ال 
بـاتخـاذ العـديد مـن التـدابيـر اإلجرائـية والـتشـريعـيـة التى تـكفل األعـمال الـكامـلة
ـهنية عـاملة القـاسية وا ناهـضة التـعذيب وغيـرة من ضروب ا لالتفاقـية الدولـية 

والالإنسانية ويندرج ذلك حتت هذا اإلطار ما يلي:
قـدمـة من الـهـيـئات 1- الـتـحـقيـق الفـوري من قـبل اإلدعـاء الـعـام فى الـبالغـات ا
واألفـراد عن االعـتــداءات الـتى يـتـعــرض لـهـا احملـتـجـزون فـى الـسـجـون وأمـاكن

االحتجاز
2- إجـراءات حتـقـيق إداري مـواز لـلـتـحـقـيـقـات الـتي جتـريـهـا محـاكـم الـتحـقـيق
واطن في ـرتكب خملـالفات قانـونية ضـد ا واالدعاء الـعام مع ضباط الـشرطة ا

مراكز الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا
3- إنـشـاء آليـة حتـقـيق دائـمـة ومـسـتـقـلـة تشـمل قـضـاه ومـحـامـ وأطـبـاء تـقوم

بفحص جميع ادعاءات
4- إقـامـة دورات تدريـبـية عـاجلـة لـضبـاط الشـرطـة خاصـة الـعامـل في إدارات
الـشرطـة الـتحـقـيقـيـة حول كـيـفيـة الـتعـامل مع احملـتجـزين داخل مـراكـز الشـرطة

ا يـتـضمن احـترام كـافـحة وجـهات الـتـحقـيق  ومكـاتب ا
واطن وحرياته األساسية التي كفلتها نصوص كرامـة ا
ـعـنـيـة ـواثـيق الـدولـيـة ا الـدسـتـور والـقـانـون وأحـكـام ا
ـغـربـية بـحـقـوق اإلنسـان الـتي الـتـزمت بهـا احلـكـومة ا
ـواكـبــة مع تـدريس مـادة حــقـوق اإلنـسـان في وذلـك بـا

عاهد الشرطة. مناهج التعليم والتدريب 

عبدالله احليالي  مضر الكروي
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وجه امـــ بـــغــداد عـــمـــار مــوسى
كــاظـم بــفــتح شــارع الــصــابــيــات
الـرئيس وطـريق آخـر فرعي شـمال
مـديـنـة الـكـاظـمـية بـجـانـب الـكرخ
وتـوفـيـر اخلـدمـات لـلـسـكـان وقـال
بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(األمـــ الــتـــقى اهـــالي مـــنـــطـــقــة
الـصـابـيات ومـنـاطق أخـرى شـمال
الـكـاظــمـيــة الـتي تـعــاني من سـوء
اخلدمات منذ سنوات) مشيراً الى
ـناطق ان (تـقـد اخلدمـات لـتـلك ا
تـعـد من اولــويـات مـهــام األمـانـة)
واوضـح ان ( هـــنــــالك تــــنــــســـيق
مـشتـرك ب مسـتثـمر حـاصل على
اجـازة اسـتـثـمـاريـة إلنـشـاء مـجمع

ســكـــني في الــصـــابــيــات ودائــرة
شاريع في األمـانة لفـتح الشارع ا
ـــنـــطـــقــة ـــؤدي إلى ا الـــرئـــيس ا
وافتـتاح طـريق فرعي آخـر بعرض
20 مـتــراً) الفــتــاً الى ان (األمــانـة
نسقت مع دائرة ماء بـغداد لتوفير
اخلــدمـــات لـــلــمـــنـــاطق الـــتي بــدأ
تــأهــيــلــهــا لــلــســكــان) وتــابع ان
(األمــ اوعـز ايـضـاً بـإتـمـام عـمل
الـــطــريـق الــرابط بـــ مــنــطـــقــتي
الرحمانية و الشعلة وفتح الطريق
ؤدي إلى مستشـفى الشعلة بعد ا
عمـليـة إزالة الـتجـاوزات والشروع
بـأعـمال تـطـويـر وتأهـيل الـشارع).
عــلى صـعــيـد آخــر واصـلت وزارة
ـــتـــحــدة الــتـــخـــطـــيط مـع األ ا

مـناقشـة مسـودة الوثـيقـة الوطـنية
لـلسـياسـات الـسكـانيـة وقال بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الوزارة
تـحدة نـظمت مع صـنـدوق األ ا
ورشــة عــمل نــاقـشــوا فــيــهــا مـدى
اســـتـــجــابـــة مـــســـودة الــوثـــيـــقــة
لـلسـياسـات الـسكـانيـة لإللتـزامات
دير الوطـنيـة والدولـية) وذكـرت ا
العام لـدائرة التنـمية البـشرية مها
عـبــد الـكــر الـراوي ان (حتــقـيق
الـرفـاه والــعـيش الـكـر لــلـسـكـان
يـتــطـلب مــجـمـوعــة من اإلجـراءات
والــتــدخالت واإللــتــزامــات في مــا
ـــيــة أو ـــنـــظــمـــات األ تــقـــدمه  ا
احلـكومـات الـوطنـيـة التي تـسعى
ــوجب ذلك إلـى ضــمــان حــقــوق

ــعــيــشــيــة واألمــنــيـة شــعــوبـهــا ا
واإلقــــــــــــــــتـــــــــــــــــصــــــــــــــــاديــــــــــــــــة
وبـحسب بيان تلقته واألجتماعية)
(الزمـان) امس ان (الـراوي شددت
على ضـرورة اعداد اخلطط و رسم
السياسـات العامة والـقطاعية ذات
الـصـلة لـتـحقـيق األهـداف) واشار
الى ان (احلــــكـــومـــة تـــســـعى الى
الـســيــاســات الــهــادفــة بــتــحـقــيق
الــتـــنــمــيــة الـــشــامــلــة فـي جــمــيع
الــقــطــاعـــات واهــمــهــا الــتــنــمــيــة
الـبشـرية و اإلجـتـماعـية لـلسـكان)
ثل صندوق األ من جانبه عدّ 
تحدة للسكان حِميَر عبد الغني ا
ـهــمـة (الــوثـيــقـة ضــمن األمــور ا
كونها األساس ألي عمـلية تنموية

مـؤكـداً اسـتعـداد الـصـنـدوق  لدعم
اجلـــهـــود الــوطـــنـــيــة فـي حتــديث
الـوثـيــقـة عن طـريق تــقـد الـدعم
الــفــني واخلــبـرات الــعــالــيــة عـلى
ـــســتـــوى اإلقــلـــيــمـي والــدولي) ا
واضـاف ان (مــسـتــشـار صــنـدوق
ـتــحـدة مـهـدي الـعالق قـدم األ ا
ـــقـــتـــرح عـــرضـــاً عن األســـلـــوب ا
لـــتــكـــيــيـف الــوثـــيــقـــة الــوطـــنــيــة
لـلسـياسات الـسكـانيـة) وتابع ان
(الـورشـة شــهـدت مـشــاركـة رئـيس
ركـزي لإلحـصـاء ضـياء اجلـهـاز ا
ــديــرين عــواد كــاظم وعـــدداً من ا
الـعــمـومــيـ واخلــبـراء وأســاتـذة
ـشــاركـة مــنـتــسـبي اجلــامـعــات 

الوزارة).



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

 «e¹eF² « s  WHzUš X O  UN½≈ ‰uIð UOÝË—

UÐ—Ë√ w  WOJ¹d _« W¹dJ F «

WO½U ½ù« U½bIH¹ WLŠd «Ë V(« »UOſ

أوروبــا لــتــعــزيــز صــفــوفــنــا ردًا عــلى
اخلـطـوات الـعـدوانـيـة الـتي تـقـوم بـهـا

روسيا".
وأكــــد أن واشــــنــــطـن ســــتــــزيــــد عـــدد
مـدمّراتـها في قـاعدة روتـا البـحرية في
إســــبـــانــــيـــا الـى ستّ بـــدلًــــا من أربع
ســابـقًـا.في بـولـنـدا ســتـقـيم واشـنـطن
"مـقـرًّا عامًّـا دائمًـا للـفيـلق اخلامس في
اجلــــيش األمــــيــــركي".وتــــابع بــــايـــدن
"سـنـبـقي عـلى لـواء إضافـي" مؤلف في
اجملـمل من خـمسـة آالف عنـصر ومـقرّه
رومـانـيـا وسنـقـوم "بعـمـلـيات انـتـشار

إضافية في دول البلطيق".
واليـة لروسيا في وأعـلنت السلـطات ا
أوكــرانـيـا امس األربـعـاء إطالق خـدمـة
حــافـالت وقـطــارات بــ شــبـه جــزيـرة
الـقرم الـتي ضـمتـها مـوسكـو ومديـنتي
خــيــرســون وزابــوريــجــيــا في جــنـوب
أوكــرانـيـا.وقـال سـيــرغي أكـسـيـونـوف
وسـكو فـي رسالة ؤيـد  رئـيس القـرم ا
عـــلى تــلــغــرام "اعـــتــبــارا من األول من
تــــمـــوز ســــتـــربـط خـــدمــــات حـــافالت
وقـــطـــارات بــــ الـــقـــرم ومـــنـــطـــقـــتي
خـيـرسـون وزابـوريـجـيـا لـلـمـرة األولى

منذ ثماني سنوات".
وأضـــــاف أن عــــنـــــاصــــر مـن احلــــرس

الــوطـــني الــروسي ســـيــضــمــنــون أمن
الــــرحالت.ومــــنـــطــــقــــتـــا خــــيــــرســـون
وزابـــوريــجــيـــا في جــنــوب أوكـــرانــيــا
تــخــضــعـان إلى حــد كــبــيـر لــســيــطـرة
مـوسـكو مـنـذ األسـابيع األولى لـلـتدخل
الـعـسـكري الـروسي ويـتم اآلن دمـجـها
فـي االقـتـصـاد الـروسي.وكـانت روسـيـا
ضـمت شبه جزيرة القرم األوكرانية في

. 2014
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اقـتضى حـضــــــــورك الى صنـدوق االسكـان فرع مـيسان
كـوني اروم احلـصـول عـلى قـرض بـنـاء لـلـعـقـار تـسـلـسل
(٤١٢٢/١٢ /مـغـربـة) كـونه مـنـاصفـة بـيـنـنـا وخالل فـترة
(٣٠/ يوم) من تـاريخ نشـر االعالن في اجلـريدة وبعـكسه
يــتـم الــســيــر في اجــراءات احلــصــول عــلى الــقــرض من
صـــنـــدوق االســـكــان فـــرع مـــيـــســان ويـــســـقط حـــقك في

االعتراض مستقبال.
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اقــتــضى حــضـــــــــــورك الى مــديــريــة بـــلــديــة الــعــمــارة
لـغـــــــرض احلـصـول عـلى اجـازة بـنـاء لـلـعـقـار تـسـلـسل
(٤١٢٢/١٢ /مـغـربـة) كـونه مـنـاصفـة بـيـنـنـا وخالل فـترة
(٣٠/ يوم) من تـاريخ نشـر االعالن في اجلـريدة وبعـكسه
يـتـم الــســيـر فـي اجــراءات احلــصــول عـلـى اجــازة بــنـاء

ويسقط حقك في االعتراض مســــتقبال.
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اقـتضى حـضــــــــورك الى صنـدوق االسكـان فرع مـيسان
كـوني اروم احلـصـول عـلى قـرض بـنـاء لـلـعـقـار تـسـلـسل
(١٣٥/٥٣٦ / قـادريـة) كونـه منـاصـفة بـيـننـا وخالل فـترة
(٣٠/ يوم) من تـاريخ نشـر االعالن في اجلـريدة وبعـكسه
يــتـم الــســيــر في اجــراءات احلــصــول عــلى الــقــرض من
صـــنـــدوق االســـكــان فـــرع مـــيـــســان ويـــســـقط حـــقك في

االعتراض مستقبال.
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اقــتـضى حــضـــــــــورك الى مـديــريـــــة بــلـديـة الــعـمــــارة
لـغـرض احلـصــول عـلى اجـازة بـنــاء لـلـعـقــار تـسـلـســــل
(١٣٥/٥٣٦ / قـادريـة) كونـه منـاصـفة بـيـننـا وخالل فـترة
(٣٠/ يوم) من تـاريخ نشـر االعالن في اجلـريدة وبعـكسه
يـتـم الــســيـر فـي اجــراءات احلــصــول عـلـى اجــازة بــنـاء

ويسقط حقك في االعتراض مســــتقبال.
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{ مـوسكو (أ ف ب) - أعـلن نائب وزير
اخلـارجـيـة الروسـي سيـرغي ريـابـكوف
امـس األربعـاء أن بالده ليـست "خائـفة"
مـن إعالن الرئيس األمـيركي جـو بايدن
تـعزيـز الوجود الـعسكـري األميركي في
أوروبـا على خلفيـة توترات شديدة مع
مـوسكو.وقال ريابـكوف لوكاالت األنباء
الـــروســـيــة (أعـــتـــقـــد أن أولــئـك الــذين
يـتخذون مثل هـذه القرارات لديهم وهم
أن روســيــا قـد تــكــون خــائـفــة) مــؤكـدًا

(أنهم لن يتمكنوا من ذلك).
وقــال ريـابـكــوف إن( قـمـة حــلف شـمـال
األطــلـــسي في مــدريـــد تــؤكــد عــدائــيــة
احلـلف حـيـال روسـيا) واصـفـا تـوسيع
عــضـويـته إلى فــنـلـنـدا والــسـويـد بـأنه
خــطــوة مــزعـزعــة لالســتــقــرار الى حـد
كبير".وأضاف لوكاالت األنباء الروسية
أن (قـمــة مـدريـد تـعـزز مـسـار االحـتـواء
الـعـدواني الـذي ينـتـهجه احلـلف حـيال

روسيا).
وقـالـت وزارة اخلزانـة األمـريـكـيـة امس
تحدة وحلفاءها األربـعاء إن الواليات ا
جــمّــدوا أصـولًــا روسـيــة بــقـيــمـة 330
مـــلــــيـــار دوالر مـــنـــذ بــــدء الـــنـــزاع في
أوكـرانيا.وفي التفاصـيل جمد احللفاء
الـغـربـيون  30مـلـيـار دوالر من األصول
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نـشر فـي جريـدة الزمـان بالـعدد ٧٢٩٩ بـتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣ إعالن مـزايدة عـلنـية
ديرية مجاري محافظة كركوك جلنة البيع وااليجار ( العدد/ ٢٨٣١ ) ورد سهوا
ـزايدة نشر ( ٢٠) يـوما خطأ والـصحيح هو ( ٢٥) يـوما لذى اقتضى في موعد ا

التنويه.
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كان ومايزال حـديث الشارع يشـغل اجملتمعـات ويقلق العـوائل التي تصحـو يوميا على
جـرائم ينـدى لها اجلـب  جـرائم ال تصدق حـتى في الروايـات والقـصص السيـنمـائية
والقائمة تـطول اذا ادرجنا عناوينها وتفاصيـلها وقعت في العاصمة بغداد واحملافظات
الـتـي سـجـلت اكــبـرنـسـب من تـلك اجلــرائم بـعـد ســقـوط الــنـظـام الــسـابق عـام 2003
ومازالت تسـتقبل احملـاكم ومراكز الـشرطة غرائـب اجلرائم  واليـوم تمتد جـرائم القتل
تي مـصر الـقضـاء واجملتـمع العـربي الذي يـتابع الى الدول الـعربـيـة حيث شـغلت جـر
ـة نـحـر الـطـالـبـة امـام جـامــعـتـهـا بـالـقـاهـرة الى جـانب تـلك اجلـرائم وتـتـصـدرهـا جــر
زرعة  نعم ة البـشعة الـتي قضت على فتـاة قتال بالـرصاص وحرقهـا ودفنهـا  اجلر
ـجـتـمع فقـد الـرحـمة جـرائم تفـقـد من يـسـمع تفـاصـيـلهـا الـصـواب ويـدرك انه يعـيش 
نتمـ الى الانسانية يرتكبون افضع تشدين وا ومازال بعض ا واحلب قبل االنسانـية 
انواع اجلـرائم االنسـانـية مـتعـكزين عـلى حجج مـحرمـة عنـد الله ورسـوله ليـغيب احلب
والرحمة الـتي نحن اليوم في احوج اليها لنعيش آمن مسا مؤمن بقوان االرض
والـســمـاء مـدركـ مــخـافـة الــله عـزوجل الــذي صـور االنـسـان
ـغفـرة  ونحن نـعيش بـاجمل صـوره واتخم قـلبه بـالرحـمة وا
ـسـلـمـ حول ـؤمـنـ ا الـيـوم في ايـام تـلـتف فـيه اجـسـاد ا
بارك  خيـر ما نقتدي به احلب الكعـبة قبل عيـد االضحى ا

والرحمة واالهم انسانيتنا التي فقدها البعض . 

يروى ان مـالك بن عـوف الـشـيـبـاني وكـان زوج اختـه سنـان ابن مـالك قـد شـام غـيـما
طر) فاراد ان يرحل بامرأته فقال له مالك اين تظعن يا أخي? قال كان وقوع ا (تنبأ 
ـا تكون ا خَّـيلَت وليس فـيهـا قَطر (ر اطـلب موقع هـذه السحـابة قـال ال تفعل فـانه ر
غيـرون قال لكني سحابة كـاذبة) وأنا اخـاف عليك بـعض مَقَانِب الـعرب وهم اخليالـة ا
لست أخاف ذلك فـمضى فما لبث ان تـعرض له قاطع طريق فاخـذ أهله وماله وعندما
رجع قـال له مالك ابن عـوف ما فـعلَت أختـي قال نفَـتني عـنهـا الرماحُ (أخـذها قـاطعوا
الطـريق) فـقـال مـالك رُبّ عـجله تـهبُ رَيـثـا   ورب فَـرّوقَـة (اجلبـان) يُـدعَى لَـيـثا    وربّ
غَيثٍ لم يكن غَـيثا  وذهبت مثال على رجل يـحرص على حاجة يخـرق فيها حتى تذهب
ـواقـف واالحـداث والـقـوانـ الـتي تـعـد عـلى عـجـالـة وبـدون كـلـهـا. أغـلب الـقـرارات وا
ـسؤولية تـدقيق أو مشـاركة وإشراف خـبراء يفـقهون ما يـقولون ويـكتبـون ويتحـملون ا
القانونـية واالخالقية واالجتـماعية والتـاريخية عن ارائـهم ومقترحاتـهم وقرراتهم تكون
ـكن عالجــهـا وال الـتـعــامل مع تـداعـيــاتـهـا واضـرارهـا لـهــا اثـار مـدمـرة وكــارثـيـة ال 
اجلانبـية ولها أثـر سلبي وبـائي على اجملتـمع واالقتصاد والـبيئة.
كن تسييرها بالتجربة واخلطأ مصالح الـناس أمانة ثقيلة ال 
ـغامـرات الن القـيـادة الواعـية تـعـتمـد على أو الـتكـهنـات أو ا
الـتخطـيط والتـنظيـم والتنـسيق والـرقابة كـركائـز لتنـفيـذ الية
علمـية مهنية واقعية مدروسة التخاذ القرار لتجنب الصراع

هلكة. واقف ا السلبي وا

اجلــيش في بــيـانه أن قــواته وجــهـاز
األمن الــــــــعـــــــام وحــــــــرس احلـــــــدود
اإلســــرائـــيـــلـي نـــفـــذوا خـالل الـــلـــيل
"عــمــلــيـــات اســتــبــاقــيــة في عــدد من
ـــواقـع" في الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيـــة ا
احملـتـلـة.وتأتـي احلـادثة بـعـد أقل من
أسـبـوع عــلى مـقـتل فـتى فــلـسـطـيـني
( 16عــــــامـــــا) بـــــرصــــــاص اجلـــــيش
اإلسرائيـلي في بلدة سـلود في شمال
الــضــفــة الــغــربــيــة.وكــثــفت الــقــوات
اإلســـرائــيـــلــيـــة مــنــذ نـــهــايـــة شــهــر
آذار/مـارس عـمـلـيــاتـهـا في إسـرائـيل
والضفة الغـربية احملتلة بـعد سلسلة
من الـهـجـمــات نـفـذهـا فـلـسـطـيـنـيـون
وعــرب إســرائــيـــلــيــون في إســرائــيل
والــضــفـــة الــغــربــيــة قُــتل فــيــهــا 19
.وخالل ـدني شخصـا معـظمهم من ا
عمليات اجلـيش اإلسرائيلي هذه قُتل
 48فــلــســطــيـنــيــا عــلى األقل وثـالثـة
مهـاجمـ من عرب إسـرائيل بـعضهم
أعـضـاء في فـصـائل مـسـلـحـة وكـذلك
مـــدنـــيـــون بــــيـــنـــهم الــــصـــحـــافـــيـــة
الفـلسـطينـية شـيرين أبـو عاقـلة التي

. كانت تغطي عملية في جن

{ جـنـ (االراضي الفـلـسـطـيـنـية) (أ
ف ب) - اسـتـشــهـد فـلـسـطــيـني فـجـر
أمس األربــــعـــاء بـــرصــــاص اجلـــيش
اإلسـرائـيــلي خالل مـواجــهـات وقـعت
في جـن في شـمـال الـضـفة الـغـربـية
احملـــتـــلـــة عـــلى مـــا أكـــدت مـــصــادر
فـلـسـطـيــنـيـة ومـصـور وكـالـة فـرانس
بــــــرس.وقــــــالـت وزارة الـــــــصــــــحــــــة
الفـلسطـينـية لـوكالـة فرانس برس إن
مـحـمـد مـرعي ( 25عـامـا) "أسـتـشـهـد
برصاصـة في الصدر".وشـاهد مصور
ـسـتشـفى الـوكـالـة جـثـة الـشـاب في ا
فـيـمـا ذكـرت وكـالـة األنـبـاء الـرسـمـيـة
الفلسطينية (وفا) أن مرعي "استشهد
خالل مـواجــهـات مع قــوات االحـتالل
ـديــنــة".وقــال اجلـيش ... فــجـرا فـي ا
اإلســرائــيــلـي في بــيــان إن "عــددا من
شتبه بهم ألقوا عبوات ناسفة على ا
جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي الذين
ردوا بـإطالق الـنــار".وأضـاف الـبـيـان
" حتـديــد إصـابــة" و"إلـقـاء الــقـبض
على " 13يشتبه بتورطهم في أنشطة
إرهـابــيــة" في كل من جــنـ وســلـواد
ومـــخــيم الـــعـــزة في بــيـت حلم.وأكــد
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{ واشــنـطـن (أ ف ب) - تَـسَــبب صـبي
ـقـتل رضيع في يـبـلغ ثـمانـي سنـوات 
سـنـته األولى وبـإصـابـة فـتـاة صـغـيرة
بـجـروح في نهـاية األسـبوع الـفائت في
ـسـدس فــلـوريــدا عـنـدمــا كـان يــلـهــو 
والــده في مـأسـاة جــديـدة تـضـاف إلى
اثلة تـشهد الواليات سـلسلة حـوادث 
ـتحـدة الكثـير مـنها.وقـال قائـد شرطة ا
مـنـطـقة إسـكـامـبيـا تـشيـب سيـمـونز إن
األب روديـريـك راندال ( 45عـامـاً) أوقف
ووجـــهت إلــيه تــهـم اإلهــمــال وحــيــازة

أســلــحــة نــاريــة بــشــكل غــيــر قـانــوني
وإخـفـاء األدلـة.ووقع احلـادث في فـندق
كــان الــرجل األربــعــيــني ذي الــسـوابق
اجلـــرمـــيـــة يـــلـــتـــقـي فـــيه صـــديـــقـــته
واصـطـحب مـعه جنـله فـيـمـا أحـضرت
ـرأة طــفـلـتـيـهـا الـتــوأمـ الـبـالـغـتـ ا
عـــامـــ وابـــنـــتــهـــا الـــبـــالـــغـــة عـــامــاً
واحــــداً.وأوضح قـــائــــد الـــشــــرطـــة في
مــؤتــمــر صــحــافي إن الــرجل غــاب عن
الـغـرفـة تاركـاً سالحه "في خـزانـة" فـما
ـكـان كــان من جنـله الـذي كــان يـعـرف ا

الـذي وُضع فـيه الـسالح إال أن "أمـسكه
وراح يــلـهـو بـه".وأضـاف سـيــمـونـز أن
الــصــبـيّ "أطــلق الــنــار عــلى الــطــفــلــة
الـبــالـغـة عـامـاً واحـداً وقــتـلـهـا" فـيـمـا
أكـملت الـرصاصـة التي اخـترقت جسم
الـقتيلة طريقها لتصيب "أحد الطفلت
". وإذ رجّح أن تنـجـو الطـفـلة الـتـوأمـ
ـــــــصــــــابـــــــة أشــــــار إلـى أن والــــــدة ا
الــــضـــحـــيــــتـــ كــــانت نـــائــــمـــة وقت
احلـادث.وعندما عـاد الوالد  أخرجَ من
غـــرفــة الـــنــوم قــبـل وصــول الـــشــرطــة

واد التي يحتمل أن الـبندقية وبـعض ا
تـكـون مـخـدرات.وتـنـدرج هـذه احلـادثـة
ـاثـلـة تُـسجّل ضـمن سـلـسـلـة حوادث 
ــتــحــدة."فــفي كل عــام فـي الــواليــات ا
تـكون أسـلحـة محـمّلـة وغيـر مؤمّـنة في
مـــتـــنــاول مـــئـــات األطــفـــال إذ تـــكــون
مــوضــوعــة في خــزائن وعــلـى طـاوالت
غـرف النوم وفي حقائب ظهر أو يد أو
بــبـســاطـة يــتـركــهـا أصــحـابــهـا في أي
مـكـان" فيـطـلق األطفـال الـنار مـنـها عن

غير قصد.

Áb «Ë Õö Ð uNK¹ ÊU  ULO  ÎU UŽ mK³ð WKHÞ q²I¹ WM U¦ « w  wJ¹d √ Òw³

ـــمــــلـــوكـــة من األثــــريـــاء أو الـــنـــخب ا
الـــروســـيــة اخلـــاضـــعــة لـــلـــعــقـــوبــات
و"جـمدوا" حوالى  300مـليار دوالر من
ـركزي الـروسي كـما أفـاد بـيان الـبـنك ا
صـــادر عن "وحـــدة الــعـــمل" الـــتــابـــعــة
ـسؤول عن تعقب لـلحلفـاء الغربي ا

األصول العائدة للنخب الروسية.
a¹—U² « l³Dð

وأعـلن بـايـدن من مـدريـد امس األربـعاء
أن بالده "سـتـعـزز وجـودهـا الـعـسـكـري
فـي أوروبــا" كي يــتــمــكن حــلف شــمــال
األطـــــلــــسـي (نــــاتـــــو) من "الـــــردّ عــــلى
الـتـهـديدات اآلتـيـة من كافـة االجتـاهات
وفـي كـلّ اجملـــــــــــاالت: بـــــــــــرًا وجــــــــــوًا
وبـحرًا".وقال خالل قمة لـلحلف وصفها
بـأنها "تطبع التـاريخ" إنه سيتمّ تعزيز
الـــوجـــود الــــعـــســـكـــري واإلمـــكـــانـــات
الــعــسـكــريـة األمــيــركـيــة في إســبـانــيـا
وبــولــنــدا ورومــانـيــا ودول الــبــلــطـيق
ـانـيـا وإيطـالـيـا.وصرّح وبـريـطـانيـا وأ
إلى جــانب األمـ الــعـام لـلـنــاتـو يـنس
ـوعد" و"نثبت سـتولتنـبرغ "نحن على ا
أن الــنــاتـو ضــروري أكــثـر من أي وقت
مـضى".في الـتـفـاصـيل ذكّـر بـايـدن بأن
ـتـحدة سـبق أن نـشـرت هذا الـواليـات ا
سيرغي ريابكوف الــعــام " 20ألـف عــســكــري إضــافي في
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دعي (عـامـر حسن بـديوي)  طـلبـا يـروم فيه تـبديل قـدم ا
ـــوســـوي) فـــمن لـــديه (الـــلـــقـب) من (الـــرمـــاحي) الى ( ا
ـديـريه خالل مده اعـتـراض على الـدعـوى مراجـعـة هذه ا
اقـصـاهـا (خـمـسـة عـشـرة يــومـا) وبـعـكـسه سـوف يـنـظـر
ــادة (٢٢) من قــانـون الــبـطــاقـة بـالــدعـوى وفق احــكـام ا

الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
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يـعـتـقد بـعض الـعـراقـي ان سـبب انـدالع ثـورة العـشـرين هـو قيـام الـسـيخ ضاري
بقتل القـائد البريطاني جلمن وهـذا مجافي للحقيـقة الن قتل جلمن جاء بعد اندالع
الـثورة في الـرميـثـة والفـرات األوسط بأكـثر من شـهر حـيث قتل جلـمن يوم 12 آب
1020 وسـنـأتي عـلى هـذه احلـادثة ,وأسـبـاب انـدالع ثـورة الـعـشـرين عـديـدة لـكن
الـسبب الـرئيـسي  هو تـمادى الـبريطـانيـون في سيـاسة الـقمع ولـم يوفوا بـوعودهم
للشـعب العراقي وكُشـفت نواياهم في إخضـاع العراق لالنتـداب البريطـاني عندها
ــنـتـفك اجــتـمـاعـاً في بــيت الـشـيخ هـادي عــقـد شـيـوخ عـشــائـر الـفـرات األوسط وا
كوطر احـد شيوخ لواء الديوانية وتـدارسوا القيام بثورة شعـبية كبرى وقد اقترح ا
بـعـضـهم تأجـيل الـثـورة حـاليـاً حلـ لـلـقيـام بـتـوعيـة شـعـبـية لـتـهـيـئة أبـنـاء الـشعب
والـعشائـر للـثورة لـكن األحداث عـلى السـاحة كـانت تتـسارع لـتأتي حـادثة اعـتقال
الشيخ شعالن أبو اجلون شيخ عشيرة الظوالم في ناحية الرميثة في السماوة يوم
30 حـزيران 1920 لـتشـعل الشـرارة األولى للـثورة فـقد قـام حاكم لـواء الديـوانية
الـبـريـطاني  بـإرسـال مـبعـوث الى حـاكم نـاحـية الـرمـيـثـة يطـلب مـنه إرسـال رؤساء
عـشائـر الرمـيثة وعـلى رأسهم الـشيخ شـعالن أبو اجلـون والشـيخ غثـيث احلرجان
بحـجة ان عـلـيهم ديـون لـلحـكومـة الـبريـطانـيـة عن األراضي الزراعـيـة لم يسـددوها
واحلـقـيقـة انه أراد االنـتـقام مـنـهم ألنـهم يـحرضـون الـعـشـائر لـلـقـيام بـالـثـورة ضد
ـطـالبـة بـاسـتـقالل الـعـراق وعنـدمـا أرسل حـاكم الـرمـيـثـة من يـبلغ الـبريـطـانـيـ وا
الـشـيـوخ لـلـمـثـول أمـامه اتـفق الـشـيـوخ شـعالن وغـثـيث وآخـرين أن يـذهب الـشـيخ
عـرفـة الـنـتـيـجة شـعالن أبـو اجلـون حلـاكم الـرميـثـة ويـبـقى اآلخـرون في االنـتـظـار 
وأرسـلـوا مع الـشـيخ شـعالن مـن يـرافقـه الى حـاكم الـرمـيـثـة واتـفـقـوا إذا  إلـقاء
ــرافــقـة اذهـب ألهـلي الــقـبـض عـلى الــشــيخ شــعالن وأودع  الـســجن فــانه يــقـول 
ليرسـلوا لي عشرة ليـرات وهي كلمة الـسر مع الشيوخ ومـعنى ذلك ان يرسلوا لي
عـشـرة رجـال  شـجـعـان مـســلـحـ إلخـراجه من الـسـجن  ,وعـنـد وصـول الـشـيخ
شـعالن الى حاكم الـرميـثة اسـتقـبله بـعـبارات تـوبيخ واسـمعه كالم ال يـليق بـرئيس
ثل واخـبره ان سـياسـة بريـطانـيا في عشـيرة الـظـوالم فرد الـشيخ شـعالن علـيه بـا
ـشاكـل ال يحـمـد عـقبـاهـا وانـتم في الـعراق ولـسـتم في الـهـند الـعـراق ستـتـسـبب 
والعراقيـون ليس مثل الهنود فقـام حاكم الرميثة االنكلـيزي بإدخال الشيخ السجن
حلـ وصول قـطار الرمـيثـة الذي يـتوجه الى الـديوانـية لـيرسـله مخفـوراً الى حاكم
ا الـديـوانيـة عـنـدها أرسل الـشـيخ شعالن مـرافـقة الـى عشـيـرة الظـالم لـيخـبـرهم 
حدث لشـيخهم فأرسـل الشيخ غثـيث احلرجان حـسب االتفاق عشـرة رجال أبطال
من عـشـيـرة الـظوالم  بـرئـاسـة خـبـشان احلـاج كـاطع وتـوجـهـوا الى الرمـيـثـة وعـند
وصولـهم السراي(مـقر احلاكم)  عـصر يوم 30 حـزيران 1920 قـاموا بقتل اثن

من حرس الـسراي واخرجوا الـشيخ  شعالن وهم يـرددون أهازيجـهم (هوساتهم)
الشعبـية فكانت تلك الشرارة األولى الندالع ثورة العشرين الثورة العراقية الكبرى
وأحد أسـبابـها الـرئيـسيـة ثم قام ثـوار الـرميـثة بـقلع قـضبـان السـكة احلـديديـة ب
ـتوقـعة الـبصـرة والـديوانـية وحـفروا اخلـنادق لـلتـهيـؤ لصـد هجـمات الـبريـطانـي ا
عـليـهم  ومن الرمـيثـة امتـدت الثـورة الى باقي مـناطق الـفرات األوسط حيـث اجتمع
ـشخـاب في مـضـيف الـشـيخ عـبـد الـواحـد احلاج يـوم 11 تـمـوز رؤسـاء عـشـائـر ا
سكر وقـرروا إعالن الثورة وامـتدت الثـورة الى الكوفـة والنجف وكـربالء واحللة ثم
أعـلن الشـيخ ضـاري شيخ عـشيـرة زوبع الثـورة بعـد ان وصلـته رسائل من شـيوخ
ـسـانـدة الـثـورة فـأعـلن الـثـورة وعـنـدمـا الـفـرات األوسط ومن رجـال الـديـن تـدعـوه 
استـدعاه الضابط البريطاني جلمن يوم 12 أب وقام بتوبيخه وتوجيه كالم الذع له
عندهـا أمر الشـيخ ضاري ابنه بـإطالق النـار على جلمن فـارداه قتيال وبـدأ الشيخ
هاجـمة الـقوات البـريطانـية عـلى إطراف بغـداد وفي محـطة قطـار التاجي ضـاري 
وامـتـدت الـثـورة الى الفـلـوجـة ولـواء الدلـيم وعـانـة وفي اجلـنـوب ثارت عـشـائـر لواء
ـنـتـفك وعـشـائر سـوق الـشـيـوخ والـنـاصريـة ومن ثم امـتـدت الى بـغـداد وسـامراء ا
ـقـداديـة في ديـالـى والى كـركـوك وكـفـري وتـلـعـفر  ,فـكـانت واخلـالـص وخـانقـ وا
عـملـية اعـتـقال الـشـيخ شعـالن أبو اجلـون الشـرارة األولى النـدالع ثورة الـعـشرين
ثـورة الـعـراق الـكـبـرى لـكن كـانت هـنـاك عـوامل أخـرى عـديـدة سـاعـدت فـي اندالع
ستعمر قدس ضد ا الثورة أهمـها العامل الديني حيث أعلن علماء الدين اجلهاد ا
البريـطاني منذ دخول القوات البريطانية العراق عام 1917 وقاتل عدد من العلماء
الـقـوات الـبــريـطـانـيـة في الــبـصـرة والـنـاصـريــة واسـتـشـهـد عـدد مــنـهم ثم الـعـامل
االقـتــصـادي فـقــد عـرف الـعــراقـيـون ان االحـتـالل الـبـريـطــاني سـيـكــون اسـتـغالالً
خلـيـرات الـبالد ومـواردهـا وثرواتـهـا فـبـعـد االحـتالل البـريـطـاني ارتـفـعت األسـعار
ـواد  األسـاسيـة وازدادت البـطالـة وعاش أغـلـبيـة الشـعب في  ضنك وقـلت بعض ا
ـية األولى الى عـيش وفقر ,والـعامل الـسيـاسي فقـد عمـد احللـفاء بـعد احلـرب العا
ـنطـقة قبل ـصيـر واالستـقالل الذي وعـدوا فيه شـعوب ا تـسويف مـوضوع تـقرير ا
احلـرب وتبـ ان الغايـة التي أعلـنتهـا بريطـانيا وفـرنسا إلعالن احلـرب هي حترير
الــشـعــوب الــتي رزحت حتت االســتــعــبـاد الــتــركي مــا هي إال كــذبه حــيث اتــفـقت
ـو عل اقـتـســام الـعـراق وسـوريـا وفـرض بـريــطـانـيـا وفـرنــسـا في مـؤتـمـر ســان ر
ـا يدل على بقاء بـريطانيـا في العراق كمـستعمـر جديد وهذا ما االنتداب علـيهما 
رفضه الشـعب العراقي  ثم العامل اإلداري فبعد سيطـرة البريطاني على العراق
فـرضوا علـيه نظاماً غـريباً فـقد أطلقـوا العنـان لكبار اإلقـطاعيـ ومنحوهم أراضي
واسعة لـضمان والئهم وكان هـؤالء اإلقطاعي يـسومون أبناء عـشائرهم وفالحيهم
ا أدى الى نقمـة الفالح على اإلقـطاعي العذاب ويـستغلـونهم أبشع استـغالل 
وفوق هـذا كـله فقـد تـعـسف البـريـطانـيـون في جـبايـة ضـريبـة األرض من الـفالح
فـزاد تـذمـر الـفالحـ  ثم ان الـبـريـطانـيـ وضـعـوا في كل دوائـر الـدولـة مـوظـف
هـنــود ومن سـاعــد الـبــريـطـانــيـ في احــتالل الـعــراق وهـؤالء غــربـاء عن الــبـلـد ال
يتجاوبـون مع متطلبات ومـشاعر أبناء الـوطن ثم العامل القومي فقـد كان للحركات
القـومـية االسـتقاللـية في سـوريا وثـورة الشـريف حـس في احلـجاز تـأثيـرا كبـيراً
عـلى الـشـعب الـعـراقي ولـهـذا فـقـد جتـاوبت الـعـشـائـر مع رجـال الـثـورة في بـغداد
دن األخـرى وشكـلوا اجلـمـعيـات والنـوادي القـوميـة للـتعـبيـر عن روح التـضامن وا
القومي بـ العراقيـ من مختـلف القوميـات واألديان والطـوائف وب إخوانهم في
الدول الـعربـية وكـانت هـذه اجلمـعيـات سنـدا للـثورة الـكبـرى ساعـدت في اندالعـها
وتـعتـبـر ثـورة الـعـشـرين الـثـورة الـوطنـيـة الـتي شـاركت فـيـهـا كل قـومـيـات الـشعب
العـراقي وكل أطيافه وامتـدت من الفرات األوسط الى جنـوب العراق وغربه وشرقه

وشماله .
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الرئيس عبدالرحمن عارف. 
وفي 28 تـــمـــوز  1966صـــدر قـــانـــون
الــعـفـو الــعـام عن الــقـائـمــ بـحـوادث

الشمال. 
ـــنــــدوب وكـــالـــة االنـــبـــاء وفـي لـــقـــاء 
ال مـصطـفى الـبرزاني الـعراقـية ,قـال ا
س نــيـــة صــادقـــة من احلـــكــومــة انـه 
النـهـاء مـشكـلـة الـشمـال . واذا مـا طبق
نهاج بشـكل كامل فانه يحقق ما هـذا ا
قـــامـت به حـــركـــتـــنـــا مـن اجـــله . وفي
مــــوضــــوع مــــوقــــفه من الــــدعــــوة الى
الــوحـدة الــعــربـيــة  قـال الــبـرزاني ان
الـوحدة العربيـة ال تتعارض اطالقا مع

مصالح االكراد
فشل االتفاق 

بـعـد بـيان  29 حـزيـران بـحـوالي شـهر
اضـــطـــر عـــبــــد الـــرحـــمن الـــبـــزاز الى
االســتـقـالــة من رئـاســة الـوزارة وشـكل
نــاجي طـالب الـوزارة اجلـديـدة  وهـنـا
بــــــرزت اخلالفــــــات من جــــــديـــــد بـــــ
ال مــصــطـفـى الـبــرزاني احلــكــومــة وا
لـسببـ هما :ان احلـكومة اجتهت الى
الــتــحــالف مع جالل الــطــالــبـانـي عـلى
حـسـاب عالقـتهـا مع الـبـرزاني الذي لم
تـكن عـالقـته جـيـدة معـه  ومـحاولـتـهم
شق احلــركـة الـكـرديــة بـدعم احلـكـومـة
جلـالل الــطـــالـــبـــاني ضـــد الـــبـــرزاني.
ال مـصطـفى قد ـسـالة الـثـانيـة ان ا وا
وجد ان احلكومة اجلديدة التي شكلها
نـــاجي طـــالب لـم تــلـــتـــزم بـــبـــيــان 29
حـزيران وانـها تـخلت عن تـطبـيقـه بعد
استقالة البزاز من رأسة الوزارة .وهنا
دخـل عــلـى اخلط مـــبـــاشـــرة الــرئـــيس
عــــبـــدالــــرحـــمن عــــارف  ورغم جنـــاح
ال زيــــارتـه الى الــــشــــمــــال ولــــقــــائه ا
مــصـــطــفى الــبــرزاني .اال ان  مــرحــلــة
جــديـــدة مــضــطــربــة مـن الــعالقــة بــ
احلـكـومـة واالكـراد قـد بـدأت . وعـنـدما
شـكل طـاهـر يـحـيى وزارتـه بعـد نـاجي
طـالب لـم يتـمـكن من الـوصـول الى حل
ـال مـصـطـفى الـبـرزاني صـعـد من الن ا
ـطالـبـة بـاالسـتـقالل الذاتي مـطـالـبه بـا
وســحب اجلــيش من الـشــمـال وانــهـاء
الـعالقة مع جالل الطالـباني وجماعته.
واســتـمـرت هــذه احلـالـة  حـتـى نـهـايـة

حكم الرئيس عبدالرحمن عارف .

امـا الـنقـطـة الـثانـيـة فقـد اوضح الـبزاز
فـيهـا ان هذا االتـفاق هـو ليس انـفصال
االكـراد عن العراق وال هو شبه انفصال
ا تعزيز لوحدة التراب العراقي.  وا
امـا النـقطـة الثـالثـة التي اثـارها الـبزاز
في حــديـثه فـهــو مـوضـوع الــضـمـانـات
وهل قـدمت الـقيـادة الكـردية ضـمانات ?
فــقـال انه مـتـفـاءل من ان الـطـرف االخـر

جاد ومستعد لاللتزام باالتفاق. 
وكـان البزاز في اثارته لـهذه النقاط يرد
بــشـكل غـيـر مــبـاشـر عـلى الــعـسـكـريـ

الذين يريدون استمرار القتال. 
 وبـعـد ان انـتهـى البـزاز من حـديـثه قرأ
بـنود االتفاق التي قال عنها ان الرئيس
عــبــدالــرحــمن عــارف قــد بــذل قــصـارى
ـقـبـول من جـهــده لـلـوصـول الى احلل ا

عنية. كل االطراف ا
بيان 29 حزيران  1966

تـكون الـبيان من 12 فـقرة وعرف بـبيان
29 حـزيران وسـنتـناول بـاختـصار هذه
الـنقـاط االثنتي عـشر الـتي تعهـد البزاز
في بـــيــانه او مــنــهـــاجه االلــتــزام بــهــا
وتـطـبـيقـهـا نـصا وروحـا وبـاسرع وقت

مستطاع:  
اوال :اعــتـــرفت احلــكــومــة بـــالــقــومــيــة
الــكـــرديــة بــشــكل قـــاطع في الــدســتــور
ــؤقت عــنــد تــعــديــله وهي مــســتــعـدة ا
لــتـاكـيـده في الـدســتـور الـدائم  بـحـيث
يـــتـــمــــتع الـــعـــرب واالكـــراد بـــحـــقـــوق

متساوية. 
ثــانــيــا :ان احلــكــومــة عــلى اســتــعــداد
العــطـــاء هــذه احلــقــيــقــة وجــودهــا في
قـــانـــون احملــافـــظـــات عــلـى اســاس من

الالمركزية لكل محافظة.
ثـالـثــا :االعـتـراف بـالـلـغـة الـكـرديـة لـغـة
ـناطق رسـمـيـة مع اللـغـة الـعربـيـة في ا

التي تكون غالبية سكانها اكرادا.
رابـعا :عـند اجراء االنـتخابـات النيـابية
لـلـمـجـلس الوطـني سـيـمـثل االكـراد فيه

حسب مجموع السكان الكلي.
خـامسا :يشارك االكراد اخوانهم العرب
في الـوظـائف الـعـامـة بـنـسـبـة سـكـانهم

دون االخالل بالكفاءة. 
ســادســا : تــخـصـص بـعــثــات وزمـاالت
ومـــنح دراســـيــة لـــلـــطالب االكــراد دون

االخالل بالكفاءة وحاجة القطر.

لـلمشـكلة القـائمة عـلى اساس االعتراف
الــكــامل بــالـقــومــيـة الــكــرديــة في اطـار
وحـــدة الــوطن وتـــربــته .وســـلم الــوفــد
ال مــصـطــفى  الى الــبـزاز رســالــة من ا

جاء فيها: 
((من دواعي سروري ان يكون لي شرف
ـا شجعـني على ذلك الـكتـابة الـيكم. و
تـقـديـري للـخـطـة السـلـيـمة الـتي تـسـير
عـلـيهـا حكـومتـكم الـرشيـدة في معـاجلة
قــضـايـا الـبالد االسـاســيـة . لـقـد جـاءت
تـــصــريـــحــاتـــكم االخـــيــرة في الـــنــدوة
الـتلفزيونية تعبـيراً واقعياً مخلصاً عن
احـاسيس ومـشاعر الـشعب كـافة والتي
تــهـدف الى وضع حــد حـاسم لالقــتـتـال
بــ االخــوة عــلى الــرغم من الــعــراقـيل
والــعــقــبـات الــتي يــحــاول اهل الــسـوء
وضــــعــــهــــا عــــلى الــــطــــريـق الحــــبـــاط
اجملـهودات النبيـلة التي تبذلـونها بهذا

اخلصوص.)) 
سالة بشكل جذري  فقد ولـكي حتسم ا
 الـتباحث مـع اطراف كرديـة معارضة
لــلــمال مــصــطـفـى الـبــرزاني القــنــاعــهـا
بـالوقوف مع التصـالح وايقاف القتال .
اي بــعـد ولــذلك وفي يـوم 28 حــزيـران 
اربــعــة ايـــام من لــقــاء الــريس ورئــيس
الـوزراء لوفد البـرزاني  استقبل رئيس
الـــوزراء عــبــدالـــرحــمن الـــبــزاز كال من
جالل الـطـالبـاني وحـلمي شـريف وهـما

ال مصطفى . من معارضي ا
وقد اعرب الطالباني وشريف عن تقدير
ــواطـنــ الـكـرد لــلـروح الــوديـة الـتي ا
عــاجلت بــهـا احلــكـومــة مـســالـة انــهـاء
الـقـتال وايـجـاد حل سلـمي عـلى اساس
ارسـاء احلــقـوق الـقـومـيـة ضـمن وحـدة
ـا يـؤدي الـى تـعـزيـز االخـوة الــعـراق 

العربية الكردية.
وفـي الـيـوم الــتـالي 29 حــزيـران 1966
اعـلن عـبـدالـرحـمن البـزاز بـيـان االتـفاق
مـع االكـــراد في شـــمـــال الـــعــرق  ,وقـــد
استهله بحديث مسهب وطويل من على
شـاشـة الـتـلفـزيـون اهم مـا جـاء فيه ان
هذا االتفاق الذي  مع القيادة الكردية
هـــو لــيس اســـتــسالم كـــمــا ســـيــصــور
الـــبــعـض النــنـــا ال نــتـــحـــارب مع عــدو
فــاالكـراد اخــوانـنـا وقــد اظـهــروا رغـبـة

للسلم فاستجبنا لهم. 

21 حـزيـران وصل حبـيب مـحمـد كر
ــــقــــراطي ســــكــــرتــــيــــر احلــــزب الـــد

طالب التالية:  الكردستاني يحمل ا
1- العفو الشامل عن االكراد.

تــعــيــ االكــراد حــسب نــسـبــتــهم في
دنية والعسكرية.  -2 وظائف الدولة ا
ـــــرحـــــلـــــ االكـــــراد الى 3- اعـــــادة ا

اراضيهم
4- اعـادة اجليش العـراقي الى مقراته

االعتيادية 
5- حل قـضـيـة الـبـيـشـمـركه عن طـريق
اســتــيــعــابــهم في اجلــيش والــشــرطـة

والتعهد بتسليم االسلحة الثقيلة. 
ـــبـــاحــثـــات الى ان وقـــد ادى تـــقـــدم ا
يـسـتـقـبل الـرئـيس عـبـدالـرحـمن عارف
يـــوم 24 حـــزيــــران وفـــدا كـــرديـــا ضم
حــبــيب مـحــمــد كـر وعــلي عــبــدالـله
وصـالح الـيـوسفي ونـافـذ جالل .وسلم
الـوفد الى الرئـيس عبد الـرحمن عارف
ال مـصطفى الـبرزاني قدم رسـالة من ا
فـيها التعزية بـوفاة شقيقه عبدالسالم
عــــارف ودعـــا الى ان يــــعم الــــصـــفـــاء

والوئام ب االخوة العرب والكرد.
وشـكـر الرئـيس عارف الـوفد واكـد لهم
ان الـــعــرب والــكــرد اخـــوة في الــوطن
ويـــتــمـــتــعــون بـــنــفـس احلــقــوق. وان
احلـكومة عازمة على اصالح ما خربته
احلـــرب في الــشـــمــال لــيـــكــون قـــبــلــة

صطاف .  السواح وا
ثـم زار الــــــــوفــــــــد رئــــــــيـس الـــــــوزراء
عـبدالـرحمن الـبزاز الذي ابـلغـهم رغبة
احلــكـــومــة اخملــلــصــة في ايــجــاد حل

 في  15 حزيران وضمن ندوة االربعاء
الـتي اعـتاد رئـيس الـوزاء عبـدالـرحمن
الـبزاز ان يتـحدث فيهـا عبر التـلفزيون
الـى الـنـاس  أعـلن ان حـكـومـته تـعـمل
عــلى اعــداد مــشــروع كــامل لالعــتـراف
بـــحـــقـــوق االكـــراد ومـــنــحـــهم ادارة ال
مـركزيـة مع االعتـراف بلـغتـهم وتراثهم
الـقومي وقال اننا مستعدون لالعتراف
بـالقـومية الـكردية وبـحقـوق مواطنـينا
االكــراد كـامــلـة غــيـر مــنـقــوصـة وانــنـا
اخــوة فـي هــذا الــوطن . في حــ كــان
الـقتـال في الشـمال مـستـعراَ بـ الكرد

واحلكومة . 
  U bI*«

ـباحـثـات التـمهـيـدية بـإرسال وبـدأت ا
ال مـــصـــطــفى احلـــكـــومــة وفـــداً الى ا
البرزاني ضم شخصيت كرديت هما
ال اكـرم اجلـاف وزيـد عـثـمـان  فابـلغ ا
مــصـطـفـى الـوفـد بــانه عـلى اســتـعـداد
لـلـتـفاوض مع احلـكـومـة . فتـشـكل وفد
بــراســة وزيـر الــدفــاع شــاكـر مــحــمـود
شــكـــري ضم عــدداً من الــشــخــصــيــات
الـسـياسـيـة واالجتـمـاعيـة  اسـتقـبـلهم
ـال مصـطـفى فـي مديـنـة كاللـه وجرى ا
حـوار حول الـوحدة الـوطنـية وحتـقيق
ـــنــــطــــقــــة . وقـــال لــــهم الــــسالم فـي ا
الـبرزاني صراحة : انا لـست انفصاليا
بل اريــد حــقـوقــنـا كــامــلـة وان نــعـيش

قراطي. سوية حتت حكم د
وكـانت نـتـيـجة هـذا الـوفـد واحلوار ان
 االتـفـاق عـلى ارسـال وفـد كردي الى
بـغداد لالستـمرار بالـتشاور . وفي يوم

وظـفون احملـليون في سـابعـا : يكـون ا
االلـويـة واالقـضـية والـنـواحي الـكـردية

من االكراد. 
ثـامنا:الصحافة السياسية واالدبية في
ــنـاطق الـكـرديــة بـالـلـغــة الـكـرديـة او ا
الـعربيـة او بهما مـعا حسب طلب ذوي

العالقة.
تـاسـعــا:عـنـدمـا تـنـتـهي اعـمـال الـعـنف
يـــصــــدر عـــفـــو عـــام عـن كـــافـــة الـــذين
وظف سـاهموا فـيها ويـعود ويعـود ا

االكراد الى وظائفهم.
عـــاشــرا :يـــعـــود مــنـــتــســـبي الـــقــوات
ـــســلــحــة الـى وحــداتــهم بـــسالحــهم ا
ويـصـدر عـفـو عـنـهم .ويـعـود الـفـرسان
االكراد الى اماكنهم بعد احالل االمن.
احـدعـشـر :تشـكل هـيـئة خـاصـة العـمار
ـــتــــضـــررين الــــشـــمــــال وتـــعـــويـض ا
وضــحــايـا اعــمـال الــعــنف واالهـتــمـام

برعايتهم. 
ثـــــاني عـــــشـــــر :تـــــوطــــ كـل االفــــراد
واجلــمـاعـات الـذين نـزحـوا او هـجـروا

من مناطقهم.
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بـعـد انـتهـاء الـبزاز من الـقـاء بـيانه تال
ــمــثل الــشــخــصي لــلــمال مــصــطــفى ا
الـــبـــرزاني  حـــبـــيب رحـــمـــاني  نص
ال بــرقــيــة الـــتــأيــيــد الــتي ارســلــهــا ا
مـصطفى الى احلكومة الـعراقية لتبدأ
الـهـدنـة بـ الطـرفـ ولـيـتوقف اطالق

النار
فـي الـوقت نـفـسه بـدأت جـمـوع عـديـدة
ـسلح الكرد تتدفق على اخملافر من ا
الـــعـــراقـــيـــة في الـــشـــمـــال لـــتــســـلـــيم
اســلـحــتـهم. وبــدأ االعالمـيــون بـزيـارة

نطقة.  ا
بــعـد حـوالي اسـبـوعـ  وفي يـوم 11
تـمـوز قـام وزيـر الـدفاع شـاكـر مـحـمود
ـنطقة الشـمالية والقى شـكري بزيارة ا
كلمة اكد فيها تمسك احلكومة بتطبيق
بـيـان 29 حــزيـران الـذي الـقـاه الـبـزاز
واعـلن تـخصـيص مبـلغ خـمسـة مالي
ــنـطـقـة ديــنـار كـخـطــوة اولى العـمـار ا

الشمالية. 
كـمـا رحبت الـقـوى القـوميـة والـوطنـية
بـاالتـفـاق  وأرسل جـمـال عـبـدالـنـاصر
وهــواري بـومـدين بـرقـيــتـا تـهـنـئـة الى
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وحـتى نفـاذ الدسـتورثم مـا تلى االعالن
مـن قـمع واضــحــلـلــمــعـارضــ لإلعالن
الــدسـتــور فـخــروجت جــمع كـبــيـرة من
صـريفي مظاهـرات أمام قصر الـشعب ا
لــــكن اجلـــمـــاعـــة حـــركـــات االحتـــاديـــة
مـليشياتها فقـاموا بالهجوم على هؤالء
ـعـارضـ في مـشـهـد أدى إلـى سـقوط ا
ضـحـايا ومـصـاب كـثروكـان دلـيل على
ا أدى إلى حدوث قتل دموية اجلماعة
وتـــرويـع أمـــام قـــصـــر االحتـــاديــة دون
تــدخل من مــرسى الــذى سـمـح لـشــبـاب

عارض السلمي . اجلماعة بقتل ا
لــكـن مــصــر كــان بــهــا رجــال يــعــرفــون
ويــقــدرون حـــجم اخملــاطــر  يــتــقــدمــهم
صريالفريق عبد الـقائد العام للجـيش ا
الــفـــتــاح الــســيــســـيــالــذي واصل الــيل
العـادة روح الــثــقـة بــاجلـيش بــالــنـهــار
وواصـل خطط حتـديث هـذا اجلـيـشـبـما
ـستقـبلـية لـهذا اجليش هـمة ا يـليق بـا
اال وهـي حــمــايــة شـــعب مــصــر وارض
مـــصــروزفت مــصـــر ورجــال جــيـــشــهــا
العشرات من ابناء اجليش والشرطةفي
مــواجـهـة قــوة االرهـاب الـتـي لـقـيت في
غـزة ولـيبـيا مالذا امـنا لـهالـكن اجليش
ـصــري ظل يـسـتـحـضـر قـيم الـعـقـيـدة ا
ـصــريـة كـأقـدم جـيش في الــعـسـكـريـة ا
ـوبداء بـاعـادة التـاهـيل والـتدريب الـعـا
والـتـسـليـحـبـصالبـة وشجـاعـة الـرئيس
عـبـد الـفـتـاح الـسـيـسـيـالـذي لـقي دعـمـا
عــربـيـا مــعـنــويـا كـبــيـرامن كال من دول
اخلــلـيج الـعـربــيـواخلـيـرين في كل دول

العربية بستثناء قطر.
كـان تـفاصـيل تـلك االيـام  وما اعـقـبتـها
من احـداث مدونة عـندي كلـما راجعـتها
ــصـريـة ارى فــيـهـا عــبـقــريـة الـقــيـادة ا
ـصري وقـوة ابـناء وشـجـاعة اجلـيش ا
ـصـريــوكـمـا عـشـت تـفـاصـيل الــشـعب ا
حـملة تمرد التي كـنت احمل استمارتها
في سـيارتيـواوزعها لـكل من القاه حتى

الـدين . لم تكن ثورة 25 يـناير 2011
اال بـــدايـــة لـــبــروز جـــمـــاعـــة االخــوان
ـسـلمـ وسعـيـهم احملمـوم للـوصول ا
الى راس السلطة في مصر وكانت تلك
االحـداث قـد احدثت الـرعب في العـديد
من الــدول الـعـربـيـةعـقب الـهـزات الـتي
تـعـرضت لـها " تـونس ولـيـبيـا والـيمن
وســوريـا وطــالت بــبـعض من شــررهـا
ــغـــرب واجلـــزائــر " فـــمــا الـــعـــراق وا

يسمي"الربيع العربي".
مـا بـ فـبـرايـر 2011 وحــتى يـونـيـو
2013 عـاشت مصـر واحدة مـن اخطر
مــراحل الــتــاريخ احلــديـثــفــخالل هـذه
الـفترة توسعت شبكة عالقات االخوان
ــســلــمـ فـي مـصــر مع الــكــثــيـر من ا
االحـــــزاب االسـالمـــــيـــــة فـي الـــــعـــــالم
الـعـربيـوتلـقت اجلامـعة دعـما واضـحا
مـن اجـنـتــهـا مـن االحـزابـذات الــتـوجه
االسـالمي في تـونس والـيـمن وسـوريا
والــعـراق والـسـودان بـاالضـافـة الـدعم

باشر من قبل قطر وتركيا . ا
انـقلبت تلك اجلماعة على كل شيء في
مـــصـــر واســـتـــهـــدفـت اركـــان الـــدولــة
ـــصــريــةوظـــهــر ذلك عـــبــراإلعالنــات ا
الــدســتــوريــة والــقــوانــ والــقــرارات
الــصـادرة عن عـن مـحــمـد مـرسـي مـنـذ
تـولـيه الـسـلـطة في 30 يـونـيو 2012

احـدث حراك الـشارع الـعربي في نـهاية
عام 2010 وبـداية 2011 فـيما يسمى
بـالربيع العربي حالة جديدة لم يعرفها
ـوقـعـها ـنـا الـعـربي تـشـكل مـصـر  عـا
وتــــاريـــــخــــهـــــاأهم نــــقـــــاط االرتــــكــــاز
األســتـــراتــيــجي في مـــنــطــقــة الــشــرق
االوسـطــوتـشكـل والعـراق الـدول األقدم
ـنطـقة العـربيـةال ينافـسهـما سوى في ا
الـدولـة الـفـارسـيـة والـدولـة الـعـثـمـانـية
وهـما دوا عـدوان وتوسع عـكس الدولة

صرية والعراقية . ا
حــمـــلت مــصــر بــعـــمــقــهــا احلــضــاري
ا قدمته للعرب في منتصف او  القد
ــاضـي وحــتى بــدايـــة الــقــرن الـــقــرن ا
احلـالي شكلـت ارثا عربـيا مهـماوبوابة
نـــقـــلت الــعـــالم الـــعـــربي الى مـــصــاف
ـيـة عـبر الـفـنـون واالدب والـعـلوم الـعـا
الـطـبـيـة واالنـسانـيـةالـتي ابـدعت فـيـها
اسـماء مصـريةاحدثت تغـيرا في تعامل

الغرب مع العالم العربي.
ــعــتـدل كــانت مــصــر مــنــارة لألسـالم ا
الـــوســطــيــوســـعت من خالل كـــتــابــهــا
ورمـوزها الثـقافيـةالى تصحـيح العديد
ــــــفـــــاهــــــيـم الــــــتي اســــــاءت الى مـن ا
االسـالمــورغـم مـــحــاوالت تـــشـــويه ذلم
الــدين عـبـر جتـمـعـات واحـزاب االسالم
الــسـيــاسي الــتي اضــرت كـثــيـرا بــهـذا

خـالل الـــــــســـــــنـــــــوات اخلـــــــمـــــــســــــ
ــصـرأجـدنى ــاضـيـةوكــعـربى عـاشق  ا
مـلزمًـا أن أرى مصـر كمـا ترى هى باقى
الـتـجـارب الـعربـيـة كـأم رءومـتـزكم ح
يــــعــــطس أبــــنــــاؤهــــاوتــــمــــرض حـــ
ــرضـونـوتـتــوجع كـمـا يـتــوجـعـونـفال
مـناص من تواشج مصر مع سواها من
بــلـدان أمــة الـعـربــفـمــصـر الـتـى قـاتـلت
ونــزفت وعــلّـمـت وكـتــبت وغــنّت وبـكت
على شقيقاتها العربياتال مناص من أن
تسمعنا أيضًاكى نراها أجمل وأرقيبما
رمـوقةنـحن نعرف يـتوافق ومـكانـتهـا ا
حــســاســيـة أن يــقــول آخــر -أىّ آخـر -
مـالحظةوإن كانت عابرة عن احلياة فى
مــصــروهـذه حــسـاســيــة مـبــررة بــحـكم
ـــصــــــريــ االعـــتــداد الــذى يـــتــمــلك ا

ببلدهم.
ـــصــــر لـــيـس كالمًـــا ان حـب الـــعــــرب  
ـــــــشـاعـر عاطـفـية فـضـفـاضًا يـنـتهى 
ولـكن بـرغم أهـمـيـتهـا تـعـبـيـرًا عن عمق
ــصــري وقـــيــاداته وطـــنــيـــة الــشــعـب ا
ــتـفــانــيـةفــإن الـتــفـانـي احلـقــيـقي فى ا
الـــعـــمل الـــفـــردي واجلـــمـــاعـي لـــرؤيــة
نـهضتها وشــــــــموخهاوهذا ما يلمسه
كـل من يــعــيـش في مــصــر مـن نــهــضــة
ــاضـيـة وتــقـدم خالل الــسـنـوات ال 9 ا
ــصــري مـــنــذ ثـــورة قــادهــا الـــشــعـب ا
وحـماهـا جيش مـصر الـعظـيم يتـقدمهم
قـائـد شـجـاع يـحـمل هم بـلـده وعـروبـته
ـل صـادق وصــبــور يــعـرف اليــكل وال 
قـــيــمــة وشــرف الـــكــلــمـــة وحــامال بــ
ضـــلـــوعـه حب جـــمـــيع الـــعـــرب مـــحب
لــلــعــراق وشـعب الــعــراق ويــعـمـل بـكل
ــســاعــدة الــعــراق عــلـى جتـاوز صــدق 
ازماته وان يعود قويا معافا سليما ب

اخوته العرب .

{ رئــــيس مــــركــــز األمــــصـــار لــــلــــدراســـات
السياسية

أن الــدعـم الــشــعــبي يـــبــقى الــرصــيــد
ـتــمـثل األكــبـروان الــتـآمـر اخلــارجي ا
ـتــمـثل ولالسف بــتـركــيـا والـداخــلي ا
بـقـطـرعلى مـصـر واللـجـوء إلى الـعنف
واإلرهـاب من اإلخـوان ورفاق طـريـقهم
تـكـسّر أمـام إرادة الشـعبـلـينـهي جيش
وشــعب مـصــر فـصال مــظـلــمـا أسـدلت

باركة . ستاره هذه الثورة ا
وهــــنـــا البــــد الــــتـــاكــــيـــد ان الــــثـــورة
اسـتـطـاعت ان حتـجم دور االخوان في
تــونس وظــهــر ذلك واضـح االن وبــعـد
قــرابــة 8 ســنــوات كــمــا ان تــصــحــيح
مـــســـار الــــســـودان ومـــا تـــلـــتـــهـــا من
مـظاهرات انهت حـكم البشـير وجماعة
االخـوان . وفي العراق اقول ان الثورة
الـلـهمـت كثـيـرا شبـاب الـعراق ولـبـنان
الـذي قـاد شـبـاب هـذين الـبـلـديـن ثورة
تــصــحــيح في اكــتــوبـر 2019 والــذي
دفع شباب العراق قرابة 1000 شهيد
ونـــو 25 الـف جـــريح لـــكـــنـــهـــا ثــورة
سار السياسي في  العراق صـححت ا
وافـرزت جيال ثـوريا البـد ان نقف امام

حراكه بكل احترام وتقدير . 
ان هــذه الـثـورة ( 30 يــونـيـو ) اعـطت
الـدرس الـكـبيـر لـكل الـدول العـربـية ان
من يـبني االوطـان هم ابنـائها فـقطوان
ـــثــال احلــقـــيــقي شـــعب مــصـــر هــو ا
لــشـعــوبـنـا الــعـربــيـة الــقـادرة عـلى ان
ئات تـنهض من سبـاتها الذي اسـتمر 
صـري اليوم الـسنـ واتابع لـلمـنجـزا
يـتخطى التحديات التى عاشتها مصر
زمن مـحـنـتـهـاالـتى تـوشـك أن تـتوارى
ـصــريـة تـمــامًـا فى عـهـد عن احلــيـاة ا
الـرئيس عبدالفتـاح السيسيالذى أزاح
عن مـصـر الزبـد الذى خـلفـته التـجارب
الـسابقةوالتى تركت بصـماتها الثقيلة
ـصريـة عمـومًاونـهضـتها فى احلـياة ا
دنية باخلصوصوالتى كان العمارية ا
يـنـبـغى أن تـتـخـطى مـسـارهـا الـبـطىء

ــوعـود عـنــدمـا حتـرك كل جــاء الـيـوم ا
ـصري يوم 30 يـونيو في كل الـشعب ا
الــشــوارع مـعــبــرا عن رفــضه لالخـوان

فكرا واشخاص .
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احـبس ماليـ الـعرب انـفـاسهم في كل
جـموع الوطن خـوفا على ارض الـكنانة
صري الذي لـكن هي عبقـرية االنسـان ا
اسـتطـاع عبـر ثورة 30 ان يـعـيد مـصر
لـلمصـرين وان تعيـدها لنـا نحن العرب
حـيث ان قـدمـته هـذه الـثـورة الـعـظـيـمة
انـها حـافظت عـلى الهـوية الـعربـيةضد
االجــنــدات الـتــركــيــة وااليـرانــيــة الـتي
ــــشــــهــــديـن الــــعــــراقي تــــوغــــلـت في ا
والــســوري وان جـيش مــصــر الـعــظـيم
وذجا كـبيرا في انه من افضل ضـرب 
اجلـيوش في الـعاحملفـظا عـلى االنسان
واالرضــوان الـشـعــوب الـعـربــيـة قـادرة
عــــلى ان كــــشف حــــقـــائـق كـــذب وزيف
عـنى اصح عرت هذه مـدعي الدين او 
الــثـورة كل حـركـات االسالم الـسـيـاسي
وان مــصــر بــعــمــقــهــا االســتــراتــيــجي
الــعـربي واالقـلـيـمــيـاذا مـا اصـابـهـا اي
خـــطـــرفــان ذلك ســـيـــضــعـف كل الــدول

العربية .
صـري وشجـاعة كـمـا ان قوة اجلـيش ا
ابــنـائــهـا ضـبــاطـا وافـرادهـي قـوة لـكل
االمـة العربية وهذا واضح بعد سنوات
مـن ثـورة  30يــونــيـو من هــذا اجلـيش
يــقف بـشـجــاعـة امـام اي خــطـر يـواجه
الـــعــرب في اخلــلــيج وفـي الــيــمن وفي

ليبيا .
ثــورة اعــادة الى الــعـالم الــعــربي قـدرة

التاثير 
ـــــصــــــري في 30 ثــــــورة الـــــشــــــعـب ا
يـونـيـو2013 مـا هي اال مـحـطـة مـهـمة
فـي عــودة تـــوازن أرض الــكـــنـــانــةومع
صـعوبـة مسـار األستـقرار واإلزدهار إال
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وال آلـة زراعـية  أو صـنـاعة تـنـافسـية 
وعــزّ عـلى قــادتـهـا الــوقـوف مـتــفـرجـ
واألحـادية الـقطـبيـة جتوب الـعالم طوالً
وعـرضـاً  شـرقـاً وغـربـاً  مـرة بـاحتالل
وأخــرى بــتـغــيـيــر نــظم حـكـم  وثـالــثـة
بـــاســتـــنـــزاف ثــروة وابـــتــزاز حـــكــام 
ورابــعــة بــدعم تــنــظـيــمــات أرهــابــيـة 
فـأستذكر الوريث عهد الثـنائية القطبية
 وأســبـــقــيــة ركــوب الــقــمــر  وســبــاق
الـتسلح النووي  وخطابات خروشوف
ــتـحـدة حـيـنــمـا حـذر الـعـالم في اال ا
وهــو رافــعــاً حــذاؤه بــيــمــيــنه فــأحـرج
الـكــبـار  من هـنـا راح يـجـمع احلـطـام 
ويـلملم الشتات  ويحتضن بقايا من لم
يـسـتقـطبه الـغرب والـضد الـنوعي  من
ـبـتـكـرين واألساتـيـذ  فـعاد الـعـلـماء وا
الـوريث منـافس  مناكف  مـتصدٍ  راعٍ
 يــقــود ويــحـــتــضن كل من تــضــرر من
ســيـاسـات من تـفـرد فـي قـيـادة الـعـالم .
ـعـاصرة أقل ولم تـكن جتـربـة مالـيـزيا ا
ية  فقد ورث جناحاً من نظيراتها العا
مـحاضير مـحمد ماليـزيا انقاض دولة 
الـصراعات العرقية تسودها  إذ يتألف
شـعــبـهـا من سـكـان الـدولـة األصـلـيـ "
اليــا " ومن أصـول هــنـديـة وصــيـنـيـة ا
وأقــلـيـات أخـرى  ولم تـكن الـصـراعـات
الـديـنـيـة اقل خطـراً عـلى وحـدة الـشعب
من نـظيرتـها العـرقية  إذ يـنقسم شعب
الـدولـة في انـتمـائـهم الديـنـية بـ اكـثر
من ثــمـانــيـة عـشــر ديـنـاً  ولم يــتـجـاوز
دخـل الــــفـــــرد الــــســـــنــــوي الف دوالر 
وتـتجاوز نسبة البطالة ٥٢%ـ   ويعتمد
دخل الــدولــة عــلى الــزراعــة بـآلــيــاتــهـا
ـتخلفة وتصـدير القصدير   ومن هذا ا
ـــهـــشـم  ومـــتـــراكم األزمـــات الـــواقـع ا
االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة  تــمــكن
مـحـاضـيـر مـحـمـد من نـقل مـالـيـزيا الى
ــواً  بــعـد أن مــصــاف الــدول األكـثــر 

بـــالــثــروة  ومـــكــانـــته بــ الـــكــبــار 
وأحـقـيتـه بالـتـصدي  والـفـضل يقـيـناً
لــلــثــروة ال حلــجــمه ومــؤهــله وعــمــقه
ـانــيـا وتــاريــخه وامـتــداده . لم تــكن أ
صـــاحـــبـــة االقـــتـــصـــاد األول أوربـــيــاً
ــيـاً غــنـيــة مــتـرفــة  لـكن والــثـالـث عـا
ـتهـا في احلـرب الكـونيـة الـثانـية هـز
بـعـد أن تمـكن منـها الـعدو   ورغـبتـها
فـي الـعـودة إلى صـفـوف الـكـبـار  كـان
ـة  احلــافــز وراء نــفض غــبـار الــهــز
ة  ـسا انـيا احلديـثة ا وإعـادة بنـاء أ
ـتـطورة صـناعـة وطب وتـكنـلوجـية . ا
وخــرجت الــيـابــان مـهــزومـة مــنـكــوبـة
مـبـتلـية بـتـلوث الـقنـبـلة الـذرية  فـكان
ذلك حــافـزاً لــهـا ألن تـطــلق صـرخــتـهـا
الـتي راحت مـثالً " تـشـرق الـشمس من
الـيابـان وتغـرب في أوروبا " فـواصلت
من أجـل الغايـة الليل بـالنهـار  فكانت
الــقـوى الــصـنـاعــيـة الــتي دقت أبـواب
األكـثر تـطوراً فـأرقته  واالقل فـغطته 
بـصناعة أكثر تقانة ودقة وتطور  ولم
تـترك صـغيـرة وال كبيـرة اال وغطـتها .
ويـقـينـاً أن انهـيـار االحتاد الـسوفـيتي
في الـعقـد األخير من الـقرن الـعشرين 
كـــان احلــافـــز وراء والدة األخــطـــبــوط
الــــروسـي  فــــقــــد أبى وريـث االحتـــاد
اجملـزء  الوقوف دون صنـاعة حربية 

ـتـتـبع لـتـاريخ الـنـهـضـة االقـتـصـادية ا
و  والـعمرانـية للـدول األكثر تـطور و
يــجـد أن الــتـحــدي بـصــرف الـنــظـر عن
نــوعـه أو طــبــيــعــته هــو من وقف وراء
نــهـضـتــهـا  فــالـرخـاء مــدعـاة لــلـهـدوء
والــسـكـيــنـة واعـتــمـاد الــبـدائل الـتي ال
ال تـسـتـلـزم جهـد أو جـد أو سـعي  فـا
كـفيل بتـقد اخلدمة  وتـهيأت وسائل
الـــراحــة والــرفـــاه  وهــذا حــال الــدول
األكـثر غنى واالقل فقر  فثـروتها كفيلة
ـسـتــورد من الـغـذاء والـدواء بــتـقـد ا
والـعالج واجلهـاز واالستخـراج والنقل
واإليـصال واخلدمة الـفارهة  بل وطبع
مـــا يُـــقــدّم قـــبـــال اخلــدمـــة والـــراحــة .
وبـالـقطع أن احلـاجـة واألزمة والـنقص
ـستـلزم  كـلهـا أسبـاب للـجد وتـوفيـر ا
ـا الـتـنـقل ب والـكـد وبـذل اجلـهـد ور
ـسـتـخـلص ـنـتج وا األوطـان لــتـقـد ا
ن اخـــتـــار واخلـــبـــرة  بـل واخلـــدمـــة 
الــراحـة والـسـكـيـنــة من الـقـادرين عـلى
ن سـداد الفـواتير  وتـقد االموال  
فــــاضت ارضـــهـم بـــالـــثــــروة وامـــتألت
خـزائـنهم بـاألموال  وأدارت إيـراداتهم
دول  حــتى عـبــثت بـعــقـول بــعـضـهم 
فـراح يـفـكر بـفـتح الـبلـدان  واسـتـبدال
نـظم  وتغـيير حـكام  وإثـارت نعرات 
وتـــمــويل نـــزاعــات  لـــيــثـــبت جــدارته

وتــفـشى الـفــسـاد  وازدادت الـبــطـالـة 
وشح الـكـهـربـاء  واسـتـنـزفـت الـثروة 
وراح أعــــزت الـــقــــوم أذلـــة  وتــــســـيـــد
ا سـرق وأفسـد  حتى راحت أراذلـهم 
نـذر االنـفـجـار تـلـوح في األفق  بـعد أن
تـــدخل اإلقـــلـــيم  واخـــتُـــطف الـــقــرار 
وحتـكم الـغـريب  ونـفذ صـبـر الـشعب 
وبــالــقــطع أن حــجـم الــتــحــدي كــبــيـر 
ـتـآمر ـراهـنـة على الـفـشل كـثـير  وا وا
عــلـى الــوطن يــزيــد  وفــرص الــنــجــاح
ـعدن  تـضـيق  لـكـن الـتـحـدي يُـظـهـر ا
ويُــفــجــر الــطــاقــة  ويــشــحــذ الــهــمـة 

الـتـحـدي واإلرادة والـرغـبة فـي حتويل
اإلخــفـاق جنــاح . لـقــد مـر الــعـراق في
تــاريــخه بــســلــســلــة من اإلخــفــاقـات 
تــتـلــوهـا جنــاحـات  فــتـاريخ الــعـراق
احــــتـالالت تــــعــــقـــــبــــهــــا حتــــريــــرات
وازدهــارات  وبــعـد كل مــا تــعـرض له
ـــعــاصـــر من شـــمـــولـــيــات الـــعـــراق ا
وتـــــفــــردات في احلـــــكم  ومــــؤمــــرات
وحـروب وهزائم وحـصارات وارهاب 
آن األوان لـالنتفاض عـلى الواقع  فقد
جـف الــــــنـــــــهــــــر  وجـــــــدبت األرض 
واســتـبــيح الـوطن  وانــتـشـر الــفـقـر 

ــؤســسـات أجتـه لـتــرصــ وتـوســيع ا
الـتـعـلـيـمـيـة  ودعم الـقـطـاع الـصنـاعي
ــتـخــلف وحــدثه  وادخل الـتــقـنــيـات ا
احلــديـثـة في الـزراعـة واالرواء  وجـرم
الـنــعـرات الـطـائـفـيـة والـعـرقـيـة  ودعم
الـرعاية االجـتماعـية والصـحية  وعمل
عـلى خـلـق فرص عـمـل إضـافيـة  حـتى
ئة ـ انخفضت نسبة البطالة من  52 با
ـئـة ـ سـنة سـنة 1970الى اقل من 5  بـا
2002. ويــقـــيــنــاً أن جتــارب جنــاحــات
الــبـلـدان عـديــدة  مـتـجـددة مــتـنـوعـة 
غــربــيــة وشــرقــيــة  واجلــامع بــيــنــهـا
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ـــوصــوفــة بـــارض الــســواد  قـــابــلــة ا
لـالحــتـــفـــاظ بـــالـــوصف   لـــو أدخـــلت
الــتــكـنــلــوجـيــا  واســــــــتـوردت اإلله 
وجـيئ باحلديث  وليس في ذلك عيب 
فـصـنـاعـة الـــــعـالم وزراعـته تـقـوم على
الـتكامل  فبعضه يزرع  واآلخر يصنع
 وثـــالث يــســـتــهــلـك  ومـــــــن يُــصــدر
بـضـاعة مـا غـالبـاً مـا يسـتـورد غيـرها 
فـــفي الـــتـــكــامـل الــنـــجـــاح وفي غـــيــره
اإلخــفــاق  وســعــيــد من فــهـم الـدرس 
واســـتــوعب االزمـــة  وعــمل بـــأســبــاب

النجاح .

ويـوحـد اجلـهـد  السـيـمـا وأن الـعـراق
مــوقــعه مــحـور  وأرضـه ثـروه  زرعه
وفــيــر  ومــيـاه عــذب  رجــاله مــلـؤهم
غــيــرة   ونـســاؤه كــلـهــا شــرف  عـلم
رجــاله غـزيـر وديـنـه مُـحـافظ  أسـاسه
مـت وتراثه أصيل  ويـقيناً أن فرصة
الــنـــجــاح قــد ال تــتـــكــرر وال تــتــعــدد 
فــالـعـالم يـقف عــلى أبـواب أزمـة طـاقـة
ـقـدمـات ما وغـذاء  وفـي العـراق مـن ا
يـؤهله لـلتـصدي  والـعودة والـنجاح 
فــفي بــاطــنه الـطــاقــة  وبـ جــنــبـات
أرضـه اخلــــيـــــر الـــــوفـــــيــــر  فـــــأرضه

الــسـمـاء احلــاج شـغـاتي مع ابــتـسـامـة
تـعارف بـريئـة وانا في اول يـوم تعـينت
فـــيـه كـــمـــعـــلـم في واحـــدة من مـــدارس

األهوار .
دن احلـضرية ديـر : في مدارس ا قـال ا
يــقـدمــون لـلــمـعـلـم في اول يـوم تــعـيـ
قـنيـنة ببـسي كوال وقـطعـة من الكيك أو
نـفـر كــبـاب . نـحن نـتـفـوق عـلى عـلـيـهم
أنــنــا نـقــدم لك مــجـعــة واحــدة فـقط من
حـليب اجلواميس  وفي الليل مجعت
من جـعـة فـريدة الـتي يـجـلبـهـا الى هـنا
من يـحب الكؤوس  وهـنا لدينـا فريق
 االول للكأس وأغاني السيدة أم كلثوم
وجنـاة الصـغيـرة وداخل حسـن وناصر
حــكـيم  والـثــاني لـتـربــة الـصالة وذكـر

الرب عندما يشتد بريق النجوم .
وحـ قـلت أنني أريـد ان أكـون محـايدا

ب هذا وذاك ?
ـديـر : كـمـا يـقـول نـزار قـباني  ال قـال ا
تــوجـد مـنــطـقــة وسـطى مـا بــ اجلـنـة

والنار.

واحـدة ( ارتشـافة ) مـن جعـة فريده او
ســنـابل أو الالكـر الـذهــبي  تـمـنـحـهم
الـرغـبـة لـيـكـتـبـوا رسـائل الـغرام حـتى
عــلى عـلب الـســكـائـر الــفـارغـة او عـلى

الطاوالت التي يسكرون عليها .
غــيـر ان ذكــرى اول مـجــعـة من حــلـيب
اجلـواميس أتت اليَّ بطـاسة كبيرة من
ــعـدن ويـســمـونــهـا هـنــا في قـريـة ام ا
شــعـثه ( الــغـضـارة ) وقــد جـلــبـهـا لي
مــوظف اخلــدمــة الــراحل الـى فـردوس

اجملــعــة هي بــالــعــامـيــة الــعــراقــيـة ان
ـرة واحدة . والغـريب اننا اء  تـشرب ا
يم الى نون لكان لها مقارباً لو ابدلنا ا
ـعــنى لـكـلــمـة مـجــعـة حـيث في نــفس ا
تُـعـرفْ كلـمـة جنعـة في قـواميـس اللـغة

َطر. بأنها : طَلَب العُشْب ومَسَاقط ا
ـــا كــافــيـــة لــتــروي الـــغــلــيل . وهي ر
فردة واحـيانـا يتـداول السـكارى هـذه ا
ــوظـــفــ في مـــديــنــة فـي لــيل نـــادي ا
الـناصـرية  عـندما يـعتـقدون ان مـجعة
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لــكــنـــني وانــا ارتــشف اول مــجــعــة من
حــــلـــيب اجلـــوامــــيس قـــررت ان أكـــون
وانتمي الى عالم القراءة  وقد محايدا 
جـلبت معي في اول يوم تـعي مذكرات
سماة الـشاعر الشـيلي بابلو نـيرودا وا

( اشهد إنني قد عشت ).
ظـــلـت مــجـــعـــة احلـــلـــيـب مـــعي في كل
مــحــطــات حــيـاتـي الـقــادمــة  شيء من
ـقـارنـة بـ رائـحـة حلـيب الـدسـومـة وا
ضـرع األم وحـلـيب اجلـوامـيـس فـأتـذكر
ـديح قــوال لــكـاهـن بـوذي وهــو يــكـيـل ا
ــعــبــد وهي جلــوامــيس تــســرح أمــام ا
ـرح :اجلـوامــيس ضـرعـا تــنـظـر الــيه 
مــنــقــذاً لــلـبــوذي حــ يــريــد ان يـكــمل

مسيرته الى مدن الضوء.
ـصــنـوعـة من وهــنـا مع قـرى الــضـوء ا
الـقصب أتـذكر جـواميس أم شـعثه ح
تذهب الى قيلولتها اذ كانت تنظر الينا
بال مــبــاالة وكــأنــنــا غــيــر مــوجــودين 
وانـتـبـهت الى أثـدائـها هـادلـة وفـارغة 
لــكن مــشــاعــرهــا تـتــغــيــر في عــودتــهـا

ـسائـية اذ تنـظر الـينا بـفرح وأثـدائها ا
ـتلئة وتدعـونا الى مجعة مـن حليبها
الـنـاصع البـياض مـثل خدود الـفالحات
الـالئي كتب عـنـهن نـيـرودا في مـذكراته
وهن يـفـضن بكـارته الطـفـوليـة في حقل

الشوفان .
كــان هـذه الــعـبــارة وصـفـا لــواحـدة من
حـكــايـات كـتـبـتـهــا اول ايـام الـتـعـيـ 
ـدير ويـقـول لي : ابـعـد خدود لـيـحـتج ا
الـشـيـلـيـات عن حـلـيب جـوامـيـسـنا .ألن
هــــذا يـــعــــرضك الى وجـع الـــتــــقـــاريـــر
احلـزبـيـة وتـبـقى كل حـيـاتك مـعـلـما في

نفى. هذا ا
ــديـــر وغــيــرت أخــــــذت بــنـــصــيــحـــة ا

الوصف . 
ولـكنني والى الـيوم كلمـا ارتشف بفمي
مـجعة حليب  أتذكر ذلك الوصف وتلك
الـلــذة احلـنـونـة من يـد مـوظف اخلـدمـة
وهــو يـــقــدمــهــا لي ــرحـــوم شــغــاتي  ا
ويـقول : خـذ تذوق حـليب اجلـواميس 

فهو حليب أرواحنا.
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عـلى النـجف وبـخـــــــــــسارة وتـعادل
الـوسط مـع الـقــاسم حــتى احلــصـول
عــلـــيه بــافـــــــــضــلـــيــة الـــلــــــــقــاءات
ــواجـهـة ـبــاشـرة في وقت تــشـكل ا ا
حتـد للـضيـوف الذين قـد يــــــــفـقدون
مـوقـعـهم الـسابع فـي حال الـتـعـــــــثر

وفوز نوروز.

لــلــتــقــدم الـســابـع بــفــارق الــلــقـاءات
ـبـاشــرة اذا مـا تـعـثــر الـنـجف امـام ا
الـزوراء وبـعـد إهـدار الـكــــــــــثـيـر من
الـنــقـاط الــتي أبـــــــــــعـدتـه عن مـربع
جدول التـرتيب لم يبـقى امام الزوراء
ـــــركــــز ــــنـــــافـــــســـــة عــــلـى ا فـــــقـط ا
اخلـــــــــامس وقد اليـحقـقه اال بالـفوز

مكانه اخلامس عشر فيما يامل االخر
بـتـعــثـر نـفط مـيــسـان امـام زاخـو من
ــوقــعـه الــثــاني عــشــر أجـل الــتــقــدم 
عندما يحل ضيـفا على أربيل ويلتقي
ـيـنـاء والـكـهــربـاء والـثـاني يـنـتـظـر ا
خــدمـة نــفط الــبــصــرة خلـطـف مـوقع
نـوروز الــذي سـيـلـعب من اجل الـفـوز

الـلــعب ولــو مـرة في نــهـائي الــكـأس
لكنه خرج من الباب الضيق .
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انهيا فريقا الـنفط وسامراء موسمها
بـشـكل مخـتـلف تمـامـا فبـعـدما تـمكن
االول مـن الــــــفـــــــوز عــــــلـى صــــــاحب
الضـيافة بـثالثية نـظيفـة تناوب على
تـسـجيـلـهـا كرار مـحـمد 38 وصـهيب
رعــد 83 واحـــمـــد عـــبـــد الـــرزاق 88
ليـرفع رصيده الى 64 ويتـقدم لـلمرة
ــــوقـع الــــرابـع بــــشــــكل األولـى الى ا
مــؤقت بـانــتـظــار خـدمــة الــقـاسم في
ايــقــاف الــوسط ونــتــيــجــة الــتــعـادل
ـوقع احلالي سـتكـون كـافـية حلـسم ا
ـباشـرة وهو ما بافـضلـية الـلقاءات ا
يــنـطـبق عــلى الـزوراء في حـال فـوزه
عــلى الــنـجف ويــامل بــاسم قـاسم ان
ـركز احلـالي في تـنـتـهي االمـور في ا
الـتـرتيـب العـام بـعدمـا سـعى الـفريق
ـبـاريـات بـافضل كـمـجـمـوعة قـدمت ا
ـنافـسة طـريـقة واسـتمـر في اجـواء ا
ذكـور كما واصل بقـوة حتى اللـقاء ا
رضي مدعوما بالنتائج يقدم االداء ا
اجلـيـدة قـبل ان يـعـزز مـوقـعـه اجلـيد
رغم البـداية غـير الواعـدة فيـما كانت
وسم اكـثر حزنا لسامراء في نهاية ا
ظل مشـاركة عـانى فيهـا وفشل كـثيرا
وخــيب امــال انــصـاره بــعــدمــا غـادر
ــمــتـــاز من وقت ويــذهـب من حــيت ا
وسم اتى والـلـعب بـالـدرجة األولـى ا
الـقـادم نفـط البـصـرة وزاخـو وجتري
غــد اجلــمـعــة مــبـاراة نــفط الــبــصـرة
ونـوروزوكالهــمـا يـتــطـلع لــلـفـوز من
أجل حتس موقـيعهمـا بعدما ضمن

اصحاب االرض البقاء في البطولة.
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ويشهد االحد القادم اختتام مباريات
الدوري للمـوسم احلالي باقامة ثالث
مباريات وفيها يسعى اربيل لتحقيق
الفـوز عـلى الكـرخ من أجل البـقاء في

الـــنــهـــائي لــلـــمــرة األولـى في مــوسم
نـــاجح بــكل مــعـــنى الــكــلــمــة وجتــدر
اإلشــارة ان الـفـريق ضــمن الـبـقـاء في
الــدوري بــعـــدمــا هـــرب من مــنـــطــقــة
ثـيـر عـلى الـشـرطة الهـبـوط بـالـفـوز ا
رور بـهـدف لـيجـد الـطريـق سالـكـة وا
بـثـقة دون الـتوقـف بأيـة محـطـة كانت
قـبل ان يـحقق االجنـاز األولي بـالـفوز
ــــســــتـــــحق فـي لــــيــــلــــة امس االول ا
ويــضـمـن الـوصــول لــنـهــائي الــكـاس
وذلك بــإقــصــاء الـزوراء حتـت انــظـار
جـمـهـوره الكـبـيـر الذي حـضـر ويـحلم
بـلـقب الـبـطـولـة الـذي تـبـخـر وقـلـبـهـا
خـسـر لـقب الـدوري من وقت بـقـساوة
الـنـتـائج وتـراجع االداء قـبـل الـظـهور
الغيـر مقنع في اللـيلة احلزيـنة عندما
نـقذ قبل ان كان بحـاجة إلى الالعب ا
يـفـشل في ادراك التـعـادل منـذ اهـتزاز
ـرة في ظل شــبـاكـه مـبــكــرا بـالــكــرة ا
ــســتـــوى اجلــمــاعي وســوء غـــيــاب ا
وسم فـيما الـتنظـيم ليـخسـر موقعـة ا
انـتقل االصـفر بـثـقة خلـوض النـهائي
ـنـتــظـر امـام الـكــهـربـاء االخـر الـذي ا
تــقـدم خــطـوة كــبـيــرةخلـوض نــهـائي
بـطـولة كـاس الـعراق بـعـد تغـلـبه على
زاخو بـهدف دون رد سـجلهـما احمد
محمودد 47 ومصطفى علي د 94 في
الــلــقـاء الــذي ضــيـفه مــلــعب الــنـجف
وعكس الفريق بـجدارة قدرة عناصره
التي ظهرت كما يجب في لقاء احلسم
ـــشـــروع واالقــــتـــراب من الــــصـــراع ا
لـلــحـصـول عـلى اول لـقب في تـاريـخه
بــعــدمــا كــان قــريــبــا مــنه في نــهــائي
موسم 2018 ا2019 عندمـا خسر من
الــزوراء بــهــدف و مـن جــانــبه حــاول
زاخو الـضغط من أجل ادارك الـتعادل
فـي الــوقت األصــلي لــكن دون جــدوى
قــبـل ان يــتــلــقى الـــهــدف الــثــاني في
الوقـت البديل لـيخـسر الـلقـاء وفرصة
الــوصــول لــنــهــائي الــبــطــولـة وحــلم
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حـصلَ مـنـتـخـبـنـا الوطـنـيّ لـكرةِ
ـركـزِ الـثاني في الـصـاالت على ا
اخـتـتامِ مُـشاركـته بـبـطولـةِ كأس
الـعـرب التي احـتـضنـتـها مـديـنةُ
الــدمـــام الــســعـــوديّــة وذلك إثــر
ــبـاراةِ الـنــهـائـيّـةِ خـسـارته في ا
ــغــربـيّ بــثالثــة أمـــام نــظــيـــره ا

أهدافٍ من دون مقابل.
وقــدّمَ مــنــتـخــبــنــا الـذي افــتــقـدَ
خــــدمـــــاتَ أربــــعــــة مـن العــــبــــيه
ــــمـــيــــزين بــــســــبب اإلصــــابـــةِ ا
واحلـرمــان مُــسـتــوى جــيـداً في

اللقاء.
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وقــالَ عُـــضــو االحتــاد الـــعــراقيّ
لكـرةِ القدم رئـيس الوفـد يحيى
ـباراة نـحمدُ زغيـر بعـد نهـايةِ ا
الـله ونـشكـره عـلى مـا حتققَ من
مستوياتٍ ونتائج طيبةٍ في هذه
الـبـطـولـة قـياسـاً بـفـتـرةِ اإلعداد
واجهةُ القصيرة.. الـيوم كانت ا
نـتـخبـ خصـوصاً قـويةً بـ ا
ــغــربي يــعــدُّ من ــنــتــخـب ا أن ا
أقـوى مـنـتـخــبـات قـارة إفـريـقـيـا
ــنــتــخب مــشــيــراً إلى: إن قــوة ا
ـغـربي وخـبرة العـبـيه حـسمت ا

. النتيجةَ
وتــوجـهَ زغــيــر بــجــزيلِ الــشــكــر
جلـــــمــــيـع أفــــراد الـــــوفــــدِ عـــــلى
جـهـودهم الـتي بـذلـوهـا من أجل
حتـــضــيــرِ الـالعــبــ لـــلــوصــول
لـلـجاهـزيّـة الـقصـوى عـلى الرغم
ــبـاريــات كــمــا قـدّمَ من ضــغطِ ا
شــــكـــره إلـى االحتـــادِ الــــعـــراقيّ
بـشــخص رئـيـسه عـدنـان درجـال
ـكتب ونـائبـيه وجمـيع أعـضاء ا
الــــــتــــــنــــــفــــــيـــــذي وإلـى اإلعالمِ

الـرياضي واجلـمـاهيـر الـعراقـيّة
ـنتخبِ ودعمهم له لوقوفهم مع ا

طيلة فترة البطولة.
ـــدربُ نــاظم من جــانـــبه أبــدَى ا
الشريعة رضـاه باألداءِ والنتيجةِ
التي قدمـها الالعبـون في مشوار
البطـولة حيث قـالَ: لعبـنا جميعَ
ُــسـتــوى فــني عـالٍ ــبـاريــات  ا
وجتــاوزنـا مــنـتــخـبــاتٍ لـهــا بـاع
وتـــــاريخ طـــــويل فـي عــــالـمِ كــــرة
ـنتخبُ في الصـاالت حيث كان ا
عـهود.. خضنا خمسَ ستوى ا ا
مباريات في غضون ثمانية أيام
وهذا ليس بـاألمرِ الهـ في لعبةِ
كرة الصاالت ووصولنا للنهائي
إجناز يـحسبُ لـلعـراق الذي يـعدُّ
أولَ منتخب من عرب آسيا يصلُ
إلى نــهــائي هـذه الــبــطـولــةِ مــنـذ

انطالقها وحلد اآلن.
ومـن جـانـبه هـنـئ وزيـرُ الـشَـبـاب
والــــريـــــاضـــــة رئــــيـس اإلحتــــاد
الــعـــراقيّ لـــكــرةِ الـــقَــدم عـــدنــان
درجـال مـنـتـخبـنـا الـوطـنيّ لـكرةِ
ـركـزِ الــصـاالت بـحـصــوله عـلى ا
الـثـاني في بــطـولـةِ الــعـرب الـتي
ـدينةِ اختـتمت اليـوم الثالثاء 

الدمام السعوديّة.
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وعـدّ رئيسُ اإلحتـاد نـيلَ منـتخب
الـرجـال مـركـز الـوصـافـة الـعـربي
بـأنه شـرف كـبـيـر لـكـرةِ الـصاالت
وإجنـاز جيـد في ظلِ تـنـافسه مع
ـــــغــــــربيّ أقـــــوى ـــــنــــــتـــــخـبِ ا ا

نتخبات العربيّة واإلفريقيّة. ا
وأشــادَ بـــالــتــطـــورِ احلــاصلِ في
ــنــتــخبِ كــونـه قـارعَ مــســتــوى ا
مـنـتـخـباتٍ قـويـةً مـثلـمـا هـو حال
األوساط الـرياضـيّة الـتي أشادت

بأداءِ الالعب والروحيّة العاليّة
الـتي حتـلى بـهـا اجلـمـيع مـثـمـناً
بارياتِ اجلهودَ التي بـذلت في ا
والـروحـيّـة الـهـائـلـة واالنـضـبـاطِ
لعبِ وخارجه ما الكبير داخل ا
يــــعـــطــــيــــنــــا األملَ بــــتــــحـــقــــيقِ

النجاحات في قادمِ البطوالت.
وفـقــدَ مـنــتـخـبــنـا الـوطــنيّ لـكـرةِ
صاالتِ الـرجال فرصَ نـيل اللقب
الــعـربيّ إثـر خــسـارته الـيـوم في
نـهــائي الـبــطـولــةِ أمـام مــنـتـخب
غرب بثالثة أهدافٍ من دون رد ا

وقعِ الثاني. ليكتفي با
ُنـتـخب الـوطنيّ ووجـهه مـدرب ا
لــكــرةِ الــصـــاالت اإليــراني نــاظم
الـشـريعـة الـشكـرَ لـوزيرِ الـشَـباب
والــــريـــــاضــــة رئـــــيس االحتــــاد
الــعـــراقيّ لـــكـــرةِ الــقـــدم عـــدنــان
درجال والنائب األول علي جبار
والنـائب الـثاني يـونس محـمود
كتب الـتنفيذي وجميع أعـضاء ا
واألمــ الــعــامّ لالحتــادِ مــحــمـد
فـرحـان ورئـيس وأعـضـاء جلـنـة
كرةِ الصاالت وإلى جميع مدربي
األنــديـة واجلــمـاهــيـر الــعـراقــيّـة
واإلعالم الرياضي للـدعمِ الكبير
ُـتـواصل من قـبـلـهم لـلـمـنـتـخبِ ا
الـــــوطـــــنيّ الـــــعـــــراقيّ فـي هــــذه
الـبطـولة وكـان لهم الـدورُ األبرز
ـباراةِ ـنـتخب إلى ا في وصولِ ا

النهائيّة.
وثــمّن مــدرب مــنــتــخــبــنـا نــاظم
ُــمــيــز الـذي الــشــريــعــة الــدورَ ا
قدمه رئيسُ الـوفد (يحـيى زغير)
أثنـاء فترةِ البـطولة وتـوفيره كل
ما نحتاجه ما أسهمَ في حتقيقِ
الـنــتـائج اإليــجـابــيّـة والــوصـول
ـــبــاراةِ الـــنـــهــائـــيّـــة كــأول إلى ا

منتخبٍ من عرب آسيا يصلُ إلى
ـــركــزِ في تــاريـخِ بــطــولــة هــذا ا

كأس العرب.
وتــــابع: رغم حــــزنـي الــــشــــديـــد
بـسببِ عـدم حتـقيق الـلـقبِ الذي
كــنــا عــلى بُــعــد خــطـوةٍ مــنه إال
ــنــتـخب أنــني مــتـفــائل بــقـدرةِ ا
على حتقـيقِ النتـائج اجليدة في

قبلة. البُطوالتِ ا
واختتمَ مـدرب منتخـبنا الوطنيّ
لكرةِ الـصاالت الشريـعة حديثه
بــالـقــول: أشـكــرُ اجلــهـازَ الــفـني

ـــــــــنــــــــــسـق االعالمـي لـالحتـــــــــاد ا
سيـخوض مـنتـخبـنا الـوطني خالل
ــبــاريــات مع ــعـــســكــر عــدد مـن ا ا
ــصــريــة ــنـــتــخــبـــات ا األنــديــة وا

لـالحـــــــــتــــــــكـــــــــاك وتــــــــطـــــــــويــــــــر
ــعـــســكــر ـــســتــوى.واضـــاف ان ا ا
عسكر التدريبي في مصر يـستمر ا
لـــغــايـــة الــتــاسـع من شــهـــر تــمــوز
ـقـبل.وأشـار الى ان الـوفـد يـتـألف ا
من يـاسـر وجـيه أمـ السـر رئـيـسا
ؤلف من للـوفد والكـادر التـدريبي ا
ـــنــــتـــخب شــــريف مــــؤمن مــــدرب ا
وصالح راجي مدرب مساعد وكاظم
نـاصـر مـدربـاً لـلـحـراس والالعـبـ
حــسـ عــلي حــمــزه ومــيــثم عـوده
وجاسم غـصاب وماجـد عبـد الرضا
وأحمـد مالك ومـنتـظر قـاسم واحمد
مكـي وعلي عـبد الـرضا وبـدر الدين
حـمودي وعـلي طـارق وأحمـد طارق
ووائل حـــافظ ومـــصـــطـــفى بـــكــري
واألمــيـر عـلي ورامي عــلي وسـجـاد
حــمـــودي نــاصـــر وزين الــعـــابــدين
ــنــتـخب مـحــمــد.وكـان فـي تـوديع ا
طار بغداد محمد األعرجي رئيس

االحتاد العراقي لكرة اليد.
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يدالية الفضية في كأس العرب Q”∫ صاالت العراق يحرز ا
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ـنـتـخـب الـعـراقي لـكـرة غــادر وفـد ا
الـيد مـتـوجهـا إلى جمـهـورية مـصر
الـعـربــيـة إلقـامــة مـعـسـكــر تـدريـبي

اســـتــعـــدادا لــلـــمــشـــاركــة في دورة
الـتـضـامن اإلسالمي والـتـي سـتـقام
في مـديـنة قـونـيا الـتـركيـة شـهر آب
ــقــبل.وقــال حــســام عــبــد الــرضـا ا
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سـمَّى االحتاد الـدولي لـرفع األثـقال نـائب رئـيس االحتـاد الـعراقي مـصـطفـى صالح عـضـواً في الـلجـنـة الـفنـيـة لالحتاد
نـسِّق اإلعالمي الحتاد رفع األثـقال قاسم شالكـة في تصـريح صحفي إن عـدد أعضاء الدولي لـرفع االثقال.وقـال ا
الـلـجـان يـتكـون من عـشـرة أعـضـاء  سـبعـة اعـضـاء مـنـهم من خالل انـتخـابـات الـهـيـئة الـعـامـة وثالثـة آخـرون يتم
ـثلون اللجـنه الفنيـة.وأضاف شالكة أن الهيـئة العامة ـكتب التنـفيذي لالحتاد الدولي  التصـويت عليهم من قبل ا
صوتت على كل من مـصطفى صـالح من العراق و مـنار الدين محـمد من ليـبيا و بـاولو سانشـيز من تشـيلي.يذكر

أن مصطفى صالح يشغل منصب عضو اللجنة الفنية لالحتاد الدولي للمرة الثالثة على التوالي.
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خـطـأ قــاتل حلـسـن احلـويـبــيب كـلف
فــريـقـه اخلـروج مـن بـطــولــة الــكـاس
تنـظر بعـد الفشل الـكبير في اللـقب ا
الــدوري ولم يــخــطـر بــبــال جــمــهـور
الــزوراء ان يـــنـــتــهي الـــلـــقــاء بـــهــذا
الـسيـنـاريـو ويـخـرج فريـقه مـنـحـنـيا
عــنـدمــا اهــتــزت شــبـاك جـالل حـسن
بـكــرة اخلــطـأ في مــرمى فــريـقه د19
ويذهب كل شيء للكرخ أمام اخلروج
وسم احلـزين لـلزوراء من الـلـقـاء و ا
ــني خــالي الــوفــاض بــعــدمــا كــان 
الــنـفس في انـقـاذ االمـور بـاحلـصـول
عـلى لــقب الــكـاس وتـعــويض خــيـبـة
وقع احملـبط في الترتيب الدوري و ا
ـذل من اول خطوة وقبـلهـا اخلروج ا
من تصـفيات مـلحق أبطـال آسيا قبل
ان يـشـعـر جـمـهوره بـاحلـزن الـشـديد
امـــــام الــــفـــــشل فـي كل شيء دون ان

يترك أثرا له في موسم للنسيان .
ŒdJ « “u

وحــسم الــفـريق الــشــبـابـي اجملـتــهـد
الـكـرخ الفـوز بـهـدف عـلى الزوراء
امس االول بجـدارة واستـحقاق
في نصف نهائي كأس العراق
ــــســــتـــوى بــــعــــدمـــا قــــدم ا
ــــطـــلـــوب وعــــكس ثـــقـــة ا
عـنـاصـره وتـمـيـز باألداء
الــــــقــــــوي االنــــــدفـــــاع
وشــــــكـــــــلت كـــــــراته
ــرتـدة الــسـريــعـة ا
خــطـــورة كــبـــيــرة
عــــــــــلـى مــــــــــرمـى
الـــــزوراء وكــــاد ان
يخـرج ياكـثر من هدف
لــــوال تــــصــــدي احلــــارس
تـدارك األمور وقـبلـهـا السـيطـرة على
ســـيــر الــلـــعب اغــلب الـــوقت وبــاتت
االمـــال مـــعـــلـــقـــة عـــلى خـــطف لـــقب
الــبــطـولــة بــعـد طــرق ابــواب الـلــقـاء

واإلداري واإلعـالميّ والالعـــبـــ
الذين قدمـوا مستـوياتٍ فاقت كل
الــتــوقــعـــات وكــنت أراهنُ عــلى
أنــهم العـبــون جــيــدون ولــديـهم
القدرةُ عـلى الوصولِ إلى مراحل
متـقدمـةٍ في أي بطـولةٍ يـشاركون

فيها.
وعـلى صـعـيـد اخـر ودع مـنـتخب
ناشئة الـعراق لكرة الـقدم بطولة
غـرب آسـيا حتت  17عـامـاً بـعد
خـسـارته امـام نـظـيـره الـلـبـنـاني
بهـدف دون رد في نصف نـهائي

ـباراة في الـبـطـولـة. وانـطـلـقت ا
الساعة السادسـة مساءً بتوقيت
الــعــاصــمــة بــغــداد عــلى مــلــعب

العقبة في االردن.
وانـــــتـــــهى الـــــشــــــــــــــوط االول
ـنــتـخب الــلـبــــــــنـاني بــتـــقــدم ا
بــــــهــــــــــــــدف دون رد ســــــجــــــله
الالعب الـــــلــــبــــنــــانـي مــــحــــمــــد
يـاســــــــ فـي الدقـيـقة 43 وفي
الـشـوط الـثانـي بـقـيت الـنـتـيـجة
ــنــتــخب عــلـى حــالــهــا لــيــودع ا

العراقي البطولة.

يُـحـسب لوزيـر الشـباب والـريـاضة ورئـيس االحتاد الـعراقـي لكـرة القـدم عدنـان درجال
اعترافه باخلـطأ الذي ارتكبه احتـاده في حفل تتويج فريق نـادي الشرطة بدرع الدوري
مـتاز قـبل ايام  بـحيث بـدا امر تـنظـيم احلفل عـلى انه اسقـاط فرض ليس اال  ,واثار ا
هـذا االهـمـال االداري  امتـعـاض نـادي الشـرطـة وانـصـاره والرأي الـعـام الـرياضي ..
ولكن هناك اخـطاء اخرى تستـحق ايضا االعتـذار عنها .. اخلـطأ االول هو عدم حسم
تـفـقة عـلى رأي واحد.. مسـالـة الهـبوط ومـا نـتج عنـهـا من فوضى الـتـصريـحات غـيـر ا
ـسـابـقـات الـدكتـور حـيـدر عـوفي قـال ان جلـنـته قدمـت مقـتـرحـاً لـلـمـكتب رئـيس جلـنة ا
التـنفـيذي لالحتاد قـبل انطالق الـدوري اجلاري بـستـة ايام  يقـضي بهـبوط اربـعة فرق
قترح بعد اكثر من ثالثة اشهر الى بطولة دوري الدرجة االولى  ,واالحتاد وافق علـى ا
ؤهلة لقـبول مقترح هبوط  ولم يشر الدكتـور حيدر عوفي الى موافقـة الهيئة العـامة  ا
ا الن الدكتور عوفي ال يعرف ان مضمون مقترح هبوط اربعة اربعة فرق من عدمه  ,ر
فـرق لم يرد بـاي شكل من االشكـال في النظـام االساس لالحتـاد  فكيف يـعطي رئيس
لكه .. وسأُلت وسـائل اعالم محلية الناطق كتب التنفـيذي حقاً ال  سابـقات  ا جلنة ا
مـتاز وسـوي عن عـدد الـفرق الـهابـطـة من الـدوري ا االعالمـي وعضـو االحتـاد احمـد ا
وسوي  هي ان الهبوط يشمل اربعة فرق .. الى دوري الدرجة االولى  فكانت اجابة ا
وسـألت وسـيـلـة اعالم اخـرى الـنـائب االول لـرئـيس االحتـاد عـلي جـبـار عن عـدد الـفرق
متاز  فقال ليس هـناك هبوط لدوري الدرجة االولى .. اما رئيس الهابطـة من الدوري ا
االحتاد عدنان درجـال فكان رأيه مختـلفاً عن رأي زميـليه  وقال لم نحـسم امر الهبوط

حلد االن  وتصريحه هذا كان قبل اكثر من شهرين .
ـوسم اجلـاري  خـطـا اخـر ارتكـبه عـدم االعالن عن اقـامـة دوري احملـتـرفـ قـبل بـدء ا
االحتــاد  يـسـتــحق االعـتــذار عـنه لــلـراي الـعــام الـريــاضي .. وال نـدري مــا الـذي مـنع
االحتـاد من احـاطـة ادارات االنـديـة عـلى نـحـو رسـمي  بـنـيـتـهـا تـطـبيـق كل بـنـود نـظام
طـالبة قـبل .و ال اعرف مـاذا سيـقول رئيس االحتـاد لالنديـة ا ـوسم ا التـراخيص في ا
اليـة من النـقل التلـفزيـزني .. هل سيعـتذر لهـم .. هل يتم قبـول االعتذار من بحـقوقهـا ا
قـبل ادارات االنــديـة ام ال .. عـدم تـقـديــر احلـقـوق الـفـنــيـة لالنـديـة خـطــأ اخـر يـسـتـحق
بي الذي شارك نتخب االو االعتذار  حيث اجـبر االحتاد  االندية بالتـحاق العبيها بـا
في بطـولة اسـيا  فـي ايام خـارج ( فيـفا دي ) و نـتج عن ذلك ضرر فـني كبـير انـعكس

متاز . سلباً على مردود فرق االندية في مباريات الدوري ا
علي كاظم السـكرتيراالعالمي السـابق لرئيس االحتاد قال انه اسـتقال من منصبه رغم
ـلـيـون ديـنار  وسًـوغ االسـتـقـالـة بعـدم تـواجـد الـكـاب ان راتـبه كـان مـلـيون ونـصف ا
عـدنـان درجـال في مـقـر االحتاد  وقـال ان بـريـد االحتـاد يـذهب الى الـوزارة واجـتـماع
كتب التـنفيذي الحتاد كرة القدم يكون في مقر الوزارة .. وهذا ما حذر منه اجلميع  ا
حيث صـعـوبـة التـوفـيق بـ عمـلـ فـيهـمـا تـفـاصيل حـيـويـة يومـيـة كـثيـرة تـمس احلـياة
الـرياضـيـة العـامـة .. وزيـر ورئيس احتـاد في آن واحـد  قرار

غير موفق .
ـاضـية وقائع عـمل الـكـابـ عدنـان درجـال في الـفتـرة ا
في وزارة الشبـاب والرياضة واحتاد كرة القدم  تؤكد
بـان هنـاك مـسافـة واضـحـة ب عـدنـان درجال الالعب
الـكبـيـر  وعـدنـان درجال االداري الـدبـلـومـاسي جداً 

لصالح االول على نـــحو مؤكد .
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بإشراف الرياضـية جلامعـة بغداد
ــيـ تـخــصـصــ والـهـدف أكـاد
ـدربــــــ مـنـها تـطـويـر مهـارات ا
وكذلك احلـكام من أجل تـسلـمــــهم
مـهــام قـيــادة الـبـطــوالت الـعــربـيـة

واآلسيوية.
وفـي خــــتــــام حــــديــــــــــــثه أوضح
الـزبيـدي أن اللـجـنة أصـدرت عدداً
ـصـــــــــادقة ـقررات أهـمـها ا من ا
عـــلـى كـــتــــاب جلـــنــــة بـــغـــــــــــداد
اخلـاص بـفـصل عـدد من الالعـبـ
ــصــادقـة عــلى ألســبــاب فــنــيــة وا
إلــغـــــــــاء جلــنـتـي الـســلـيــمـانــيـة
ـــصــــادقـــة عـــلى وكـــردســــتـــان وا
تــأسـيـس جلـنــة مــحـافــظــة ديـالى
صادقة عـلى تغيير جلنة وأيضا ا

واسط .

b¹∫ وفد

منتخب العراق
بكرة اليد
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يـــشــارك الــعـــراق في مــنـــافــســات
بـطــولـة الــعـالم بــالـســتـرونك مـان
الـتي تـسـتضـيـفـها إسـبـانيـا شـهر
ـــشــاركــة ـــقــبل  تـــشــرين األول ا
واسـعـة من أبـطـال الـلـعبـة بـيـنـما
تــــســـتـــضــــيف جـــامــــعـــة بـــغـــداد
بـــاجلــادريــة الــدورة الـــتــدريــبــيــة

قبل. والتحكيمية شهر آب ا
وقال رئيس جلنة القوة وسترونك
مان العراقية ربـيع محمد الزبيدي
في تــصــريح صـــحــفي انه ســيــتم
نـتخب في ضوء اختـيارتشـكيـلة ا
ـفـتـوحـة نـتـائج بـطـولــة الـعـراق ا
لــرفــعــتي الــســحب والــكــيل الــتي
ســتـــقــام في بــابل يـــومي الــثــامن
وكـذلك ـقـبل والـتـاسع من أيـلـول ا

بـطـولة سـتـرونك مـان الـتي جتري
الـشـهـر ذاته في بـغداد" مـبـيـناً أن
"هـذه الـلــعـبـة تـعـتــمـد عـلى الـقـوة
االسـتـمـرار بـالـتـمـرين لـذلك تـبـقى
ـنــتـخب مـفـتــوحـة لـلـذين أبـواب ا

يحققون أرقاما عالية.
»dF « W uDÐ

وأضــاف الــزبــيــدي أن الــعـراق له
مكانته في هذه الـلعبة إذ استطاع
احلـــصــول عــلى فــضـــيــة بــطــولــة
العرب التي أقيـمت في مصر شهر
ـاضي بـفـارق قـلـيل كـانـون األول ا

ضيف. تصدر البلد ا عن ا
وعـن أبــرز الــنــشـــاطــات احملــلــيــة
قبل أوضح الزبيدي أن شهر آب ا
ســيــشــهــد إقــامــة دورة تــدريــبــيـة
وحتـكيمـية في قـاعة كـليـة التـربية
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{ جـنـيف (أ ف ب) - أعربت مـنظـمة
ـيـة الـثالثاء عن ثـقـتـها الـصـحـة العـا
فـي اإلجراءات الـتي سـتـتـخـذهـا دولة
رتبطة بفيروس قطر إلدارة اخملاطر ا
"كوفيد-19 بنجاح خالل استضافتها
نــهـائــيــات كـأس الــعـالم لــكـرة الــقـدم
نــهـايـة الــعـام احلــالي.وأوضح مـديـر
ية الـطوار في منـظمة الـصحة الـعا
مـايكل ريـان أنه لن يـكون هنـاك سبب
لالعـتـقـاد بـأن مـخـاطـر تـفـشي الـوباء
سـتكـون خالل تنـظيم كـأس العالم في
تــشــرين الــثــانـي/نــوفــمــبــر وكــانـون
ـا ـقــبـلـ أعـلى  األول/ديــسـمـبـر ا
كــانت عـلــيه أثـنــاء األحـداث الــكـبـرى
األخــرى الـتي جــرت في أمـان تـام في
هـــذه األشـــهـــر األخـــيـــرة.وقـــال خالل
مـداخلـة مباشـرة على صفـحة منـظمة
ــيــة عـلى فــيــســبـوك: الــصــحــة الـعــا
ُـدارة "الــتــجــمــعـات اجلــمــاهــيــريــة ا
ــكن أن جتــري بـكل ُــخــطط لــهـا  وا

أمان".
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ËdŽ÷∫ فؤاد ذنون ولقطات من عروض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية
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ــمــثــلــة المــصــريــة يــاســمــ شــاركت ا
صـبري اجلـمـهـور مـجـمـوعـة صـور عـبر
حسـابـهـا اخلـاص عـلى مـوقع الـتواصل
اإلجـــتــــــمــــاعي ظــــهـــرت فــــيــــهـــا وهي
تسـتـعـرض مجـوهـراتهـا من عـلى شـرفة

منزل.
وارتـــدت صــــبــــري روب نـــوم بــــالــــلـــون
األبــــيـض وبـــــدت وهي تـــــســــتـــــعــــرض
مـجـوهـراتـهـا وتـركت شـعـرهـا مـنـسـدل
على كـتـفـها وتـطـبق مـاكيـاج نـاعم يـليق

المحها.
وكـانــــت يــاسـمــ صـبــري قـد نــشـرت
صــور حــديــــــــــــثــة لــهـــا أطــلت فــيــهــا
بـــإطاللـــة خـــاطــفــــــــة لـألنــظـــار ضـــمن
فـــعـــالـــيـــــــــــات احلـــفل الـــذي أقـــامـــته
كـارتـيـيـه وظـهـرت وقـد إرتــدت فـسـتـانـاً
مــدهــشـاً بــالــلــون األحــمــر طــويل  مع
ــيـــــــــــزة لــلــغــايــة وشق عــنـد قــصـة 
مـــنــطـــــــــــقـــة الـــســـاق ونــســـقت مـــعه
مجـمـوعـة أكـسـسوارات
ـيــزة لـلـغــايـة مع
حـــذاء بــــالـــلـــون

الفضي.
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الــكــاتب االردني  صـدر لـه حـديــثًـا في عــمـان عن دار
اآلن ناشـرون كـتـاب جـديـد بـعـنـوان (جنـوم الـشـمال)

يضم مقاالت وشهادات عن أدباء عرب. 

وكـــيل وزارة الـــتــــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والــبـحث الـعـلــمي الـعـراقــيـة تـلـقى
تــهـــاني زمالئه لـــتــرديـــده الــقــسم
كـنائب في مجلس النواب العراقي

متمن له النجاح والتوفيق .
Âu¦K  bMN*«
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مــديــر شـــــــبـــكــة بــغــــــداد االعالمــيــة تــلــقى تــعــازي
االوسـاط االعـالمـيــة لــوفــاة ابن شــقـيــقه عــلي جــعــفـر
اخلـفـــــاجي سـائــلـ الــله تـعــالى ان يـســكـنه فــسـيح

جناته.
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Î«œu u الـقـضايـا الـتي تـخص اجملـتـمع. مـؤكدا أن
(التـلفـزيون  وسـيلـة لالتصـال اجلمـاهيري
األكـثـر حـضـوراً فـي حـيـاتـنـا الـيـومـيـة وله
بـالغ األثـر واالهـمـيـة  إذ سـاهم في تـنـاول
الـعديـد  من الـقضـايـا الثـقـافيـة والـتربـوية
ونــشـر الـوعي بــ جـمــيع فـئــات اجملـتـمع
بــإإلضـافـة إلـى تـكـويـن الـرأي الـعــام).عـلى
صـعيـد اخـر نـاقشت رسـالـة مـاجسـتـير في

wzUD « ¡ULÝ«  ≠ œ«bGÐ

أقامت دار الثقافة والنـشر الكردية الثالثاء
نــدوة ثــقـــافــيــة بـــعــنــوان  (أثـــر الــبــرامج
الـتـلـفــزيـونـيـة في تـنـمـيـة ثـقـافـة اجملـتـمع)
بحضور مديـر عام الدار ئاوات حسن أم
  حاضر فيـها اخلبير اإلعـالمي علي نعمة
الــطـائي حــيث تــنـاول خاللــهـا   الــبـرامج
التلفزيونية وقدرتها على معاجلة  مختلف

ـســرحــيـة  كــلـيــة الـفــنـون قــسم الــفـنــون ا
اجلمـيلـة بـجامـعة بـابل (تمـثالت التـسامي
سرحي في الشـخصيـة الدرامـية -الـنص ا
ـعاصـر ) للـبـاحث سلـوان بشـير العـراقي ا
الــذي اشــار الى ان مــطــرود احلــســنــاوي 
(التسامي هو الـية دفاعية نـفسية يقلل من
القلق الذي قد ينجم عن دوافع غير مقبولة
أو مـحـفـزات ضارة اجـتـمـاعـيـا وهـو  أحد
ـفـسـرة حلـالـة االبـداع الـفـني من اآللـيـات ا
خالل حتـويل مـجــرى طـاقـة الـغـرائـز نـحـو

االنـــشــطــة الـــفــنــيــة
ـقصودة اإلبداعـية ا
مـن قــــبل الـــــفــــنــــان
تـسامي) فـالعمل (ا
االبــــــداعـي طــــــاقـــــة
غـريــزيــة نـابــعـة من
عــمـلــيـة الــتــسـامي)
مـوضـحــا ان(يـهـدف
الــــــــــــبـــــــــــــحـث الـى
ـقوالت الإلحاطـة بـا
ــــفــــهـــوم االســــاس 
الـتـســامي (نـفـسـيـا
وسلوكيا وفلسفيا)
والــــتي تــــســــهم في
تفـسيـر انتـاج وبناء

{ بــومــبــاي  –وكــاالت - أعــلــنت
جنمة بوليوود عليا بهات حملها من
النـجم رانبـير كـابور بعـد مرور نـحو
شـهـرين عــلى زفـافــهـمـا في نــيـسـان

اضي. ا
وكـشــفت بــهـات عن حــمــلـهــا حـيث
نشرت صـورة من داخل غـرفة كشف

ستشفيات برفقة زوجها النساء بأحد ا
رانـبـيـر كـابــور الـذي جـلس إلى جـوارهـا
يــــــشــــــاهــــــد تـــــطــــــور اجلــــــنــــــ عــــــلى
الـشـاشـة.وحــرصت بـهـات عـلـى تـغـطـيـة
ـوجي على هيئـة قلب كبير الشاشة بإ
إلخفاء عـمر اجلـن عـلى شاشـة جهاز

السونار الذي جتري عليه الفحص.
وعلقت على الصورة قائلةً: 

) كــمــا (طــفــلــنــا.. عــلى وصــول قــريــبــاً
اسـتــخـدمت صــورة تــعـبــيـريــة ألسـرة من
األســــــود مــــــكـــــــونــــــة مـن أم وأب وشــــــبل

نـشور وانهالت تـابعون مع ا صغير.وتـفاعل ا
عليهما التبريكات.

تتأقـلم في بداية الـشهر مع واقع جـديد . تسـتفيد من
فرصة تدر عليك فوائد مالية.
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ستفـتح أمامك أفاقا جديدة للدخول في مجاالت هامة
وستر ما تهدم .

Ê«eO*«

تزول بـعض الصعـوبات التي واجـهتك مؤخرا ,وتـتاح
إليك فرص مادية جيدة .
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ـهني وتعـود مستـوياته إلى اخللف يضعف نـشاطك ا
وتخطئ حساباتك.
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تتـمتع بـحيـوية كـبيـرة وبجـرأة على حتـقيق طـموحاتك
.يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

تـنتظـر انفـراجاً أو تسـوية واضحـة أو نتـيجة حـاسمة
المر يشغلك.رقم احلظ 9.
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بــانـتــظـارك عــمل يـدر عــلـيـك مـاال إضــافـيـا  ,وتــنـجح
شروع جديد. محاوالتك للقيام 

ÊUÞd «

ابـتـعد عن طـرق احللـول الغـير  تـبقى األجـواء راكدة 
واضحة.رقم احلظ 8.

Íb'«

ادية .  نوع من التـغيير يدخل على حيـاتك العملية وا
رقم احلظ  .

bÝô«

هنية واتخذ ـكاسب ا  انتهز فـرصة فيها العديد من ا
موقفا جديا منها .

Ë«b «

تكون ال مـبالي وتتهرب في بداية الشهر من مسؤولية
تلقى على عاتقك .

¡«—cF «

اعـتــمـد عـلى إمــكـانـاتك الــقـويـة وابـدأ بــالـعـمل اجلـاد
لتحقيق أهدافك .رقم احلظ.4
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الـكـلـمـات افقـيـا ضـمـن الـدوائر

طلوبة:  لتقرأ الكلمة ا
¡UOLOJK  ‰Ëô« fÝR*«

WOzU¹eOH «

1- من ابناء نوح عليه السالم

2- تسديد باحكام

3- من اخمللوقات

4- مدينة اردنية اثرية

5- جـمهـوريـة فـي شبـه جـزيرة

البلقان
6- نفاوض

7- تهذيب االظافر

8- مشيئة

اخملـرج الــسـيـنــمـائي الـســوري حـصـد جــائـزة أفـضل
إخراج عن فـيلمه الروائي القصير (فوتوغراف) إنتاج
ـؤسـسـة الـعامـة لـلـسـيـنـما فـي ختـام مـهـرجـان الـنور ا
السـينـمائي الـدولي بدورته الـرابعـة في الـدار البـيضاء

غرب. با

طـربة العراقـية تطلق قـريبا فديـو كليب جديـد بعنوان ا
(مسـلسل الغـدر) كلمـات رامي العـبودي  احلان نور

الزين  توزيع عمار عدنان و اخراج مراد ترك  .

ؤسـسة الـعربـية الروائي الـلـيبي صـدر له حديـثًا عـن ا
لـلـدراسـات والــنـشـر كـتـاب بـعــنـوان (جتـلـيـات سـجـ

الوباء).

الــبـاحث الـعـــــــــراقي احـتـفـى امس االربـعـاء بــتـوقـيع
ــعــنـون كـتــابه الــصــادر عن دار ذاكــــرة لـلــنـــــشـر وا
(وقائع عـراقيـة في ذاكرة شـخصـيات أردنـية) بـجلـسة
ــكـتـبــة الـوطـنــيـة في الــعـاصـمـة اقـيـمت عــلى قـاعــــة ا

االردنية عمان.

ÊU³Fý 5 («b³Ž

ــقـيم في بــيـروت نـوقش ـفــكـر والــبـاحث الــعـراقي ا ا
كتـابه(ب الـعقل وفقه الـواقع) في ندوة اقـامها مـنتدى

الفكر العربي في عمان.

عليا بهات

في هــذا اجملــال الــنــاقـد يــحــيى ادريس W‡Ò‡‡ONÐ rþU  ≠ qÐUÐ

ـبـدع لقـد اجنـبت بالدنـا الكـثـير من ا
فـي مــجــال الـــلــحن والـــغــنــاء تـــمــيــزت
مسيرتـهم الفنيـة بعطاءات زاخرة مألت
أفـــاق الــســـاحــة احملـــلــيـــة والــعـــربــيــة
بأنـغامـهم اجلـميـلة الـتي صدحـوا فيـها
واطربـة لـها الـقـلوب الـعـشاق واحملـب

ورغم رحيلـهم إلى عالم اخلـلود االبدي.
ــــكن لـــهـــا أن فــــاأليـــام والـــســـنـــ ال 
تـمـحــوهـا عن الـذاكـرة فــهي تـعـيش في
ــســـتــمـــعــ  وعـــبــد االمـــيــر وجـــدان ا
الـطــويــرجـاوي 1895ـ  1970أحـد أهم
ـتــألـقــ في مـجـال ـبـدعــ وا أولـئـك ا
ــقـــام الـــعــراقي الـــغـــنــاء بـــ انــغـــام ا
واالطـــوار الـــريـــفـــيـــة. مــثـل احلـــيــاوي
الئي والـعـنـيـسي ـثـكل وا والـصـبي وا
الـذي عـرف فـيه (الـطـويـرجـاوي) يصـفه

قائال: (يغـني ابياتـا من الشعـر من مقام
ــقـام االوج لـنــنـتــقل إلى االبــوذيـة من ا
نفـسه في طـور العـنـيسي الـشيء نـفسه
يـــفــعـــله في طـــور الــعـــيــاش والـــصــبــا
واحلـجـاز..) هـكـذا كـان يـتـمـيـز بـصـوت
قــوي يـــجــمع بــ الـــرخــامــة واالنــغــام
الشجية ذات النكهة والروحية العراقية
والـنـفس الـطويـل في قـرارته وجـواباته
الصـافـيـة وتفـرده بـلون وبـطـابع خاص
ــتـلك قــدرات أدائـيــة وحلـنــيـة لــكـونه 
جــعــلت مــنه أن يــقف في ريــادة فــنـاني
مطـربي الريف (يـقف في طلـيعـتهم عـبد
االمـــيــر الــطـــويــرجــاوي فـــنــان مــدهش
ـتـلك مـقـوماته وشـاعر مـؤثـر وصـوت 
الــفـنـيــة.. وشـخـصــيـة يـعــتـز بــهـا الـفن
التـراثي) هـذا مـا وصفـه مطـرب الـعراق
االول (القـبـاجني) عـندمـا أسـال عنه في
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عـنـوان ثقـافي وفـني واسع الطـيف .. يـعد
فسيفساء براقة تذهب بالنفس الى مكامن
عـشقها وانـتمائها خلـيرات الزمن اجلميل
... وضع الــفــنــان الــكــبــيــر الــراحل حــقي
الـشبلي في مـنتصف الـستيـنات من القرن
نصرم أولى لبنات اسسه حتت عنوان ( ا
ـسـاع خــبـراء أجـانب فــرقـة الـرشــيـد ) و
وعـراقـيـ اثـمر عـقـد الـسـبـعيـنـات قـطـافا
وطـنيا و قوميا كبـيرا حمل سارية العراق
فـي احملــافل الـــعـــربـــيــة والـــدولـــيــة وقف
مـنـافـسـا نـبيال فـي سوح جتـسـيـد الـتراث
وبـث روح العـراقي األصـيل فوق خـشـبات

ـية لـيـحـصـد حب واحـترام ـسـارح الـعـا ا
اجلـمـهور قـبل حصـاده للـجـوائز الـذهبـية
...عـنـوان فـني عـد النـاطق الـرسـمي باسم
الـفلـكلـور العـراقي انهـا ( الفـرقة الـوطنـية
لـلفنون الشعبـية) التي تنتمي اليوم الى (
قـسم الفـرق الوطـنية الـفنـية ) الذي أسس
حــديــثــا في وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحـة
واالثـار بـامـر وزاري يـعي قـيـمـة ان يـكـون
لـلعراق واجهة ثقافية وفنية جتسد معالم
الـفلكلور العراقي ليرتقي بصناعته وجود
ية حـرفيته مدارج العلى صعودا الى العا
... قـــائـــد الـــفـــرقــة واحـــد مـــؤســـســـيـــهــا
الــشـغـوفـ بــاحـتـرام إجنـازاتــهـا الـفـنـان
فــــــــــــؤاد ذنــــــــــــون
يـتحدث لـ (الزمان)
عـن ايـــــجـــــابـــــيـــــة
الـتـاسـيس اجلـديد

قائال :
  - بــــقــــرار حــــمل
تـــــــوقـــــــيـع وزيــــــر
الثقافة و السياحة
واالثــــــــار بـــــــعـــــــد
تـصويت و مـباركة
هـــيـــئـــة الــراي في

الـــــــــــــــــــــــــوزارة 
تــــــأســـــيـس قـــــسم
خــــاص بــــالــــفـــرق
الــفـنــيـة الـوطــنـيـة
الــعــراقــيــة تـضم (

الـسمـفونيـة الوطنـية العـراقية .. و الـفرقة
ــوسـيـقي .. و الـفـرقـة الـوطــنـيـة لـلـتـراث ا
الـوطنية للفنون الشـعبية ) لتكون الرعاية
مــبـاشـرة من قـبل الـوزارة وكل هـذا يـصب
فـي مـســار احلــفــاظ عــلى اإلرث الــثــقــافي
ه الى العالم والـفني و االجتمـاعي و تقد
بـالـشكـل الصـحـيح الذي هـو لم يـزل محط
طــلب و اعــجــاب اجلــمــيع لــكــونه يــحــمل
تنوع و يحتفظ أصـول الفلكلور العراقي ا
بـتفاصيـله الرائعة الـتي يندر وجودها في
بـاقي اجملتـمعـات و التـي تعـطيـنا مـساحة
إبـداعــيـة عـنـد صـيـاغـة الــلـوحـات الـفـنـيـة
..هـذه اخلـطـوة مهـمـة جـدا الحيـاء الـنـتاج

الفلكلوري العراقي وإعادة نشره.
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العـادة مد الـوتر اجلديـد لقـيثارة الـفلـكلور
الـعـراقي هل أبـواب الفـرقـة مـشرعـة الـيوم

امام الدماء الشابة ?
-ازمـنــة عـدة مـرت عـلى الـفـرقـة وتـعـاقـبت
ؤسسون اجيال تلو أجيال منذ األعضاء ا
وهم مــتــمــســكـون بــشــعــارهم الــتــاريـخي
والـتـراثي ( القـيـثارة الـذهبـيـة و الربـابة )
كــانـوا مـتـمـيـزون قــدمـوا اجـمل الـلـوحـات
الــفـنـيــة واروعـهـا حــتى جـعـلــوا اجملـتـمع
الــعـراقي يــتـابع بـشــغف كل نـتــاجـاتـهم و
حـــصــدت الـــفــرقـــة من خـالل اجــتـــهــادهم
الـعديـد من اجلوائـز ابرزهـا (جائـزة معـبد
ـــيــة ) وبــالــرغم من هــرقـل الــذهــبي الــعــا
الـصعوبـات التي مرت علـيها مـتمثلـة بقلة

ـشاركـة الثـانيـة كانت بـدعم شـركة كورك ا
لـتـقــد الـعـروض الـفـلـكـلـوريـة الـعـراقـيـة
والــتي اســتـقــطـبت اجلــمــهـور الــعـربي و
ــعـرض في الـنـيـة ـشـارك في ا األجــنـبي ا
ـيــة مـتـعـددة اجــراء جـوالت خـارجـيــة عـا
ســنـقــدم فـيـهــا الـعــروض الـفــلـكــلـوريـة و
اللوحات الوطنية التي امتازت بها الفرقة
هرجانـات احمللية هـذا الى جانب احيـاء ا
فـال مـهـرجـان وطـنـي اال وكـانت الـفـرقـة

الـوطـنـية لـلـفـنـون الشـعـبـية في
مـقـدمـتـه وهـو الـشـرف الذي
ـا كــان وسـامـا عـلى لــطـا

صدورنا .

الــدعم لم تــزل الــفـرقــة تــتـمــتع بــحـلــتــهـا
الـزاهــيـة وجـاء الـتـاسـيس اجلـديـد لـقـسم
الـفـرق الـفـنـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة ليـدعم
جـهودنا بـضم الدماء الـشابة الـيها حسب
الـضـوابط التـي نحـرص علـى تطـبـيقـها و
بـصرامة ... وابوابنا مفـتوحة للشباب من
كال اجلــنــســ الخـضــاعــهم لالخــتــبـار و
ـالـية لـرفد ـوازنة ا الـتـدريب بعـد اطالق ا
الفرقة باعضاء جدد و تعيينهم على نظام
الـعقـود ... فلـلفرقـة خصـوصية يـلتـزم بها
كل مـن يـنـضـم الـيـهــا وهـنــا نـقف لــنـقـول
الـفــرقـة الـوطـنـيـة لـلـفــنـون الـشـعـبـيـة هي
الــفـرقـة الــرسـمــيـة الـوحــيـدة الـتـي تـمـثل
الــعـــراق بــعــمــقه الــتـــاريــخي و الــتــراثي
وحتـتـاج الى دعم حكـومي متـواصل حتى
نستطيع ان نترجم طموحاتنا للفرقة على

ارض الواقع .
ــشــاركـات ---  مــاذا يــحـمـل مـســتــقـبل ا

احمللية واخلارجية للفرقة ?
-أوال مــحـلـيــا هـنــاك مـفـاجــاة لـلـجــمـهـور
الــعــراقي احملـب لــعــروض الـفــرقــة حــيث
بـالنية تقد عروض كل شهرين للجمهور
ـناطق تـضم لـوحـات شـعبـيـة من جـمـيع ا
الــعـراقـيـة عــلى نـظـام الـتــذكـرة وهـذا هـو
اســتــجــابـة لــطــلب اجلــمــهــور و تــعـريف
األجــيـال اجلــدد بـتــراثـهم الــفـني وثــانـيـا
ـشـاركـة في اكـسـبو دبي خـارجـيـا فـبـعد ا
ـنـاسـبة ـرتـ مـتتـالـيـتـ األولى كانت 
مـــئــويــة تـــأســيس الـــدولــة الــعـــراقــيــة و

الــعـمل الــفـني االبــداعي (الــنص الـدرامي)
ووتــنـاول الــبـحث  الــتـســامي مـفــاهـيــمـيـا
والـتـسامي: نـفـســــيـا وسلـوكـيـا وفلـسـفـيا
كــمـا تـنــاول  الـتــسـامي في طــروحـات عـلم
الــنــفس الــفــني والــســلــوكي والــفــلــســفي
واالبداع الـفني  وتـنـاول ايضـا  التـسامي
في الــشـــــخــصـــيــة الـــدرامــيـــة والــتـــطــور
ـفــهــوم الــتـســامي فـي الـنص الــتــاريــخي 
ي ـــســــرحي الــــقــــد واحلـــديـث الـــعــــا ا

والعربي).

  lL²:« w  WO½u¹eHK² « Z «d³ « dŁ√ sŽ …Ëb½

Issue 7314 Thursday 30/6/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7314 اخلميس 30 من ذي القعدة  1443 هـ 30 من حزيران (يونيو) 2022م

ÍËU¦OF « 5ÝU¹

احــد لـــقــاءاته عــام 1980م. لــقــد اثــرى
الـطـويـرجاوي سـاحـة الـغـنـاء بـعـشرات
ـقامـيـة والريـفـية فـكان رات األغـاني ا ا
بـارعــا جـدا فـيــهـا وخـاصــة في االنـغـام
مثل الدشت والرست واحلـجاز والصبا
والبيات والبـنجكاه والسـيكاه واجلهار
كار واالوج واحلسيـني.. وغيرها فضال
عن انـه كـان مــلــحــنــا فــتــرك لــنـا أجــمل
وأروع اإلحلــان في الـــغــاني الــتــراثــيــة
ربع الـبغدادي مع اجلميـلة منـها حلن ا
وسيقية. الذي تمثل في أغنيته اآلالت ا
اجلــمــيــلــة (جم وجم عــكــول بــالــشــامـة
خذت) وفي أغنية (شـنهو الراي دليني)

وغيرها من األغاني الرائعة. 
 وجتـــــــدر اإلشــــــــارة إلى انـه مـن اوائل
طرب الذين غنوا في دار اإلذاعة عند ا
تـــــأســـــيــــســـــهـــــا عــــام 1936م اذ قــــدم

الطويرجاوي حفالت غنائية كثيرة على
الـهـواء مـبـاشـره أسـوة بـزمالئه.  داخل
حـسن و حـضـيـري ابـو عـزيـز و  نـاصـر
حـكـيم.. لـم يـغـني في الـتــلـفـاز الـعـراقي
سـوى مــرة واحـدة فـقـط عـنـد تــأسـيـسه

عام 1963م. 
كان (الـطـويـرجاوي) بـحق رجال وطـنـيا
مـــعــروفــا بـــوطــنــيـــته فــكـــانت احملــافل
الــســـيــاســيــة تــشــهــد  لـه بــذلك مــنــهــا
مـشـاركتـه الفـعـلـيـة في ثـورة الـعـشرين.
ــة الــثــوار عــنــدمـــا كــان يــشــد من عــز
ــثـــيــرة ضــد بـــاهــازيـــجه الــشـــعــريـــة ا
االستـعمـار البـريطانـي وكذلك مـشاركته
فـي ثـــــــــورة 1941م فـــــــــقــــــــــد القـى من
ـبادة ما القى من احلكومـات الرجـعية ا
تـــعــسف واعـــتــقـــال حــتـى حــكم عـــلــيه
ـسـانـدته تـلك الـثورة بـاإلعـدام غيـابـيـا 

بـاألنـاشـيد الـوطـنـيـة الـتي كـان يـؤديـها
وهــــو يـــهـــاجم االســـتــــعـــمـــار وأذنـــابه
الرجعـية.. لم يلـقى القبض عـليه بسبب
اختفاءه حتى بـزوغ ثورة تموز اجمليدة
عام 1958م عـاد لـيـزاول نشـاطـه الفـني
ـطـربـ الريـفـيـ كشـخـير مع اشـهر ا
سلطان ومسعود الـعمارتلي وخضير
حسن ونـاصر حـكيم وحـضيـري ابو
عزيز.. حتى سـجل معهم الـكثير من
االسـطــوانـات الــغـنــائـيــة حلـسـاب
شركات الـتسجـيل آنذاك وما تزال
تـــــبـــــاع اشـــــرطــــتـه في مـــــحالت
الـتـســجـيل في بـغــداد كـافـة فـان
هــذه الـتــركـة الــفـنــيــة سـتــبـقى
خــــالــــدة في ذاكــــرة االجــــيـــال

تتوارثها جيال بعد جيل.

و ما
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صـري  أحمـد سعد طـرب ا يسـتعـد ا
لـــطــرح أحـــدث أغـــانـــيه "وسع وسع"

بالتزامن مع عيد األضحى.
ونشر سعد عبر حسابه اخلاص على
مـوقـع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي صـورة
لإلعـالن الـرسـمي اخلـاص بـاألغـنـيـة
وظـهـر فـيـهـا بـشـعـر أبـيض ومـرتـدي

عقد من اللولو.

األغــــنــــيــــة مـن أحلــــانه و كــــلــــمــــاته
بـــاالشـــتـــراك مع مـــصــطـــفى حـــدوته
وتوزيع ايهاب كلـوبيكس.وعلق سعد
على األغنية مكتفياً بعنوانها وكتب:
ــتــابــعــون "وسع.. وسع". وتــفـــاعل ا
بـشـكل كبـيـر مع اإلعالن مـعـبرين عن
تـشـوقـهم لإلسـتـماع لألغـنـيـة بـأسرع
وقت وعن إعجابهم بإطاللته واللوك

اجلدي الذي ظهر فيه.

ألتمت بروحي احملنة ..     وأشتهيت أخباركم ..
 داركم ..        سالمات ..      أبعث سالمات ..

أينَ نحنُ اآلن من هذا الشجن العراقي النـابع من حنايا الروح .. األغنية
ــتـألق الـعــراقــيــة اآلن تـتــرنح .. حتــيــة أكـبــار وأجالل لــلــثالثي ا
الشـاعـر الـغنـائي  الـكبـيـر الـراحل اخلالـد كـاظم الـرويعي ..
رحـوم نـاظم السـماوي..والـصوت الـعذب لـحن العـمالق ا وا
ـبدع الكـبير صاحب احلنـجرة الذهـبيـة أطالَ الله في عـمره ا

حميد منصور ..
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ي جـوني ديب خـبر امـكـانـيـة عـودته الى { لـوس اجنـلوس  –وكاالت - نـفـى النـجم الـعـا
تقد شخـصية "كابـ جاك سبارو" مـشيرا الى انه لن يقـدمه مجددا وذلك بعـد انتشار
مؤخرا اخـبار مـفادهـا مفـاوضات مع جـوني ديب كي يجـسّد مجـددا هذه الـشخـصية وأن

العقد معه ليعطي موافقته بلغ الـ 300 مليون دوالر أمريكي.
مـثلـة آمبـر هيرد فـي التوصل على صـعيـد آخر لم ينـجح محـامو ديب وزوجـته السـابقـة ا
بالغ الذي يتوجب على آمبر هيرد دفعه لـ جوني ديب كتعويض إلى إتفاق حول تخفيض ا
عن تشويه سمعته وذلك بعـد احملاكمة التي استمرت  6أسابيع.والفشل في التوصل الى
حل أو اتفـاق في هـذا الوقت يُـشيـر إلى ان سـينـاريـو احملاكم سـيعـود مـجدداً وذلك بـعد

توجب عليها كما تدّعي. بلغ ا االستئناف الذي ستقدمه هيرد لعدم قدرتها على دفع ا
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الـتدريبي مـتاحة مـجاناً لـلراغب
وهـو أمـر نادر في نـيـجيـريـا وهو
ـول بـالـكـامل مـن سـلـطـات والية
الغــوس الــتي أدركت أن شــبــابــهـا
ـوهـوبـ والـطـمـوحـ هـم ثروة ا
حـقيقية ومصدر لتوفير عدد كبير
مـن فـرص الـعـمل في حــال تـنـظـيم
الـقطاع بشـكل أفضل.وقالت مديرة
ـدرســة ثـيـرت كـورسـتـ لـوكـالـة ا
فــرانـس بــرس نــريــد لــطالبــنــا أن
يـــتـــمـــكـــنــوا مـن ســـرد الــقـــصص
الـنيجـيرية جلـمهور دولي بـصيغة
جتعلها في متناول العالم أجمع.
ـــــهن ــــيـــــة كل ا وتـــــضم األكـــــاد
الـسـيـنـمائـيـة من إخـراج وتـمـثيل
وإنـتاج وسيـناريو وصوت وإدارة

ـعـلـمـ فـيهـا من فـنـيـة وجـمـيع ا
الـنيـجيـري أو اجلنـوب إفريـقي

أو الكيني ذوي اخلبرة الدولية.
حــــتى وقـت قـــريـب لم يــــكن غـــزو
يـة هدفـاً تسـعى إليه الـسـوق العـا
بـنشـاط  نوليـوود التي تنـتج أكثر
من 2500 فـيـلم سـنـويـاً وتـسـتـند
إلـى دولة يـبـلغ عـدد سـكـانـها 215
مـلـيـونـاً ولـهـا تـأثـيـر ثـقـافي كـبـير
جـــداً في الـــقـــارة. فـــمــنـــذ ظـــهــور
نــولــيــوود في ثــمـانــيــنــات الــقـرن
الــعـشـريـن كـان مـعــظم اخملـرجـ
الـنـيجـيريـ يـنجـزون أفالمهم في
غـضون أسابيع قـليلة بأقل من 20
الـف دوالر. وكــــــانـت هــــــذه األفالم
ـولـة في نيـجيـريا وتـتوجه إلى
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{ قيـروكـارزين (إيران) (أ ف ب)
 —أعــلـنت طــهـران االثــنـ أنــهـا
نـــســجت يـــدويــا في مــحـــافــظــة
فارس فـي جنـوب إيـران سـجادة
كـلـيم يـبـلغ حـجـمـهـا  105أمـتار
مربـعة وُصِـفَت بأنـها األكـبر في

العالم.
ونـقل الـتـلـفـزيـون احلـكـومي عن
رئــيـس قــسم الــتـــراث الــثــقــافي
احملـلي محـمـد جـعفـر إبـراهـيمي
قـوله إن �ســجـادة الــكــلــيم هـذه
التي يـبلـغ حجـمهـا سبـعة أمـتار
في  15مــــتـــرا أي  105أمــــتـــار
مــربـعـة هـي نـتــاج عـمل ســبـعـة
نـــســـاجـــ رئــيـــســـيـــ وثالثــة
نـســاجـ مـسـاعــدين من مـديـنـة

حافظة فارس.� قيروكارزين 
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نـــــيـــــودلـــــهي (أ ف ب)  —حـــــذفت
يـوتيـوب بعد شـكوى من احلـكومة
ــغـني الــهـنــديــة أغـنــيـة مــصـوّرة 
الـــراب الــهــنــدي ســـيــدهــو مــوس
ـنـصة بـعـد اغـتـياله نُـشـرت عـلى ا
أخـيـراً وحـصـدت نـحو  30مـلـيون

مشاهَدة. 
وتـــتــنــاول األغـــنــيــة الـــتي حتــمل
عـنـوان �سـيل (SYL) �نـهـرأً كـان
مــــوضع نـــزاع طــــويل بـــ واليـــة
الــبـــنــجــاب (شــرق الـــهــنــد) الــتي
يـــتــحــدر مــغـــني الــراب وهــو من
طــائـفــة الــسـيخ وواليــة هـاريــانـا
ــغـني اجملــاورة.  كــذلك يــتـطــرق ا
الــراحل في األغــنـيـة الــتي صـدرت
اخلـمـيس الى أعـمـال شـغب دامـية
شــــهـــدتـــهــــا الـــهــــنـــد عـــام 1984
اســـتـــهــدفـت الــســـيخ واقـــتـــحــام
اجلـيش معبداً مـهماً لهـذه الطائفة
في الـعام نفسه. وشوهدت األغنية
نحو  30مليون مرة وحصدت 3,3
مـاليــ عـالمــة إعـــجــاب (�اليك(�
غني عـبر يوتيوب قبل عـلى قناة ا
حـــذفــــهـــا خالل عـــطــــلـــة نـــهـــايـــة
األســبــوع. وظــهــرت عــلـى عــنـوان
رابط األغــنــيـة عــبـارة جــاء فـيــهـا:
�هـذا احملـتـوى غـيـر مـتـوافـر عـلى
هـــذا الـــنــطـــاق الـــوطـــني بـــســبب
شـــــكــــوى قـــــانـــــونــــيـــــة من قـــــبل
احلـكـومـة .�إال أن األغـنـيـة ال تزال

متاحة في بلدان أخرى.
وأوضـح ناطـق بـاسم يـوتيـوب في
رسـالة بـالبـريد اإللكـتروني لـوكالة
فــرانس بــرس أن الــشــركــة حـذفت
األغـنـيـة �وفـقـا لـلـقـوانـ احملـلـية
وشــروط اخلــدمــة بــعــد مــراجــعــة

متأنية.�
ولم تـعـلق احلـكومـة الـهنـديـة على
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جــمـهـور نــيـجـيــري عـلى مـا الحظ
تـخصص عـالِم األنثـروبولـوجيـا ا
بنوليوود في جامعة (سيانس بو)
لــلــعـلــوم الــسـيــاســيـة في مــديــنـة
بــوردو الــفــرنــســيــة ألــيــســانــدرو
جيدلوفسكي.ولكن في مطلع العقد
الــــــثـــــانـي مـن الـــــقــــــرن احلـــــادي
والـعشـرين أدت القرصـنة الهـائلة
التي قوضت  النموذج االقتصادي
لـلصنـاعة السيـنمائيـة إلى انتقال
ــوزعـ تــدريــجـيــاً نــحـو بــعض ا
(سـوق أكـثر رسـميـة). وتزامن ذلك
مع ظهور القنوات الفضائية ودور
الـســيـنـمـا اجلـديـدة… وخـصـوصـًا

البث التدفقي لقاء بدل مادي.
وأشـار جيدلـوفسكي إلى أن هؤالء
ســعــوا إلى اســتــهــداف الــنــخــبــة
الــنـيـجــيـريــة والـشـتــات األفـريـقي
ـوازنات األكـثـر ثـراءً. ومـا لـبـثـت ا
أن زادت وتـــــغـــــيّــــر نـــــوع األفالم
وبــــــرزت عــــــلـى رأســــــهــــــا األفالم
الــكــومـيــديــة الــرومـانــســيــة الـتي
تــصـور أوســاط الـشـبــاب األثـريـاء
فـي الغوس. وأدى ظـهـور مـنـصات
ـية الـرئـيسـية الـبث الـتدفـقي الـعا
مـن مـثل أمـازون ونــتـفـلــيـكس إلى
انــفــتـاح نــولـيــوود عــلى جـمــهـور

ي أوسع بكثير. عا
وقــال االســتــاذ في (إيـبــوني اليف
كــريــيــتــيف) اخملـرج الــنــيــجــيـري
دانــــيـــال أوريــــاهي إن أفـالمـــاً من
أمــيـركــا اجلـنــوبـيــة وآسـيـا ودول
غــيـر مـعـروفـة تــقـريـبـاً في أوروبـا
حتـقـق جنـاحـاً لـدى عـرضـهـا عـبـر
ــنــصــات لــذلك تــبــ لــكــثــر من ا
اخملـرج الـنيـجيـري أن أفالمهم
ي. كن أن تُشاهَد على نطاق عا
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ثالث جرائم شـنيـعة في خالل أيـام قلـيلة تـقع في األوساط
اجلامـعـيـة في مـصـر واألردن والـعـراق في مـؤشر واضح
لظـاهـرة بـدأت تأخـذ حـيـزها الـكـبـير وحتـولت الى قـضـايا

رأي عام شديدة الضغط والتأثير.
صرية كانت األسرع في اصدار عقوبة اإلعدام احملكمة ا
ـة الـتي وقـعت في أربـيل األكـثـر تـفاعالً فيـمـا كـانت اجلـر
وأثـراً ألسـبـاب مــنـهـا كـونـهــا كـانت ذات طـبـيـعــة هـجـومـيـة
مزدوجة جرى فـيها مهـاجمة منـزل سيدة أستـاذة جامعية
واقتـحامه وقـتل زوجـها بـدالً عـنهـا كونـهـا لم تكن مـوجودة
في ساعـتهـا ومن ثمّ الـتوجه نـحو احلـرم اجلامـعي ألعرق

جامعات اإلقليم الكردي وقتل عميد كلية هناك.
  بعـيـداً عن تـفاصـيل اجلـرائم أو األسـمـاء والبـلـدان ونوع
العقوبات فـإنّ األوساط الشبابـية ومنها اجلـامعية حتتاج
ـواجهـة الـتـغذيـة الـعنـيـفة الى عنـايـة فـائقـة من احلـكومـات 
التي يتـلقـاها الـشباب عـبر مـواقع سوشـيال ميـديا وشـبكة
االنترنت والدرامـا العربيـة التي أفرطت في عـرض مشاهد
سلسالت اخلـاصة التي تبثها القتل والدماء السيـما تلك ا
ـسـبق وغيـر اخلـاضعـة ألية منـصات الـعـرض ذات الدفع ا

رقابة.
اجلـامـعـات وعـاء كـبـيـر وأول سـاحـة عـلى مـدرجـة احلـيـاة
دارس تواجه فيـها الفتيـات والفتيان الواقع العملية بـعد ا
عـاش والـصـعب سـعـياً وراء طـمـوحـات حتـقـيق الذوات. ا
وهذه مـرحـلـة خـطـيرة ال تـولـيـهـا أهـميـة الئـقـة اجلـامـعات
التي تنخرها الفوارق االجتماعـية وأمراض الطبقات الغنية
والـفـقــيـرة مـعـاً أمــام عـنـايــة مـحـدودة وشـبـه مـعـدومـة من
الهـيئـات واإلدارات الـتعـلـيمـية لـلـجامـعات الـتي بـاتت تولي
ـالية قررات الـدراسية وحتـصيل األجور ا العنـاية إلنهـاء ا

لالشتراكات واالقساط ليس اكثر .
هذا حيـز اجتـماعي يسـبق االنفـتاح عـلى احلياة من أوسع
أبوابها والبدّ من التدخل أحياناً عبر برامجيات اجتماعية
من مـخـتــصـ يـوفــرون الـتـوسع في األنــشـطـة اجلــامـعـيـة
الـهـادفـة السـتـيـعـاب طـاقـات الـشـبـاب في الـريـاضـة والـفن
ـواهب من اجل عدم والثـقافـة والهـوايات اخملـتلـفة وجالء ا
تــرك اجملــال لــتــســلـل كــثــيــر من اآلفــات. كــمــا انّ ادارات
الكلـيات والهيـئات التـدريسيـة بها حـاجة مسـتمرة لـلتوجيه
ـسـؤولـة في ضـرورة الـتـعـاطي اإليجـابي مع من اجلـهات ا
سؤولـية التعليمية في القوان والتعليمـات والتذكير بأنَّ ا
اجلامـعـات لـيس منـفـصـلة عن اجملـتـمع ومـشاكـله احملـيـطة

بالطلبة قبل الدخول الى الدوام كل يوم. 
ـــشـــكالت اعـــرف ان اجلـــامــــعـــة لـــيـــسـت مـــكـــانـــا حلـل ا
االجـتـمـاعـيـة لـكن من واجـبـاتـهـا أن حتـمي أوسـاطـهـا من
ــشـكالت او الــتــخـفــيف من حــدة أثــرهـا في تـســلل تــلك ا

احلرم اجلامعي.
ـعـنـيـة بـاجلـانب االجـتـمـاعي والـنـفـسي ـؤتـمـرات ا  حـتى ا
للطـلبة باتت قـليلـة وأحيانـاً غائبـة في كثيـر من اجلامعات
كمـا انّ مقـررات الـندوات في حـال انـعقـادهـا والتـعب على
انــضـــاجــهـــا تــذهب أدراج الـــريــاح لـــدى مــكـــاتب رؤســاء

اجلامعات ووزراء التعليم العالي.
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قل ما شئت فأنت ال تملك جواباً في الفلسفة: ال سقراطية
وال أفالطونـيـة وال أرسطـية وال فـيـثاغـورية وال هـيـجلـية..
وال تملك جـواباً في الـعلوم الـطبيـعيـة كلهـا نظريـات وقواعد

. فاجلواب كله في الدين. وقوان
ونحن ال نـعرف لـهذا الـكون بـداية وال نـعرف له نـهايـة. منذ
أزل اآلزال وإلى أبد اآلبـاد. ال نـعـرف كيف بـدأ? وال نـعرف
كيف يـنتـهي?. ال نعـرف عـدد النـجوم في الـسمـاء? وال عدد
األصداف في الـبحـار? وال عدد الـآللئ في احمليـطات?. وال
مجـموع الـكلـمات الـتي يقـولهـا اإلنسـان منـذ أن يولـد حتى

وت?. 
وأستـاذنا الـكبـير عـباس الـعقاد يـقول: إن هـذا الكـون ليس
أكـثـر من حـشـرة صــغـيـرة نـقـطــة عـلى حـرف. وإن عـظـمـة

اخلالق تتجلَّى لنا في أصغر مخلوق.
وكل يـوم يـكـتــشف الـعـلـمـاء لــنـا شـيـئـاً جــديـداً يـبـعث عـلى
الــدهــشــة والـــعــجب. وفي كـل مــرة يــقــولــون مـــثــلــمــا قــال
ـسائل هـانت. ثمَّ نكـتشف أنهم أرخميـدس: وجدتـها. وإن ا
سـائل. بل تعقدت أكـثر. ونبقى لم يجدوا شيـئاً وال هانت ا

حائرين. 
ا وآخـر كالم قـالـوه: إن الـكـون عـمره 14 مـلـيـار سـنـة. ر
أقل أو أكثـر. وكلـها احـتمـاالت. وهنـالك من األكوان ال أول
لها وال آخر. وفي هذا الكون تريليوني مجرَّة. وفي مجرَّتنا
فقط 200 ملـيـار تـريـليـون جنـمـة. وكل جنـمة تـدور حـولـها
عشـرات الـكواكب. والـكل يـدور حـول الكل. و�كُلّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُون.�
ـلة في واشـنطن فـإنها فماذا يـعني هـذا? يعـني لو سارت 

لن تعثر بنملة تسير في بغداد. 
وإذا كـان اإلنـســان ال يـسـاوي حــبَّـة رمل في تـشــكـيل هـذا
الكون العظـيم. فإن هذا الكون ال يـساوي هو اآلخر حصاةً

مُلقاةً على سفح جبل أحد في ملكوت الله األعظم.
ـان. انك مـهـمـا ولـيـست هـنـالـك نـعـمـة أعـظم من نـعــمـة اإل
تعمَّـقت في قراءة الفـلسفـة أو تبحَّـرت في العلـوم احلديثة.
صمّم لن جتد في الـنهايـة جوابـاً يشـفي الغـليل عن هـذا ا
ــدبّــر اخلــالق الــعــلــة االولى واجب ـصــوّر ا الــبــار ا
الـوجـود وســبب جـمــيع األسـبـاب.. أو من بــدأ الـكـون أول

ليار. إال أن تعود فتقول: إنه الله.  مرة. وللمرة ا
وكـان أسـتـاذ الـفـالسـفـة سـقـراط يــقـول: كل مـا أعـرف هـو
ـانويل أنني ال أعـرف. وتـقـرأ لفـيـلـسوف عـصـر الـتنـويـر إ
كانت كالماً بـليغـاً في قوله: مـا أشعر به في أعـماقي أعظم

من هذا الكون. 
وعنـدما سُـئِل العـالم الفـيزيـاوي اإلنكـليـزي إسحاق نـيوتن:
أين وصلت الفكرة? وأين أنت من هذا الكون? قال: أنا مثل
طـفل يـلــعب بـاألصـداف عــلى شـاطئ مـحــيط ال يـعـرفه. إنه

محيط احلقيقة. 
والله وحـده يعـرف. إنه يـراك ويسـمـعك. فيـطمـئن قـلبك إلى
ـاناً كـلما تـأمَّلتَ هذه احلـقيـقة وتـستريـح نفـسك وتزداد إ

تَ أو توجَّعتَ من أعماقك وقلت: آه.  في السماء أو تأ
وأنت لـست وحـدك تــتـأوَّه في هـذا الــتـيه الـعــظـيم. في هـذه
الغربة. فجـميع األكوان واجملرَّات والكـواكب تتأوَّه مثلك
وتبـتهل وتـتـوجَّع. وتقـول: آه. كـأنهـا جمـيـعاً في صالة من
القـلب. قـال تـعالى: �تُسـبِّح له الـسمـاوات الـسبعُ واألرضُ
ومَن فـيهنَّ .�وأبـو األنـبيـاء إبـراهـيم عـلـيه الـسالم كـان من
األوَّاه �إن إبـراهــيم حلـلــيم أوّاه مــنـيب .�قـال رجل: يـا

تضرِّعُ الدعاء. رسول الله ما األوّاهُ? قال: اخلاشعُ ا
ونـحن نـتــأوَّه ونـتـبـتَّـل ونـتـوجَّع كــلـمـا شـعــرنـا بـاخلـوف
وبالـيأس وبـالـهوان وبـاحلرمـان. وكلـمـا ضاقت الـصدور
وتـعـسَّــرت األمـور وكـانـت األبـواب مـغــلـقـة. وجــدنـا أبـواب
السمـاء مفتـوحة. لنـقول يا رب.. إذا اشـتدَّت علـينا الـظلماء

رأينا نورك. 
وأنـا من هــؤالء األوَّابـ األوَّاهــ الـذين يــتـوجَّـعــون عـلى
أنـفـســهم وعـلـى زمـانـهم ويــتـبــتّـلـون
.. وكيف فيـبكـون في أعـماقـهم طـويالً
ال أبـــكي عـــلى شـــعـــوري بـــاخلـــجل
وبالندم وبـالعدم.. أمـام هذا الوجود

األعظم?!.
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{ كــوبـنــهـاغن (أ ف ب)  —حــذّرت
الـوكالـة األوروبيـة للبـيئـة الثالثاء
ـئـة مـن حاالت مـن أنّ نـحو 10 بـا
ُــســجــلــة فـي أوروبـا الــســرطــان ا
ـختلف أشـكال الـتلوث مـرتبـطة 
ــمـكن تـفـادي مــشـيـرةً إلى أنّ من ا
مــعــظم هــذه احلــاالت. وأوضــحت
الـــوكـــالــة األوربـــيـــة في بـــيــان إنّ
�الــــتــــعــــرض لـــتــــلــــوث الــــهـــواء
بـاشـر باإلضـافة والـتـدخ غـيـر ا
إلى األشــعــة فــوق الــبـنــفــســجــيـة
ــواد واألســـبـــســـتـــوس وبــعـض ا
ـلــوثـات األخـرى الــكـيــمـيــائـيــة وا
تـمـثل األسبـاب الكـامـنة وراء أكـثر
ئة من حـاالت السرطان من 10 بـا
فـي أوربا. وقد ينـخفض هذا الرقم
بـشـكل كـبيـر إن نُـفّـذت السـيـاسات
الـتي أُقرّت بشـكل صارم وحتديداً
تـــلك الــتي تـــهــدف إلى مـــكــافــحــة
الـتـلـوث عـلى مـا ذكـرت الـوكـالـة .
وأكـد اخلبير لدى الـوكالة األوربية
لـلبيئة جيراردو سانشيز قبل نشر
الـــتــقـــريــر وهـــو األول لــلـــوكــالــة
يـــتــنــاول الــرابـط بــ الــســرطــان
ـمــكن احلـدّ من والــبـيــئـة أنّ من ا
ـهــنــيـة كل اخملــاطــر الــبـيــئــيــة وا
ـــســبــبـــة لــلــســـرطــان. وقــال في ا
تــــصـــريح إنّ حــــاالت الـــســـرطـــان
ــرتـبـطـة بــالـبـيـئــة والـتي يـشـكل ا
ـواد الــكـيــمــيـائــيـة اإلشــعــاع أو ا
ـكن ــســرطـنــة أحـد أســبــابـهــا  ا
تــقـلـيـصــهـا إلى مـســتـوى ضـئـيل.
وتـشير أرقام الـوكالة إلى أنّ تلوث
ـئـة  من الـهـواء مـسـؤول عن 1 بـا
ـئـة حـاالت الـسـرطـان ونـحـو 2 بـا
ـرتـبـطـة بـهـا وهي من الــوفـيـات ا
ـئـة عـنـدما نـسـبـة تـرتفع إلى 9 بـا
نـتحـدث عن سرطان الـرئة. وذكرت
الـوكالة أنّ دراسات حديثة أظهرت
وجـود عالقة ب التعرض الطويل
األمـد لـلـجـسـيـمـات وهي مـلـوثات
هــوائـيـة أسـاسـيـة وسـرطـان الـدم
. أمـــا لـــدى االطـــفـــال والــبـــالـــغــ
الــرادون وهـو غـاز طـبــيـعي مـشع
يُــسـتـنـشق خــصـوصـاً في األمـاكن
الـسـيئـة التـهوئـة فمـسؤول عن 2
ـــئــة من حــاالت الــســرطــان في بــا
أوروبــا. ولـفـتت الـوكـالـة األوربـيـة
إلى أن األشـعـة فـوق الـبـنـفـسـجـية
الــتي تــشــكل الــشــمس مــصــدرهـا
األســــاسي لـــكـن تـــأتي بــــأشـــكـــال
اصــطـنــاعـيـة كــذلك مـســؤولـة عن
ئة من حـاالت السرطان نـحو 4 بـا
ـيالنـومـا وهـو كـلــهـا وال سـيـمـا ا
نـــوع خـــطــر مـن ســرطـــان اجلـــلــد
ارتــفـــعت اإلصــابــات به في أوربــا

خالل العقود األخيرة.

مــوجــود فـي الــواقع لــذلك نــعــمل
عـلى طرق مـختـلفة لـلحـصول على
ـــعــطـــيــات .�وبـــهــدف مـــراقــبــة ا
اجملـــــمـــــوعــــــات الـــــراقـــــصـــــة في
هــيـلـفـيـسـت مـيـتـال أجـازت إدارة
ـــهــرجـــان لـ(إنــريـــا) اســتـــخــدام ا
الــلـقــطـات الـتي تــصـورهــا بـشـكل
ـثـبـتـة عـلى مـسـتـمـر الـكـامـيـرات ا
ــــراقـــــبــــة اخلـــــاصــــة بـ أبـــــراج ا
ــــســــارح (وورزون) وهـــــو أحــــد ا

الستّة التابعة للمهرجان.
ويـــتـــولى مـــتـــطـــوعـــان من فـــريق
الـباحـث الصـغير مـرة إلى مرت
خـالل الـيـوم ارتـداء لـبـاس مـجـهّـز
عــــلـى طــــول اجلــــسـم بــــأجــــهــــزة
اســـتـــشــــعـــار تـــســـجّل حتـــرّكـــات
ـــهـــرجـــان. أمــا احلـــاضـــرين في ا

الــقـبــعــتـان الــلـتــان يــضـعــانـهــمـا
فـــتـــتـــيـــحـــان لـــلـــفــريـق مـــراقـــبــة
احلـاضـرين عبـر الفـيديـو. عالمات
حتــذيـريــة تـنـبئ بــاحـتــمـال وقـوع
حــادث  ومع أنّ الــلــبــاس اخلـاص
ــكن ــجـــمــوعــة الــبـــاحــثــ ال 
ــعـروف ــهـرجــان ا تــمــيـيــزه في ا
بــارتــداء احلـــاضــرين فــيه مالبس
ـتطـوعـ يـرتدون غـريـبـة إال ان ا
قـمـيــصـاً كُـتب عـلـيـهـا هـيـلـفـيـست
مـيـتـال وإنـريـا يـتـعـاونـان لـدراسة
حتـركـات اجلـمـاهـيـر �بـهـدف لـفت
انـتـباه احلـاضـرين. كذلك يـخـتلط
الـــبــاحــثـــون مع جــمـــهــور إحــدى
احلــــفـالت مــــرة أو مــــرتــــ خالل

اليوم.
ويـقـول تومـاس شـاتانـيـون  وهو

تـدافع مأسوي على غرار ذلك الذي
سـجل خالل حـفـلـة راب نُـظمت في
تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبـر 2021
ضـمن مهرجان (أسترو وورلد) في
هــيـوســ (تـكــسـاس) وأســفـر عن
مـــقــتل تــســـعــة أشــخــاص وجــرح
ـــســــؤول عن ــــئــــات. ويـــقــــول ا ا
الــدراســة �عــنــد رصــد الــعـالمـات
الــصــغــيــرة النــتــشــار حتــرّك بــ
اجلـمـاهيـر نـسـتطـيع تـنبـيه مـدير
ـــهـــرجــان الـــذي يـــعـــود له قــرار ا

التدخل لتفريق احلشود.
ـفترض أن تـستمـر الدراسة ومن ا
الـــــتـي تُـــــجـــــرى كـــــذلـك في أحـــــد
العب أو األمـاكن اخملــتـبــرات أو ا
شـاركة الـعـامة الـتـابعـة لـلبـلـدان ا

فيها حتى سنة 2024.

األكـثر خـطورة. ويـقول شـاتانـيون
إنّ هذه الطقوس تخضع للسيطرة
وال يـشـارك فـيـهـا إال من يـرغب في
ذلـك. أمـا احلـوادث فــتُـســجل عـنـد
وجــود أشـــخــاص لم يــرغــبــوا في
ـعـطـيات ـشـاركـة فـيـها. وتُـقـرن ا ا
ـتــطــوعـون في الــتي يــجــمـعــهــا ا
ـقاطع الـفيـديو هـرجان  سـاحـة ا
ــاذج ـــســجـــلــة بــهـــدف وضع  ا
رقـميـة لتحـركات األشـخاص الذين
ـتـطـوعـون. وتـسـعى ركّـز عـلـيـهم ا
هـــذه اخلــطــوة إلى هـــدف بــســيط
لــكـنه طــمـوح يــتـمــثل في ابــتـكـار
أدوات الـــكـــتـــرونـــيـــة جــديـــدة من
شــأنـهـا أن تــؤدي إلى الـكـشف عن
ـرتــبـطـة الــعالمـات الــتـحـذيــريـة ا
بــاحـتــمـال وقــوع حـادث مــعـ أو

طــالب دكـتـوراه في مـعـهـد (إنـريـا)
يـبلغ 25 سـنة نحـاول أن نلجأ إلى
مـخـتـلف الـوسائل لـلـحـصـول على
مــــعـــطـــيــــات. وعُـــهــــدت إلى أحـــد
ـــتـــطــــوعـــ مـــهـــمـــة االخـــتالط ا
ــشـاركــة في (سـيـركل بــاحلـشـود ا
بــيـتـز) أو أولـئك الــذين يـركـضـون
فـي (وولـز أوف ديـث) فــيـمــا طُــلب
مـن مــــتــــطــــوع آخــــر أن يــــســــمح
لــلــحــاضــرين بــحــمــله أو تــتــبــعه

هرجان. احلشود احلاضرة في ا
ويـــــؤكــــد الـــــبـــــاحث الـــــشــــاب أنّ
الـلـحظـات األكـثر خـطـورة هي تلك
ــتـطــوعـون الــتي يــفـقــد خاللــهـا ا
ــمـارسـات تــوازنـهم. وال تُـعــتـبـر ا
ـهـرجـان من أمـثـال الــسـائـدة في ا
(وولـز أوف ديث) و(سـيركـل بيـتز)

{ كــلـيـسـون (فـرنـسـا) (أ ف ب) —
اخـتـلط أشخـاص يضـعـون قبـعات
بـــرتــقــالــيـــة ويــحــمـــلــون أجــهــزة
ـتــمـايــلـ اســتـشــعـار بــحـشــود ا
ــوســـيــقى في رقـــصــاً عــلـى وقع ا
مهرجان هيلفيست ميتال بفرنسا
هـم عـلــمــاء يُــجـرون  دراســة غــيـر
مـسـبـوقـة عن حتـركـات اجلـمـاهـير
ناسبات سعياً إلى في مـثل هذه ا
حتـس اإلجراءات لتجنّب التدافع

ميتة خاللها. واحلوادث ا
ويــقــول جــولــيــان بــيــتــريه وهــو
ــــعـــهــــد الـــفــــرنـــسي بــــاحث في ا
لـلبحوث في العلوم والتكنولوجيا
الـرقـمـية �إنـريـا �الـتـابع جلـامـعة
ريـن في بـــروتـــانـي شـــمـــال غـــرب
فــرنـسـا �يــهـدف وجـودنـا في هـذا
ـــكـــان إلى فـــهم احلـــوادث الـــتي ا
تُـســجل بـ اجلـمـاهـيـر احلـاشـدة
وكـيـفـيـة جتـنب اخملـاطـر الـنـاجـمة
مـنـهـا .ويـتـرأس بـيـتـريه بـرنـامـجاً
أوروبــيــاً أطــلــقت عــلــيه تــســمــيـة
(كــراود دي ان ايه) انـــطــلق ســنــة
ــان ـــشــاركــة بـــاحــثــ أ  2020
وإنــكــلـيــز وإسـبــان. وعن الــسـبب
الــكـــامن وراء اخــتــيــار مــهــرجــان
هــيـلــفـيـست الــذي يُـخــتـتم األحـد
يـــقـــول الـــبـــاحـث إنّ هـــذا احلــدث
تـــتـــخـــلـــله (رقـــصـــات مـــرتـــبـــطــة
وسيقى السائدة فيه ما سيدفع بـا
احلـاضرين للتفـاعل جسدياً في ما
بــيــنــهم). ويــتـمــركــز بــيـتــريه إلى
جـــانب فـــريــقـه في بــنـــاء مـــســبق
ـــســـرح الـــصـــنـع مـــثـــبت خـــلف ا
ــهــرجـان الــرئــيــسـي اخلــاص بــا
ويـعـتـزمـون الـبـقـاء فيـه خالل أيام

هرجان كلها. ا
ـــمـــارســـات وأصــــبـــحت بـــعـض ا
ـثابة طـقوس أساسـية تؤدى في
ـوسـيـقى الصـاخـبة مـهـرجـانات ا
من بـينـها (سـيركل بـيتس) يركض
احلـاضـرون بسـرعة ضـمن دائرة)
و(وولـــــــــز أوف ديـث) يُـــــــــقــــــــــسم
األشـــخـــاص  إلـى مـــجـــمـــوعـــتــ
تــفــصـلــهـمــا مــسـاحــة مـعــيــنـة ثم
يـركـضـون بـاجتـاهـهـا مـصـطـدمـ
بـبعـضهم) بـاإلضافـة إلى رقصات
الـبوغو وحمل أحد احلاضرين من

قبل احلشود ورفعه في الهواء.
ــمـارســات ســاحـة وتــشــكل هــذه ا
. ويـقول اخـتـبار مـثالـية لـلـباحـث
بـــيـــتــريه �نـــحن اشــبـه بــعـــلــمــاء
يــتــولــون مــراقــبــة الــنــجـوم. لــكنّ
راقـبـة احلـشـود غـير الـتـلـسـكـوب 
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واشـار إلـى أن الـســجـادة نُــفـذت
تلبية لطلبية من قطر. 

ويستـخدم الكـليم بشـكل رئيسي
في تــركــيــا وبــاكــســتــان وإيـران
وأفـــغــانـــســتــان وهـــو نــوع من
ـسـطح يـتـسم الـنـسج الـشـرقي ا
بــزخـارف ذات أشــكــال نـبــاتــيـة
ويـــــعـــــود أصــــــله إلـى الـــــبـــــدو
اآلسيوي الـذين استخدموه في
اخلــيــام حلـــمــايــة أنــفــســهم من

البرد والرطوبة.
وأوردت وكالـة األنـبـاء الرسـمـية
(�إرنا (�إحـصـاءات أظـهـرت أن
الـصــادرات الـسـنــويـة لـلــسـجـاد
اإليراني تدر ما ب  400و 500
مــلـــيـــون دوالر لـــلــجـــمـــهـــوريــة

اإلسالمية.

سؤال لوكالة فرانس برس في هذا
الشأن. 

ووصـفت أسرة مغـني الراب حذف
األغـــنــيــة بــأنه �ظـــالم �وطـــالــبت
احلـكـومة بـالـتراجع عـن الشـكوى

بحسب وسائل إعالم محلية.
ونــقــلت صــحــيــفـة �هــنــدوســتـان
ـز �عـن عـمه شــامـكـور ســيـنغ تــا
ـكنهم حظر األغـنية لكنهم قوله �
ال يـسـتـطـيـعـون إخـراج سـيـدو من
قـلوب الـناس. سـننـاقش اخليارات

�. القانونية مع احملام
وقـــتل ســيـــدهــو مــوس واال الــذي
يـتمـتع بـشعـبيـة واسعـة في الهـند
نتشرين في وب أوساط الهنود ا
بـريـطـانـيـا وكـنـدا بـعـدمـا تـعرض
إلطالق نــار الـشـهــر الـفـائـت فـيـمـا
كـــــان داخـل ســـــيـــــارته فـي واليــــة
الـــبـــنـــجـــاب. وأوقـــفـت الـــشـــرطــة

الــهــنـديــة األسـبــوع الــفـائت ثالث
أشــخـاص مـشــتـبه فــيـهن ودهـمت
مخبأً لألسلحة قاذفة قنابل يدوية.

واسـتحـوذ الفـنان الـبالغ  28عـاماً
عـلى قـلـوب الـشبـاب في الـبـنـجاب
مـن خالل مقـاطع فـيـديو مـوسـيقى
غن الراب اجلذابة التي تهاجم ا
ـنـافـسـ والـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة ا
وبـــات فـي نـــظـــر جـــمـــهــوره رأس
حـربـة في الكـفـاح من أجل العـدالة

والكرامة لشعب البنجاب.
لـكـنه كـان أيـضـاً شخـصـيـة مـثـيرة

للجدل إذ اتُهِم بتمجيد األسلحة.
ة وسـلط مقتله الضوء على اجلر
ـنظـمة في الـبنـجاب الـتي تعـتبر ا
مـعـبـراً رئـيـسـيـاً لـلـمـخـدرات الـتي
تـــدخل الــهـــنــد من أفـــغــانـــســتــان

وباكستان.

{ الغــــــوس (أ ف ب)  —تــــــعــــــطي
تدربـة إستر أباه وهي اخملـرجة ا
تـعـتـمـر قـبعـة عـلى طـريـقـة اخملرج
الــشـــهــيــر ســتــيــفـن ســبــيــلــبــرغ
تـعليـماتهـا النهـائية لـلممـثلة التي
تـعـمل بـإدارتـهـا ثم تـعـود لـتراقب
شــاشـة الـتــصـويــر فـيـمــا يـتـأهب
كـون من نـحو 30 طـالـباً الـفـريق ا
للبدء بالتسجيل في استوديوهات
إيـــبـــوني اليـف كــريـــيـــتـــيف وهي
مـدرسـة جديـدة كلـيـاً للـسـينـما في
وذج الغـوس. ويعمل الفريق في 
وجودة مـخملي لـغرفة االعـتراف ا
في الــكـنـائس عــلى تـصـويــر فـيـلم
. وبعبارة بعنوان سامحني يا أبتِ
واحـد اثـنـان ثالثـة أكـشن تـطـلق
شهد فـيما كان اخملـرجة الشابـة ا
مـهندس الصوت ال يزال بتعليمات
مـن أســتــاذة يـــعــدّل مــوقـع عــصــا

يكروفون التي يحملها.  ا
ومـع أن في رصـــيــــد إســـتـــر أبـــاه
الـبـالـغـة الـثالثـ عـدداً من األفالم
صوّرة التي القصيرة واألغنيات ا
تـولت إخراجها في نيجيريا قالت
لــــوكــــالـــــة فــــرانس بــــرس إنــــهــــا
ية ارادت بـانضمـامها إلى األكـاد
ان تــتـعــلم كـيــفـيــة صـنع افالم من
مــنــظــور مــخــتــلف وتــســعـى هـذه
ــيـة الــكـائــنــة في الغـوس األكــاد
الــعــاصـمــة الــثــقـافــيــة الـنــابــضـة
لـنـيجـيريـا وكل غرب إفـريقـيا إلى
تـــدريب الــشـــبــاب الـــعــامـــلــ في
نــــولــــيـــــوود وهي الــــصــــنــــاعــــة
الـسـيـنـمـائـيـة النـيـجـيـريـة الـقـوية
جــداً بــهــدف الــتــمــكن مـن إنــتـاج
أفالم قــابـلـة لـلـتـصـديـر إلى خـارج
الـــقـــارة األفـــريـــقـــيـــة. والالفت أن
ــــشـــاركــــة في هــــذا الـــبــــرنـــامج ا
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