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مشـددا على (اهـميـة اتمام العـراق)
ـنــظـمـات الـدولـيـة الـشـراكـات مع ا
ــكــافــحــة واحملــلــيــة اخملــتـــصــة 
الـــفـــســـاد عـــلـى نـــحـــو يـــعـــزز من
مـــســـتـــوى الـــعـــراق وتـــصـــنـــيـــفه
الـدولي).مشـيدا بـ (اآللـية اجلـديدة
درسية تبـعة في طبـاعة الكـتب ا ا
في وزارة التـربيـة وما لـها من دور
مــــهـم في ايــــقـــــاف هــــدر االمــــوال
وإتـــاحــة الــفــرصـــة أمــام الــقــطــاع

اخلاص وإشراكه). 
VŽöð  ôUŠ

ضبطت الهيئة على صعيد متصل 
حـاالت تالعبٍ في مـسـتنـد الـصرف
ـشـروع بـنـاء مـسـتـشفى اخلـاص 
حـافظة عام في قـضاء احلويـجة 
كركـوك. وقـال بيـان امس ان (فريق
عــمـلٍ من مــكــتب حتـــقــيق كــركــوك
الـتـابع لــلـهـيـئــة انـتـقل إلى ديـوان
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احملـــافـــظــة وقـــام بـــضـــبط حــاالت
تالعب في مستند الصرف اخلاص
بــصــرف مــســتــحــقــات ذرعــة واقع
ـشروع بـناء مـستـشفى عام احلال 
في احلــويــجــة إضــافــةً إلى ضــبط
أصل اسـتمـارة اخلالصـة النـهائـية

لــلـمـشـروع وأمــر الـصـرف الـذي 
وجبه صرف مـبلغ الزيادة خالفاً
لـلـقـانـون).مـؤكـدا ان (الـتـحـقـيـقـات
األولـية الـتي أجراهـا الفـريق قادت
إلى الكـشف عن وجود حك وشطب
ـــبـــلغ اخلـــاص بـــاألعـــمــال عــلـى ا
ـسـتـند اإلضـافـيـة بـعـد الـتالعب بـا
بفارق بلغ اكثر من ملياري دينار). 
قـرر رئيس مجلس في تطور الحق 
الكي احـالة القائم كربالء علي ا
عــلى اجلــبـايــة خالل مــدة احملـافظ
الــســـابـق عــقـــيل الـــطـــريـــحي الى

النزاهة.
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الفــتــا الى انه (وجه وزارة الــنــفط)
الداخـلية بـضرورة تزويـده بجدول
زمـــــني فـي مــــا يـــــخص اجــــراءات
مكافحة اخملدرات كما ناقش تقرير
ـشـمـولـ بـكشف الـنـزاهـة بـشـان ا
حـيث كـشف عـن عدد ـالـيـة الـذمـة ا
كـــثـــيـــر من مـــســـؤولي الـــدولـــة لم
يـقدمـوا بـيـاناتـهم ويـصل اعدادهم
واكــــد ان الى 265 شــــخــــصــــيــــة)
(اجمللس اطلع ايضـا على موضوع
تــدقـــيق عــمـل دوائــر الـــتــســـجــيل
الــــعـــقــــاري وحـــاالت الـــتـالعب في
ـــواطـــنـــ والـــدولـــة ومـــا أمـالك ا
ــواطن مـن ابــتــزاز يــتـــعــرض لـه ا
واوضح واتخذ قـرارات بشان ذلك)
الـبـيـان ان (اجملـلس نـاقـش تـقـريرا
قــدمه مـجــلس الـقــضـاء االعـلى عن
ــوقف من قــضــايـا الــنــزاهــة لـكل ا
ــــنــــاطق االســـــتــــئــــنــــافــــيــــة في ا
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اكـد اخلبـير الـقـانوني طـارق حرب
ـمتـنع عن ـسؤول ا ان اعداد ا
ـالية يزيدون تقد تقـارير الذمة ا
عن 265 مـــــســـــؤوال في الـــــدولـــــة
وقــــانــــون الـــــنــــزاهــــة وردت فــــيه
ـدة عـام عـقـوبــات تـصل لـلــحـبس 
ن يــخـــالف امـــر اجلــهــات واحـــد 
اخملـتـصـة¨فــيـمـا طــالب مـواطـنـون
ـهـدي رئــيس الـوزراء عـادل عــبـد ا
بـالــضـغط عـلى هـؤالء لـلـكـشف عن
الـية. وقال حـرب لـ (الزمان) ذ ا
امس ان (هـــنــاك اكــثـــر من الــعــدد
الــذي افـصح عــنه اجملــلس االعـلى
ـكـافـحـة الـفـسـاد والسـيـمـا ان 70
ــان الـــســابق لم ــئــة مـن الــبــر بـــا
ـالية يقـدموا تقـارير كـشف الذمة ا
لهـيئـة النـزاهة امـا اعضـاء مجلس
الـنــواب احلـالي لم يـكـشـفـوا حـتى
ــــــــــهم)¨واضـــــــــاف ان االن عـن ذ
ـالي امر ورد في قـانون (الكـشف ا
الــنـــزاهــة وحـــدد الــشـــخــصـــيــات
ـشـمـولـة بـتـقـد اقـرارات الـذمـة ا
الية والكشوف وتترتب على ذلك ا
وضوع الى اثار قانونية واحالة ا
قــــاضـي الــــتــــحــــقــــيق فـي حــــالـــة
ـان احلـالي االمـتـنـاع)¨داعـيـا الـبـر
ـالية لكل عضو الى (تقد الذمة ا
من بـاب الـشـفافـيـة وكـذلك ضرورة
امتناع مجلس الوزراء عن ترشيح
اي شـخــصـيـة لـلــمـنـاصب الــعـلـيـا
والــدرجـات اخلــاصـة مـن الـذين لم
ـالـية ـهم ا يـقـدمـوا كـشـوفـات بـذ
الن ذلك دلــــيالً عــــلى انــــهـم غــــيـــر
ملـتزم بـقوانـ الدولة وبـالتالي
يــــعــــدون مـن االشــــخــــاص غــــيــــر
ـــنــاصب في ـــؤهــلــ لـــقــيــادة ا ا
الـدولـة)¨مـبـيـنـا ان (الــشـخـصـيـات

مــخــتــلــفــة)¨مــطــالـبــ بـ (ضـرورة
ــمــتـنــعــ عن تــقـد مــحــاســبـة ا
ـــهم والـــكـــشف عن اســـمـــائــهم ذ
لـلـرأي الـعـام  فـضال عن الـتـحـقـيق
معهم وتوجيه عقوبات رادعة حتى
تــــكـــون عــــبــــرة لالخـــريـن من اجل
احلــفــاظ عــلـى امــوال الــشــعب من

حيتان الفساد). 
ــكـافــحـة واتــخـذ اجملــلس االعــلى 
الــفـســاد قــرارات عـدة بــشــأن عـمل
فـيما اكد دوائر التـسجيل الـعقاري
ان 265 مسؤوالً بالدولة لم يقدموا
ــكـتب بــيـانــاتـهم لــلـنــزاهـة.وقـال ا
اإلعالمـي لـرئــيس مـجــلس الـوزراء
في بــيـــان امس ان (اجملــلـس عــقــد
ــهــدي جــلـــســته بــرئـــاســة عــبـــد ا
ــلـــفــات و اســـتــعـــرض عـــددا من ا
نـاقش االجـراءات اخلـاصـة بـإنـهاء
كـافحة في مـلف تهريب اجراءات ا
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الــتــحــديـث احلــكــومي مع دول الــقــارة

األفريقية).
وتــنص مـذكــرة الـتــفـاهم عــلى تـطــويـر
بـــرنـــامج مـــشـــتـــرك لـــبـــنـــاء الـــقــدرات
للحكومات في القارة اإلفريقية وتبادل
ــعـارف في مــجـاالت عـدة اخلــبـرات وا
أهمها مبادرة احلكومة الذكية في دولة
ـــســرعـــات احلـــكــومـــيــة اإلمــارات وا
واالبتكـار احلكومي إضافـة إلى تمك
ي من االســـتــفــادة من الــبــرنـــامج األ
ية لـلحكـومات أكبـر منصة القـمة العـا
جـامـعة حلـكـومات الـعـالم للـتـفاعل مع
القـادة الدولـي واخلبـراء احلكـومي

بـادرات والتقـارير وتـصميم وإطالق ا
ــمـارسـات الـكــفـيـلـة األفـكــار وابـتـكـار ا
شاركـة في القـمة على بتـحفـيز الـدول ا
تـــعـــزيـــز دورهـــا فـي حتـــقـــيق أهـــداف
ـذكرة على ـستـدامة.وتـركز ا الـتنمـية ا

تـعـزيـز الـتعـاون في مـجـاالت احلـوكـمة
ومــسـاعـدة الـدول عـلى حتـقـيق أهـداف

ستدامة.  التنمية ا
WOLM² « ·«b¼√

وتـتـضــمن أربـعــة مـجـاالت تــشـمل دعم
جـــاهـــزيـــة احلـــكــــومـــات األفـــريـــقـــيـــة
لـلمـسـتـقـبل وحتـقيـق أهداف الـتـنـمـية
سـتـدامـة مع الـتـركـيـز عـلى الـسـعادة ا
وجــــودة احلــــيـــاة وبــــنــــاء الــــقـــدرات
احلكـوميـة في الدول األفريـقيـة إضافة
إلى الــتـــــــــحـضــيـر لــقـمــــــــة إكــسـبـو
ــيـــة لــلـــحــكـــومــات 2020 عــبــر الــعـــا
ـيـة خالل الـتـحــديـات احلـكـومـيــة الـعـا
ـسـتـقـبل. وتـغطي الـشـراكـة بـ دولة ا
ــــتــــحـــدة اإلمـــارات وبــــرنــــامج األ ا
ائي عدة مجاالت حيوية تركز على اإل
حتـــــقــــيـق الــــهــــدف الـ 16من أهــــداف
ـسـتــدامـة بــدعم مـســتـقـبل الــتـنــمـيــة ا

احلـكـومـات وعقـد نـقـاشات وفـعـالـيات
ــنــتـدى مــتــخــصــصـة ضــمـن أعــمــال ا
ـــعــني ــســـتــوى ا الــســـيــاسي رفـــيع ا
بــاحلـــوكـــمــة 2019 وقـــــــــمـــة أهــداف
قبل ستـدامة في سبـتمبـر ا التـنميـة ا
ــــا يـــــضــــمـن إعـــــداد احلـــــكــــومــــات
لـلمـسـتـقـبل وتـطـويـر أدائـهـــــــــا دعـماً

ألجندة 2030. 
كـمـا ستـعـمل اإلمـارات والبـرنـامج على
تضم أجندة السعادة وجودة احلياة
في مـبــادرات ومــشــاريع بــرنـامج األ
ــائي فــيــمــا ســتــســاهم ــتــحــدة اإل ا
اإلمـارات فـي تـطـويــر تـقـريــر الـتـنــمـيـة
الـبــشـريــة اسـتـنــادًا إلى جتـربــتـهـا في
تصـمـيم الـسـيـاسـات الـتي تـرتـكـز على
جـودة احلــيـاة في إطـار االسـتـعـدادات
لـتــرجـمـة مــخـرجــات تـقــريـر الــتـنــمـيـة

البشرية 2020.
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تحـدة أنطونيو التقى أمـ عام األ ا
غـــوتـــيــــريس وزيـــر شــــؤون مـــجـــلس
ـسـتـقـبل ومـحـمـد عـبـد الـله الـوزراء وا
القـرقاوي لـبحث أطـر التعـاون لتـعزيز
ــيـــة في دعم الـــتــحــديث اجلـــهــود األ
ـيـاً وتـرسيخ والـتـطـويـر احلكـومي عـا
ــثــمـرة بــ دولــة اإلمـارات الــشـراكــة ا
تـحدة لدعم احلكومات ومنظمة األ ا
بــاالسـتــفـادة مـن الـتــجـارب الــنـاجــحـة
حلكومة اإلمارات في مختلف اجملاالت
ـنــظـمـة وسـبـل تـعـزيــز الـشـراكــة بـ ا
الــــدولــــيـــة ودولــــة اإلمــــارات من خالل
ـية للـحكومات منـصة قمـة إكسبـو العا
2020 الــتي ســتــتــزامن مـع فــعــالــيـات

"إكسبو 2020 دبي".
وأكـد غـوتـيـريس أهـمـيـة الـشـراكـة بـ
ـتـحدة دولـة اإلمـارات ومنـظـمة األ ا
مـثمـناً جـهود الـدولة ومـساهـماتـها في
دعم بـــنـــاء الــقـــدرات احلـــكـــومــيـــة في
ـــســـتــوى مـــخـــتـــلف اجملـــاالت عـــلـى ا

ي.    العا
وأشــاد غــوتــيــريس بــجـهــود الــلــجــنـة
الدولية العـليا للتعـاون الرقمي التابعة
ـتـحدة وتـضم في لألمـ الـعـام لأل ا
عـضويتـها مـحمـد القـرقاوي كـما أثنى
همة التي توصلت إليها على النتائج ا
الــلــجــنـة فـي تــقــريــر "عـصــر الــتــرابط
الــرقـمي" الـذي يــهـدف إلى وضع إطـار
ـواجهة حتـديات الثورة ي  حوكـمة عا
الـتـكنـولـوجيـة واالسـتفـادة من الـفرص

التي توفرها خلدمة البشرية.
 r¼UHð …d c

ووقعت حكومة دولة اإلمارات وبرنامج
ائي مذكرة تفاهم في تحدة اإل األ ا
مــجــال تــعــزيــز جــاهــزيــة احلــكــومـات
ـسـتـقـبل ضمن ـتـطـلـبـات وحتديـات ا
مـرحلـة جديـدة من الـتعـاون ب الـدولة
ـيـة استـجابـةً لالهتـمام ـنظـمة األ وا
ــتــنـــامي وخــاصــة من دول ي ا الــعـــا
القارة األفريقيـة باالستفادة من جتربة
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أربيل

دولــة اإلمـــارات في الــتـــطــويــر اإلداري
والتحديث احلكومي. 

ووقع االتفاقية القـرقاوي آخيم شتاينر
ائي ـتحـدة اإل رئـيس برنـامج األ ا
بـحــضـور عـهــود بـنت خـلــفـان الـرومي
وزيرة الدولـة للسعـادة وجودة احلياة
ومــديـــر عــام مـــكــتب رئـــاســة مـــجــلس
الـــــوزراء فـي وزارة شــــؤون مـــــجـــــلس

ستقبل. الوزراء وا
وأكـد القـرقـاوي في هذا اخلـصوص أن
(دولـة اإلمارات بـقيـادة صـاحب السـمو
الشيخ خـليفة بن زايـد آل نهيان رئيس
الـدولة "حـفـظه الله" وتـوجـيهـات أخيه
صاحب السـمو الشيخ مـحمد بن راشد
آل مـكـتــوم نـائب رئـيس الــدولـة رئـيس
مـجلس الـوزراء حـاكم دبي "رعـاه الله"
ومتـابعة صـاحب السمـو الشيخ مـحمد
بن زايـد آل نـهــيـان ولي عـهــد أبـوظـبي
سـلـحة نـائب الـقـائد األعـلى لـلـقـوات ا
حـريصـة عـلى ترسـيخ أواصـر التـعاون
الـدولـي لـتـحــقـيق األهــداف الـتـنــمـويـة
ا يسهم ية  ومواجهة التحديـات العا
في صــنــاعــة مــسـتــقــبل أفــضل وأكــثـر

استدامة لإلنسان).
كــمـا أكـد الـقــرقـاوي أن (دولـة اإلمـارات
تـمــتـلك رصـيــد إداري حـكـومي مــتـقـدم
قـابل لـلتـصـدير لـكافـــــــــة دول الـعالم"
الفـــتـــاً إلى أن "رؤيـــــــــــة قـــيـــادة دولــة
اإلمارات أن تكون الدولة عـاصمة للفكر
اإلداري احلــــديـث ومــــحــــطـــــة ألفــــضل
ـــمـــارســـات في اإلدارة احلـــكـــومـــيـــة ا

ستقبلية). ا
وأضـاف أن (تــعـزيـز الـتـعـاون مع األ
ـتحـدة ومنـظمـاتهـا يؤكـد التـزام دولة ا
ـشاركـة جتاربهـا احلكـومية اإلمارات 
الـنـاجـحـة وخـبـراتـهـا مع مـخـتلف دول
الــعــالـم في إطــار جــهــودهــا لــتــعــزيـز
التعاون ب احلكومات في دعم مسيرة
ـستـدامة الـتي تقـودها األ الـتنـميـة ا
ـــتـــحـــدة" مـــشـــيــراً إلـى أن اإلمــارات ا
ـــشـــاركــة جتـــربــتـــهــا في مـــســتـــعــدة 

الفريق ركن عبد األمير ياراللة سيمفونية عظيمة 
ُ بها عليـ تغاريدِ النصر والعزة والكرامة والشموخ .. نتر

- الـكـتـابـة عن عـمالق الـنـصــر عـلـيـ األرهـاب الـقـائـد احملـنك الـفـريق ركن
ياراللة ليسَ باألمر السهل.. 

أنهُ قائد فريد من طراز خاص..
الفريق يـاراللـة من الشخـصيـات العظـيمـة أصبح َ رمزاً وعـنوانـاً لألصالةِ

باد األنسانية السمحاء.. والقيم وا
أنهُ  األب واألخ والقائد الروحي لضباطهِ وجنودِه األشاوس..

شخصية عصامية نادرة..
رجل ال يفرط بالثوابت الوطنية..

قائد سديد الرأي..
مستقل..

ينتـمي للعـراق الواحد هـو عصـارة ناضجـة من جتارب احليـاة العسـكرية
الصحيحة..

لم يتاجر بالنصر ..
يعمل بصمت 

بعيداً عن األضواء والتزويق األعالمي ..
أنهُ عمالق النصر قاهر األرهاب..

غتصبة وأعادَ للعراق هيبته.. وقفَ كالطودِ الشامخ وحرراألرض ا
(الفريق ركن عبد األمير ياراللة قائد بحجم وطن) 

عقلية قائد  عسكري جريء جسور تخطيـ الصعاب وأنتصر ..
شتركة.. أنهُ الفريق ركن عبد األمير ياراللة نائب قائد القوات ا

فتحيةً وسالم
لقاهر األرهاب ومهندس نصر العراق العظيم ..
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الهواء البارد من دون أي عائق.
ويـــعــــد الـــكـــرز واحــــدا من أكـــثـــر
ـفـيـدة وهـو لـيس لـذيذا الـفـواكه ا
فحسب ولـكنه يحتـوي أيضًا على
فــيــتـامــيــنـات ومــعــادن ومـركــبـات
نباتيـة ذات تأثيرات صـحية قوية.
ويـعـرض اخلـبـراء فــوائـد صـحـيـة
مـثـيــرة لإلعـجـاب من الــكـرز  فـهـو
مـليء بـالـعنـاصـر الـغذائـيـة ويأتي
في مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة من األلوان
والنـكهـات وجمـيع أصنـافه ملـيئة
ـعادن. بـاألليـاف والفـيتـاميـنات وا
ا ويعتبر مصدرًا جيدًا لأللياف 
يــسـاعـد عـلى احلـفـاظ عـلى صـحـة
اجلهاز الـهضمي عن طـريق تغذية
ـفـيـدة وتـعـزيز بـكتـيـريـا األمـعـاء ا
انتظام األمعاء. باإلضافة إلى ذلك
فهو يوفـر فيتاميـنات ب والنحاس
ـغـنـيـسـيـوم وفـيـتـامـ ك. وهو وا
ــضـادة وقــد يـكـون ـواد ا غـني بــا
التركـيز العالي للـمركبات الـنباتية
في الـكـرز مـسـؤوالً عن الـعـديـد من
الفوائـد الصحــــــــية لهذه الـفاكهة
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وسط ارتــــفـــاع درجـــات احلـــرارة
يـرتـكب الـعـديـد من الـنـاس أخـطاء
جــسـيـمــة عـنــد تـشـغــيـلـهـم مـكـيف

الـهـواء قــد تـسـبب في تــعـطـله أو
ارتـفـاع تـكـالـيـف قـائـمـة الـكـهـربـاء
بصورة مبالغ بها توجد 3 أخطاء
رئـيـسيـة غـالبـا مـايرتـكـبهـا الـناس

ـكـيـف) اولـهـا عدم عـنـد تـشـغـيل ا
الــتــحــقق من إعــدادات كل وحــدة:
وقال اخلبراء إن كل وحدة تختلف
ـثــالـيـة الـتي فـي درجـة الـبـرودة ا

ـكن اسـتخـدامـهـا كمـا أن هـنالك
وحــدات قــد ال تــكـــون تــعــمل عــلى
نظام تشغيل "التـدفئة االحتياطية"
ـســتـخـدم في فـصل الـشـتـاء إلى ا
ـروحــة قــد تــكــــــــــون جـانـب أن ا
ـــا هــو تـــعـــمل بـــصـــورة أكـــبـــر 

مطلوب. 
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ونــقــوم بـســلــوكـيــات خــاطــئـة في
ـنــزل حـيث يــتـرك بـعـض الـنـاس ا
الــسـتــائـر مــفـتــوحـة الــتي جتـعل
الــشــمس احلــارقــة تــتــدفق في كل
أرجـاء الـغـرف الـداخـلـيـة أو طهي
ـنزل. الطـعام بـطرق تـرفع حرارة ا
وإهـمــال نـظــافـة جـهــاز الـتــكـيـيف
ولــــفت اخلــــبــــراء إلى أن إهــــمـــال
ـكن أن يـؤدي نـظــافـة الـتــكـيـيـف 
إلـى إتــالفـه أو رفـع فــــــــــــاتـــــــــــورة
الــكــهــربـــاء داعــيــا إلى تـــنــظــيف
الـــقــنــوات واخلـــراطــيم والـــفالتــر
اخلــاصــة بــالــتـكــيــيف بــانــتــظـام
ــرشـحـات والــفالتـر واسـتــبـدال ا
للـتأكد من أن اخملـارج يخرج مـنها

ـــضــادات فـــنــــــــــجـــد أنه غـــنـي 
ــضـادة ــركــــــــبــات ا األكــســدة وا
لاللـــتــهـــاب. كــمــا انـه يــخــفف آالم
العـضالت وتشـير األبـحاث إلى أن
ــضــادة لاللــتــهــابــات ــركــبــات ا ا
ومــضـادات األكـســدة في الـكـرز قـد
تسـاعـد في تخـفيف آالم الـعضالت
الــنـاجتــة عن الــتــمــارين والــضـرر
وااللـــتــــهـــابـــات وهــــذا يـــســـاعـــد
. واضـاف اخلـبـراء ان الـريــاضـيـ
الـكـرز مـفـيـد لـصـحـة الـقـلب ويـعـد
ـغـذيـة ــواد ا مـفـيــدا ألنه غـني بـا
عـروفة بـتعزيـز صحة ركـبات ا وا
ــــا فـي ذلك مــــضـــادات الــــقــــلب 
األكـسـدة والـبـوتـاسـيـوم. ويـحسن
ـفاصل والنقرس أعراض التهاب ا
حـــيـث يـــقـــلل الـــكـــرز من أعـــراض
ـــفـــاصل والـــنـــقـــرس الـــتـــهـــاب ا
ويـــــســـــاعــــد فـي مـــــنع اإلجـــــهــــاد
الــتــأكــســدي ويــقـــلل مــســتــويــات
ـا حــمض الـيــوريك في اجلــسم 
ن يــعــانــون من يـــجــعــله مــفــيـــدا 

النقرس.

طارق حرب

ــشـمــولــة هي الــوزراء والــنـواب ا
دراء العامون واعضاء مجالس وا
ــسـتـقـلـة احملـافـظــات والـهـيـئـات ا
ــســتـقــلــة وبــالــتــالي فـأن وغــيــر ا
265 االعـــــــــــــداد تــــــــــــزيــــــــــــد عـن 
مــسـؤوال)¨الفــتــا الى ان (الـقــانـون
شـمل حـتى الـعــسـكـريـ من رتـبـة
مـقـدم وصعـودا ويـعـاقب بـاحلبس
ـادة ــدة ســنـة كــمــا ورد ذلك في ا
19 من القـانون حيث يـقوم قاضي
ال التي التحقيق بـأثبات زيادة با
ــســؤول وفق مــبــدأ لم يــذكـــرهــا ا
تـــطـــبــيـق من اين هـــذا? وتـــعــد ان
رزيـادة كسـباً غـير مـشروع)¨وتابع
حرب انه ( يحـال للمحـكمة ويحكم
كقاعـدة عامة كل من لم يـقدم الذمة
ادة 240 من الية وتـطبق عليه ا ا
قـانـون الـعـقـوبات رقم 111 لـسـنة
 1969خملــــالــــفــــة امــــر اجلــــهـــات
اخملـــتـــصــة). وطـــالب مـــواطـــنــون
رئـــيس الـــوزراء بـــالـــضـــغط عـــلى
ــهم ــســـؤولــ لــلــكـــشف عن ذ ا

الية.  ا
WO U  3–

وقـال مـواطـنـون لـ (الـزمـان)  امس
ــهـدي الى الــضـغط (نـدعــو عـبــد ا
ـتـنـعـون ـسـؤولـ الــذين  عـلى ا
الـية من اجل ـهم ا الكـشف عن ذ
مـحـاربـة افـة الـفـسـاد الـتـي نـخرت
مـــؤســـســــات الـــدولـــة لـــســـنـــوات
طــويــلــة)¨واضــافــوا ان (مــحــاربــة
الفـساد تـبدأ من تـطبـيق هذا االمر
النه حــتـــمــا ســـيـــحــد من ظـــاهــرة
ــــــســـــتــــــشـــــري في الــــــفـــــســـــاد ا
ـــؤســـســات)¨واكـــدوا ان (هـــنــاك ا
سـؤولـ لـم يـقـدموا الـكـثـيـر مـن ا
ـــالــيـــة وحتــوم حـــولــهم ـــهم ا ذ
شبـهات فسـاد ومتـورط بقـضايا
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اجرت جامعـة بنسلـفانيـا اختبارا عـلى عقل مجـموعة من الرجـال والنساء
.وكانت الـنتائج مضحكـة.فقد ب االختبار ان الكتشاف الفرق بـ العقل
الرجال يصلـون الى درجة الصفر من حـيث انعدام التفـكير.اي ان اجهزة
االخـتـبـار كـشـفت ان عـقل الـرجل يـؤشـر عـلى الـشـاشـة خـطـا مـسـتـويا ال
رأة كتـلة من نشـاط بسبب يوجد فـيه تصاعـد ملحـوظ.في ح كان عـقل ا
افـراطـهـا فـي الـتـفـكــيـر. في عـقل الــرجل يـوجـد صـنــدوق اسـمه صـنـدوق
الالشيء كـمـا يـدعوه مـارك جـوجلـر.وهـذا الـصـنـدوق فـارغ من ايـة افـكار
حيث يظل الرجل سـاكنا وال يـهتم بشيء ان ذهب الى ذلك الـصندوق.هذه
ــهــمــة ال تـنــطــبق دون ادنى شك عــلى عــقــول الــسـيــاســيـ الحــظـات ا ا
علومـات والتجارب كاذبة وغـير حقيقـية الن عقل السياسي في ابدا.هذه ا
العراق عبارة عن صـندوق للسرقة.ال يـوجد شيء اسمه صندوق الالشيء
حيث الفـراغ الكامل.يـوجد افراط فـي عملـيات الغش والـتفكـير السيء عن
تدبير عمليات سـرقة ال تكشف. االمريكان اغـبياء جدا الن كل اختباراتهم
ـفرطـة النـشاط.اذا فـكر الـسياسـي في العراق كذبـتهـا عقول سـياسـييـنا ا
فـسيـفـكـر في افـضل ثـمـار الصـفـقـة.وعـلى هـذا االساس ال تـوجـد مـنـطـقة
ساكـنـة في عـقـول سيـاسـيي هـذا الـزمن. انـهم يعـرفـون كـيف يـاخذون كل
ـزايـا بـرروها حتت االمتـيـازات دون الـشك حلظـة واحـدة انـهم يتـمـتـعون 
سـلـطة الـقـانـون.هم ال يـخـضـعـون انـفـسـهم لـضـغط الـسـلم الـوطـيفـي كاي

مـوظف في الــبـلــد.وفـوق هــذا تـراهم يــفـكــرون في احـسن
الــطـرق لــلــكــسب.انــهم راســمـالــيــون بــارعــون جـدا
عــصـروا الــســيــاســة فـانــتــجت جتــارة.يــالــهـا من
مــحــنــة.مــا يــحــدث هــنــا ال يــفــســر وال يــقــبل اي
تـاويل.حـتى االمـريـكـان لم يـسـتـطـيـعـوا ان يـفـكـوا

شفرة رأس السياسي عندنا.ياللمهزلة.

دعونا جنرب االستعانة بااليقونة التي توفرها تكنولوجيا التواصل والتي
هي بـرغم تـنـوعـهـا لـكـنـهـا تـخـتـصـر الـتـعـبـيـر عن بـعض احلـاالت و كـذلك
االشـارات و حتـاكي شــكل اشـيــاء يـدرك االنـســان اسـمـهــا من صـورهـا

الكارتونية.
ـزج بـ ـكن بـا ـوذج جتـريـبـي يـبـ لـنـا ان فــهم الـعـمـومـيــات  وادنـاه 
ا كتـوب و الرسم فـلو قلـنا ذهـبت لشراء كـيلـو غراماً من ال ??لكنـني  ا
تركته اليـام و احسـست باجلـوع و تناولت مـنه احسـست بغـثيان. ف??
واضــطــررت الخـذ ال ?الــذي كـتــبه لـي الـطــبــيب (لم اعــثــر عــلى ايــقــونـة

للطبيب).
الدواء كان فعـاال النه انتاج  ???و لكن سعره كان ??ماجعلني ??لكنني

وامام ال ??كنت مضطرا ان اغلق ?و ادفع و اخذ الدواء وامضي ب.?
ثال الذي يبدو لي انه يفيـد في شرح ال يربكه استخدام االيقونة انتهى ا
بل يوصل فكـرة ليس فقط عن ايـجابيـة وجودها ضـمن معجم "الـيكتـرونيا
سـتخدم الـقادر عـلى اختـيار اقرب التواصـل الذكي" بل ايضـا ايجـابيـة ا

الصور لنفسه ليعبر بها عن حالته.
االيقونـة ايضـا تخـتصر االشـياء وتـصور احـداثا مرت او تـوقعـات ماقد
يحدث لكنهـا ان لم تكن بغرض الكومـيديا فأنها تبـعث على احليرة فقد
تسأل عن شـخص فيـجيبك ب ?وهذا يدور بـ فرحه بك او يصـور حالته
احلالـية لك فـصور االشـارة قطـعيـة الداللـة مفـهومـة مثل  ??لكن صورة
ـا مثل الرد على النكتة ب?? احلالة التقدم تفسيـرا قطعيا اال بالتكرار ر
فـهي ان لم تــتـكــرر فـوق  ????سـتــخـلق لــدى مـرسل الــنـكــتـة انه تــلـقى

مجاملة من الذي كان يجب ان يضحك.
في عالم االعالم للصـورة مكانة تـفوق اخلبر ان كـانت الصورة واضحة
عـالم مطـروحة لـتكف الـتفـاصيل والـكتـابة تأتـي كوسـيلة تـوثيق لـلكالم ا
ومـا او للوصف وصـف النظـرات وكتابـة حروف الصوات احملكي او ا
كاالزيز لـلرصـاص والهـز للـرعد والـعصف لـلرياح وهـي اهم اختراع
يفوق النحـت تأثيرا و انتـشارا لكنـها تبقى تـتطلب مهـارت القدرة على
الكـتـابـة احـسـان الـقراءة بـعـكس الـكالم احملـكي الـذي هـو اوسع لـكنه

ايضا يحتاج جلهاز نطق قد يعدمه ذوو احتياجات خاصة.
ا وجد العاملون في القطاع االبتكاري التواصلي في االيقونات مادة ر
تخفيف عن ثقل التعبير تسمح بتواصل قدر االمكان ب طرف و اكثر
قـدمـوا فـيـهــا لـلـجـمـهـور رسـومــا تـنـوعت لـتـشـمـل اجلـنـسـ و الـفـئـات
العمرية و الوانا للبشرة ووسائط للتنقل واختصارات لعالمات االديان.

وتطورت لتقد ازياء قومية و عبارات تهنئة بأعياد.
هـذه ســيــاسـة ســوق الـتــواصل الــتي احـتــكــرت اهـتــمـام

الـنــاس فـشــكـلت مــرجـعــيـة ذهن تــمـكــنت من اسـر
قـبـلـ عـليـهـا فـصـار اجلهـاز الـذكي صـنـدوقا ا
اسود لـصاحـبه ينـشر فـيه لـلعـلن مواقـفه و يبث
من خالله للخواص مشاعره و كذلك صار سوق
الذكاء مطمحا يسعى اليه من لم يتم اسره لليوم.

??ان الفكرة وصلتكم?.

الكي هديعلي ا عادل عبد ا
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