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للشـخص الذي يثـبت تورطه بخـيانة
الـــوطن). من جـــهــته طـــالب الـــنــائب
كاظم فنجان احلمامي رئاسة مجلس
النـواب بتوفـير احلـصانة الـتقـاعدية
خلـبــراء الـتــفـاوض احلــدودي. وقـال
احلـــمـــامي في مـــذكـــرة رفـــعــهـــا الى
رئــيس اجملــلس  ان (نــداءات الــوطن
أعلى مـن كل التـشـريعـات الـوضعـية
ولـيس هـنـالك قـانـون قد أو حـديث
ـــــنع رجـــــال الـــــدولــــة مـن اصــــدار
االستثناءات العـمرية خلبراء العراق
ــفــاوضــات احلــدوديـة الــذين ال في ا
ــهــاراتــهم مــهــمـا ــكن الــتــفــريط 
تــوســعت أحــكــام قــوانــ الــتــقــاعـد
ومــهــمـا تــعــقــدت) واضــاف (حـتى ال
نـخـسـر حـقـوقـنـا الـسـيـادية فـي الـبر
واجلـو والـبـحــر البـد من االسـتـعـانـة
بــخــبـرائــنــا األكــفــاء والبـد مـن مـنح
وزارة اخلــارجــيـة صـالحـيــة تــمــديـد
خـدمــاتـهم او الـتــعـاقـد مــعـهم سـواء
أكــانـوا من مـالكـاتــهــا أم من مالكـات
الـــوزارات األخــرى وســـواء أكـــانــوا
يـعــمـلــون داخل الـعــراق أم خـارجه)
مــشـــددا عــلى وجـــوب ان (ال تــســري
عــلــيــهم الــتــشــريـعــات الــســيــاســيـة

واإلداريـة الـتي حتـول دون انـتـدابـهم
للعـمل في اللجـان احلدودية وحتول
دون تــشـــكــيـل فــريق تـــفــاوضي دائم
ومتماسك). واشار احلمامي الى عدد
ن من اخلبراء في مجاالت مـختلفة 
اســتــغـنت عــنــهم الــوزارات الســبـاب

مختلفة.
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وقــال ان هــؤالء (كـــانت لــهم صــوالت
ـــفــــاوضـــات وجــــوالت في مــــعـــظـم ا
احلـدوديـة مع دول اجلـوار وبـخـاصة
مع إيران والـكويت) ورأى ان (هؤالء
هم الــضـمــانـات الــوطـنــيـة الــسـانـدة
لـدعـامـاتـنــا احلـدوديـة الـسـيـاديـة في
البر والبحر). وفي الشأن نفسه اعلن
تنظيم (جتمع 1 أكتوبـر الوطني) انه
لن يعـتـرف بي اتـفاقـات بـهذا الـشأن.
وقـال في بيـان تـلـقـته ( الـزمان) امس
(أيــهــا الــغــيـارى مـن ابـنــاء شــعــبــنـا
الـــصــــابـــر احملــــتـــسـب لـــقــــد عـــاود
قدرات الظالميـون من جديد الـلعب 
عـراقـنـا فـلـم يـكـتـفـوا بـسـرقـتـهـا عـلى
مـــدى ســنـــ خــلت حـــتى نـــصــبــوا
أنفسهم قائم على مستقبل اجيالنا
الـــقــادمــة وكـــان اخــرهــا االتـــفــاقــيــة

هـــوشــيـــار زيــبــاري لـــغــايـــة الــيــوم)
ـعـلـنة الـتي ـلـفـات ا واوضـحت ان (ا
بحـثـها الـوفد بـحـسب ما  تـرويجه
عــــبــــر وســـائـل اإلعالم هـي تـــرســــيم
احلدود الـبحـرية وبـالتـأكيد الـكويت
ــســـتــفــيــد من الــتــرســيم الــذي هي ا
ســـيــوافق عــلـــيه هــذا الـــوفــد وفــتح
ـوضــوع قـد ــنـافــذ الــبـريــة وهــذا ا ا
يـــتــضـــمن الـــربط الــســـكــكـي ومــلف
لف اخملزي الذي التعويضـات وهو ا
يـعبّـر عن حـقـد حـكومـة الـكـويت على
الـشــعب الـعــراقي الـذي ال ذنب له في
سيـاسات الـنظـام السابـق) . وتابعت
أن (هذا الوفد فيما لو ورط نفسه في
إعطاء تـعهدات عـلى حساب الـسيادة
الـــعــــراقـــيــــة ســـيــــفـــتـح عـــلى وزارة
كن إغالقه إال بعد اخلارجية باباً ال 
إجـراء تـغـيـيـرات جذريـة وإصـالحات
شاملة في الوزارة) مضيفة (نأمل أن
ال يــكـون تــفــكـيــر الـبــعض ســطـحــيـاً
ويكـون مطمـئنـاً ألن قيـمة االسـتفادة
ا تبقى من التي حصل علـيها تكـفيه 
حياته فاألمر ال يـحسب بهذا الشكل
إذ يوجـد ادعاء عـام ومـحاكم وقـانون
عـقوبـات يـتـضمن عـقـابـاً قاسـيـاً جداً
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ــشـبــوهـة اخلــاصــة بـخــور الـزبــيـر ا
وإعالن الكويت رسميا انضمامه لها)
مـضـيـفـا (وهـنـا نـحـذر كل من تـسـول
ـقـدرات الـشعب من نـفسـه التـحـكم 
فعل كـهـذا وستـكون الـعـواقب قاسـية
عـلـيــكم). وتـابع الـبــيـان (نـضع األمـر
أمـام حكـومـة الكـاظـمي لـبيـان مـوقفه
ا يتناسب على وجه السرعة والرد 
وحجم العراق) وأردف (نخاطب دولة
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وجـــهت الـــنـــائــبـــة عـــالــيـــة نـــصــيف
انـتــقـادات لـطـريــقـة اخـتــيـار أعـضـاء
الــــوفـــد الــــعــــراقي الــــذي اجـــرى في
ـلــفـات الــكـويـت مـبــاحــثـات بــشــان ا
ـهـمـة بـ الـبـلـدين مـشـيـرة الى أن ا

آلـــيـــة اخـــتـــيـــار أعـــضـــاء الـــوفــد 
تــفـصــيـلــهـا عــلى (مــقـاس الــكـويت).
وقــالت نــصـيف فـي بـيــان إن (الــوفـد
الـعـراقي الـذي بحـث في الـكويت أول
همة ب البلدين يضم لفات ا امس ا
أشـــخـــاصـــا لـــيـــست لـــديـــهم خـــبــرة
بــالــقــوانـ الــبــحــريـة وال بــقــضــايـا
تـرسـيـم احلـدود وأشـخـاصــاً قـلـيـلي
اخلـــبـــرة بـــالـــعـــمل الـــدبـــلــومـــاسي
بــاإلضــافــة إلى الــشــخص الــذي وقع
عــــلـى تــــســــلــــيـم خــــور عــــبـــــد الــــله
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مــضــيـفــة (أمــا من نــاحــيـة اإلخالص
ــصـــالح لـــلـــقـــضــيـــة والـــدفــاع عـن ا
الوطـنـية فـالشـارع الـعراقي هـو الذي
يــحـكم ويــعـطي تـقــيـيــمـاً لــيس لـهـذا
الوفد فـقط بل لكافـة الوفود الـسابقة
منذ عهد  –وزير اخلارجية االسبق -
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رجع الـديني الـسيـد علي السـيسـتاني بـخارطـة طريق تضع وصف مراقـبون بيـان ا
االمور في نـصابـها الـصحـيح ازاء مـطالب الـشعب وعـدوا احملاور الـتي وردت فيـها
تحـدة في العراق جنـ بالسخارت دعما ثـلة اال ا خالل استـقبال السيـستاني 
لرئـيس الوزراء مصطفى الكاظـمي الذي قدم قبل اشهر بـرنامجه احلكومي وتضمن

رجع االعلى. طالب االساسية الواردة في بيان ا ا
وكـان الـســيـسـتــاني قـد اســتـقـبل في
مديـنـة الـنـجف بالسخـارت واكـد لـها
بكرة في ضرورة اجراء االنتخابات ا
مـوعدهـا وبـقـانـون مـنـصف وعادل ال
ـشـاكل كـما طـالب احلـكـومة يعـمق ا
بفتح ملفـات الفساد الكـبرى واعتماد
ـعــتــدين عـلى اجلـديــة في مالحــقــة ا
تـظاهـرين والقـوات االمنيـة والذين ا
ـراقـبون ـال الـعام. واكـد ا اضروا بـا
ان (هــذا الــدعم غـــيــر مــســبــوق ومن
ضي شأنه مـساعـدة الكـاظمي عـلى ا
في اخلطـوات التي قـطعـها حتى االن
وتنفـيذ جمـيع تعهـداته الى الشعب).
ومن جهـته قال الـكاظـمي عقب اعالن
بيان الـسيسـتاني مسـاء اول (بفيض
من الــتـقــديــر واالحــتـرام والــعــرفـان
ـرجع تـلـقـيــنـا تـوجـيـهــات سـمـاحـة ا
األعلـى السـيـد عـلي السـيـسـتاني دام
ــرجـــعــيــة ظــلـه). واكــد أن (مــســـار ا
الــرشـيــدة وإرشــاداتـهــا الــتي تــمـثّل
منطـلقات وأولـويات الشـعب العراقي
ـا هي دلـيـلنـا الـدائم نـحو الكـر إ
حتـــقـــيـق تـــطـــلـــعـــات شـــعـــبـــنـــا في
ـبكـرة احلرة والـنزيـهة االنتـخابـات ا
والعـادلة  وأن تـسـتمـر احلكـومة في
اخلطوات الـتي بدأت بهـا على طريق
احلفـاظ عـلى الـسـيادة وفـرض هـيـبة
الـــدولــــة ومـــحــــاربـــة الـــفــــســـاد رغم
مـــاواجــــهت وتــــواجه من حتــــديـــات
وعــراقـــيل). واضــاف إن (احلـــكــومــة
ـتـورطـ مـصـمـمـة عـلـى مـحـاسـبـة ا
رحلة بدماء الـعراقيـ وقد انتهـت ا
األولـى من إجـــــــراءات الـــــــتــــــحـــــــقق
والـــــتــــــقـــــصـي من خـالل إحـــــصـــــاء
الضحايا مـن شهداء وجرحى أحداث
تـشـرين  2019ومـا تالهــا وسـتــبـدأ
ــتــمـثــلـة ــرحـلــة الـثــانــيـة ا قــريـبــاً ا
بـــالــتـــحــقـــيق الـــقــضـــائي وحتـــديــد

ورفض الـــتــــدخل اخلـــارجـي ثـــوابت
ـرجـعـيـة الـرشـيـدة). واشار اكـدتهـا ا
الى انهـا (تعـبر عن تـطلـعات الـشعب
العراقي كنـا ومازلنا وسنـبقى نعمل
ـواطـنـة عـلـيـهـا من اجـل بـنـاء دولـة ا

ؤسسات).  وا
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ــنـــافــذ كـــمــا أشـــاد رئــيس هـــيــئـــة ا
احلـــدوديـــة عــمـــر عـــدنـــان الــوائـــلي
بتوجيـهات السيسـتاني التي أكد من
خاللــهــا (أن احلـــكــومــة مــدعــوة إلى
ــضي بـحـزم وقـوة في االسـتـمـرار وا
اخلـطـوات الـتي اتـخـذتهـا فـي سبـيل
تـــطـــبـــيق الـــعـــدالــة االجـــتـــمـــاعـــيــة
ـنـافـذ احلـدودية). والـسيـطـرة عـلى ا
رجع االعلى (وجه وب الوائلي أن ا
بضرورة حتس أداء القوات األمنية

تـورط بـالدم الـعراقي وتـسليـمهم ا
الى العـدالة). وقـالت بالسـخارت بـعد
ـــرجع الـــديــني فـي مــؤتـــمــر لـــقــاء ا
صــحــفـي انــهــا اكــدت اهـــمــيــة حــفظ
ســـيــــادة الـــعـــراق وعــــدم الـــســـمـــاح
بـالتـدخالت اخلـارجـيـة وفـرض هـيـبة

الدولة).
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واوضـــحت انـــهــا حتـــدثت فـي ثالثــة
امـــور هي (اجــراء االنـــتـــخـــابــات في
قرر بـقانون منصف وعادل موعدها ا
جلميع االطـراف وبسط هـيبـة الدولة
ــنـفـلت وفــتح مـلـفـات وكف الـسالح ا
الـفـسـاد الـكـبـيـرة في الـبـلـد حملـاسـبة
الـــفــــاســـديـن) مـــحــــذرة (من انـــزالق
ـنحـدرات خطـيرة اذا لم جتر العراق 
ـــقــبــلـــة في ظل هــذه االنــتـــخــابــات ا
الــــــــشــــــــروط) مـــــــشــــــــيــــــــرة الى ان
(السيـستـاني اكد خالل اللـقاء اهـمية
اجراء االنتخابات في موعدها احملدد
ـــشــاركــة ــواطــنـــ عــلى ا وشــجـع ا
بـصـورة واسـعــة وانه دعـا احلـكـومـة
ـــضي في اجـــراءاتــهـــا لــفــرض الى ا
هـيــبـة الــدولـة وســحب الـسـالح غـيـر
ــنــافـذ ــرخص والــســيــطــرة عــلى ا ا
احلدوديـة). والقت رؤى الـسيـسـتاني
اصـداء واســعـة مــحـلــيـا وخــارجـيـا
واكــدت جــمــيع الــقــوى الــســيــاســيـة
تـطــابق مــسـاعــيـهــا مــعـهــا بـرغم ان
محلل شككوا بطروحات هذه القوى
وحمـلـوها مـسـؤوليـة تـردي االوضاع
وتفاقم الفسـاد. واشاد رئيس مجلس
الـنــواب مــحـمــد احلـلــبــوسي بـبــيـان
الـسيـسـتـاني وقـال في تـغـريـدة على
بكرة النزيهة تويتر ان (االنتخابات ا
ومواجهة الفـساد فعال ال قوال وفرض
الــقـــانــون وهـــيــبـــة الــدولـــة وســحب
ــنـــفــلت وســـيــادة الـــدولــة الــسـالح ا

الـكويت حـكـومـة وشـعبـا وعـلى مـبدأ
حـسن اجلـوار بـأن اي تـعـامل بـارض
وسماء ومـياه العـراق ال نعترف به ال
مـن قـــريـب وال من بــــعــــيــــد حتت ظل
حكـومات نـصـبت من خارج حـدودنا)
وخـلص الى الـقـول انه (سـتـكـون لـنـا
كـــلــمــة الـــفــصل عـــاجال أم آجال ومــا
مصير الباطل اال الزوال واحلق يعلو

وال يعلى عليه وان كره الفاسدون).

كاظم فنجان احلمامي
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كان يسكن مـنذ ان باشرت معلما في مدارس أهوار قضاء اجلبايش وهذا ا
ـشاعـر تلـك الذكـريات الـتي قضـيتـها كـان وبيـئـته بالـنسـبة  هـاجس احالم ا
شاحيف والطيور القادمة من كل اء والقصب والسـمك وا هـناك عند امكنه ا
كـان الذي يـقال ان الطـوفان ابـتدأ منه جـهات األرض لتـقضي شـتائـها في ا
وان نـوح بنى فـيه سـفيـنة لـنـجاة الـبـشريـة وان السالالت الـتي صـنعت مـجد
اور وزقـورتـهـا كـانت تـتحـصن في أكـمـة الـقـصب وهي تـصـد غـزو اجلـيوش
الـتي جتيء من عيالم متجهة الى بابل او تلـك التي جاءت بجيوش اإلسكندر

قدوني من بابل لتغزو عيالم عبر األهوار .   ا
ستـشرقون انه من بقايا جنائن أساطير كان ( األهوار )الذي يعتقد ا هـذا ا
ون وانه كـان واحـدا من اغنى احلـلم الـسومـري في تـخيـل اركاديـا وعـاد ود
نتـجة ( القصب والسـمك والطير والقـيمر والرز الشـتال والسياحة الـبيئات ا
وحـتى اخلريط  وأضافوا الـيه كل هذا أسطورة الـزئبق األحمر ) لم ينل من
الـرعايـة ما يـكفي بل عاش طـوال أزمنـته استالبـا عجـيبـا حد الـذي تعرضت

فيه قراه الى الهدم واقتربت منه مدافع احلرب واتخذ القرار بتجفيفه .
لـيصبح هـذا التـجفيف من بـعض وسائل الـدعاية لـلمعـارضة الـعراقيـة لتزيح
ـتحـدة ومـنـظمـاتـهـا من اجل إعادة الـنـظام الـسـابق و االسـتنـجـاد بـاأل ا

احلياة الى األهوار.
في عام  2004وعـند بدايـة نشري لـسلسـلة عالم األهـوار في صحيـفة الزمان
ـائية الـدكتور عـبد اللـطيف جمال وارد ا كتب اإلعالمي لـوزير ا اتـصل بي ا
ـقـاالت وكـانت من بـعض أهـدافه وتـخـصـصه رشـيـد الـذي كـان يـتـابع تـلـك ا
ـائي واالجتـماعي  والتـقيت به في ـها ا وطـموحـاته تطـوير بيـئة األهـوار وعا
مـكـتـبـه ومن نـتـاج الـلـقــاء دعـمه لـطـبــاعـة ثالثـة كـتب عـن األهـوار وسـيـنـاريـو
سـينـمـائي وإصدار مـجـلة تـعتـني بـعالم األهـوار صـدر منـهـا عددين وتـوقفت

بانتهاء مهمة تكليف السيد الوزير .
رحوم والباحث الصوفي قاسم محمد وفي ذات الـوقت اتصل بي الصديق ا
عـبـاس واخـبـرني ان الـسيـد مـصـطـفى الـكـاظـمي يـشـرف عـلى مـوقع عـنوانه
كان وتطويره  فنشرت في موقع الـذاكرة العراقية وانه مهتم بأحياء ذاكرة ا
الـذاكرة مقاالت عديدة عن عالم األهوار وأظن ان بـإيعاز من السيد الكاظمي

قاالت تنشر بسرعة.  كانت ا
اآلن وقـد اصبح الـسـيد الـكاظـمي رئـيسـا لـلوزراء .وددت لـفت انتـبـاه السـيد
الـكاظـمي الى حـال األهـوار التي لم يـتـطور فـيـها شيء  وانه بـعـودة سريـعة

الى مــوازنـات سـنــوات مـا قـبـل وزارته سـيـرى ان اكــثـر من مــلـيـار دوالر 
صـرفهـا لتـطويـر بيـئة األهـوار وان في مالك الوزرات الـسابـقة هـناك حـقائب

وزارية لتطوير األهوار وإنعاشها .
ـشاريع كـانت مجـرد خرائط على ـنجز وا ـليـار دوالر واكثر تـبخـر وال اثر  ا
ـشـهد الـورق . المـدارس وال مـشافـي وال مراكـز تـرفـيـهـية سـيـاحـيـة  وكل ا
ـكـان مـرات ومـرات حـ يـقـطع اجلـيران هـنـاك هـو عـبـارة عن مـياه تـنـعش ا
ــنـابع عن دجــلــة والـفــرات يـصــيب اهل األهــوار الـهــلع واخلــوف من مـوت ا
ـرادي جــوامــيـســهـم وعــودة اجلـفــاف الـى األمــكــنـة الــتـي كــانت مــســرحــا 

مشاحيفهم ومواويل غنائهم.
اعـتـقد ان تـألـيف جلـنـة علـيـا النـعـاش األهوار وتـطـويـرهـا هي مـهمـة مـقـدسة
كان ا يحويه ا كنها ان جتلب اخلـير والفائدة على خزينـة الدولة  ووطـنية و
قدسة ـكنات اجلذب الـسياحي لوجود الـطبيعـة الساحرة واألضـرحة ا من 
ومن بـعـضـهـا مــرقـد الـنـبي الـعـزيـر . ومـديــنـة اور األثـريـة الـتي ال تـبـعـد عن
ضفاف األهوار من جهة سوق الشيوخ سوى  60ميال  وكذلك شجرة النبي
ـوارد االقتـصـادية الـهائـلـة واهمـها الـثروة ادم ع في الـقرنـة وغـيرهـا  عدا ا

كان حقوال شاسعة لزراعة الرز . كن أيضا ان يكون ا السمكية و
ـكـان أضـعه أمـام أنـظـار الـسـيد هـذا مـخـتـصـر لـلـتـصـور من اجل انـعـاش ا
الـوزيــر األول في دولــتـنــا . وأظن ان األهـوار واالعــتــنـاء بــهـا عــمال شـرفــيـا
ومـقدسا . وكان لي الشرف ان أكون اكـثر كاتب عراقي يكتب عـنها ( ثمانية

ناشدات . قاالت والبيوغرافيا وا ) كتب وعشرات ا
لـهذا اجد ان االنتـباه الى األهوار يـبدا أوال عن البحث عن
الي التي صرفت عـليها وتـبخرت .ومن ثم نخطط تـلك ا

وبجدية الى تطوير هذا العالم الساحر واالعتناء به.
ذلك هــو مـخــتـصــر رسـالــة األهـوار الى الــسـيــد رئـيس

الوزراء.

زيـارة رئيس وزراء الـعراق الـسيد مـصطـفى الكـاظمي إلى إقـليم كـوردستان
مـفتوحة عـلى قراءات عديـدة. واعتقـد أن ظهور مخـرجات اجلوانب اإليـجابية
من مـجيء الـسـيـد الـكـاظــمي مـرهـونـة بـنـتـائج هـذه الـزيـارة في األسـابـيع أو

. شاكل العالقة ب اجلانب قبلة السيما في مجال حل ا األشهر ا
ـهم والـشـغل الـشـاغل اآلن لـلمـواطـنـ هـو مـوضـوع الـراتب الذي  الـشيء ا
واطنون لديهم كل صائـرهم  وحياتهم لذلك ا يـشكل الهم األكبر إذ يرتبط 
وضوع. على الرغم من أن العقبات كثيرة وال احلق بـأن يهتموا كثيرا بهذا ا
ـعاجلات أو احللـول آنية السيـما لو كان تـوجد مؤشرات حـقيقيـة أن تكون ا
ـا سـتـبـقى ـشــاكل ر اجلـانب الـعــراقي لـيس له نـيـة احلـل الـسـريع لـهـذه ا
بـعض األمـور مـعـلقـا كـمـا هـو ومن زاويـة نظـرنـا جنـد  البـد من الـركون إلى
سـتمرة ب احلكومـة االحتادية واإلقليم من أجل حل فاوضات ا احلـوار وا

. شاكل العالقة ب الطرف ا
وضوع أحـبّه وأراده الشارع الـسيد الـكاظـمي رفع شعار اإلصالح وهـذا ا
الـعـراقي الـذي اصـبح أمـالــهم ورغـبـاتـهم… واآلن هـنـاك الـكـثـيـر من الـشـعب
الـعراقي احـبو بـساطته وتـعامـله بوصـفه مخـتلـفا عن جـميع الـقادة اآلخرين
ـا يحـقق الـكـاظمـي من إصالحات وحتـسـ حـياة ولـكن هـذا األمر يـتـعـلق 
ـواطـنـ نـحـو االفـضل فـإذا مـا تـوقف هـذا الـزخم اإليـجـابي سـيـضـعف وا

تعاطف الناس معه بالتزامن مع ما يتحقق من منجز على أرض الواقع.
ـفاوضـات مع احلـكـومة االحتـاديـة فأرى انه أمـا بـشأن مـوقف اإلقـلـيم في ا
يـتطلب ذلك موقفاً متماسكاً مشتركاً جلميع األطراف السياسية فإذا تفرقنا
ـشروعـة بل سنـفـقد أشـياء وتـشعـبـنا ال نـستـطـيع احلصـول علـى حقـوقنـا ا

أكثر كانت متاحة وحتت اليد. 
واطـنـ نحـو األفضل اعـتقـد أن حـمايـة إقـليم كـردسـتان وحتـس حـيـاة ا
ـؤسـسـات الـرسـمـيـة الـعـلـيا مـثـل رئـاسة يـجب ان ال يـكـون مـقـتـصـرا عـلى ا
ـان بل انه واجب جمـيع األحزاب الـسيـاسيـة. ليس االقـليم و احلـكومـة والبـر
لـدينا شكاً بأن هنـاك أناساً مخلصون ووطـنيون وعقالء وفي جميع األحزاب
صـلحـة الشـخـصيـة واحلزبـية ويـعمـلون من ـصلـحة الـعـامة عـلى ا يـؤثرون ا
ـصـالح العـامـة هؤالء ـؤسـسات الـرسـميـة وحـمايـة الـقـانون وا أجل تـقـوية ا
ـعرفـة واالخالص ان يقـدمـوا أعمـاالً كبـيرة يـستـطيـعـون بالـعقل واحلـكـمة وا

لشعبهم.
ـثـقـفـون يـجب ان يـكـونـوا حـذرين بـأن ال يـعـطـوا الـفـرصة  الـسـيـاسـيـون وا
إلضـعاف مكانة اإلقليم الدستـورية في الداخل وفي العراق اإلقليم والشعب
ــقـراطــيـة الــكـردســتــاني  هم من مــحـبي الــسالم والــد
يــســتــحــقــون مــكــانــة أفــضل وإني عــلى ثــقــة من أن
ـثـقفـ واخملـلصـ والـوطنـي الـشـباب والـشـابات ا

لـقـادرون عـلـى أن يـرفـعـوا من مـكـانــة اإلقـلـيم بـالـعـلم
عرفة. وا
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ـصـدرة لـلـنـفط أوبك ـنـظـمـة الـدول ا
فـي أســتـــقــرار االســـواق الــنـــفــطـــيــة
ـيـة  وان الـعـراق يـتـطلـع دائـماً الـعـا
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أكد وزيـر الـنفط إحـسـان عبـد اجلـبار
ـؤثر إسمـاعـيل على الـدور الكـبـير وا

  WLEM*« fOÝQð w  ‚«dF « —ËbÐ bOA¹  ËbMO —UÐ

 œ«bG³Ð UN OÝQð vKŽ ÎU UŽ ∂∞ —Ëd  Èd cÐ qH²% pÐË√

يسعى الى تقريب وجـهات النظر ب
اجلــمـــيع من أجـل حتــقـــيق االهــداف
مــجــدداً الــتــزام الــعـراق ــشــتــركــة  ا
بــــاتـــفـــاق خـــفـض االنـــتـــاج) . وقـــال
تـحـدث بـإسم الوزارة عـاصم جـهاد ا
أن أوبك أخـتـارت شـعـار مـاضٍ مُـكـلل
ـا بـالـنـجـاح ... ومــسـتـقـبل مُـشـرق   
ــنـاسـبـة مـن دالالت تـاريـخـيـة لـهـذه ا
ـؤثرالـذي لعبه تؤكد الـدور الكـبير وا
الـعـراق مـنـذ  60 عـامـاً  وان الـوزارة
بصدد التحضير الحـتفالية يحضرها
اكثـر من  25 وزيـراً للـنـفط والـطـاقة 
تتضمن فعاليات ثقافية وفنية تعكس
جــــــانــــــبــــــاً مـن األرث احلــــــضــــــاري
والــتـاريــخي لــلـعــراق) وتــمت أعـادة
تـأهيل وأعـمـار قـاعـة الشـعب بـبـغداد
عـلـى نـفـقــة وزارة الـنــفط و تـنــفـيـذ
ــشــاريع ــشـــروع من قــبل شـــركــة ا ا
الـنـفـطـيـة  حـيث  مـراعـاة احلـفـاظ
بنى عماري واجلمالي  على الشكل ا
الــقــاعــة  مع جتــهــيـزهــا بــتــقــنــيـات

الصوت واالضاءة احلديثة .

ــنـتــجـة لـلــنـفط و تــوحـيـد الــبـلـدان ا
مـواقـفـهـا  من اجل وضع وضع حـداً
لـهـيمـنـة الـشـركـات الـنفـطـيـة الـكـبرى
نتـجة  مـشيداً على ثروات الـبلـدان ا
ؤسـسة لـلمـنظـمة وهي بدور الـدول ا
العراق  ايـران  السعـودية  الكويت
 فـــنــزويـال الــذيـن  وضــعـــوا األسس
ثـاليـة للـتعـاون ب الدول بـادى ا وا
ـنـتـجـة لـلـنـفط والـتي أثـرت أيـجـاباً ا
عـــلى أســتـــقــرارالــســـوق الــنــفـــطــيــة

ية). العا
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وعــــبــــر بــــاركــــيــــنـــدو عـن (أمــــله في
ـنـاسـبـة في بـغـداد االحـتـفـال بـهــذه ا
التي شهدت والدة أوبك  ونتطلع الى
االجـتـمـاع جـمــيـعـاً في قـاعـة الـشـعب
لــنــؤكــد عــلى أهــمــيــة الــتــعــاون بـ
اجلـميع). فـيـمـا أكـد مديـر عـام شـركة
تسويق النـفط سومو مـحافظ العراق
نظمة عالء الياسري أن (العراق في ا
يــلـــعب دوراً مـــحــوريــاً ومـــؤثــراً  في
مـــنــــظـــمـــة اوبـك وأوبك بالس وانه

النفطية  والـعمل على ايجاد احللول
الناجعة لضمان االستقرار والتوازن.
وأشـــار أســـمـــاعـــيل الـى أن الـــعــراق
يتطـلع الى استضـافة أحتـفالية أوبك
ناسبة مرور  60 عاماً في بغداد دار
السـالم قبل نـهـايـة العـام  وفي قـاعة
الـشـعـب الـتي اسـتـضــافت االجـتـمـاع
الــتــأســيـسـي عـام   1960 الى جـانب
نـظمة أستضـافة االجـتماع الـوزاري 
أوبك وأوبك بالس  ونــأمل حــضـوراً
مــكـثــفــاً لــوزراء الـنــفط والــطــاقـة في
ـهـتـمـ ـنـتـجــة الى جـانب ا الـدول ا
بـصــنـاعـة الــنـفط والـطــاقـة وعـدد من
همة ووسائل االعالم  الشخصيات ا
حيث أعدت الوزارة منهـاجاً احتفالياً
ــنـاسـبـة . من مـتــمـيـزاً يـلــيق بـهـذه ا
نظـمة الدول جانبه أكـد األم العـام 
صدرة للنفط اوبك  محمد باركيندو ا
نـاسبة التي (أهميـة االحتفال بـهذه ا
شـهــدت والدة مـنـظــمـة  أوبك قـبل 60
عاماً في بغـداد) وكان حدثاً تـاريخياً
مهماً  وبداية مهـمة لتجمع وتضامن

الى حتــقــيق مــزيــد من الــتـعــاون مع
ـــنــظــمــة ـــنــتــجــ االعـــضــاء في ا ا
ـشـتـركـة . وقـال لـتـحـقـيـق االهـداف ا
اســمــاعــيل في بــرقــيــة  تــهــنـئــة الى
نـظرائـه من الـدول االعضـاء في أوبك
ـنــاسـبــة ذكـرى مـرور  60عـامـاً عـلى
ـنظمـة في بغداد عام 1960 تأسيس ا
أن (الــعـراق ســاهم مـع االعـضــاء في
أوبك ومـنـذ تأسـيـسـهـا عـلى صـيـاغة
ـنــظـمـة ــبـادى الــرئـيــسـيــة لـهــذه ا ا
وااللــــتــــزام بـــهــــا من أجـل حتـــقــــيق
ـشـتـركـة  هـذه ـصـالح واالهـداف ا ا
ــبـــادى الــتي  أكـــدت عــلى أهـــمــيــة ا
ـنـتـجـة عـلى ثـروتـها سـيـادة الـدول ا
الـية الـنفـطـية وتـسـخيـر عـائداتـهـا ا
من أجـل الــــــنـــــــهــــــوض بــــــالـــــــواقع
االقـتــصـادي والـتـنــمـوي لـبــلـدانـهـا 
مشـيراً الى أهـمـية احلـوار والتـعاون
ــــنــــتـــجــــ اآلخـــريـن من داخل مع ا
ــنـــظــمــة و من خـــارجــهــا  بــهــدف ا
الـــتـــصــدي الـــواقـــعي لـــلــتـــحـــديــات
واالزمــات الـــتي تـــعــصف بـــالــســوق
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ـركـز الـعـراقي لــلـدراسـات اآلسـتـراتـيـجـيـة نـدوة يـقـيم ا
ــبـكــرة: الــتـحــديـات بـعــنــوان (اإلنـتــخـابــات الــنـيــابــيـة ا
والفـرص).  وقـالت بطـاقـة دعـوة تلـقـتهـا (الـزمان) أمس
ـركز الـدكـتور غـازي فـيصل حـس أن بتـوقيـع رئيس ا
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(الندوة ستتـناول عرض ومنـاقشة مجمـوعة من البحوث
ـتـعـلـقـة بـالـنـقـاشـات الـدائـرة حـالـيـاً حول والـدراسـات ا
ـلـحق اخلاص بـالـدوائر موضـوع قـانون اإلنـتـخـابات وا
اإلنتخابية وذلك صباح اليـوم الثالثاء في قاعة كلكامش

في فندق بابل).

وان تــــتـــــسم بــــدرجــــة عـــــالــــيــــة من
هـنيـة في أداء مـهامـها االنضـبـاط وا
ــوكــلــة إلــيـــهــا ودعــوة ســمــاحــته ا
احلـكـومـة إلى اتـخـاذ خـطـوات جـادة
ـكـافـحة الـفـسـاد وفتح واستـثـنـائـية 
لفات الـكبرى في هـذا الشأن حسب ا
اإلجراءات القانونية  لينال كل فاسد

جزاءه الـعادل وإعـادة حـقوق الـشعب
منه مـهمـا كان وقـعه وداعمـوه). وأكد
الوائلي في بيان تلقته (الزمان) امس
رجـعية أعطت وصفا أن (توجيهات ا
دقـيــقـا جملـريــات الـســاحـة الـعــراقـيـة
بتـفـاصـيل دقـيقـة تـنم عن درايـة تـامة
رحـلة الـراهنـة واحلاجة قـتضيـات ا

محمد احللبوسيمصطفى الكاظمي علي السيستاني
لـحة لـتكـاتف جـميع األطـراف لدعم ا
الـتـوجـهـات احلـكـومـيـة وبـرنـامـجـها
اإلصالحي من خالل تـعـظـيم إيرادات
الدولـة وفـرض هيـبة الـدولـة لتـخطي
ـالـية واالقـتصـاديـة والعـبور األزمة ا
بـــشــعـــبــنـــا الــعـــزيــز إلى بـــر األمــان

.( واالستقرار والعيش الكر



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

 »U¼—ù« ¡«dł …—ÒdC²*« oÞUM*« l¹—UA  cOHM²  m U³  ‚öÞSÐ V UD¹ VzU½
 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

طالب النـائب عن ديالى أحـمد مـظهر
ــالــيـــة بــإطالق اجلــبـــوري  وزارة ا
ـشـاريع صـندوق بـالغ اخملـصـصة  ا
ـتـضـررة من ـنـاطق ا إعـادة إعـمـار ا
االرهاب لعام 2020 مشـيراً إلى عدم
توزيـعـها بـشـكل عادل بـ الـوحدات
تـضررة من اإلرهاب. وقال االدارية ا
امـس (نطـالب اجلـبـوري لــ (الـزمان)
الـية بـإطالق مبـالغ صندوق وزارة ا
اإلعمـار لـتـنفـيـذ مشـاريع خـدمـية في
ــتــضــررة جــراء االرهــاب ــنــاطق ا ا
على الرغم من انـها مشـاريع صغيرة
لم تـــلب احلـــاجـــة خالل الـــســـنــوات

اضـيـة) .  واوضح اجلـبوري  إلى ا
أن  (مــــشــــاريع صــــنـــدوق اإلعــــمـــار
تـنـفس الوحـيد لـلمـناطق أصبـحت ا
التي دمرهـا داعش أو تضررت جراء
اجتياح الـتنظيم لـها خالل السنوات
ــــاضــــيــــة) . واكــــد اجلــــبــــوري ان ا
(مـشـاريع صـنـدوق االعـمـار لم تـوزع
ـتـضررة ـنـاطق ا بـشـكل عـادل بـ ا
جـراء االرهــاب في مــنـاطـق الـعــظـيم
ــنـصــوريـة والــسـعــديـة وجــلـوالء وا
ـــقـــدادي) مـــبـــيـــنـــا ان وشـــمــــالي ا
ـــشــاريـع لــو وزعت بـــشـــكل عــادل (ا
ووجـهت االمـوال بـالـشـكل الـصحـيح
ــنـاطق لــكــانت كـافــيــة لــبـنــاء تــلك ا

تضـررة بالـكامل). وشـدد اجلبوري ا
عــــلـى  (ضــــرورة تــــوزيـع مــــشــــاريع
صــنـــدوق االعــمــار نـــحــو الــوحــدات
االداريــــة الـــتي تــــعـــرضت لــــلـــدمـــار
والـتــخـريـب في  ركـائــزهـا اخلــدمـيـة
والتي الزالت تعاني اثاره حتى اآلن)

 .
وفي قـضاء بـعـقوبـة قـال القـائـممـقام
عبـد االـله احلـيـالي  لــ (الـزمان ) ان
(شـركـة مـحـلـيـة مـتـخـصـصـة اجنـزت
وذجيـة تتألف من 12 بناء مـدرسة 
ـلـحـقات االداريـة في صف مع كـافـة ا
بعقوبـة بتمويل مـباشر من قبل اال

تـحدة بـكـلفـة تصل الى  نـحو 500 ا

الـف دوالر امــــــريـــــــكي ).  واضــــــاف
ـــــدرســـــة والـــــتي احلـــــيـــــالـي ان (ا
ـئـات من الـطـلـبـة في سـتـسـتـقـطـب ا
مـنـطـقـة ذات كــثـافـة سـكـانـيـة عـالـيـة
تـحدة في تمـثل اول مشـروع لأل ا
ـدرسـيـة ديـالى لـدعم مــلف االبـنـيـة ا
خاصـة وان احملـافـظة بـحـاجة لـبـناء
من 400-300 مـدرسـة لـسـد الـنـقص
ـدرسـة خــاصـة بـعـدمـا في االبـنــيـة ا
دمــر االرهــاب الــكــثــيــر مــنــهــا خالل
اضية) . ومن جانب آخر السنوات ا
قال  قائممقام قضـاء بعقوبة عبدالله
احلـــيــــالي لـ (الــــزمـــان ) ان  (وضع
دائــرة بـلــديـة بــعـقــوبــة يـحــتـاج الى
حلـول عاجلـة إليقـاف الفسـاد الكـبير
في اروقـته مــضـيـفـا ان  % 70 من
مـوظـفـيـهـا تالحـقـهم شـبـهـات فـسـاد
مالي واداري) .  واكـد احليالي  الى
انــهــا (الــدائــرة االعــلى في مــعــدالت
الـفسـاد عـلى مـسـتـوى ديـالى داعـيا
الى اجراء عاجل بـنقل جزء كـبير من
مــــوظـــــفــــيـــــهــــا الى دوائـــــر اخــــرى
ـوظــفـ اخـريـ او واسـتـبــدالـهم 
فـتح حتــقــيق مـوسع وشــامل في كل
الشكاوي والقـضايا مشيرا  إلى أن
ـــواطن يـــدفـع الــثـــمـن بــســـبـب مــا ا
يحصل في دائـرة حيويـة ومهمـة لها
ـــصـــالح آالف عالقــــات مـــبـــاشـــرة 

 . ( واطن ا
فـــيــمـــا اوضح  مـــديــر اعالم صـــحــة
ديالى فـارس العـزاوي   لـ (الزمان) 
ان (مشـروع بـناء 3 مسـتـشفـيات في
مــدن بــلــدروز- مــنــدلي- بــني ســعــد
وصل الـى نـــسب اجنـــاز بـــلـــغت 50
ــئــة وهــو مــؤشــر ايــجــابي عــلى بــا
ســــــرعــــــة الــــــعــــــمل خــــــاصــــــة وان
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كـشفت هـيـئة الـنـزاهـة العـامـة عن صدور
ـديـر الـعـام لـتـربـيـة قـرار تـوقـيف بــحق ا
ادَّ نينـوى األسبق; اسـتناداً إلى أحـكام ا
ة (340© من قــانـون الــعــقـوبــات. وافـادت
دائــرة الــتــحــقــيــقــات في الــهــيــئــة وفي
ة التي حققت معرض حـديثها عن الـقضيـَّ
فـيهـا وأحـالتـهـا إلى الـقضـاء أفـادت بأن
الـسـيــد قـاضي مـحـكـمــة حتـقـيق نـيـنـوى
اخملـتـصـة بقـضـايـا الـنـزاهـة أصـدر قراراً
ـديــر الــعــام لـتــربــيـة ــتـهـم ا بـتــوقــيف ا
احملافظـة األسبق; عـلى خلـفيَّة اخملـالفات
ـبـرم بـ ـرتــكـبـة في الـعـقـد ا ـغـاالة ا وا
مديـريَّة تـربـية احملـافظـة وإحدى شـركات
جتــارة الــســيــارات. ولــفـتـت الـدائــرة في
بـــيــــان تـــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) امس إلى أن
ة حتـقــيق الـهـيـئـة في (حتـقـيــقـات مـديـريـَّ
نينوى سـبق أن  قادت إلى وجود مغاالةٍ
في الـــعــقـــد تــقــدر ب (2.100.875.000©
مــلـيـاري ديـنـار ومــخـالـفـات لـتــعـلـيـمـات
تنفـيذ العقـود احلكومـيَّة). وكانت الـهيئة
قـد أعـلـنت في الـثـالث والـعـشـرين من آب
دير اضي عن صدور أمـر قبضٍ بـحق ا ا
الـعـام لـتـربـيـة نـيـنـوى األسبـق; خملـالفـته
تعليـمات العقـود ووجود مغاالة في أحد

ديريَّة.  العقود التي أبرمتها ا
والقت دائـرة االسـتخـبـارات القـبض على
مـتـهمـ يـتـاجران بـبـيع األسـلحـة الـغـير
مرخصة في بغداد.  وقال بيان (من خالل
ورود مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة عن وجـود
مـتـهـمـ يـتـاجـران بـبـيع األسـلـحـة بدون
موافـقـات رسمـية حـيث  تـشكـيل فريق
عـــــمـل مـــــخـــــتص مـن مـــــفـــــارز وكـــــالــــة
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ـتــمـثـلـة بــأسـتـخـبـارات االسـتــخـبـارات ا
الشـرطة االحتـادية في وزارة الـداخلـية و
الـقبض عـلـيهـمـا بعـد نـصب كمـ مـحكم
ـشـهـود في مـنـطـقة حي لـهـمـا وباجلـرم ا
الـــعــامل واضـــاف الــبــيـــان انه  ضــبط
داخل الــعـجــلـة الـتي يــسـتــقـلـونــهـا عـلى
قــاذفـتـ وصــاروخـيــهـا وثالثــة رمـانـات
يــدويــة وحـشــوة قــاذفه وخــمس عــبـوات
وبطارية تـستخـدم للتفـجر. وقد  ضبط
ــحــضــر ضـبـط اصـولـي وايـداع ــواد  ا
ــتـهــمــ الـتــوقــيف التـخــاذ اإلجـراءات ا

القانونية بحقهما). 
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ـســتـمــرة لـقـواطع ــتـابــعـة ا ومن خالل ا
صادر القت مفارز سؤولية وتسخير ا ا
ــــتــــمـــثــــلـــة وكــــالــــة االســـتــــخــــبـــارات ا
بــأســتـخــبــارات الـشــرطــة االحتــاديـة في
وزارة الداخـليـة الـقبض عـلى ارهابي في
ــطــلـوب وفق مــركــز مــحـافــظــة كـركــوك ا
ادة 4/ إرهاب النـتمـائه لتـنظيم أحكـام ا
داعش وقـــال بـــيـــان ان (االرهــابـي عــمل
كأعـالمي لعـصـابات داعش اإلرهـابـية في
مــايـســمى قــاطع الـريــاض واليـة كــركـوك
ومـن خالل الــتـــحــقــيـــقــات األولـــيــة مــعه
اعــتــرف بــانــتـــمــائه لــتــلـك الــعــصــابــات
اإلجــرامـــيـــة وكــانـت مــهـــمـــته مـــنــتـــجــة
الــفــيــديــوهــات اخلـــاصــة بــالــعــمــلــيــات
واطن اإلرهابية ضد القـوات األمنية وا
وبثـها من خالل وكـالة أعمـاق الداعـشية
وهـو من عـائـلـة داعـشـيـة لـديـة اثـنـان من
اخـوتـة ووالـدة والـذي  تـصـفـيـتـهم من
قـــبـل عـــصـــابـــات داعش بـــسب خـالفــات
مـالــيـة. حـيـث  تـدوين أقـوالـه واحـالـته

للـقضـاء إلكمـال أوراقه التـحقـيقـية لـينال
جــزاءه الـعــادل). وأقـدم فـي كـركــوك عـلى
قــتل شـخص مــعـاجلــروحي  بـعــد دخـول
داره ( تــكــيـــة ) وذلك لــغــرض مــعــاجلــته
بواسطة العالج الروحي. وأظهرت وقائع
الـدعـوى ومـدونـاتهـا حتـقـيـقـاً ومـحـاكـمة
ومن سـيـر الـتــحـقـيق واحملـاكـمـة  أنه في
نيسان 2019 صباحاً في كركــــوك حـــي
تـــهم ( ق . ز ) بالذهاب اخلضراء قـــام ا
ـعاجلته الى (تكـية ) اجملنى عـليه (ح.ع) 
بـواسـطة الـرقـيـة الشـرعـيـة وبعـد أنـتـهاء
دوامه الرسمي كونه منـتسب الى مديرية
ـنـشات فـي كركـوك وكـان يـحمل حـمايـة ا
سالحه نوع كالشنـكوف نص أخمص مع

ــلــؤـــة بــأطالقــات حــيـة مــخــازن ســتــة 
وأثناء وصوله في التكية حصلت بينهما
مشادة كـالمية وقـام اجملنى عـليه بأطالق
ـسدس الذي كان عدة عيـارات نارية من ا
ـتــهم وأصــابــته بــعـدة يــحــمــله صــوب ا
ـتـهم بـالـرد عـلـيه بـأطالق طـلـقـات فـقـام ا
العـيارات الـناريـة علـيه بواسـطة السالح
ــا أدى الى أصـابـته الـذي كــان يـحـمـله 
بــأربــعـة عــشــر أطالقه نــاريــة في أنــحـاء
مــخـتــلـفــة من جـســمه ووفــاته في احلـال
بسبب نزف دموي داخل الدماغ واجلوف
ــدعــ الــصــدري. ولــدى تــدوين أقــوال ا
بــاحلق الـشــخـصـي عـلى احلــادث أفـادوا
أنــهـم حــضــروا الى مـــحل احلــادث بــعــد

مسجون بعد
ادانته
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ونـرى ان يكـون دعم الـتـمور النـشـاط
ـعـبأة بـنـسـبة ـصـنـعة وغـيـر ا غـير ا
ـصــنـعـة وتــكـلـيـف الـشـركـة أقل من ا
العـراقيـة لـتصـنيع وتـسـويق التـمور
وبإشـراف الـتـجارة/ الـشـركة الـعـامة
لــلـــمــعــارض واخلــدمـــات الــتــجــاري
الـعـراقــيـة بـإنــشـاء بـورصـة لــلـتـمـور
الـــعـــراقـــيـــة وذلك الهـــمـــيـــتـــهـــا في
اســتــقــااللــيـــة تــســويق الــتــمــور في
كـمـا ـيـة  الـبـورصـة  واالسـواق الـعـا
تكلف الوزارة بتسهيل إجراءات منح
إجـازات تــصـديــر الـتــمـور وجــعـلــهـا
تسير بـصورة انسـيابيـة لكي يضمن
ـناسب الـتجـار تـصـديـرهـا بـالـوقت ا
ي عـلى الـتـمـور ودعـوة لـلـطـلب الـعـا
الشـركة الـعراقـية لـتصـنيع وتـسويق
الـتـمـور بـتـقـد رؤيا مـحـددة وبـديل
سـتخدم في ثـيل ا عن غاز بـروميـد ا
تبخـير وتعـقيم التـمور من احلشرات
على ان ـيـاً الذي مـنع اسـتـخدامه عـا

يتـضـمن البـرنـامج سقف زمـني مـلزم
ـسـتــلـزمـات لـلــتـطـبــيق مع حتـديــد ا
ــــطــــلــــوبــــة لــــلــــشـــروع والــــكــــلـف ا
جـودة بـاالــسـتــخـدام وذلك لــتـعــزيـز 

التمور العراقية).
ــشـروع مـطــالــبـة بـ (إعــادة الـعــمل 
ة غـير تأهـيل بسـات الـنخـيل القـد
نـــظــامـــيــة الـــزراعـــة الــذي هـــو احــد
مشاريع اخلطـة االستثمـارية للزراعة
تـضمن دعم أصـحابـها بـالفـسائل وا
اجملانـية عـلى تـكون من ضـمن قائـمة
االصـنــاف احملــددة من قــبل الـلــجــنـة
ومـنـحـهم قــروض مـيـسـرة والـزامـهم
ـسـافات احملـددة لـلـزراعة بضـوابط ا
لـكي تـعـتـمـد فـيـهـا عـمـلـيـات اخلـدمـة
ـيـكـانـيـكـيـة واسـتـخـدام مـنـظـومات ا
الـــري بــالـــتـــنــقـــيط بـــهـــدف تــقـــنــ
مــشــددا عــلى (اعــداد قــاعــدة ــيــاه) ا
بـيــانـات مــتـكــامـلــة لـقــطـاع الـنــخـيل
والـتـمــور لـرفع قـدرات الــعـامـلـ في
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رأت جلـــنــــة االمـــر الـــديــــواني الـــتي
ـعــاجلـة الــسـلــبـيــات الـتي تـشــكـلـت 
يعاني منها قطاع النخيل في العراق
وجـود مـشــاكل وحتـديـات تــراكـمـيـة
الـتي اثـرت بــشـكل مـبـاشــر عـلى قـلـة
اعداد النـخيل وانـخفاض انـتاجيـتها
من الـتـمـور و اصـبـحت غـيـر مـجـزيـة
مـــشــددة عـــلى ضــرورة اقــتـــصـــاديــاً
الـــنـــهـــوض بـــالـــقـــطـــاع بـــجـــوانـــبه
الـتـسـويـقـيـة والـتـصـنـيـعـيـة وبـشـكل
مــســـتــدام لـــرفع قــيـــمــته ولـــضــمــان

ية.  نافسة باالسواق العا ا
وقالت الـلجـنة الـتي تـشكـلت برئـاسة
مسـتـشار وزيـر الزراعـة مـهدي ضـمد
الـقيـسي وعـضـويـة عـدد من اخلـبراء
ــســـؤولـــ ان (اغــلب الـــدراســات وا
ـتـعـلـقــة بـالـتـمـور في االقـتـصـاديــة ا
العـراق تركـز على اعـداد النـخيل ولم
ــرغـــوبــة تـــتــطـــرق الى االصـــنـــاف ا
ـية التي طلـوبة في االسـواق العا وا
ردودات الـنقـدية تسـهم في تعـظـيم ا

لتجارة التمور).
وشددت الـلـجـنـة على (تـشـكـيل جلـنة
بــرئـــاســة االمـــانــة الـــعــامـــة جملــلس
ــثــلي وزارات الــوزراء وعــضـــويــة 
ـائـية ـوارد ا الـزراعة و الـتـجـارة و ا
ـعـادن/ والـتـخــطـيط و الـصـنــاعـة وا
مديـرية التـنمـية الـصناعـية والـشركة
الـــعـــراقـــيـــة لـــتـــصـــنـــيع وتـــســـويق
ـثل والــقـطــاع اخلــاص و  الـتــمــور
منتـجي ومصـنعي ومـصدري الـتمور
لوضع خطة ستراتيـجية شاملة تركز
الفـتـا عـلى زيـادة انـتـاجــيـة الـنـخـيل)
الى ان (تــتـــضــمن اخلــطـــة الــتــوسع
العمـودي الذي يـعني زيـادة انتـاجية
النخلة الواحدة بدالً من زيادة اعداد
النخيل بإنتاجية منخفضه  واعتماد
الـري بـالـتـنـقـيط لـتـقـنـيـ اسـتـخدام
ـــيـــاه وجلــــدواهـــا االقـــتـــصـــاديـــة ا

ـرغـوبـة وحتـديـد أصــنـاف الـتـمــور ا
الئمة لبـيئة العراق الزراعية ياً ا عا
واحلـد من الـتـوسـع بـزراعـة اصـنـاف
وكـــذلك الـــنـــظــر الـــتـــمـــور الــرطـــبـــة
بـتــوصـيــات الـلــجـان الــتـخــصـصــيـة

ذكورة لغرض أقرارها). ا
WM' qOJAð

مـضـيــفـا (وتـشـكــيل جلـنـة مــخـتـصـة
ـائــيــة وعـضــويـة ــوارد ا بــرئـاســة ا
ـــالــيـــة/ دائــرة ـــثــلـي الــزراعـــة وا
عـقــارات الـدولـة والــهـيــئـة الـوطــنـيـة
لالســتــثــمــار ومــديــريـة الــزراعــة في
ــعـنــيـة تــكـون مــهـمــتـهـا احملـافــظـة ا
تخصـيص االراضي وجعـلهـا جاهزة
للقطاع اخلاص لغرض أقامة بسات
الــنــخـيـل وفق الــضــوابط والــشـروط
التي حددتهـا دائرة البسـتنه وأهمها
واستخدام متر سافة 8*8  الزراعة 
عـلى ان مـنـظـومـات الـري بــالـتـنـقـيط
داعـية الى ـتاحة) تشـمل بالـقروض ا
(تكليف وزارة التجارة بدعم تأسيس
جــمــعــيــات وشــركــات مــتــخــصــصــة
للـنخـيل والـتمـور وتـبسـيط إجراءات
سـاهمـة الفـاعلة تسـجيـلهـا لغـرض ا
ـكـننـة في خـدمة الـنـخيل في ادخال ا
الــــتـــــكــــريب والـــــتــــلــــقـــــيح واخلف
والـتركـيس والـتـكـمـيم واجلـني  على
ان تــتــولى اجلــمــعــيــات والــشــركـات
الـتــخـصــصـيــة مـهــمـة اقــامـة مــراكـز
لتسويق الـتمور بصـورة مباشرة من
اصــحــاب الـبــســاتـ في ــنـتــجـ  ا
نتـجة للـتمور ومـفاحتة احملافظـات ا
أمــــانــــة بـــــغــــداد والــــبــــلــــديــــات في
احملـافـظــات لـتـخــصـيص اراضي من
اجل اقامـة معـارض لتـسويق الـتمور

صنعة). ا
وتابع ان (عـلى التـجارة زيـادة نسـبة
غلفة عبئة وا دعم صادرات التمور ا
ـصنـعة مـحـليـاً ليـكون ومنـتجـاتـها ا
مـــجـــزي ومــشـــجع الســـتـــمـــرار هــذا

قطاع النخيل وبنـاء قدراتهم لتطبيق
ـــعــامالت الــزراعــيــة ــمــارســات وا ا
وتــقــد الـــدعم الــفــنـي لــلــمــزارعــ
ـزارع الـنـسيـجـية للـتـوسع بـإنـشاء ا
وذلك لــتــلــبــيــة االحــتــيـاج لــلــنــخــيل
ـتـزايـد عـلـيـهـا ولـضـمـان نـوعـيـتـها ا
ــتـهـا من االمــراض االنـتـقــالـيـة وسـا
عـلى ان يـرتـقى هذا جراء االسـتـيـراد
ـركـز لــيـكـون دائــرة عـامـة لـلــنـخـيل ا

والتمور ضمن هيكلية الوزارة).
—uL² « W¹ULŠ

واختتمت الـلجنة تـوصياتهـا بالقول
عـنية حـماية الـتمور (على اجلهـات ا
احملـلـيـة ومــنـتـجـاتــهـا من خالل مـنع
ــنــافـذ احلــدوديـة االســتـيــراد عــبـر ا
نوعة عابر غير الرسمية كونها  وا
ـوجب قـانـون احلـجـر الـزراعي رقم
نـظـمة ـة ا 76 وتكـلـيف دائرة اجلـر
ـتـابـعـة وضـبـط الـتـمـور االجـنـبـيـة
ـــتــــداولـــة في االســــواق احملـــلـــيـــة ا

وجب ومحـاسبـة احلـائزين عـلـيهـا 
القـوان الـنافـذة). واكد رئيـس جلنة
ــيـاه واالهـوار الـنــيـابـيـة الـزراعـة وا
سالم الشـمـري اهمـيـة عودة اسـطول
طــيــران مـكــافــحــة االفــات الــزراعــيـة

للعمل خالل الفترة النقبلة. 
وقــــال في بــــيـــان صــــحــــفي امس ان
(عـودة طـيـران مـكـافـحـة االفـات  بـات
ضرورة مـلحـة لـدعم االنتـاح الزراعي
وزيادته). واضـاف الـشمـري ان (على
ــعـــنــيـــة الــبـــدا الــفــوري اجلــهـــات ا
بـصــيـانــة الـطـائــرات اخلـاصــة لـهـذا
الـغـرض والـكـشـف عن حـاجـاتـهـا من
قـطع غـيـار ومـعـدات خـاصـة من اجل

عودتها السريعة للمكافحة). 
وشدد عـلى (اهمـية هـذا االمر خـاصة
وان كـثـرة االفـات الــزراعـيـة وخـاصـة
التي تصـيب النـخيل بـات امرا مقـلقا
من الـضـروري الــقـضـاء عـلــيـهـا عـبـر

كافحة اجلوية). ا
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ـسـتـشـفـيــات تـبـنى بـطـريق الـبـنـاء ا
السريع بتمويل ودعم مباشر من قبل
وزارة الصـحـة) . واضاف الـعزاوي 
ـستـشـفـيـات الـبـيـضاء ان (مـشـروع ا
دن الـثالث  سـيـوفر 70 سـرير فـي ا
بـاإلضــافـة الى مـخــتـبـرات واجــنـحـة
واقــسـام طــبــيــة مـتــطــورة مع كـوادر
مـتـخـصـصــة ومـبـنى إلقـامـة االطـبـاء
وبقية االختـصاصات االخرى)  الفتا
سـتـشفـيـات ستـكـون اطار الى ان  (ا
بـالغ االهمـيـة لـلتـخـفـيف من الـضغط
ركزية من على مستشفيـات بعقوبة ا
نــاحـــيــة اجــراء الــعـــمــلــيــات ورقــود

رضى) .  ا
W¹d  ·«bN²Ý«

وفي ناحية مـندلي قال مديـر الناحية
وكـــالــة مـــازن اكــرم  لـ (الـــزمــان) ان
(ازمـة الــعـطش احلـادة الــتي ضـربت
حــوض الـنــدا والــذي يـتــألف من 25
قريـة زراعيـة انـتهت بـعد مـرور ثالثة
اشهر قـاسيـة مرت بهـا القـرى بسبب
عـدم وصــول مـيــاه الـنــهـر الـرئــيـسي
غذي حملـطات االســـــالة واالراضي ا

الزراعية) .
 واضــاف  اكـــرم  ان (وصــول مــيــاه
النـهر وبـدء محـطات االسـالة بالـعمل
انــــقــــذ 7 االف اســـــرة من الـــــنــــزوح
الـقسـري سب الـعـطش مـؤكـدا وجود
خطـة لكري وتـطهـير النـهر الـرئيسي
ـغـذي لـلـقــرى من اجل خـلق مـرونـة ا
ـيــاه بـاإلضــافـة الى رفع في حـركــة ا
الـتــجــاوزات الـتي كــانت وراء االزمـة

اضية) . خالل االشـــهر ا
وبــ اكـــرم  ان (مــوجــات الـــعــطش
احلــادة الــتي مــرت بــهــا قــرى الــنـدا
اسهـمت خالل الـسنـوات االخـيرة في

ـــئــــة من ســــكـــانــــهـــا نـــزوح 20 بــــا
بـاإلضافـة الى حـالـة االمنـيـة وتـكرار
اخلـروقــات بـ فــتـرة واخـرى كــلـهـا
عوامل دفعت الى نزوح العشرات من
االســـــر لــــكـن االوضــــاع احلـــــالــــيــــة
مـستـقـرة).  فـيـما كـشف مـديـر مـكتب
حـــقــوق االنـــســـان في ديـــالى صالح
مــهـــدي لـ (الــزمــان) ان  (بـــعــقــوبــة
وبقـية مـدن ديـالى تنـتشـر بهـا ابراج
شـركات الـهـاتف الـنقـال واالنـتـرنيت
وهي حتــــمل 3 ســــلـــــبــــيــــات في آن
واحـــــــد).  وأضـــــــاف مـــــــهــــــدي  أن
(الـسـلبـيـات هي اعـطـاء مـنـظـر قـبيح
لألحياء واالزقة بسبب عدم تنظيمها
وكثرة شـكاوى الـناس بـاإلضافة الى
احلــديث عـن تــســبــبــهــا في ارتــفــاع
مـعـدالت الـسـرطـان بـنـسـبـة عـالـية) .
واضــاف مــهــدي انـه  (يــتــفــاعل مع
شـــكـــاوى الــنـــاس وفـــاحت اجلـــهــات
الفـنـية اخملـتصـة حـول تسـبب ابراج
الـهــواتف بـظــاهـرة ارتـفــاع مـعـدالت
السرطان اال ان االجابـات تكون فيها
مداهـنـة من نـاحيـة االشـارة الى عدم
وجــود تــأثــيـر نــقال عـن جتـارب دول
اخـرى لـكن احلـديث يـخـتـلف عـنـدمـا
تـكـون االجــابـة شـفـهــيـة ولـيس عـلى
الـــــورق).  واشــــــار مـــــهـــــدي الى ان
(ابـراج الــهــواتف واالنـتــرنــيت تـبث
تـرددات عالـيـة جـدا ضـمن مـا يـعرف
ـدى اخلطـير وهي تـسبب امراض با
الـــســــرطـــان ) الفـــتــــا الى ان  (تـــلك
االبـــراج جــرى نــصـــبــهـــا بــدون ايــة
مــوافــقـــات   مــا يــســتــلــزم انــتــبــاه
اجلـــهـــات اخملــتـــصـــة لــتـــدرك مــوت
مــجــاني تــنــشــره تــلك االبــراج عــلى

االهالي) .

وقــوعه حــيث ذكــروا بــأنــهم هــرعـوا الى
مــحــلـــة فــوجـــدوا اجملــنى عـــله مـــقــتــوالً
ومــصــابــاً بـــأطالقــات نــاريـــة فــأخــبــروا
ـــة. وقــــد أتـــخـــذت الـــشــــرطـــة بـــاجلــــر
األجــراءات الــقـانــونــيــة وأجنـز مــحــضـر
كـشف الـداللـة لــلـمـتـهم ومـخـطط احلـادث
ومحـظر ضـيط الـبنـدقيـة العـائدة لـلمـتهم
مع الـظـروف الـفـارغة فـي محـل احلادث .
ـدان وحــكـمت احملــكـمــة وجـاهــيـاً عــلى ا
ـادة ـؤبــد أسـتـنــاداً أحـكـام ا بـالــسـجن ا
ــعــدل مع 405 من قـــانــون الــعــقــوبــات ا
أحــتــســاب مـــدة مــوقــوفــيـــته مــصــادرة
وأتـالف مــــســــدس تــــركـي بــــدون رقم مع

مخزن واحد وأطالقت حية.

wF‡‡OÐd « ÕU‡‡‡‡³  

االمارات

hM « Ã—Uš œUN²łô«Ë WÐU d «

rþU  œUNł

بغدد

 UF¹dA² « v{u
عــنــدمــا تــتــوقف حــركــة االزدهــار والــنــمــو في اي بــلــد يــتــســارع اخلــبـراء

تخصصون للبحث عن حلول حلول للمشكالت القائمة. وا
أال ان مـايـحـدث في الـعـراق عـلى عـكس ذلك تـمـامـا اذ جنـد احلـلـول تخـلق

ازمات ومشكالت جديدة
أصعب واعقد من سابقاتها.

فـعندمـا خرج الشـباب في احـتجاجـات تشرين مـطالـب بتـوفير فـرص العمل
والـقضاء على الفسـاد السياسي حاولت احلـكومة أحتوائهـا وعندما فشلت

جاء دور مجلس النواب اليجاد حلول المتصاص زخم التظاهرات.
وفي لـيلة وضحـاها خرج علـينا بتـعديل متعـجل لقانون الـتقاعد لـيتم تسريح
ـا تــسـبب في افــراغ الـدولــة من الــكـفـاءات اكـثــر من (٢٦١) الف مــوظف 
واالسـاتذة واخلبراء ولم يـستلم معـظم احملال رواتبهـم حتى هذا اليوم رغم

مرور تسعة اشهر على خروجهم من اخلدمة.
ـا يثير األسى ان الكثـير من النواب اعتـرفوا فيما بعـد ان تعديل القانون و
كـان اجراء خاطئـا لكونه تضـمن مخالـفات قانونـية وانتـهاكات انسـانية بحق

احملال الى التقاعد.
ـانا في الـعـالم يخـطـأ في التـقديـر والـتشـريع بحق ولن نـسمع او نـقـرأ ان بر
شـعبه النه يفتـرض ان من ب اعضـائه اخلبير واالسـتاذ اجلامـعي والطبيب
ـوقر الذي تـأسس على واقع احملـاصصة ـاننا ا والـعالم واجلنـرال اال ان بر
عــلى شــاكـلــة فـريــدة من نــوعـهــا تـكــبــله الـصــراعـات والــتــضـادات من سن

. واطن تشريعات مفيدة تعود بالنفع على ا
الـيوم وقـبل ان نسـتـفيق بـعد مـن صدمـة وافرازات الـتعـديل اجملـحف لقـانون
الـتـقـاعـد نـسـمع عـن اسـتـعـدادات حـكـومـيـة العــادة الـعـمل بـقـانـون اخلـدمـة
تظـاهرين من ساحات الـعسكريـة االلزاميـة واليخفى ان الـهدف هو سـحب ا
شـكـلة فـبـدال من ان يفـكر عـسـكرات وهـو خطـأ اخـر حلل ا الـتظـاهـر الى ا
شاريع التنموية خـبراء الدولة بايجاد فرص عـمل للشباب عن طريق اقامـة ا
ـا يـسـهم في تـطـويـر االقـتـصـاد وتـعـظـيم الـنـاجت الـقـومي جنـدهم يـفـكـرون
بـطريـقة تـفتـقـر للـموضـوعيـة واحلـكمـة من خالل أشغـال النـاس بـالعـسكـرية
وهـمـومـهـا وكـأنـنـا لم نـشـبع عـسـكـريـة ايـام النـظـام الـسـابق ومـاجـرى من
ويـالت عـلـى االهــالي الــذين كــانــوا مــجــبـريـن عــلى حتــمل نــفــقــات ابـنــائــهم

لتحقي باخلدمة. ا
سؤول فـي الدولة ان جيـوش العالم احلديـثة اصبحت لـقد غاب عن فكـر ا

تطوع وليس احلشد العددي لعامة الناس. جيوش محترفة تعتمد على ا
ستشـارين احلقيـقي وليس ان الـتأني في اتخاذ الـقرارات واالخذ بـرأي ا
ـعــارف الــذي يــفـتــقــرون لـلــخــبـرات والــتــحــصـيل االدعــيــاء من االقــارب وا
ي العـالي امر مـهم لتـشريع قـوان نـافعـة تعـود على الـبلـد باخلـير االكـاد

والرفعة.
واذا مـا تـسـسـبـبت الـعـجـلـة والـتـسـرع في اصـدار قـرارات وتـشـريع قـوانـ

فـاشلة في الـسابق فـأن االستمـرار باالرجتـال والعشـوائية
ـشـكالت الـتي تـسـبب بـهـا تـعديل امـر كـارثي ولـعل ا
قـانون التقاعد تكفي قبل ان تنزل كارثة اخرى على
رؤوس الــعــوائل الــعــراقــيــة الــتي تــعــاني اصال من
مـشـاكل جـمـة لـعل في مـقـدمـتـهـا انـقـطـاع احلـصـة
الـتموينية وغيـاب الكهرباء وتفـشي البطالة وانعدام

فرص العمل.
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تـعلـمنـا أن ضـميـر اإلنسـان هـو رقيـبه في احلِل والتَـرحـــال ويجب ان يـكون
هـذا الـرقـيب مـستـوفـيــا الشـتـراطـات خـاصــة مـحـصـنـا بـالـقـيـم والـفضـــائل
اإلجـتماعيـة والفكرية الـتي تتسم بالـعدالة والنـزاهة واحلسم في ذات الوقت 
والتـاخـذه في احلق لـومة الئم وعـلـيه ان يـبـتعـد عن األهـواء وهـواجس الـنفس
وضـوعية  وبذلك ـترددة  لكي حتـظى قراراته وأحكـامه بالقـبول وتتـسم با ا
ـوقـعه كرقـيب مـتـميـز بـكل مقـايـيس النـجـاح اجملرد من وحـده يكـون جـديرا 

التأثيرات اخملتلفة بهذا الشكل او بذاك .
الـيوم  احتدث عن " الرقيب والرقابـة " في اإلذاعة والتلفزيون واإلعالم بوجه
عــام . ومــعــروف مــاحتــظى به " الــرقــابــة " من اهــمــيــة في تــشــذيب وتــقـو
ـتـنوعـة  وإبـعـادهـا عن صـيغ ـقـدمـة عـبـر الوسـائـل اإلعالمـيـة ا الـنـصـوص ا
ـبالـغـة واإلثارة واحلـرص على ان اليُـتـرك احلبل عـلى الـغارب  كـما يـقال ! ا
طلب األساس هو احملافظـة على القيم الرصينـة في مجتمع سليم خالٍ من فـا
قـصودة مـنهـا والـعفـوية عـلى حدٍ سـواء  هنـا تتـجلى الـسقـطات والـعثـرات ا
اهـميـة " مـقص الـرقيب " كـحـاجـة وضرورة تـسـتـخدم بـدون مـبـالغـة وتـعسف
وإجـتـهاد فـي غيـر مـحـله ودون اإلفـراط في اسـتخـدام حق يـحـتـمل ان يـساء
اسـتخدامه إذا حتكم به "مقص جائـر " او مقص جاهل " الفرق ! الن الضرر
ـكن إتخاذ قـرارات يرضى عنـها اجلميع  واقع المـحالة !!  مع عـلمنا انه ال
كن ان يُـرضي أكبـر شريـحة من فـتلك غـاية  التـدرك  ولكن هـناك حـتـما مـا

الناس  وهذا لو حتقق  فهو النجاح بعينه 
كن ان يـروى  في هـذا اجملال  هـو جتربـة شـخصـية لي مع " رقـابة ـا  و
مـطبـوعـات وزارة الـثقـافـة واإلعالم " في مـنـتصف الـسـبـعيـنـيـات  إذ ارسلت
قـصــة قـصـيــرة : " الـقــطـار األخــيـر  احملــطـة األخــيـرة  " الى مــجـلـة اآلداب
فاجأة  لي رموقة  وكانت تـلك احملاولة مجرد رمية رامٍ ! وكانت ا الـلبنانية ا
أن اجملـلـة  نـشـرت الـقــصـة بـالـفـعل  وهـذا مــالم أكن اتـوقـعه  وكـان اسـمي
مـطبوعـا  على غالفـها االول  كوني من كـتّاب الـعدد  وح وصـلت اجمللة 
طـبوعات " كان لها لم تـكن القصة موجـودة في مكانها ! فـعرقت ان " رقابة ا
رأي بـالقصة . وح راجعت " الرقـابة " مستفسرا عن سـبب اقتطاع القصة
من اجملـلـة  اخـبـرتـني الـسـيـدة الـرقـيـبـة أن القـصـة تـسيء لـلـجـيش الـعـراقي
ـفـترضـة  قالت (هـكذا مـعـاذ الله )  فـقـلت لهـا : كـيف ? واين هي اإلساءة ا
إنـني صوّرت اجلنود بهيئات رثة ووجوه كاحلـة وبسحنات يكسوها الضنى !
 فـقلت لها ثـانية  ولـكن سيدتي هـؤالء اجلنود كـانوا في مهـمة عسـكرية فـعلية
ولم يـكونوا في حفـلة عُرس او مسـيرة استعـراضية ! لـكنها لم تـقتنع بكالمي
واكـتغت بـالقـول : ولو !! حـاولت ان اشرح لـها االمـر  لكـنهـا تركتـني وحدي
اتـخبط بـحثـا عن باب اخلـروج الى فضـاء الله . الـقصـة  نشـرت بعد شـهرين
في الـعدد الـثاني من مـجلـة "الطـليـعة االدبـية"  الـتي تصـدرها وزارة الـثقـافة

طبوعات" احدى دوائرها ! واإلعالم  والتي  تشكل " رقابة ا
ونـفتـرب ايضـا من عالم الـرقابـة في التـلفـزيون . اذكـر ان رقيـبا كان يـفحص
فـيلمـا عربـيا  وكـنت اشاركه جـلسة الـفحص كـضيف زائـر وكان  في الـفيلم
مـجـمـوعة مـن الشـبـان  يـدعـوهم احـد اصـدقـائـهم لـقـضـاء سـهرة فـي احد "
ـتزوج بـيـنهم وتـتتـعرض الـزوجة الـشالـيهـات " على الـبـحر  وكـان الوحـيدَ ا
ـا يـكـتـشـفه الـزوج صـدفـة  احلـسـنـاء الى الـتـحـرش من بــعض األصـدقـاء 
فيشتبك معهم في مشادات  و معارك  وقام الرقيب بحذف مشاهد التحرش
ـشـاهد سـيـتـسـاءل عن اسـباب وابـقى عـلى كل مـاعـداها ! وحـ سـألـته ان ا
ـفاجئـة وحتول االصـدقاء الى اعـداء !! اجابـني انهم سـيتـصاحلون ـعارك ا ا
ــهم ! هـكـذا كــان رايه الـذي لم يـكــتـرث بـرأي مـؤلف في الـنـهــايـة وهـذا هـو ا

النص وكاتب السيناريو  وتسلسل األحداث ! فسكت  على مضض . 
ومـن الـنــمــاذج الـرقــابــيـة االخــرى في الــتــلـفــزيــون ثـمــة جلــنـة من ثـالثـة من
وكانت قاعـة الفحص مـكيفة  ومـاهي اال دقائق  حـتى استغرق الـفاحصـ 

احدهم بالنوم ! 
وكـانا ح ينتهـيان من الفحص يوقظـانه  للتوقيع عـلى " استمارة الفحص "
الحظات ونتـيجة الـفحص  فيأخـذ االستمـارة ليكتب عـليها الـتي دونا قيهـا ا
عـبارة " غير صالح لـلعرض " ويوقع بـاسمه وكان ح يـحتج عليه زمياله  
ادة ستعرض حسب كـان يقول لهما : ان توقيعي لن يغير من األمر شيئا  فا

رأي االكثرية !
اما حتفظي فهو من باب احليطة واحلذر ليس إال !! 
ـا نـعم  هـذا مـايـحـدث احـيـانـا في عـالم الـرقـابـة  
يـدعـو دائمـا الى الـتـدقيق في اخـتـيـار القـائـمـ على
ـهـمـة  اجلـلـيـلـة  فـهم " صـمـام األمـان " . وقد هـذه ا
يـكون اإلتـفاق النـهائي في األحـكام  صعـبا احـيانا 

مادام للناس في ما يعشقون مذاهب . 

أحمد مظهر اجلبوري  فارس العزاوي

أما بعد
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وظـفة فقـدت الهـوية الـصادرة من وزارة الـشبـاب والريـاضة بـإسم ا
ن يعـثـر عـليـهـا تسـلـيـمهـا جلـهة ?×?œuL© الـرجـاء   d?C?š ”«d³?½®

االصدار.

W¹eFð vKŽ dJý
?WON © وباسم عـشيرة ال كـهية في كـركوك لكل  X¹«b¼ aO?ý ® اقدم شكـري باسـمي وباسم والدي

من قدم العزاء لنا لوفاة عمتنا ( ام محمد ) برسالة او اتصال او حضوره مراسيم جنازة .
رجـعية واجراءات الوقاية الصحية ونعتذر على اقامة مراسيم الـعزاء والفاحتة بسبب توصية ا
صـائب ويرحم مـوتاكم . ونـسالكم وندعـو من الله ان يبـعد عـنكم السـوء ويحـفظـكم من البالء وا

الدعاء للمرحومة 
انا لله وانا اليه راجعون 

WON  —ULŽ
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الشركة العامة لتجارة احلبوب 
القسم القانوني

…b¹«e  b¹bLð ÊöŽ«

تـعـلن الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة احلـبـوب فـرع  صـومعـة الـطـوز  عن
زايـدة العلـنية لـلمرة (الـثانية) درجـة ادناه في ا واد ا تـمديد بـيع ا
وفق قــانــون بــيع وايــجــار امــوال الــدولــة رقم ٢١ لــســنــة ٢٠١٣ في
الـسـاعــة الـعـاشـرة من صــبـاح يـوم (اخلـامـس عـشـر) الـتــالي لـنـشـر

االعالن.
ـعــيــنـ ــكـان والــزمــان ا فـعــلى الــراغـبــ بــالـشــراء احلــضـور بــا
ـبـيـنـة ادناه بـصـك مـصـدق المر مـسـتـصـحـبـ مـعـهم الـتـأمـيـنـات ا
ـشتـري حـصـرا او البـطـاقـة التـمـويـنيـة او بـطـاقة الـشركـة وبـاسم ا
زايدة السـكن وبراءة الذمـة من الضريـبة ويـتحمل من تـرسو علـيه ا
ئـة من بـدل الـبيع عن كل اجـور خـزن بـنسـبـة (١ / ٢) % نصـف من ا
واد دة (٣٠) ثالثون يوم واية مصاريف اخرى ورفع ا يـوم تأخير و

دة احملددة. حالل ا
دة (٥) خـمسة ايـام اعتبارا من عـلما ان الـبيع خاضع لـكسر الـقرار 

تاريخ االحالة.

ÂUF « d¹b*«
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ا يحمل ـستقـبل  كلمـا نظرنـا إلى الزمن البـعيد برؤيـة صنّاع ا
ـاً جــديـداً شـجـاعـاً يـعـتـبـر من وعـود وحتــديـات فـإنـنـا نـواجه عـا
األكـثر سـرعـة وإثارة من ضـمن فـترات الـتـاريخ البـشـري وسوف
نـخـتــبـر تــغـيـيــراً أكـثـر بــنـســبـة أسـرع مـن اجلـيل الــسـابق وهـذا
الـتـغــيـيّـر الـذي تـقـوده هي أدوات مـوجــودة في أيـاديـنـا سـيـكـون
ط ـا كـنا نـتخـيل. لـكن ما لـم نغـير  شـخصـيـاً وتشـاركيـاً أكـثر 
علومات ا يـسمى با حياتنا واستـهالكنا وترحالنا وطـريقة نشرنا 
ـزيـد من الـقيم تـغـييـرا جـذريًّـا سـريعًـا ومـا لم نـدعم مـجتـمـعـنا بـا
ـنـا الـذي نـعـرفه ســيـتـجه عـلى مـا الـروحــيـة واألخالقـيـة; فـإن عــا
أعـتـقـد إلى هـاويـة مـرعـبـة خالل األعـوام الـقـلـيـلـة الـقـادمـة!       
بـفعل الشك أن البـشـرية تـواجه حتديّـات انهـيّار الـقـيم التـدريجي 
عــواصف تــعــقــيــدات احلــيــاة وسـمــوم اإلعـالم  الـذي لــعب دورًا
محـفزًا في تكـريسـها  على مـنظـومة القـيم االجتمـاعيـة والثقـافية 
ــرجـعـيـة ـاطــا جـديـدة من الــعالقـة مع ا ــا سـاعـد عـلـى خـلق أ
بـعـضـها والـهـوية وسـاهم في ايـجـاد مـعادالت قـيـمـيـة متـنـاقـضة 
ايـجابـية واألخـرى سـلبـية لـكـنهـا على الـعـموم أنـتج لنـا مع الـبيـئة
ـلوثـة بـقـيم االستـبـداد والـقهـر واحلـرمان قـيـمـا عكـسـية الـعـربيـة ا
ومشكالت مـجتمعـية انحدرت أنتجت لـنا ثقافـات فرعيـة عنصريـة 
لـتنـتشر فيـها الـقيم الى مـنسـوب منـخفض من الـفاعـليـة واألبتـكار

قيم التعصب والكره والعنف.                               
ومن الواضح أن التكنولوجيا وحدها ليست دواء حاسماً ألمراض
ــكن أن تــخــلـق االســتــخــدامــات الــذكــيــة الــعــالم لــكن مـع ذلك 
اً من االخـتالف كـمـا يرى رجـال االتـصال ألن لـلتـكـنـولوجـيـا عـا
ا مـسـتقـبل الـروبـوتات والـبـشر سـوف يـقـسمـون واجـبـاتهم وفـقـاً 
كن أن يـفـعله كل واحـد على نـحو جـيـد .فالـعالم االفـتراضي لن
ي الـقائم لـكـنه سيـفرض تـقريـباً يـتجـاوز ولن يلـحق بالـنـظام الـعا
تعـقيدات عـلى كل سلـوك قيمي وسـيفضـل الناس والـدول العوالم
التي تمتلك حتـكماً أكثر فيهـا أي عالم افتراضي بالـنسبة للناس
ا أن اإلنترنت ومادي بالنسـبة للدول وسـوف يدوم هذا التوتـر طا

يعمل.
شاهد القـول إن مشكلـة القيم ستـكون أكثر خـطورة عندمـا تنتقل
إلى وسائل التواصل االجتماعي حـيث ثقافة االستخدام اخلاطئ
لها وطـريقة الـتعبـير عن القـيم واإلفرازات القـيميـة التي تـطرحها
هـذه الـوسـائل.كـمـا ان انـتـشـار االتـصـال والـهـواتف الـذكـيـة حول
ـواطـن قـوة أكثـر فـأكثـر من أي وقت آخر العـالم سـيكـون لدى ا
في التاريخ البـشري لكن األمر ستـصحبه تكـاليف بشكل خاص
عـلى مسـتوى كـل من القـيم واخلـصوصـية واألمن. فـالـتكـنـولوجـيا
عـلومـات الشـخصيـة في مواقع سوف جتـمع وتخـزن الكـثيـر من ا
ـعــلـومــات لم تـكن ـســتـقــبل . ومـثل هــذه ا ــاضي وا احلــاضـر وا
ـكن أن تـســتـخـدم ضـد الـفـرد مـتــوفـرة بـهـذا الـشـكـل من قـبل و
واجملـتمـع وال شك أن الدول سـتـسـتـخدمـهـا ضـد األفـراد. وكذلك
ــا يــســاهم في نــشــر الـفــوضى األفــراد مع بــعــضــهم الــبــعض 

وتصدع القيم االجتماعية. 
هل تـبـدو الـصــورة الـتي رسـمـتـهـا قـاتـمـة? أم هل صـارت حـيـاتـنـا
قــاتـمـة بــالـفـعـل أو بـاألحـرى خــطـرة وشـديــدة اخلـطـورة?         
بالطبع ثمة محاوالت جادة يـحاولها عدد متزايد من الناس في كل
عكوسة التي ـواجهة األزمة الكوكـبية وتلك (القـيم) ا أنحاء العالم 
أودت بنا لهذه النقطة لكن من الصعب أن نهرب من رؤية الواقع
فـأن الكـثـيرين مـنـا متـورطون بـشـكل أو بآخـر فـيمـا عـرف من قبل
ـبـاالة إبـان احلــرب الـبـاردة وخــطـر احلـرب الــنـوويـة بـاسـم عـدم ا
ـدروسة. فبـينمـا نحن نتـغاضى وال نبـالي يعاني بـقية تعـمدة وا ا
الـبشـر في مـعظم أنـحـاء العـالم من فـوراق طبـقـية قـاتـلة وفـجوات
مـرعبـة في حق االتـصـال وجوع مـدمـر وهي ازمـة قيـم معـكـوسة
تشكـلت بسبب التـنشئة الـبشريـة اخلاطئة وثـقافة (احلتـمية) التي
ة االمبـرياليـة ووسائل االتصال مـن خالل القبول رسختـها العـو
ونـكـرر االعــمى بـهـذه الــقـيم. فــنـحن الـبــشـر جـنس ضــار بـنـفــسه
بــاسـتــمـرار أخــطـاء مـن كـانــوا قـبــلـنــا ومـا زالت صــفـات الــطـمع
واجلشع واألنانية هي الصفات احملـركة األساسية لإلنسان. نريد
دائـــمًــــا أن نـــســـتــــغل اآلخـــريـن من أجل الــــوصـــول لـــلــــســـلـــطـــة
ـؤسـسـات اإلعالمـية هي والـتـحكم.ويـبـدو أن الـنـظام الـتـعـلـيمي وا
ثـال األوضح على هـذه الصـفات. بـيد أنه من الـواضح أن فساد ا
ـعدالت مـتسـارعة ومع ـعاصـرة يزداد  احليـاة في مجـتمـعاتـنا ا
تزايده يتزايد العنف وتدمير الكوكب واألنسان والالمباالة بكارثة
فقـدان التـاريخ  وتصل مـستـويات الـكذب عـلى الذات فـيمـا يخص
عـدالت مذهـلة وهي رء في األزمـات  القـيـميـة  الدور الـذي يـلعـبه ا
ترتفع مع تدهور الـواقع فنحن نكـذب أنفسنا ونـحاول دائمًا إلقاء
الـلـوم عـلى اآلخـرين في الـوقت الـذي تـصـعد فـيه وسـائل اإلعالم
وتـتواطـأ معـهـا األنظـمـة التـعـليـميـة الـتي ترفض ركـزي ضـغطـهـا ا
ـارسها لـرغبـتنا حـيث يعـود جزء من آليـة الكـذب التي  التـفاعـلية
البتـعـادنـا عن الواقع في ضـمان عـدم حتـديـد اآلليـات الـتي تـروج 
ريضة هي الواقع باألساس; وهو ما يـجعلنـا نصدم بأن (القـيم) ا
ـاني مـاكس فـيـبر وال بـديل لـها.  وحـسب رأي عـالم االجـتـماع اال
فأن تقدم العقل بدالً من أن يُفضي إلى تمكنه أفضى إلى تسيبه
وأن انتصار العقالنـية بدالً من أن يصحبهـا ازدهارها صاحبها
انــحـاللـهــا وتــمــثل هــذا الــتــســيب أو االنــحالل فـي ظـهــور قــيم
مـتـعـددة مـتـصـادمـة. جرس اإلنـذار لإلعـالم هـو أال يخـلط حـابل
االختالف بنابل اخلالف وأال يـكون مهيـجا ومفرقـا ومعاكسا بل
يعـكس قيم الـتـقارب والـتسـامح وهي من ابسط واجـباته وأنـبلـها
ألنـه أصـبـح يـدخـل كل الــبــيـوت ويــشــاهــده الــنــاس من مــخـتــلف

األجيال.
عكوسة ويجعلها باختصار شديد نحتاج إلى إعالم يقـلب القيم ا
ـسـطـحـات ـســتـوى سـطح األرض ال أن يـخــلق لـنـا عـوالم مـن ا
وت نـا يـشتـعّل بـا ـتـصـادمة الـتي جتـعل عـا تـعـرجة وا الـقـيمـيـة ا
زيـد من الضـغوط والـعنـصريـة والكـراهيـة. فـالبـشريـة ال تتـحـمل ا
ـصدرة ـعكـوسة ا والتـصادمـات الـقيـميّـة واخلطـابات اإلعالمـية ا
ـعـكـوسـة الـشـريـرة فـمـا عـادت احلـيـاة تـسـتـحق كـل هذه لـلـقـيم ا
شي مع األسف الصراعات الوجودية والقيمية ألن العالم صار 

قلوب!  إلى الهاوية با
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يعـطي االنـتـخـابـات مـصـداقـية
أكبر . 

ــــرجــــعــــيـــة خــــاطــــبت ا -4
واطنـ ودعتهم (إلى جتديد ا
النظر في خيـاراتهم السياسية
 وأن يـــنــتــخــبــوا بــكل حــريــة
بعيداً عن أي ضغط من هنا أو
ثليهم في هناك ) و (اختـيار 
مـجـلس الـنـواب الـقـادم لـيـكون
مـــؤهالً لـــلـــعـــمل بـــاجتـــاه حل
ــــشـــــكالت واألزمـــــات). وهي ا
أشارات واضحة إلى الضغوط
ــواطـنـ الـتي تــمـارس عـلى ا
والـتــهـديــد بـهــدف الـتــصـويت
. رشح من تيـار أو حزب مع
إضافة إلـى أن قسم من النواب
لم يكونوا مـؤهل لتحمل هذه

سؤولية. ا
ــرجــعــيــة إلى أشــارت ا -5 
مسـؤولية احلكـومة في (توفير
الــــــشـــــروط الالزمـــــة الجنـــــاح
االنـتخـابات) مؤكـدة بأنـها البد
أن تــكــون (نـتــائـجــهـا مــقـنــعـة
) ألنـهـا بـدون ـواطـنـ ـعـظم ا
هـــذه الـــقـــنـــاعـــة الـــشـــعـــبـــيــة
بــاالنــتـــخــابــات (ســيــؤدي إلى

تعميق مشاكل البلد). 
ـرجـعـيـة (جـمـيع حتــذر ا -6
مسكة بزمام عنية ا األطراف ا
الـسلـطـة في الـوقت احلـاضر )
إلى أهـــــــمـــــــيـــــــة أن تـــــــكــــــون
االنــتــخـابــات نــزيــهـة مــقــنــعـة
للنـاس وبعـكسه سـيصل الـبلد
إلـى ( وضع يــــــهــــــدد وحــــــدته

ومستقبل أبنائه). 
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ــرجــعــيــة حــكــومـة تــخــاطب ا
الكـاظـمي  وتبـدي رغـبتـها في
اجناز الـوعود التي أعـلنها في
بـــدايــة اســـتالمه لـــلــســـلــطــة .

هــيـبــة الــدولــة والـســيــادة ومـا
يتفرع عنها من قضايا فرعية. 
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ســبق لــلــمــرجــعــيــة أن طـالــبت
بـاجراء انـتخابـات مبـكرة . ففي
خطبة  31كانـون الثاني 2020
ـبكرة حتـدثت عن االنـتخـابات ا
بـقـولـهــا (فـيـتـحـتم االسـراع في
ـــبــكــرة اجــراء االنـــتــخـــابــات ا

ليقول الشعب كلمته).
رجعية تـولي اهتماماً ولذلك فـا
ا كـبـيراً لالنـتـخـابـات الـقـادمـة 
تأمل مـنها أن تكـون طريقاً حلل
األزمـــات الــراهـــنــة الـــتي وصل
بــعــضــهــا إلى طــريق مــســدود.
ــرجـعـيـة بـعض ولـذلك تـنـاول ا
الـقــضـايـا الـهـامـة ذات الـتـأثـيـر

على مسار االنتخابات منها: 
أن يــــــــكــــــــون قــــــــانــــــــون -1
االنـتــخــابـات (عــادالً ومــنـصــفـاً
ــصــالح اخلــاصـة بــعــيــداً عن ا
واألطـــــراف الـــــســــيـــــاســـــيــــة).
ــرجــعــيــة ســبق أن طــالــبت فـــا
بـقـانون عـادل ومـنـصف جلـميع
األطــــــــراف مـن نـــــــــاخـــــــــبــــــــ
. ولم تشر إطالقاً إلى ومرشح
قـضــيــة الــتـرشــيح الــفـردي وال
ـتـعـددة. فـهـذه عـائدة الـدوائـر ا
ان وكتله النيابية.  لتقدير البر
أهـــــمــــــيـــــة (الــــــنـــــزاهـــــة -2
والـشفـافـية فـي مخـتـلف مراحل
إجــرائــهــا) وهي دعــوة التــخـاذ
إجـراءات صارمة جتـاه عمـليات
التـزوير وحرق الـصناديق التي
رافـقت انــتــخــابـات  3.2018 -
دعـوة احلـكـومـة ومـفـوضـيـة
االنــتــخـابــات إلى الــتــعـاون مع
ـــــتــــحـــــدة في بـــــعــــثـــــة األ ا
(االشــراف والـــرقــابـــة عــلـــيــهــا
بـــصـــورة جـــادة ). األمـــر الــذي

ودعت احلكومة إلى (االستمرار
ــــــضـي بـــــحــــــزم وقــــــوة في وا
اخلـطوات الـتي اتخـذتهـا) التي
تـــمـــثل أمالً فـي بـــلـــوغ حـــلــول
شاكل وأزمات مستمرة وهي: 
تــــطـــــبــــيـق الــــعـــــدالــــة  (-1
االجـتــمـاعـيـة) ولــعل أهـمـا مـنع
اســــتالم راتـــبــــ أو أكـــثـــر من
احلــكـومـة  وفــتح الـتـعــيـيـنـات

أمام اخلريج وغيرها. 
ـنــافـذ الــسـيــطـرة عــلى ا (-2
احلـــــدوديــــــة ) وهـي أول مـــــرة
ـرجعـيـة قـضـية تـتـناول فـيـهـا ا
ـنـافـذ احلـدوديـة الـتي صـارت ا
مـــثـــار جـــدل بـــ حـــ وآخــر
وخـاصـة عـنـدما يـجـري تـطـبيق
ــــــنــــــافـــــذ االجــــــراءات عــــــلى ا
اجلـنوبيـة دون الشمـالية. ولعل
ـــنــفــذ زيــارة الـــكــاظـــمي أمس 
ابــراهــيم اخلــلــيل مع تــركــيــا 
وهي أول زيــارة لــرئــيس وزراء
ــنــفــذ  لــهــا عــراقي إلـى هــذا ا
نافذ احلدودية. تأثير في ذكـر ا
حتــــســـ أداء الــــقـــوات (-3
األمــنـيــة بـحــيث تـتــسم بـدرجـة
هـنـية) عـالـية من االنـضـبـاط وا
وهي إشارة إلى بعض األحداث
الــتي تـعـرض فــيـهـا مــواطـنـون
مـــثالً مـــتــظـــاهـــروا رفـــحــا إلى
الـــضــرب ومـــنـــعــهـم من دخــول
بــغــداد. وكــذلك تــعــرض بــعض
ــراهــقـــ إلى تــعــسف وإذالل ا

وأهانة وضرب. 
فـــرض هـــيــــبـــة الـــدولـــة (-4
رخص) وسـحب الـسالح غـيـر ا
وهي من مــشـكالت احلــكــومـات
ـتــعــاقــبـة الــتي لم الـعــراقــيــة ا
تـستـطع حـلهـا وفـرض القـانون
في الــــــشـــــارع  ومــــــواجـــــهـــــة
اجلــــمـــاعــــات والــــعــــصــــابـــات
ـسـلحـة وكـذلك الـعشـائـر التي ا
تستخدم السالح في نزاعاتها. 
ايــقــاف ظـاهــرة (تــقــسـيم -5
مـناطق من الـبلـد إلى مقـاطعات
تــتـحـكم بــهـا مـجــامـيع مــعـيـنـة
بـــقــوة الـــسالح حتـت عــنـــاوين
مــخـتــلــفــة بـعــيــداً عن تــطــبـيق
الـقـوانـ الـنـافذة) وهـي إشارة
واضحـة إلى ظاهـرة أمنـية غـير
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بغداد

صــحـيــة حـيـث تـفــرض بـعض
ـنتـمـية ـسـلحـة ا اجلـمـاعات ا
جلــهــات ســيــاســيــة  تــفـرض
نـفـوذهـا وسـلـطـتـها فـي بعض
ــــنــــاطق داخـل احملــــافــــظــــة ا
رجعـية تطلب من الواحـدة. فا
احلــكــومـة والــقــوات األمــنــيـة
مــــواجــــهــــة هـــذه الــــظــــاهـــرة
اخلطيرة على السبلم اجملتمع
وتخـالف هيـبـة الدولـة وفرض

القانون. 
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ـرجعـيـة حكـومة تدعـو ا -6
الـكـاظمي (إلى اتـخاذ خـطوات
ــكـافـحـة جـادة واسـتـثــنـائـيـة 
ـلفـات الكـبرى الفـسـاد وفتح ا
بـهـذا الشـأن حـسب االجراءات
الــقـــانــونـــيــة بــعـــيــداً عن أي
انــــتــــقــــائــــيــــة). وهـي إشـــارة
واضـحـة ومـبـاشـرة إلى جلـنـة
الــتـحـقــيق بـاجلـرائـم الـكـبـرى
الـتي شكلهـا الكاظـمي برئاسة
ضــــــــــــــــــــــابــط أمــن فــي وزارة
ـثـلـ عن األمن الـداخـلـيــة و
الـوطــني واخملــابـرات وهــيـئـة
الـــنــزاهــة وجـــهــاز مــكـــافــحــة
االرهاب. وهذا دعم واضح من
ـرجعـية لـهذه الـلجـنة بـشرط ا
أن تتـخذ االجراءات القـانونية
 وأن تـتـفـادى االنـتـقـائـيـة في
ـــلف أو تـــلك اخـــتـــيـــار هــذا ا
الـشخصـية. وسبق لـلمرجـعية
أن دعــت عــــــــــــــــام  2015إلـى
الـضرب بـيـد من حـديـد لكن لم

يتحقق شيء. 
رجعـية إلى فتح تعـود ا -7
ــتـــظــاهــرين أو مــلف قـــتــلــة ا
ـواطـن الـقـوات األمـنـيـة أو ا
األبرياء  وكذلك كل من اعتدى
ـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامــة عـــلى ا
واخلاصة منذ  1تشرين األول

 .2019
ـــرجــعــيـــة عــلى كــمـــا أكــدت ا
مالحـــــقــــة أعـــــمـــــال اخلــــطف
واالغتـيال األخيـرة مثل احمللل
األمـــنـي هـــشــــام الــــهـــاشــــمي
وغـــيــــره. وأن ال تـــغــــلق هـــذه
لفات مداهنة لهذا الطرف أو ا
تـــلك اجلـــهــة حـــتى تـــتـــحــقق

الـعدالـة ويـرى النـاس مـحاكـمة
 . ومعاقبة اجملرم

لـقـد سبق لـلـمـرجعـيـة أن ذكرت
موضوع (احلفاظ على السيادة
الــــوطـــنــــيــــة ومـــنـع خـــرقــــهـــا
وانـتـهـاكـهـا) من قـبل أيـة جـهـة
أمنيـة أو تشريـعيـة أو تنفـيذية
أو غيـرهـا. كـما تـعـيـد تأكـيـدها
عـــــــلـى ( الـــــــوقـــــــوف بــــــــوجه
التدخالت اخلارجية في شؤون
الـبـلـد ) وهي إشـارة واضـحة 
ـــرحــــلــــة احلـــالــــيـــة إلى في ا
اجلـانب األمريـكي وتصـريحات
تــرامـب وغــيـــره أثـــنــاء وبـــعــد
زيـارة الــكـاظــمي إلى واشــنـكن

في  20آب  2020. 
ـرجــعـيــة (مـخــتـلف وتـطــالب ا
األطــراف الـسـيــاسـيــة االرتـقـاء
ـــســــؤولـــيـــة إلى مــــســـتــــوى ا
الــوطــنـيــة وعــدم الـتــفـريط ألي
ذريـــــعــــة بــــســــيـــــادة الــــبــــلــــد
واســتـقــراره واســتــقالل قـراره
رجعـية قلقة من السيـاسي). فا
(مخـاطـر الـتـجزئـة والـتـقـسيم)
ــكـونــاتـي والـســيــاسي الــتي ا
تـهدد الـعراق وشـعبه. وتـطالب
الـكـتل والـزعـامـات الـسـيـاسـيـة
بـأن يـكــون لـهــا (مـوقف وطـني
موحد جتاه عدة قضايا شائكة
صالح العليا للعراقي تمس ا
حــاضـراً ومــسـتــقـبالً). كــمـا أن
رجـعية غـير مـرتاحـة للوضع ا
الـــــســــيـــــاسـي احلــــالـي الــــذي
(تـــــتــــضـــــارب فــــيـه األهــــواء 
ـــصــــالح واالنـــســــيــــاق وراء ا
الـــشــخــصــيــة أو احلــزبــيــة أو
ـرجـعـيـة الـيوم ـنـاطـقـيـة). فـا ا
تـــرسم خــارطـــة طــريـق النــقــاذ
العـراق من مشـاكله الـسيـاسية
واألمـنـيـة واالقــتـصـاديـة  كـمـا
تضع النـقاط على احلروف لكل
ـان جــهـة أي احلــكـومــة والـبــر
والـكتل السـياسيـة. وتوجه لها
إنــذارات بــأنــهــا إن اســتــمــرت
ـصـالـح الـعـراق بـتــفـريــطـهــا 
واهــــمــــال مــــطـــــالب الــــشــــعب
ومـواجـهـة الـقـضـايـا اخلـطـيرة
فـــإنــهــا ســـتــواجه مـــصــيــرهــا

احملتوم.

كــان آخــر لــقــاء لــلــمــرجــعــيــة
ـــتـــحــدة في ــمـــثـــلــة األ ا
الـعراق جـينـ بالسخارت في
 11تــشــريـن الــثــاني ? 2019
وقــد أحــدثت تــصـــريــحــاتــهــا
آنـذاك جدالً سيـاسيـا واعالميا
حلــدوث اخـتـالف في تــرجــمـة
حـــديــثـــهــا لـــوســائل االعالم 
إضـــافــة إلـى أنــهـــا لم حتــافظ
عـلى نـص تـصـريـحـات الـسـيد
الـــســيــســتـــاني الــتي أوردهــا

مكتبه بعد ساعات. 
فـي لـــقـــاء الـــيـــوم  13أيـــلـــول
 2020حـــافـــظت بـالســـخــارت
عــلى مــحـاور احلــديث وكـانت
تــقـرأهــا كي تــتــفــادى أخــطـاء
الـلقـاء السـابق. وهو أول لـقاء
لـسـمـاحتـه بـعـد أزمـة فـيروس
كــورونــا فـي الــعــراق. وكــانت
ــرجـــعــيــة قـــد أوقــفت صالة ا
جمـعة كربالء الـتي تمثل عادة
اطاللـة أسـبـوعـيـة تـدلي فـيـهـا
ـرجـعـيـة بـآرائـهـا ومـواقـفـها ا
جتــاه الـــقــضــايــا الـــســاخــنــة
واألحـداث الـهامـة في السـاحة

العراقية. 
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ــــرجـــعـــيـــة مـن الـــواضح أن ا
تـــــتـــــابـع جـــــمــــــيع األحـــــداث
والـــتــــصـــريــــحــــات ومـــواقف
ـان والــكـتل احلــكــومـة والــبــر
الـسـيـاسيـة. كـما أنـه كعـادتـها
حتـــــــرص عــــــلـى أن تـــــــقــــــوم
ــــؤســـســــات الـــدســــتـــوريـــة ا
ـنـاطة بواجـبـاتـها ومـهـامـها ا
بـهـا. في بـيـان الـيـوم ال يـوجـد
ــــــرجــــــعــــــيــــــة شك فـي دعـم ا
الجــراءات حـكــومــة الـكــاظـمي
الــتـي أعــلن عـــنــهــا وأهـــمــهــا
ــبـكــرة وفـرض االنــتـخــابـات ا
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اوحــتـى مـــســـألـــة انـــســـانـــيــة
بــالــنــســـبــة لــلــدول الـــعــربــيــة
فــالـــشــعــار الــعــربـي لــقــضــيــة
فــلـسـطــ لـدى هـذه الـدول هي
(فـــلــســطــ عــربــيــة - عــروبــة
فـلـسـطـ ) ولـيـست فـلـسـطـ
اسالمــيـــة ( وهــذه كـــانت اولى
خـــطــــوات االنـــسالخ لــــبـــعض
الـــدول االسالمــيــة مـن قــضــيــة
فـلـسـطـ واتخـاذ هـذا الـشـعار
حــجـــة لالبــتــعــاد)  وحــيث ان
ــــــواجـــــهــــــة عـــــربــــــيـــــة دول ا
باعتـبارات جغرافـية فكان ال بد
مـن وســـــيـــــلــــــة لـــــتـــــحـــــويـــــر
االيدولوجـية القومـية احملافظة
لـلدول الـعربيـة الى ايدولـوجية
( ثــقـافــيــة - اجـتــمــاعــيـة ) مع
ــمــانــعــة الـــتــلــويح في حـــال ا
بــنـمــوحـركــات ديـنـيــة في هـذه
الـدول والـتي سـوف تـؤدي بهم
الى مــــا ال يـــحــــمـــد عــــقـــبـــاه 
واســــــتــــــغـــــلـت هـــــذه االرادات
الـكبرى ( وقـد يكون بـاتفاق مع
اركـان النـظام الـسابق ) رعـونة
وضـــحـــالـــة واجـــرام الـــنـــظــام
الـــســابق لــلــدفـع الى اســقــاطه
سـنـة 2003 فـكــان مـا كـان من
ـستنقع االرهاب غرق العراق 
وحتــجـيم دور الــعــراق عـربــيـا
وعـدم فسح اجملـال امام الـنظام
اجلـديد في الـعـراق لالسـتـقرار
واســتـــيــعــاب الـــدور الــريــادي
ـنطقة ومن ثم نبذ للعراق في ا
التغيير الذي حصل في العراق
وتــصــويـره فــوضــويـاً العــطـاء
امــثـولـة مـخـيـفــة لـبـقـيـة الـدول
فــــــيــــــمـــــــا اذا لم تـــــــتــــــحــــــور

ايديولوجيا. 
لـيعـقب ذلك ما سـمي بـ( الربيع
العـربي) لتـسقط سـوريا عـربياً
ولـــيـــست كـــدولــة اوحـــكـــومــة
لـينتـهي الدرع العـربي للقـضية
الـفـلـســطـيـنـيـة حـيث ان الـدول
اجملـاورة لـفــلـسـطــ اصـبـحت
اما ذات عالقـة دبـلومـاسـية مع
اسـرائيل اوغارقـة في مشاكـلها

الداخلية حد النخاع.
اخلــــوف الــــديــــني ام اخلــــوف

االسرائيلي?
تـغـيـرات السـريـعة امـام هـذه ا
اصـــبـــحت دول اخلـــلـــيج امــام
مـفــتــرق طـرق في مــحــركـاتــهـا
ـــد الــــقـــومـــيـــة واخلـــوف من ا
الـديـني اومن اسـرائـيل فـكـانت
الـنتـيجة بـكل سهـولة ان ترجح
ـــد كــــفــــة اخلــــوف بــــاجتــــاه ا
الـديــني. ولـتــبـدأ دول اخلــلـيج

ــــصــــاحلــــة مـع اســــرائــــيل بــــا
ولــــيــــنـــتــــهـي ذلك الــــتــــردد في
صدورهم ولتـخرج العالقات من
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االن وبـعد اخلـطوات اخلـليـجية
بـــــــاجتــــــاه اســـــــرائـــــــيـل فــــــان
ـنطـقـة اختـلفت جـيوسـيـاسيـة ا
بـشكل كـبـير جـدا فـاجلمـهـورية
االسالمية االن اصـبحت محاطة
بـــــدول تـــــمــــتـــــلـك عالقـــــات مع
اســرائــيل مـن جــمــيع اطــرافــهـا
فــيـــمــا عـــدا الــعـــراق . لــغــرض
ـــقـــعــد مـــضـــايــقـــة ايـــران في ا
اجلـيـوسـيـاسي الـفـريـد والـبـعد
تميز وذلك في لعبة اجلغرافي ا
ونـوبولي الشـرق اوسطية مع ا
اسـرائـيل .  تـركــيـا فـقـد سـيـطـر
عليـها نزاع (سني - سني ) الى
جــانب أنـــشــغـــالــهــا بـــاجلــانب
اإلقـتـصـادي مـايـعـني إمـكـانـيـة
رضـــــــوخـــــــهـــــــا فـي وقـت الحق
لــــشـــــروط االرادات الـــــكـــــبــــرى
ـتـحـكــمـة بـقـواعـد الــلـعـبـة في ا
الـــشـــرق األوسط لـــضـــمــان أمن
إسـرائيل الـدولة والـكيـان وهذا
األمـر غيـر مـستـبعـد في غـضون
ـــســـتـــقـــبل الـــقـــريب.الـــعــراق ا
وسـوريا يـختـلـفان بـرغم تـشابه
ــــــوقـع اجلــــــغــــــرافـي حــــــيث ا
حتـيــطـهــمــا دول ذات عالقـة مع
اسرائيـل. اال ان االختالف يكمن
في ســايـــكــولـــوجــيــة اجملـــتــمع
الــــعــــراقي اجتــــاه الــــقــــضــــيـــة
الـفـلـسـطـيـنـيـة والـتي هي اقـرب
الى مــســـألــة مـــبــدأ مــنـــهــا الى
مسـألة قومية اوسـياسة  وعلى
هـــــذا االســــاس ســـــتـــــتـــــشـــــكل
ضغـوطات مخـتلفـة على العراق
مع فارق واضح حـتى بـالنـسـبة
اليــران وحــتـى ســوريــا. والــذي
يـنــبىء بـنــشـوء نــوع جـديـد من
الــصـــراع في الـــعــراق ال نـــعــلم
مستقره اومـنتهاه. ولكي يخرج
الـعراق سليـماً معـافى في عصر
ســيــاسي مــرتــبك ومــلـتــبس قل
ـيــاً  نـرى ان يـكـون نـظـيــره عـا
هنـاك تـسكـ وتهـدئة سـياسـية
داخـل الـبــيت الــعــراق لـيــتــمـكن
العراق حكومة وشعبا وحركات
سـياسيـة من جتاوز هذه الـفترة
عقدة بكـل معنى الكلمة وان ال ا
تــثــقل كـاهـل الـعــراق صــراعـات
جــديـــدة في وقت مـــازال بــأمس
احلــاجـة الى مـعــاجلـة وتـخـطي
سـلسـلة الصـراعات الـتي يعاني

منها حاليا.

ـنطقة بـاعتبـارات منشـئة لدول ا
والــتـي اعـــتــمـــدت عـــلى االسس
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اولى تصـدع االيديولـوجيات في
ـنــطـقــة كـانت في ايــران  فـمع ا
قـيام اجلـمـهـوريـة االسالمـية في
ايران ترنحت اولى عروش الفكر
نطقـة  ليعقب ذلك القـومي في ا
مـجيء مـجيء تـوركت اوزال الى
سدة احلكم في تركيا والذي كان
لبرالـياً بخلفيـة اسالمية  ليقوم
اوزال بــاجـراءات نــاعـمــة العـادة
تـركـيـا الى الــصـبـغـة االسالمـيـة
ولــتـــتــكــلـل ذلك مع وصــول جنم
الدين اربـكان الى الـسـلطـة كأول
حــــكـــومــــة اسالمــــيــــة في دولـــة
(علمانية - قـومية). ليستمر بعد
سنوات مـنه االجتاه ( السياسي
- االسالمي) في تـركيـا وليـترنح
نـطقة. ان عرش قـومي اخر في ا
هذه التـغيـيرات في بـلدان مـهمة
وذات عـمق سيـاسي كبـير اعطى
مــــؤشــــرا ســــريــــعــــا بــــظــــهـــور
االيــدولـــوجــيـــة الــديــنـــيــة فــوق
الــقــومـــيــة والــذي ســوف يــؤثــر
ـنطـقة بـشكـل جدي في كل دول ا

فيما بعد .
 وهـنــا عـلـيــنـا ان ال نــتـغـافل من
احــتــمـالــيــة وجــود قــوى كــبـرى
ســاعـدت في تــسـلق االسـالمـيـ
في تـركــيـا خلـلق تـوازن مـذهـبي
واعــطــاء صــبــغــة غــيــر احــاديـة
لـلمـنـطقـة ديـنيـا ومـذهبـياً وذلك
رداً على جناح الثورة االسالمية
في ايـران والتي بـينت بـامكـانية
اسـقاط الـعروش الـقومـية والتي
كــانت تــعــتــبــر من االمــور شــبه
ستـحيلـة هناك. امـا لبنـان فقد ا
ـــنـــطـــقـــة في ســـبـــقت كـل دول ا
حتـويل الفـكر الـقومي الـى افكار
مـحـلـيـة قـطـاعـيـة و حتـيـيـدهـا
واشـــغـــالـــــــــــهـــا في غـــالـــبـــيــة
ـــتــغــيــرات االوقـــات وفق هــذه ا
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بالـرجـوع الى اخلارطـة الـعربـية
نــــرى بــــأن هــــنــــاك دول ربــــطت
اسـماءها بـالقومـية العـربية مثل
(مـصـر  ســوريـا  الـســعـوديـة 
االمـــارات )  وهــــنـــاك دول مـــثل
العراق ذات شعور قومي وتعلق
روحي مــــتـــوارث بــــالـــقــــضـــيـــة
ـنـطلق الـفـلسـطـيـنـيـة من هـذا ا
ادرك اصـحـاب االرادات الـدولـيـة
بـان القضيـة الفلسـطينيـة قضية
ا هي قضية دينية قومية اكثر 

ـية ) بـعـد انتـهـاء احلـروب العـا
ـوضـوع اخـتـلف هـنـا  فـهذه فـا
الـــدول بـــنـت اســـســـهــــا ضـــمن
مـــــحـــــتــــوى ( قـــــومي - دولي )
مـــتـــجـــاهــــلـــة بـــذلك مـــوضـــوع
فلسط واسرائيل والعمل على
انــشــاء عالقـــات طــيــبــة وحــتى
وثــيــقـة مـع طـرفـي الـصــراع في
اجلـغـرافـية الـفـلـسـطـيـنـيـة. بكل
تأكيد كانت هـناك ايديولوجيات
اخـرى لم تـكن اقل اهمـيـة من ما
ذكـرنـاها ولـكـنهـا لم تـسـتطع ان
تــــتــــســــلق اوان تــــكــــون لــــهــــا
ـتـدة وسلـطـة بـها جـغـرافيـات 
مــثل احلــركـات الــشـيــوعــيـة في
ـنطقة نـطقة . الى هـنا كانت ا ا
مــــســــتــــقــــرة نــــوعــــا مــــا وذلك

حركـات واحزاب لم تـتسلق الى
الـسلـطـة مع احتـفاظـهـا بقـاعدة
جمـاهـرية ال بـاس بـها وهي في

الدول العربية بشكل خاص .
مـا يـخص الـدول الــعـربـيـة فـقـد
كـانت أسـرائـيل تشـكل الـقـضـية
ـــركـــزيـــة واحملـــرك األســـاسي ا
لـهذه الـدول حيث ربـطت الدول
الـعربـيـة نهـوض االمـة العـربـية
بـــزوال اســـرائــــيل وكـــيــــانـــهـــا
الـصـهـيـوني  كـمـا قـامت الدول
العـربية بـدعم احلركات الـدينية
الـنـاعمـة في بـلـدانـهـا بـشـريـطة
ــعــاداة الســرائــيل وان يــكـون ا
ــوضـوع احــد مـتـبــنـيـات هـذا ا
احلــركـــات الــديـــنــيــة . تـــركــيــا
وايـران ( في نـفس الـفـترة وذلك

w²H*« ÊU¼—uÞ

بغداد

تابع لـلخارطة اجليـوسياسية ا
لـلشـرق االوسط تأخـذه الدهـشة
لسرعة الـتغيرات اجلارية خالل
ـاضـيـ  فـاإلنقالب الـعـقـدين ا
عـلـى اسس ومـبــادىء تـرسـخت
بـعد انـهـيـار الـدولـة العـثـمـانـية
كــــانت الـــســـمــــة االبـــرز لـــهـــذه
الــتــغـــيــرات والـــتي قــادت الى
ــووظــهــور ايـدلــوجــيــتـ في

الشرق األوسط هما :
WO uI « WOłu u¹b¹ô«

انطوت حتت هذه التسمية دول
مـثل ( تركـيـا  الـدول العـربـية 
ايــران ) اضــافــة الى احلــركــات

الكردية القومية .
 WOM¹b « WOłu u¹b¹ô«

انـضــوت حتت هـذه الــتـســمـيـة
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الهيئة الوطنية لإلستثمار
فرصة إستثمارية - إعالن للمرة األولى 
5IÐUÞ W¹—U& …—ULŽ

عدل  واالنظمة والتعليمات اخلاصة به. وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا
تعـلن الهـيئـة الـوطنـية لالسـتثـمـار وهيـئة اسـتثـمار الـديـوانيـة عن توفـر الفـرصة االسـتـثمـارية عـمارة جتـارية

هناوية / محافظة الديوانية. رقمة ٨ / ٨٥٧ م٤٤ الطبر في ناحية ا بطابق على القطعة ا
فعـلى كـافة الـشـركات االسـتـثمـاريـة احمللـية واالجـنـبيـة الـراغبـة باالسـتـثمـار في هـذه الفـرصـة تقـد طـلبـاتهم
وقع االلـكـتروني لـلـهيـئـة الوطـنـية ـوجـودة علـى ا لالستـثـمار من خالل مـلئ اسـتـمارة طـلب اجـازة استـثـمار ا
ذكـورة في االسـتمـارة وخالل مدة (٣٠) لالسـتثـمار www.investpromo.gov.iq وتـقد كـافـة الوثـائق ا

ستثمر اجور نشر االعالن في الصحف احمللية الرسمية. يوماً من تاريخ نشر هذا االعالن ويتحمل ا
ـعلـومـات يرجى مـراجـعة مـقـر الهـيـئة الـوطـنيـة لالسـتثـمـار / دائرة الـنـافذة الـواحدة الـواقـعة في زيـد من ا و
نطـقة الدولية- قـرب مستشفى ابن سـينا) او عبر الـبريد االلكتروني  oss@investpromo.gove.iq او (ا

االتصال على الرقم ٠٧٧٠٦٧٧١٧١٩.
طلوبة الوثائق ا

- استـمارة طلب اجازة االستـثمار ومصـدقة من الدائرة االداريـة في الهيئة الـوطنية لالسـتثمار مع وصل شراء
االستمارة.

لخص التنفيذي. - ا
- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.

- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.
شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا

عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا
ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا

- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.
ستـثمر في مـجال االستثـمار او غيـرها(٤ كحد ـماثلـة السابقـة التي قامت بـها الشركـة او ا - قائمة بـاالعمال ا

اقصى).
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يلعـبون من اخللف فأنت تـمنحهم
ــمــيــزين الــراحـــة مع العــبــيــهـم ا
عـانــيــنـا مـن الـكــسل في الــضـغط
وهــذا تــوابع الـــلــيــاقــة الـــبــدنــيــة
الـسـيـئـة والـتـحـضـيـر الـسيء قـبل
ــوسم بـعض الالعـبـ لم بـدايـة ا
يــحــظــوا بــأي حتــضــيــر وبــعض
الالعــبـ دخـلــوا الـلـقــاء بـعـقــلـيـة
سـيــئــة ال أريـد الــتــحـدث في ذلك

وحــاول لـــيـــوين إطالق رصـــاصــة
الرحـمـة عـلى الـسـبـيـرز بـتـسـديدة
قـويـة من داخل منـطـقـة اجلزاء في
الدقيقة 84 إال أن لوريس جنح في
الـتـصدي لـهـا ولم تـشهـد الـدقائق
الـتالـيـة أي جـديـد لـيـنـتـهي الـلـقاء
بفوز إيفـرتون بهدف دون رد. ومن
جـانــبه أعــرب الـبــرتـغــالي جـوزيه
مــــوريـــنـــيــــو مـــدرب تـــوتــــنـــهـــام
هـوتـسـبيـر عـن اسـتـيائـه الـشـديد
بـعـد خــسـارة فــريـقه عـلـى مـيـدانه
أمـــام إيـــفـــرتـــون بـــهـــدف دون رد
ضـمن مبـاريـات اجلـولة األولى من

متاز.  الدوري اإلجنليزي ا
ـباراة في وقـال مـورينـيـو عـقب ا
تصـريحات لـشبـكة بي بي سي: ما
حـــدث بــعــد الـــهــدف وحتـــصــلــهم
ـزيــد من الـفـرص إيـفـرتــون عـلى ا
ــتالحــقـة هــو تــوابع اسـتــقــبـال ا
الهدف وعدم تـمتع بعض الالعب

بلياقة بدنية جيدة. 
وأضــاف: ومــا حـدث قــبل الــهـدف
أنـنـا قـدمـنـا مـبـاراة جـيـدة وكانت
لـديـنا فـرصـتان كـبـيرتـان وتـصدى
ـيزة لم لـهـما بـيكـفـورد بصـورة 
ـبـاراة مـفـتـوحـة. نــسـجل وكـانت ا
وزاد: في الــشـــوط الــثـــاني هــدف
واحـد صـنع الـفـارق فـي الـنـتـيـجـة
وما حدث عـقب الهدف فـأمام فرق
جـيـدة مـثل إيـفــرتـون إذا تـركـتـهم

موريـنيو الـتبـديل األول لتوتـنهام
بنزول سيسوكو على حساب ديلي

ألي. 
وسـعى إيـفـرتون لـلـمبـاغـتة مـبـكرًا
بعرضية من خـاميس داخل منطقة
اجلزاء في الدقـيقة 52  ارتقى لها
ريــتــشـــارلــســون مـــســددًا رأســيــة
ضـعــيـفــة مــرت إلى جـوار الــقـائم.
وافـتــتح إيـفــرتـون الــتـســجـيل في
الـــدقــيـــقــة 55 بـــعــدمـــا أرسل دين
عــرضــيــة من مــخــالــفــة بــاجلــانب
األيـسـر ارتـقى لهـا لـيـوين مـسددًا
رأســيـــة مــتـــقــنـــة ســكــنـت شــبــاك

لوريس.
ودفع موريـنيو بـورقته الثـانية في
الــدقـيــقـة 60 بــحــثًـا عن الــتـدارك
بــنــزول بـــيــرجــوين عــلى حــســاب
ويــنـكس. وبـعـد فــتـرة من الـهـدوء
ظـهــر تـوتــنـهــام لـلــمـرة األولى في
الـشـوط الـثـاني بـارتـقـاء مورا
لـــعــرضــيــة ديــفــيــز مــســددًا
رأسية ذهبت سـهلة في يد
بيكفـورد في الدقيقة 69
رد عليها ريـتشارلسون
بتسديدة قوية من على
حـدود مــنـطـقـة اجلـزاء
مــرت بــقــلـــيل إلى جــوار
القـائم. وواصل ريتـشارلـسون شن
الـغــارات الـواحــدة تـلــو األخـرى
على مـرمى السـبيـرز بتـسديدة
أخـرى قـويـة من داخل مـنـطـقـة
رة في الـدقيـقة اجلزاء هـذه ا
73 لتمر من جديد إلى جوار

القائم. 
ولم يـــظــهـــر تــوتـــنــهــام رد
ـــــتــــوقع الدراك الـــــفــــعل ا
الـتعـادل بل كـان إيفـرتون
هـــــو الـــــطــــــرف صـــــاحب
تكررة وكانت احملاوالت ا
ــرة بـــتــســديــدة من هــذه ا
خـارج مـنـطـقـة اجلـزاء عـبر
ـان ذهـبت في أحـضـان كـو
لـوريس. وأجـرى موريـنـيو
التبديل الثالث في الدقيقة
76 بـنــزول نـدومـبـلي عـلى
حــســـاب دوهـــيـــرتي وفي
الــدقـيــقـة 81 أرسل ديــفـيـز
عـــرضــيـــة ارتــقى لـــهــا كــ
مــســـددًا رأســيــة ضــعــيــفــة
أمــسك بـــهــا بــيــكــفــورد

بسهولة. 

اجلــــــــــــــزاء
مرت بقليل
إلى جوار
الـــــقـــــائم.
وعــــــــــــــاد
بــيـكــفـورد
للتألق من

 جـديد في
الـــدقـــيـــقـــة 42
بـعــدمــا تــبــادل كـ

ودوهـــــيــــــرتي الــــــكـــــرة
ــــيــــزة داخل بــــصـــــورة 
مـــنــطـــقــة اجلــزاء لـــيــســدد
األخـــيـــر كــــرة أرضـــيــــة تـــألق
احلـــــارس اإلجنــــــلـــــيــــــزي في
الــتـصــدي لــهــا. وسـدد بــعــدهـا
ريــتـشـارلـسـون كـرة أرضـيـة من
خارج منطقة اجلزاء في الدقيقة
43 أمـسك بـهـا لـوريـس بـسـهـولة
لـيـنــتـهي الـشـوط األول بــالـتـعـادل

. السلبي ب الفريق
w½U¦ « ◊uA «

ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني أجرى

 ôU Ë ≠ÊbM

استهل توتنهام هوتسبير موسمه
ــــيــــرلــــيج اجلـــــديــــد في الــــبـــــر
بـــاخلـــســـارة عـــلى مـــلـــعـــبـه أمــام
إيــــفـــــرتــــون بـــــهــــدف دون رد في
ــبـاراة الــتي احـتــضـنــهـا مــلـعب ا
تـوتنـهـام هوتـسبـيـر ضمن لـقاءات
اجلــــــــولـــــــــة األولى مـن الــــــــدوري
ـمـتـاز. وسـجل هـدف اإلجنـلـيـزي ا
إيــفــرتــون الـــوحــيــد دومـــيــنــيك

كالفيرت ليوين في الدقيقة 55.
‰Ë_« ◊uA «

أتـت احملــــــــاولــــــــة األولـى في
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة لـصــالح
تـوتـنهـام بـتـسديـدة أرضـية
من خــارج مـنــطــقــة اجلـزاء
عــــبــــر ســــون أمــــسك بــــهــــا
بـيــكـفــورد. وأهـدر إيــفـرتـون
فرصـة محـققة لـلتـسجيل في
الــدقــيــقـة 16 بــعــدمــا أخــطـأ
ديــفــيــز في إعــادة الــكــرة من
ـــــلـــــعب إلى اخلـــــلف وسط ا

لـيـفـتكـهـا ريـتشـارلـسـون من أمام
ألــديــرفــيــرلــد ويــنــفــرد بــلــوريس
ويــــنــــجح في مــــراوغــــة احلـــارس
الـفــرنـسي قــبل أن يــسـدد بــغـرابـة
رمى اخلالي بجـوار القائم أمـام ا
من حارسه. ورد عليـه سون بعدها
بـدقـيـقـة بـعـرضـيـة من عـلى حـدود
مــنــطـقــة اجلــزاء مــرت أمــام كـ
وكـادت أن تــغـالط بــيـكــفـورد إال
أنـــهــا مــرت بـــقــلـــيل إلى جــوار
القائم. وكاد توتـنهام أن يفتتح
الـتسـجيل في الـدقيـقة 33  من
هـجـمـة مـرتـدة سـريـعـة قـادهـا
ســـون وأنــهــاهــا بـــتــمــريــرة
لديلي داخل منطقة اجلزاء
لـيـسـدد األخيـر كـرة قـوية
تــــألق بــــيــــكـــفــــورد في
إبــعـــادهــا إلـى ركــلــة
ركــــنــــيــــة. وظــــهــــر
خــامــيـس صــفــقـة
إيــــــــــفـــــــــرتـــــــــون
اجلــــــديــــــدة في
الــــدقـــيــــقـــة 37
بــــتــــســــديــــدة
أرضـــــــيـــــــة
قــويـة من
عـــــــــــــلـى
حــــــــدود
مـنــطـقـة
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اكد رئيس نادي احلس الرياضي كامل زغير ان األندية العراقية يجب ان تخرج
من عبـاءة الـسلـطة. وقـال زغـير في تـصـريح صحـفي  إن األنـدية الـعـراقيـة يجب ان
تتـطور وان تعـتمـد على نـفسـها وال سمـيا في عـملـية الـتمـويل كي تكـون قادرة على
إدارة نفسها بـنفسها. وأوضح ان االمـر يتطلب الـكثير من العـمل فاألندية يجب ان
تـكـون مـســتـقـلـة وهي لن تــكـون كـذلك ان لم تـخـرج مـن عـبـاءة الـسـلــطـة وارتـبـاطـهـا
ؤسـسات الـدولـة. يذكـر ان األنديـة الـعراقـية اغـلـبهـا انديـة مـؤسسـاتيـة تـعتـمد في

تمويلها على الوزارات.
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خـمـسة ايـام تـفـصل االنـدية عن
مـــــوعــــــد اغـالق نـــــظــــــام كالس
اخلـاص بـالــرخـصـة االســيـويـة
لالنـديـة ومـازالت هـنـاك بـعض
االنــديــة لم تـــكــمل مــتـــطــلــبــات

الرخصة االسيوية. 
واكـد رئــيس جلـنـة الـتـراخـيص
في الـهـيـأة التـطـبـيعـيـة حـس
فالمـرز : الـوقت يـداهم االنـديـة
خـمـسـة ايـام فـقط تـفـصـلـنـا عن
مـــــوعــــــد اغـالق نـــــظــــــام كالس
اخلـاص بـالـرخـصـة االسـيـويـة
والكثـير من انديتـنا لم تستوفِ
ــتـطــلـبــات الـتـي تـمــكـنــهـا من ا
احلــــصـــــول عــــلـى الــــرخــــصــــة

باراة جانب من فحوصات فريق اربيل قبل ا
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u“∫ حقق فريق ايفرتون فوزاً مهماً علي توتنهام
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خــــــضع  العــــــبـــــو نــــــادي آربـــــيل
لـلــفـحـوصــات اخلـاصـة بــفـيـروس
ـــســـتـــجـــد في مـــلـــعب كـــورونـــا ا
فـرانـسو حـريـري. وشـمل الـفحص
جمـيع الالعـب والكـادر التـدريبي
واإلداري لــنــادي آربـــيل بــإشــراف
مـبـاشــر من قـبل مـديــريـة الـصـحـة
واجلـهــاز الـطـبـي لـلـنــادي. ويـأتي
هــذا االخــتــبـار تــمــهــيــدا النـطالق
الـتــدريـبـات اجلــمـاعـيــة حتـضـيـرا
ؤمل أن قـبل حيث من ا للمـوسم ا
يــبــاشــر الـــفــريق تــدريـــبــاته يــوم
اإلثـنـ بـعـد انـتـهـاء فـتـرة احلـداد
عــلـى روح جنم الــكــرة الـــعــراقــيــة
الـسـابق ناظم شـاكـر. وأكـمل فريق
آربــيل تـعـاقـداته لـلـمـوسم اجلـديـد
بـعــد إضـافــة الالعب الـشــاب ديـار
عــلي قــادمـا مـن نـادي نــوروز أحـد
أنـــديــة كــوردســـتــان حـــيث ســبق
لإلدارة وأن جــددت تــعــاقــدهــا مع
عــدد مـن الالعــبــ الـــذين مــثــلــوا
ــاضي. ومن ــوسم ا الــفــريق في ا

جـــهــة اخــرى  هــنـــاك مــفــاوضــات
متقدمة جتـرى ب فريقي األنصار
اللـبنـاني والطـلبـة العـراقي بشأن
ضم الالعب حـسن شـعيـتـو موني
إلى صفوف النادي العراقي. ولفت
موني األنظار خالل بطولة الكاب
الــتــنـشــيـطــيــة حـيث يــعــد أفـضل
صـانع ألــعـاب في الــبـطــولـة حـتى
الــلــحـظــة بــاإلضــافــة إلى قــيـادته
لألنصـار للفـوز على حسـاب العهد
مــؤخــرا. وأكــد عــلي مــاجــد وكــيل
أعـــــمــــــال الالعـب في تــــــصـــــريح
ـفـاوضات بـ الـفريـق صـحفي ا
متقدمـة على الرغم من تـلقيه أكثر
مـن عـرض في عـدة بـلــدان عـربـيـة.
وأكد ماجـد أن رغبة حسن شـعيتو
مــوني هـى االحــتـــراف اخلــارجي
مـشـيــرا إلى أن الـوضع الـلــبـنـاني
يـــــلـــــعـب دورا من أجـل تـــــســـــريع
انتـقاله. ويعـد موني صاحب الـ31
عــامــا أحــد افــضل العــبي لــبــنـان
الـــــدولــــيــــ حـــــيث اقـــــتــــرب من

االحتراف بشكل كبير.

في مــلف انــتــقــاالت الــنــجــوم في
كـثـير مـن دوريات أوروبـا الـكـبرى
يــتــقـدمــهم لــيـونــيل مــيــسي الـذي
ـــــاضـــــيــــة إدارة دفـــــعت أزمـــــته ا
برشلونة للتفكير في بديل مناسب
وسم اجلاري. وكشف له بنهاية ا
تـــقـــريـــر صـــحــــفي إســـبـــاني  أن
بـرشــلـونــة وضع إحــدى صـفــقـات
ريال مـدريد الكـبرى ضـمن خططه
ـا يشـهده لـيـمهـد لـصراع نـاري ر

قبل.  ميركاتو العام ا
وعــلى وقع األنــبــاء األخـيــرة الـتي
أكدت تقدم الفرنسي كيليان مبابي
بطـلب إلدارة باريس سان جـيرمان
من أجل تـســهـيل رحــيـله الــصـيف
ــقـــبل أكــدت صــحــيــفــة مــونــدو ا
ديبورتيفو اإلسبانية أن برشلونة
ســــيـــدخـل ســـبــــاق ضـم مـــبــــابي
لتعويض ميـسي إذا تمسك األخير
بــالـــرحــيل مـع نــهـــايــة عـــقــده في
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ويرى مسؤولو برشلونة أن مبابي
ــســتـوى ســيــكــون بــديــلًــا رفــيع ا
يسي ويستطيع سد الفراغ الذي
سيتركه قائد برشلونة حال رحيله
ـــعــروف أن عن كـــامب نـــو. ومـن ا
مـــبـــابي مـــطـــلـــوب لـــدى عـــدد من
األنــديــة اإلجنــلــيــزيــة إلى جــانب
ريـال مـدريـد الـذي يــعـتـبـره هـدفه

قبل. األول الصيف ا

تـملك 6 حـكـام وتـقـنـيـة الـفـار فأن
تــتــرك اخملـــالــفـــة تــنــفـــذ من أمــام
مـكـانـهـا الــصـحـيح بـنـحـو 5 أو 6
أمـتار هـذا يـصنع فـارق كـبيـر أنا
مـــحـــبط مـن فـــريـــقـي ورســـالـــتي
ســتــكــون في الــداخل (غــرف خــلع
البس) أنـا سـعـيد بـعـدم تـواجد ا
أمـازون حـتى تـبـقى تـلك الـرسائل
ـؤتمر الصحفي عقب بيننا. وفي ا
ـــبــاراة عـــلق مـــوريـــنـــيــو عـــلى ا
حـاجـته لـلـتعـاقـد مع مـهـاجم: نعم
ـبـاراة بـسـبب ولـكـن هل خـسـرنـا ا
ـــســـؤولـــيــة ذلك? ال خـــســـرنـــا وا
أحتـمـلـهـا أنـا والالعـبـون. وواصل
الــبــرتــغـــالي احلــديث عن احلــالــة
الـبدنيـة لالعـبيه: كـان لدينـا بعض
احلــاالت اإليـــجـــابـــيــة لـــفـــيــروس
كــورونـا لن نــقـول من كــان هـنـاك
العـبــون في الـعـزل بــعـد قــضـائـهم
العـطلـة وخاض الـبعض مـباريات
دولية وبالتالـي كانت فترة صعبة
للتحضير للموسم. وعلق مورينيو
عـلى مــسـتـوى الــصـفـقــة اجلـديـدة
ــلك لــيـاقـة دوهـيــرتي: هـو العب 
بـدنـيـة عـالـية ولـكـنـه انضـم إلـيـنا
مــبـــاشــرة عــقب الـــتــوقف الــدولي
ودون حتضير نهائيًا بالطبع هذا
ليس مات دوهيرتي الذي نعرفه. 
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تشـهد األيـام األخيـرة حتوالت عدة

فـأنا لـست متـأكـدا كان من الـسهل
عـلـيــهم الــلـعب من اخلــلف لألمـام.
وتـابـع: األمـر لم يـكن سـهـلًـا عـلـيـنا
لعـدم حـصول بـعض الالعبـ على
ـوسم كان الـتحـضـير قـبل بـداية ا
ـبـاراة أمـامـنــا يـومـ فـقـط قـبل ا

وهو وقت غير كافٍ للعمل. 
وانـتقـد موريـنيـو احتـساب الـهدف
كن عندما قائلًا: هذا الهـدف غير 

ــشــاركـــة في دوري االبــطــال وا
االســــيـــوي. واضــــاف: عــــقــــبـــة
ــا اكــبــر مــا يــواجه ــلــعـب ر ا
االنـــديـــة إذ يـــشـــتـــرط قـــانـــون
الـــــــتـــــــراخــــــيـص فـي االحتــــــاد
ـلعب االسـيوي ان يـستـضيف ا
رخص مباريات فـريق اثن ا
فقط وال يسمح ان يشترك اكثر
من فـــريـــقــ في مـــلـــعب واحــد

مطلقا.
واكــد فـالمــرز: يـجـب ان تــسـرع
االنــــديـــــة في حــــسـم مــــلــــفــــات
الــتـراخـيص اخلـاصـة بـهـا قـبل
ـــوعـــد احملـــدد لـــتـــتـــمـــكن من ا
احلــــصــــول عــــلى الــــرخــــصــــة
ــشــاركـــة في دوري االبــطــال وا

Æ2021 االسيوي لسنة
واخـتــتم: نـتـواصل مع االنـديـة
ونسعى لتـقد كامل الدعم قدر
ـسـتـطـاع وتذلـيل الـصـعـوبات ا
ــســـؤولــيــة اجتــاه كــجـــزء من ا
انـديـتنـا بـالـرغم من ان االنـدية
 اســتــثـنــاؤهــا من الــرخــصـة
لـلمـشـاركة في الـدوري الـعراقي
متاز لكـرة القدم للموسم -20 ا
21 إال انه البــــــــد من ظـــــــهـــــــور
ــســتــوى الــدوري الـــعــراقي بـــا
ــالـيـة ـهم ا الـالئق وتـقــد ذ
بـــاحـــتــرافـــيـــة لــلـــحـــفـــاظ عــلى
كـتسـبات الـتي حققـتهـا الكرة ا
الـعـراقـيـة في السـنـوات الـعـشر

حس فالمرز االخيرة.
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والـتي كـانت مشـاركـته األخـيرة مع
ـنـتـخب الـعراقـي ومن ثم اعـتزال ا
اللعـب نهائـيا عام  1988مع فريقه
الطيران بسـبب اإلصابة. اجته بعد

ذلك إلى مـيــدان الـتـدريب وكـان أول
فــريق عــمل مـعه كــمـدرب هــو نـادي
الــسالم الــعــراقي عـام  1992حـيث
متازة كان عامه األول في الدرجة ا
ثم تـقـلد تـدريب فـرق الـكـرخ واربيل
ودهــوك والــنــفط وبــيــرس والــقــوة
ــصــافـي وآرارات كــمـا اجلــويــة وا
احـتـرف الـتـدريب في انـديـة أردنـيـة
وإماراتيـة الكثر من سـبعة اعوام
إلى جــانب عـمــله ضـمـن الـكـادر
ـبي الـتـدريــبي لـلـمـنـتـخب األو
عام 2005 و تكـليـفه من قبل
احتـــاد كـــرة الـــقـــدم الـــعـــراقي
لــلــعــمـل كــمــدربــا لــلــمــنــتــخب
الـــوطــني الـــعــراقي عــام 2010
ولـكــنه قــدم اسـتــقـالــته كــمـدرب
لـــــلــــمـــــنــــتـــــخب الـــــعـــــراقي في
ـنتخب 2011/1/12 بعد خـسارة ا
امـام منـتـخب إيرانـفي بـطولـة غرب

آسيا.
 وعـمل أيـضـاً كـمـدرب لـفـريق نـادي
ـيـنـاء الـعـراقي. تـوفي مـسـاء يـوم ا
اجلــمــعـة  /11ايــلـول / 2020م في
محافـظة اربيل بـسبب فايروس

كورونا .
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دعت اجلــمـــاهــيــر الــريـــاضــيــة في
الـــعــــراق جنـــمـــاً اخــــراً من جنـــوم
ـــنــتـــخب الـــعــراقـي في الــعـــصــر ا
الــذهـبي لـلـكـرة الــعـراقـيـة  صـخـرة
ــنــيع ومــرعب الــدفــاع والــســد ا
هاجم الراحل ناظم شاكر ا
حياتهناظم شاكر (13 أبريل
- 11 - 1958 ســبـــتـــمـــبــر
2020) العـب كــــــــرة قــــــــدم
عـراقي سـابق ومـدرب كرة
قـدم مـثل مـنـتـخب الـعراق
لكرة الـقدمولـد ناظم شاكر
في بغـداد عام 1958 وبدأ
مسيـرته الكرويـة العبا في
ــنـطـقـة الـفـرق الـشــعـبـيـة 
الـدورة أصــبح عـام 1975
العــبــا لــنـــادي الــعــمــال ثم
العـــبـــاً في فـــريـق الـــطـــيــران
(الــقــوة اجلــويــة حــالــيــا) عـام
1976  ومــثل مــنـــتــخب شــبــاب

ـــنـــتــخب الـــعــراق عــام 1978 ثم ا
الوطني من عام 1979 وكان ضمن
ــنــتــخب الــعــراقي في تــشــكــيــلــة ا

نــهـائــيــات كــأس الــعــالم
كـسيك عام با

1986
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نـتخـبات نـتخب الـعراقي الـنسـوي بكـرة القـدم من أكثـر ا يعـد ا
تـلـقيـا لألهـداف واخلسـارات وكانـت آخر خـساراته مـن منـتخب
اإلمــارات وبــنـتــيــجـة 0-8 ويــعـلـق أحـدهم مــتــنــدرا: إنه الــفـريق
ـسجلـة عليه الـوحيد الـذي تفوق عـلى برشلـونة بـعدد األهداف ا
ـنـتـخب: إن فريـقـنـا الـوطـني خـسر بـعـد أن أخـبـرتنـا العـبـة في ا
رات عديدة سابقة وبنتائج مـخيبة لآلمال وبعدد أهداف كبير
مع فرق لم يـكن لـديهـا قـبل عقـود فـرق للـرجـال فكـيف بـالنـساء?
العـبــة فـي الـفــريق عــبــرت عن حــزنــهــا لــهــذه الــنــتــائج ولــعـدم
اإلهــتـمــام ولـلــمـحـســوبـيــة الـتي تــطـبع ســلـوك الــقـائـمــ عـلى
الريـاضة في هذا الـبلد وقـلة اخلبـرات واإلمكانـات مقارنـة بفرق
نـافـسـنـاهــا في اخلـارج فـوجـدنــا أنـهـا حتـظى بـإهــتـمـام كـبـيـر
ورعـايــة وتـتــلـقى تــدريـبــا جـيـدا وخــبـرات أكــبـر وتــنـافس في
بـطوالت عـدة كـما أن هـنـاك دوريـات محـلـيـة ومحـتـرفـة عدا عن
وجود صفـقات إلستقطـاب الالعبات احملتـرفات من بلدان أخرى
تـازة وقاعات لـلتـدريب وجتهـيزات ريـاضية وتـتوفـر مالعب 
ـتازة مايـدفعنـا للسـؤال عن إمكانـية منـافسة وأنـظمة صـحية 

تدن. ستوى ا مثل هذه الفرق ونحن في هذا ا تشكيلة منتخب العراق النسوي بكرة القدم

ناظم شاكر
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عـبـيـر صـباح حـسن  رسـامـة مـوهـوبة
من سكـنة بغـداد شابة جـميلـة مثابرة
ابــتـدأت الـرسـم مـبـكــراً لم يـقف شيء
امــامـهـا او عـائق عن حتــقـيق حـلـمـهـا
وعـلى الرغم من تـفـوقهـا في الـدراسة
يبقى الرسم حـلمها الوحـيد فهوالشي
الــوحـــيــد الــذي  يــضــيـف نــكــهــة الى

حياتها. 
حتـدثــنـا مـع عـبــيـر عن جتــربـتــهـا مع
الـــرسم وعن أحـالمــهـــا وكـــيف كـــانت
وهبة صقلت بالتعليم البداية وهل ا
فـاكدت (بـالطـبع انهـا موهـبة اكـثر من
تعليم وابتـدأت الرسم بعمر 13 عاماً
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وكـانـت رسـومـاتي جـداً بـسـيـطـة لـكن
عـائـلـتي شــجـعـتـني عــلى االسـتـمـرار
عـندمـا وجدوا رسـومـاتي بهـا نوع من
االحــسـاس واجلــمـال. وتـأثــيـر والـدي
وهـبة مـنه ومن حبي الرسـام ورثت ا
لـــلـــرسـم قـــررت ان اطـــور من نـــفـــسي
وقابـليـتي ورسوماتي والـرسم لعـبير
ــثل الـكـثـيــر اني ارسم حـتى اهـرب
من الـواقع لـيس لـدي شـغف اكـثر من
هـــذا كـــان ســـابــقـــاً حـــلـــمي ان ارسم
التمكن من بيع لوحاتي واحصل على
ايراد مبالغ مالية واشارك في معرض

بغداد الدولي واحالم كبيرة). 
مضيفة (احالم وطموحات كثيرة لكن
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ــطـــربــة الــلــبـــنــانــيــة نـــوال الــزغــبي وجــهت ا
النـصائح للجـمهور والتي تفـيدهم في احلياة
عـلى كل الــنـواحي اذ كــتـبت عــلى حـســابـهـا
اخلــــــاص عـــــلـى احـــــد مــــــواقـع الـــــتــــــواصل
االجـتــمـاعـي: (ال تـخــبـر أحــدا عن يــدك الـتي
ك ... فـقـد يأتي زمـان ويـلويـهـا... ال تخـبر تـؤ
أحدا سـر دمعـتك ... فيـعرف كـيف يبـكيك وال
تتـحـدث بـنقـاط ضـعفـك إال مع ربك). وشوّقت
الزغبي مـؤخرا متابـعيها لـعملهـا اجلديد عبر
صفـحتها اخلاصـة على أحد مواقع التواصل
اإلجتـماعي.وردت الزغـبي على أحد مـتابعـيها
حول إمكـانية طـرحها أغـنية خـليجـية وكتبت:

(في اغنية خليجية اكيد).

مـسـتواي الـدراسي كـان جـيد تـمـكنت
ـتـوسط الـتـخرج في الـصف الـثـالث  ا
ادي ستوى ا عدل 86 لكن بسبب ا
الذي كـانت تـعاني مـنه العـائلـة قررت
والــــدتي تــــســــجـــيــــلـي في اعــــداديـــة
تمريض وبعدها تخرجت من اعدادية
وبتـفـوق). الوان ـعدل 81  التـمريض 
عـبـيـر تـعـني لـهـا افـاق بـعـيـدة وعـنـها
ــشـاكل تـقــول (واجــهت الــعــديــد من ا
عــلـى الــرغم من الـــصــعــوبـــات بــقــيت
ـــســـاحــات مـــتــمـــســـكـــة بــالـــواني وا
البيضاء وامزج بهدوء الواني اذهب
بــرســـمي الـى واقع بــعـــيـــد أرسم مــا

يجول في داخلي). 

فـي الــوقـت احلــالـي لم اعـــد اهــتم اذا
كانت لـوحاتي سوف تـباع ام ال النني
ارسم حتى اهـرب من الواقع كـما قلت

ال اكثر). 
اســتــطـــاعت عـــبــيــر الـــتــنــســـيق بــ
مــوهــبـتــهــا والــدراســة وتــمـكــنت من
اجلــمع بــ الــرسم والــدراســة قــائــلـة
(بـالـنـسـبـة لـلـمـدرسـة كـانت مـدرسـتي
تطلب مني مساعدتها في غرفة الرسم

والقيام باعمال فنية. 
ـتــوسط بــعــد تـخــرجي مـن الــثـالـث ا
اعطتني مدرستي كتاب لتعليم الرسم
والى االن موجـود عنـدي وكنت ايـضاً
ــــدرســــة. امـــا ــــخــــتـــبــــرات ا ارسم 

وعن حيـاتهـا العـائليـة قالت (مـتزوجة
من انــســان مــثــقف و يــقــدر كل شيء
يــخـص الــفن احلـــمــد لــلـه انه دائــمــا
يـشــجـعــني عـلـى حتـقــيق حـلــمي انـا
كـوني أمــرأة احـتـاج دائـمـا إلى الـدعم
الدائم والثـقة وجاء الدعم من زوجي

د يد العون لي).  دائما 
ولعـبير مـواهب متعـددة حتدثنـا عنها
قــائــلــة (اعــجــبت وتــعــلـمـت تــصـمــيم
االزيــــاء ومــــســــتــــقــــبال ادخل دورات
تصـمـيم ازياء حـتى اطور مـعلـوماتي
واتـــمـــنى ان اكـــون مـــصــمـــمـــة ازيــاء
مــــخـــــتـــــلــــفـــــــــة المـــــزج لــــوحـــــاتي

بتصاميمي).
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ـصري خـالد الـنـبـوي صورة له ـمـثل ا نـشر ا
من احــتـفـاله بــعـيـد مـيالده الـ  54 وذلك عـلى
حـســابه اخلـاص عـلى احــد مـواقع الـتـواصل
االجـتـماعي.وشـكـر الـنبـوي عـائلـته وأصـدقائه
واجلـمــهــور مــعـلــقــا عــلى الـصــورة بــالــقـول
(شاكـر و لـعيـلتي واصـدقائي واجلـمهور
الـعـزيز عـلى كل دعـواتـكم اجلـمـيلـة بـسـبـبكم
قـضــيـت يـوم حــلــو جــدًا وبــتــمــنى الــســعـادة
والـنـجـاح لـكل الـنـاس). ويـشـارك الـنـبـوي في
بطـولة فيلم (تـرانيم إبليس) من تـأليف محمد
سيـد بشير إخراج أحمد نادر جالل وبطولة
مثـل أحمد الـسقا مصطـفى شعبان منى ا

زكي أمينة خليل ودياب.
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ي الـعراقـي شارك في نـدوة دولـية الـكتـرونـية عن االكـاد
(االسـتـراتيـجيـات احلكـوميـة الحتـواء كوفـيد  19 الـنجاح
اضي مركز الفرات للدراسات والفشـل)اقامها السبت ا

والبحوث بالتعاون مع جهات دولية عدة.
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الــفــنــان الــعــراقي الــرائــد تــلــقى
امنـيات االوساط الفـنية والثـقافية
بـالـشــفـاء الـعــاجل بـعــد اصـابـته
بـفــايـروس كــورونـا.. حــيث يـرقـد
عـــلـى فـــراش الـــعـــافـــيـــة  بـــاحــد

مستشفيات بغداد.
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ــكـتـبـة الــعـربـيـة لــلـنـشـر ــصـري صـدر له عن ا الـكـاتب ا
زج  بـ اللـهجة والـتوزيع كـتاب بـعنـوان (حقك عـليـا) و

العامية والفصحى وهواإلصدار الثاني للكاتب.
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مـديـر عـام مـصــرف الـرافـدين االسـبـق تـرأست اجلـلـسـة
صرف اضي افتراضيا عن (دور ا التي اقيمت السبت ا
الصـناعي في حتـريك نشاط الـقطـاع اخلــاص - الـدينار

الصناعي كمثال).
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يـة السـعوديـة صدر لـها عـن دار الشـروق للـنشر االكـاد
والـــتـــوزيع كـــتـــاب بــعـــنـــوان (مـــهــارات الـــقـــرن احلــادي

هنة) ويقع في اثني عشر فصالً. والعشرين للحياة وا
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الـفـوتـوغرافي االردني اشـتـرك بـثالث صـور فوتـوغـرافـية
تعبـر عن حياة الـناس وحيـاة الشارع في مـسابقـة جائزة
ـيـة لـلـتـصـويــر الـفـوتـوغـرافي وحـصـد ثالث بـاريس الــعـا

جوائز فخرية في هذه احملاور.
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ي الـعـربي تـلـقى شـكـر مـنـتـدى الـفضـاء الـعـربي االكـاد
ـعنونة (مـوقف النبي صـلى الله عليه حلضوره االمـسية ا
ـيـة وسـلـم من الـشـعـر والـشـعـراء) الـتي قـدمـتـهـا االكـاد

زينب اخلفاجي.
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رئيسـة جمعية بـيت التراث والفنـون في الفحيص باالردن
كــشــفت أن اجلــمــعــيــة اجنــزت اصــدار كــتــابٍ بــعــنــوان
تدرب الذين شاركوا في (موهـبتي) بهدف نشر اعمال ا

دورات اجلمعية في كتابة القصص القصيرة.
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ياه شروبـات الغـازية واسـتعض عنـها بـا ابـتعـد عن ا
العادية .يوم السعد السبت.
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انت مرهف احلس حـالم و بعـيد قلـيالً عن الواقع.يوم
. السعد االثن
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قـد تــطـرأ احـداث خـارجـة عن إرادتك تـزعـجك وتـثـيـر
توترك. يوم السعد اخلميس.
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قـد يــدلّك احلـدس عـلـى مـا يـجب الــقـيـام بـه لـكـنك ال 
تستطيع شرح دوافعك. 
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إيــاك أن جتــازف بـنــجـاحك ومــكــانـتك بــســبب بـعض
االنفعاالت.يوم السعد الثالثاء.
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مشـاريع جديدة حتوّل احللـم إلى واقع وهذا سيعزز
موقعك لدى الشريك .
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حـاول الـقـيام بـبـعض مـا يفـرح قـلـبك وينـسـيك أتـعاب
احلياة اليومية. رقم احلظ.2
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ستـقبل يحمل لك آفـاقاً أكبر. اسـتغل الوقت وخطط ا
شروع مع العائلة.
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ســايــر الـشــريك وخــطط مــعه لـلــقــيـام بــكل مــايــبـقي
األجواء السعيدة سائدة بينكما. 
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تـمــضي يــومــا في أحـضــان الــطــبـيــعــة .وعــود عـلى 
هني. الصعيدين الشخصي وا
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خـفف من حدة عـصبـيتك أمـام األمور التـافهـة وانتبه
. لصحتك وهد روعك قليالً
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ــقـبـل آفـاقًــا جــيـدة تــغــمـرك يــحــمل إلــيك االسـبــوع ا
يزة. بإشعاعات ايجابية وحظوظ 
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اشـــطب حـــروف الــكـــلــمـــات ادنــاه
لـــتــصـل مع احلل الـــصـــحـــيح الى
ـكن حــروف الـكــلــمـة الــضـائــعــة.
شـــــطب احلـــــرف اكــــثـــــر من مــــرة
بـــاالجتـــاهـــات كـــافـــة:(الـــكـــلـــمــة
الــضـائـعــة تـتـالف من 8 احـرف-

دولة في امريكا الالتينية):
بـيـروت- بـريــطـانـيـا- بـرتـغـال-
بــــرشـــلـــونـــة- بـــونس ايـــرس-
بيلـورسيـا- بنـ - بريـتوريا-
بـــــنــــــزرت-بــــــورتـــــويــــــكـــــو-
بــــوركــــيـــنــــافــــاســــو- بـــون-
- بـاريس- بـنـغالديش- بـكـ
بـغـداد- بـنـكـريـاس- بـيـلـية-
بـيت حلم-بـورمـا- بـيـسان-
بـــرونــــاي- بن- بـــر- بـــال-
بــعل- بــيت- بــرد- بـروج-

بط - بق.
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اشعل فـديـو بثـته الـقنـوات الـفضـائـية الـعـربيـة لـوزير
الثـقـافة الـتـونـسي وهو يـلـتقـي مجـمـوعة من الـشـباب
كتبه الرسمي ويـتوسطهم ماسكـا آلة العود ليعزف
ويـغـني مـعــهم فـراحت مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي
ـا ظـهـر به تـتـلـقى الــتـعـلـيـقــات بـ مـعـارض ومــؤيـد 
الوزير  وبالنسبة للمـعارض على احلالة التي ظهر
بهـا الوزيـر قـد تكـون من وجهـة نـظركم سـوداوية اذا
ـومة ـوسـيـقى والـغـنـاء الـتي هي سـر د كـنتم ضـد ا
احليـاة عـندمـا تـستـمع لـلـموسـيـقى او لصـوت يـشدو
وسيقى احلانا فـانك تشعـر انك في قمة الـسعادة فـا
كـــادت ان تـــدخل في عالج الـــكـــثـــيـــر مـن االمــراض
وعـنـدمــا يـصـاحـبــهـا الـغــنـاء فـانه يــدخل الـقـلب دون
استئذان فيحـرك فينا الشعـور بالسعادة واحلب لكل
مــاهــو جــمــيـل في الــدنــيــا  وامـــا الــذين كــانــوا من
ا ظهر فيه الوزيـر وهو يعزف ويغني فيعني ؤيدين  ا
ان من يقود الثقافـة في هذا البلد او ذاك يـتمتع بقمة
ــارس قـمـة الـفـنـون وهي الـثـقـافـة والــفـنـون عـنـدمـا 
صاحـبة للـغناء الوجـداني ويلتـقي اطفال وسيـقى ا ا
وشـــبــاب مـن كال اجلــنـــســـ لـــيــبـــعث بـــرســـالــة ان
ـوسـيـقى والـغـنـاء لـيـست بـحـرام كـمـا يـدعي بـعض ا
قصـار الـنـظـر وبكل تـاكـيـد نـتمـنى ان يـكـون وزيـرنا
مهتما بالـفنون والثقـافة واذا مارسها عمـليا كالعزف
او الرسـم او التـمـثـيل او الـكـتـابة والـتـالـيف والـشـعر
فيـعـني ان ثقـافـتنـا في قـمة الـسـعادة عـنـدما يـقـودها
شـخص فـنـان ومـثقـف ولـيس من اصـحـاب اجلـلوس
ــغــلــقــة واصــدار االوامـر  ــكــاتب ا عــلى كــراسي ا
والنني من مؤيدي وزير الثقافة التونسي فان االماني
تتـضـاعف ان يـهـتم وزيـرنـا بـانـواع الفـنـون والـثـقـافة
وان كان هو بالـفعل فتح ابوابه عـلى مصراعيـها منذ
ـثـقـف ـنـصب لـيـسـتـقـبل كـبار الـفـنـانـ وا تـسلـمه ا
هـنيـة النـشاطـات الـفنـية والـثقـافيـة التي من ويتـابع 
شـانــهـا ان تـدفـع عـجـلــة الـثــقـافــة الى امـام .البـد ان
ـتـابـعـته اجلادة نحـيي وزيـرنـا الـدكـتور حـسن نـاظم 

لـلـمـشـهـد الـفـني والــثـقـافي مـثـلـمـا قـدمـنـا
الـتــحــيــة من قــبل لــوزيـر الــثــقــافـة
الــتـــونــسـي وهــو يـــعــزف ويـــغــني
كـتبه مع مـجـموعـة من الشـباب
ــمــارســة هــوايـاتــهم تــشـجــيــعــا 

الفنية.

بغداد
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توتس هيبرت
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خالد النبوي

{ واشـــنــــطن (أ ف ب) - غـــيّب
ــــــوت مــــــغــــــنّـي الـــــــريــــــغي ا
اجلـامـايـكي الـتاريـخي تـوتس
هيبرت الذي توفي اجلمعة
عن  77عــــــامـــــــاً في أحــــــد
مــسـتــشـفــيـات الــعـاصــمـة
كـــيــنــغـــســتــون حـــيث كــان
يعالج من عوارض تنفسية.
وجــــــاء في مـــــنــــــشـــــور عـــــلى
صـفحـات الـتـواصل االجـتـماعي
لـــتــوتس أنــد ذي مــيــتـالــز وهي
ـزيـد فـرقـة الـراحل (نـنـعى إلـيـكم 
من اللوعـة وفاة فريـديريك ناثـانيال
ـساء مـحاطأً +توتس+ هـيبـرت هذا ا
بـعائـلـته في مـسـتـشـفى وست إنـديز

اجلامعي في كينغستون جامايكا).
ـــنــشــور إلى ســبب وفــاة ولم يــشــر ا
هيـبرت لـكنّ القـريب مـنه أفادوا في
نهـاية آب الفـائت عبـر صفـحة الـفرقة
عــلـى شــبــكــة فــيـــســبــوك بــأنه أدخِل
ــســتـشــفى حــيث يــنـتــظــر نـتــيــجـة ا
الـفـحص اخلـاص بـفـايـروس كـورونـا

ستجد.  ا
ثم وُضِع في غيبـوبة اصطـناعيـة بعد

ــضــاعـــفــات في اجلــهــاز إصــابـــته 
التنفسي.

ورغم كـــون هــيــبــرت أقـل شــهــرة من
مواطـنه بوب مـارلي يُنـسب إليه أنه
كــان مـبــتـكــر مـوســيـقي الـــريـغي من
خالل أغنية له عام  1968 بعنوان دو
ــوسـيـقي ذي ريـغي. ولــهـذا الــنـوع ا
ارتـبـاط وثــيق بـالـراســتـافـاريـة وهي
حــركــة روحــيـة تــقــدّس اإلمــبــراطـور
اإلثــيـــوبي هـــيال ســـيالسي وحتضّ
عــــــلـى تــــــدخــــــ الــــــــغــــــاجنــــــأ أو
ــــاريــــجـــوانــــا.وقـــد حــــقــــقت هـــذه ا

ــيــا بــفــضل ــوســيــقـى جنــاحــا عــا ا
أغــــنــــيــــات بــــوب مــــارلي1945-1981
وفرقـته ذي ويلرز.وسـارع زيغي جنل
بوب مـارلي إلى نعي تـوتس هيـبرت

ثابة والده الثاني.  الذي كان 
وفي تـغريـدة عـلى شبـكـة تويـتـر كتب
(حتـادثـت مـعه قــبل بـضــعـة أســابـيع
وأخـبــرته كم أحــبّه). وأضـاف (روحه
مـعنـا ومـوسـيقـاه تـمـدّنا بـاحلـيـوية
ولـن أنـــســــاه أبـــدا).أمــــا جنم فــــرقـــة
رولــيــنغ ســتــونــز مــيك جــاغــر فــغـرّد
مـــعــبـــرّاً عن حـــزنه الــشـــديــد لـــوفــاة

هـيــبـرت. وكــتب (كـان يــتـمــتع بـقـدرة
صوتـيـة كـبيـرة وكـان يقـدّم دائـماً كل
ــســرح. إنـهــا خــسـارة طــاقـتـه عـلى ا
ـوسـيـقى). وفي مـقـال كـبـيـرة لـعـالم ا
ـنـصـرم في عن هـيـبـرت نُـشـر الـعـام ا
مـجلـة رولـيـنغ سـتونـز امـتـدح عازف
الـغـيـتـار فـي الـفـرقـة كـيث ريـتـشـاردز
صوت الراحل واصفـاً إياه بأنه مغنّ
ال يُـــــصـــــدَّق. وأشــــار إلـى أن صــــوت
هيبـرت يذكّره بـصوت (مغـنّي السول
األمـــيـــركي) أوتـــيس ريـــديــنـغ. وكــان
توتس هـيبـرت وهو من مـواليـد ماي
بن (جـامـايـكـا) عام  1945األصغـر في
عائلة مكوّنة من سبعة أوالد. وقد بدأ
الــغـنــاء في جــوقــة إحـدى الــكــنـائس
ـعمـدانـية وكـان يـخـتزل أوركـسـترا ا
كــامـلــة في شــخــصه إذ كـان يــتــمـتع
بــقــدرة الــعـــزف عــلى كل اآلالت الــتي
تستخدمها فـرقته. وقد اصدر هيبرت
أخيراً أسطـوانة بعـنوان غوت تو بي
تـاف شـكّـلت عــودة فـرقـته تـوتس أنـد
ذي ميتـالز وكـان حتى كانـون الثاني
 ال يـــــــزال يـــــــحــــــيـي حـــــــفالت 2020

موسيقية.

يازمـان)  .. وللـمطرب حـس نـعمة
(مـابــيه اعــوفن هـلـي) و(كـوم انــثـر
الهـيل) و(رديت)... واغنيـة (ياهوى

الهاب) للمطرب حميد منصور ..

ـطرب سعدون جابر العراق منهم ا
 منها (انت العزيز تغيرت) و(عيني
عـيــني) و(يــاجنـوى) .. ولــلـمــطـرب
قــحــطــان الــعـطــار (يــكــولــون غـني
بـفـرح) و(لـوغـيـمت دنـيـاي) و(زمان

والـفـحـوصـات بـشـكل كـامل .وعـلى
هــامش الـزيـارة  تـسـلـيم الـفـنـان
مـحـسن فـرحـان بـطـاقـة الـعـضـويـة

مجددة الى نهايـــــــــــــــة 2021. 
طربي فرحـان حلن اجمل االغـاني 
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زار نقيب الـفنانـ العراقـي جبار
ـــلـــحن الـــرائـــد مـــحـــسن جـــودي ا
فــرحـان بـهـدف اإلطـمـئـنـان عـلى
صــحـــته بــعــد تـــعــرضه إلى
ت به. وعــكـــة صـــحــيـــة أ
ـــعــيــتـه عــضــو وكــان 
ــــــركــــــزي اجملـــــــلـس ا
لحن  محمد للنقابـة ا
هادي والفـنان جاسم
حـيـدر مـقرر الـشـعـبة
التـشكـيلـية في نـقابة
الــــفـــنـــانـــ .وعـــبـــر
فــرحـان عـن امـتــنـانه
لـــــــهــــــذه الـــــــزيــــــارة
والــســؤال عــنه الـذي
لم ينقطع مـن النقابة
دائمـا .فيمـا أكد جودي
عـن اســتـــعــداد الـــنــقـــابــة
الــــــــتــــــــكــــــــفل بــــــــالــــــــعالج
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شرت الفنانة األردنية مي سليم
صورة جديدة لها ارتدت فيها زي

غجري وذلك على حسابها
اخلاص على احد مواقع

التواصل االجتماعي.ونالت
صورتها اعجاب عدد كبير من
تابع وتلقّت الكثير من ا
شيدة بإطاللتها التعليقات ا

فمنهم من كتب لها:
(خطيرررررررة جميلة اوي).
وقع الفن تعدّ هذه ووفقا 
اإلطاللة جديدة ومفاجئة

للجمهور اذ لم تطل بشكل
مألوف وتقليدي. 

وقع وحتدثت  سليم  مؤخرا 
الفن عن مشاركتها في مسلسل
بأثر رجعي قائلة: حتمست جداً
للعمل حينما قرأت السيناريو
وجذبني دوري وأتمنى ان ينال
اعجاب اجلمهور فنحن بدأنا
تصويره حالياً وسيعرض على

نصات االلكترونية. احدى ا
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وفد نقابة الفنان يطمئن على صحة محسن فرحان
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هناك بدايات خاطئة تظهر هنا وهناك تدلل على انَّ الوجوه
ـتعـفّـنة تـنشط بـضـراوة من أجل اعادة ـا ا سـتهـلـكة ور ا
انـتـاج عنـاويـنـهـا الـسـيـاسـيـة أو بـاألحـرى الـشـخـصيـة في
شهد السياسي العراقي الذي ال يزال يحلم بخط شروع ا
جــديــد يــكــشف عن أصــالــة مــعــدن الــعــراقي فـي تــقـد
الـشــخـصــيـات الـوطــنـيــة الـنــزيـهـة ذات الــغـيــرة الـعــراقـيـة
عروفة والتي تُتهم اليوم بغـيابها أو فقدانها األبدي بعد ا

أن طغى الفاسد واجلاهل واجلبان.
برغم ذلك هنـاك أمل في احداث زعـزعة بالـهياكل الـفاسدة
ستحوذة لصـالح العراقي بـوصفهم الكتـلة االكبر دائماً ا
ــنــطــقــة أمــام حــفــنــة  تــعــيـش االنــفــاس االخــيــرة داخل ا
ــنــاطق اخلــضــراء لــيس في بــغــداد وإنّـــمــا في جــمــيع ا
ـصـالح اخلُـضـر الـتي صـنـعـوها ألنـفـسـهم عـلـى حـساب ا

العامة.
ـظالت لـهـا عـنـاوين شـرعـيـة الـفـاسـدون كـانـوا يـحـتـمـون 
دائـمـاً عـنــاوين ركـنت الـدســتـور عـلى الــرف واسـتـخـدمت
ـنـازل آخـر الـلـيل . وكـان مـكـانه الـصـفـقـات الـســريـة في ا
اجلميع تقـريباً يظنّ انَّ الـلعبة هي هـكذا قامت وستـستمر
وال نهـايـة لهـا. دائـماً الـلـصوص يـنـسون ثـغـرة مهـمـة لكن
اليـينه هذه الـثـغـرة الـيـوم كبـيـرة جـداً حـتى انَّ الـشـعب 
االربـعــ قـادر عــلى ان يـرى عــبــرهـا بــنـفس الــدرجـة من
الــقــوة كُلّ مــا يــجــري وكلّ الــذيـن أوغــلــوا في دمه ومــاله

وكرامته وتاريخه.
دورة احلـيـاة اجلــديـدة إذا ابـتــدأت في الـعـراق ســتـخـلّف
وراءها مجـموعة مـحتضـرين قد يرفـسون رفسـات ما قبل
النهاية لكن ذلك لن يطول ولن تـكون له أهمية أو تأثير على
مجمل مسـار العراق حـ يعود ليـنهض من جديـد بعيداً
ستنقع الذي وضعوه فيه طوال هذه السنوات السود عن ا

االخيرة .
اطمـئـنـوا الكـتـلة األكـبـر سـتفـوز بـاألصـوات أو بالـصـرخة

رعبة التي تهتز لها الهياكل اجلُوف. ا

مندفعاً إلى الشعر .. 
والشعر ضدي ..

والبالد بال شعراء ..
مندفعا إلى احلياة 

واحليـاة بالـتمـام والكـمال ضدي
 ..

مندفعا إلى الشعر ..
مــنــدفــعــا انـــا إلى احلــيــاة الــتي

اكتشفت كذبتها ..
مـنـدفـعــا .. إلى.. إلى .. الـشـعـر

أنا .. 
أجل مدينتي التي رأيتها 
كانت حورية فردوس

لـكن احلـســ مـازال غــريـبـا في
شعابها 

وكأنَّ أوصالهُ تتشظى
ب النواويس وكربالء

حتى تمأل كروشاً جوفاً 
وأجربةً سغبا

وهذا العراق كله .. كله
عبارة عن دموع ..

ن يقول أنَّ هذه البالد  وهيهات 
سترى فرحا .. هيهات

أنا قبل دمعت كنت في البالد
بل قـبل ولـولـة امـرأة عـابـرة عـلى

قبر
سرق الغزاة رفات بعلها ..
أيها الشعراء العراقيون ..

نفى .. في الوطن كنتم أمْ في ا
ياه .. البون عريض وشاسع 

ب أوجاعنا وب طفلة
مازالت ب عسالن الفالة

وفي أكوام القمامة
تبحث عن أبيها

وعن رغـيف أسـوْد يــشـبع سـغب
ضياعها ..
ضياعها ..

في حلبة ثيران السياسة 
والشعراء الذين يكتبون بهتانا

عن العيش الرغيد
تسرب  والنفط ا

من حتت أرضها احلافية
حتى يصبح دوالرات

في بطن احلكومة اجلديدة
ياه …

اتلفت لـيس هنـاك من شعراء في
بالد الشعراء

اتلفت طويال .. 
وليس هناك أيَّة نأمة شعر 

أنْ يــــظـــهــــر لـي أيُّ شـــاعــــر في
البالد

أيــتــهـا األرض .. الــتـي اســمــهـا
العراق

اذا الذين يسكنون 
على أرض سوادك 

اليعرفون
أنــهم ســكـنــوا اجلــنــة بــعــد فـات

اآلوان?
بل إنهم سكنوا الفردوس 
التي مابعدها أيُّ فردوس

أيها الناس ..
اجلنة في السـماء للـذين يركعون

لله
واجلـنــة في الـبـالد لـلــذين الـذين

ماشبعوا
من العذاب بعد ..

دعـوني أقف حلــظـة واحــدة عـلى
تراب البالد .. ماذا أرى ?

دعوني أرجوكم وكفاكم تملقا?
دعوني أقول ما رأيت ..
رأيت .. رأيت .. رأيت …

حلظـة يـتهـا الـعـبرات الـنـازلة من
عيوني ..

حلــظـــة يــتـــهــا الـــدمــوع دعـــيــني
أحتدث ..

أيها الشعر دعني .. دعني ..

5LÒLBLK  rŽœ WBM  „—u¹uO½ w  W{u*« Ÿu³Ý√
u½öO Ë f¹—UÐ ÷ËdŽ W³ «u Ëنـــــيـــــويـــــورك (أ ف ب) - يــــتـــــسم }

مسـلسل ذي ثيرد داي (الـيوم الثالث)
الـذي شاركت في إنـتـاجه شبـكة إتش
بي أو األمـريـكيـة بتـركـيبـته التـجـريبـية
اجلريـئة إذ يـتألف من قسـم يؤدي
ــثل دور الــبــطــولــة في كلّ مــنــهــمــا 
مخـتلف وتفصل بينهـما حلقة خاصة
ــــــدة 12 تـــــــقــــــوم عـــــــلى نـــــــقل حـيّ 
ـسلـسل اعتـباراً من ساعـة.ويعـرض ا
اإلثـنـ عـلى إتش بي أو في الـواليـات
تـحدة واعـتباراً من الـثالثاء على أو ا
سي إس ســيـــتي في فــرنـــســا.وتــدور
ــســـلــسل فـي جــزيــرة أحـــداث هــذا ا
ــوجــودة فــعــلــيــاً في جــنــوب أوسـي ا
ـمثل جـود لو شرق إنـكلـتـرا. ويؤدي ا
دور سـام وهـو رجل أربـعيـنـي يعـاني
مـأساة عـائـلـيـة تـتـغـيـر حـيـاته نـتـيـجة
انتـقاله الى هـذه اجلزيـرة.ويبـقى سام
الشـخصية الرئـيسية في القسم األول
ــــســـــلــــسـل الــــذي يـــــضم ثالث مـن ا
حـلـقـات. أمـا في الـقـسم الـثانـي وفيه
أيــــضـــــاً ثالث حــــلـــــقــــات فــــتــــكــــون
الشـخصـية الرئـيسـية هـيل وهي أم
عزبـاء تأتي إلى أوسيا لالحتفال بعيد
مولـد إحدى ابنتيها.في الظاهر تغيب
هــيــلــ كـــلــيــاً عن احلـــلــقــات الــثالث
األولى لـكـنـهـا مـحـور الـقـسم الـثاني
فـي حـــــ أن ســـــام الـــــذي يــــــطـــــغى
حـضــوره عـلى الـقـسم األول يـخـتـفي
سلسل إلى في الثاني.وذهب منتجو ا
ـنـحى الـتـجريـبي أبـعـد من ذلـك في ا
إذ أدرجـــوا حــــلــــقـــة إضــــافـــيــــة بـــ
.وســتــصــوّر هــذه احلــلــقـة الــقــسـمــ
وتُـعــرَض في نـقل مـبــاشـر في الـثـالث
ـــقــبل من تـــشــريـن األول/أكــتـــوبــر ا
وســتـــســـتـــغــرق  12 ســاعـــة من دون
ــنـــتـــجــون تـــوقف وفق مـــا كـــشف ا
وبـــيــنـــهم أيــضـــا ســكــاي ســـتــوديــوز
ـشروع بـالتـعاون البـريطـانيـة.وأُجنِزَ ا
ـسـرحـيـة مع مـؤسـســة بـانـشـدرانـك ا
ـعــروفـة بــابـتــكـاراتــهـا الـبــريـطــانـيــة ا
ـشـاهـد في الـتـفـاعـلـيــة الـتي تُـشـرك ا
الـــعـــرض وتـــضـــعه في وســـطـه.وقــال
مـؤسس بـانــشـدرانـكـاخملــرج فـلـيـكس
باريت خالل حـلقة نـقاشـية افتـراضية
نـــظـــمت ضـــمـن مـــهـــرجـــان تـــورنـــتــو
الـسـينـمـائي تـمامـاً كـمـا غيّـرنـا قـواعد
سـرح بأعـمالـنا تـساءلت عن كـيفـية ا
تغـيير قـواعد التـلفزيـون.وأضاف ماذا
يحـصل عـنـدما يـسـقط اجلـدار الرابع
ـشاهدين عن (الرمـزي الذي يـفصل ا
) أي الــــشـــــاشــــة الــــتي ــــمـــــثــــلــــ ا

نشاهدها?.
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ال أريد أنْ أكون شاعرا .. 
الله (يخليك) أيها الشعر ..

دعني أثرثر .. 
أجل ْالنثر كثير ..

بيدَ أنَّ وجع البالد .. 
سـيـقــول اآلن كل شـهــقـة بـهــيـئـة

شعر .. 
السالم عليكم … 
السالم عليكم ..

هل هــنــاك من شـــعــر أجــمل من
هذه العبارة التي تقول ..

الــسالم عــلـى الــبالد يــوم ولــدت
ويوم تموت

ويوم تبقى شعرا
يـــاه .. ســــعـــدي احلــــلي مـــازال

يغنـي 
(غـفه رسـمك بـعــيـني من الـصـبه

لليوم)
وحمزة الصغير يقول : 
(أهز مهدك ياعبد الله )

وأنـا بـ احلـســ وبـ سـعـدي
احللي 

رأيت الله كما يكون ..
كان الله ..

كزار حنتوش
وحميد سعيد

وسرب قطيع من احلمام الذبيح
فارقة .. وكان الله وهذه ا

أنا..
هل قلتُ لكم رأيت البالد ..

أجلْ رأيت البالد 
تأكل قرآنها في كل يوم

وترتلهُ في كل يوم قبل الصالة
اجملاعة كما هي ..

واحلرمان كما هو ..
وأرض الـــبالد مـــازالت مـــوطـــنــا

للذباب
الماء تذوقته من دجلة 

اء الفرات  والغسلت وجهي 
اء الذي لدى العراقي ا

هـو مــا يــصل لــهم مـن دمـوعــهم
وزفراتهم

الماء في البالد
هناك رأيت دجلة والفرات 

يجري ماء
بدموع العراقي فقط

والله ..

والله ..
إنَّ الـدمع الـذي يـذرف من عـيون

الناس هناك 
لهـو أكثـر بكـثيـر بكثـير مـن دجلة

والفرات ..
والله .. والله ..

نـطـقـة اخلـضراء حسـنـا لـتـنـام ا
آمنة مطمئنة ..

مازال الشعراء يصيحون 
ياسبيل باعطشان ..

اء .. يصيحون ليس ألجل ا
إنَّما ألجل الوجع العجيب 

الذي يلف وجه البالد 
ح زرت احلس والعباس .. 
كنت أسمع ُمع زحام الزائرين 

حول قبرهما .. 
كلمة واحدة وصلت إلى قلبي .. 

كان الله بعونك ياعراق ..
بل أقــول أنَّ كـــلــمـــة ســمــعـــتــهــا

وحدي 
وسط الزحام .. 

كانت الكلمة تقول ..
خفف الوطء ألني ..

ألول مرة أرى النـاس تموت فوق
األرض

ا تدفن حتتها .. أكثر 
أيها الشعر ما أحوجنا لك اآلن 

حتى نختم هذه القصيدة ..
أيــهــا الــشــعــر .. إخــتم لي هــذه

ناحة .. ا
أيها الشعر تعلم مني 

كيف تكتب الشعر العراقي 
.. أيها الشعر لقد خدعتكَ

مثـلما خـدعتـني وخدعـتك البالد.

شكلت سائدت في الشفّاف حلّا 
ــــيـــاه الـــعـــامــــة. فـــجـــعل دورات ا
ـــراحــــيض شـــفّـــافــــة ال يـــعـــكس ا
نـظافتهـا فحسب بل يطـمئن أيضا
ــسـتــخـدم من الــنـاحــيـة األمــنـيـة ا
ويـظــهـر له أن مـا من أحـد يـخـتـبئ
فـي الـداخل بــحـسب مــا أوضـحت
كـانا سـاجي الناطـقة باسم نـيبون
فــــاونــــدايــــشن مــــشــــيــــرة إلى أن

شروع قُبل على هذا األساس. ا
ويـبـدو أن سـكـان مـنطـقـة شـيـبـويا
ـعروفـة في طوكيـو يحـبّذون هذه ا
ـــبـــادرة. وقـــالـت ري مـــايــدا (41 ا
ـراحـيض عـامـا) غـالـبـا مـا تـكـون ا
الـعـامـة مـظـلمـة ووسـخـة لـذا أقدّر
ـــرتــقب أن ــوقع. ومن ا نـــظــافـــة ا
يــصــمّم  16مــهــنـدســا من بــيــنـهم
مـعـمـاريـون مشـهـورون مـراحيض
ـشروع ابـتـكاريـة في سـياق هـذا ا
على أن توضع منشآتهم في أرجاء
شـــــيـــــبــــويـــــا بـــــحـــــلــــول صـــــيف

العــــــــــــــام 2021 .

شــفّــافــة. لـكـن عـنــدمــا يــدخل أحـد
إلـيها يـؤدي إقفال الـباب إلى قطع
الـــتــيّـــار الــكــهـــربــائي فـال تــعــود
ستخدم الواجهة شفّافة ويحافظ ا
عـلـى خـصـوصـيّـته. وأنـشـئت هـذه
ـراحـيض الـتـجـريـبـيـة بـطـلب من ا
ـنظـمـة اليـابانـية غـير احلـكومـية ا
نـيـبـون فـاونـدايـشن بـهـدف جتـديد
ـراحـيض الـعـامـة فـي الـعـاصـمة. ا
ــــهــــنــــدس وهـي من تــــصــــمـــــيم ا
الــيـابـاني الـشــهـيـر شـيــغـيـرو بـان
الــذي أراد أن يـوفّـر هــذا الـنـمـوذج

{ طـوكـيـو-(أ ف ب)  –وُضـعَت في
أحــد مـتـنــزّهـات طـوكـيــو قـبل مـدة
وجــيـزة مــراحـيض عــامـة من نـوع
جـــديــد هي مــقـــصــورات مــحــاطــة
بــواجــهـات شــفّـافــة تــظـهــر مـا في
داخــلـهـا. عـنـدمــا ال يـكـون أحـد في
ــقــصـورات الــداخل تــكــون هــذه ا
زهـريـة اللـون لـلنـسـاء وبنـفـسجـية
لـلرجال وصفراء للجميع مع إمكان
تــــغـــيــــيـــر احلــــفـــاضــــات فـــيــــهـــا
وواجـهـاتهـا مغـطاة بـشريط الصق
مـزوّد بـالتـيّار الـكهـربـائي يجـعلـها

اء مع ـنـعه من تبـادل األمالح وا
بـــيــئــتـه ويــؤذي هــذا االجـــتــيــاح
الــوظـائف احلـيــويـة لـلـبــرمـائـيـات
ـا بـطـريـقـة غـيـر قـابـلـة لـلـشـفـاء 
يـتـسـبب بـنفـوقـهـا اختـنـاقـاُ.وقالت
خـبيرة البيولوجـيا ومديرة حديقة
بـنـمـا الـنبـاتـيـة أجني إسـترادا إنه
مــرض مـــؤلم ومــأســوي لــلــغــايــة.

ويـؤكـد اخلبـراء أن الـفطـر الذي 
اكــتـشـافه في الـقــرن الـعـشـرين في
شــبه اجلــزيــرة الــكـوريــة انــتــشـر

بالفعل في كل أنحاء العالم.
َرَضي ومـنذ انـتشر هـذا العنـصر ا
في بـنمـا في مطلع الـتسعـينات من
الـقــرن الـعـشـرين تـسـبب بـأضـرار
كــــثـــيـــرة وهــــو مـــســـؤول عن داء
ُعدي الـذي تسبّب إلى الـفطريـات ا

. اآلن في انقراض  30 نوعاً
وأوضـــــحت إســـــتــــرادا أن فـــــطــــر
شـيـتـريـد مـوجـود في كل مـكـان في
الـعـالم فـيه بـرمـائـيـات. علـى الرغم
من هــذا الـسـيــنـاريـو الــقـا ثـمـة
ضـــوء فـي نـــهـــايـــة الـــنــــفق. فـــفي
الـسـنـوات األخـيـرة  رُصِـدَت عودة
بـعض أنواع البـرمائيـات التي كان

يُعتقَد أنها انقرضت.

ـعـهـد روبـرتـو وقــال الـبـاحث في ا
إيـبـانـيـز احلـامل درجـة الـدكـتـوراه
فـي عـــلم احلــــيـــوان من جــــامـــعـــة
كــونـيـتـيــكت األمـيـركـيــة في بـنـمـا
ـكـنـنا الـقـول إن نحـو ثـلث أنواع

البرمائيات الـ 225مهددة.
وشــرح أن هـذه الـفـطـريــة الـفـائـقـة
ــكن أن تــؤثــر حــتى عــلـى أنـواع

أخرى ليست من البرمائيات.
فـعـندمـا ينـغـرس فطـر شـيتـريد في
ــرض جـــلــد احلــيــوان يـــصــيــبه 

في هـذا البـلد. فـمعظـمهـا أي نحو
 ?1500مــــــــوجــــــــود فـي حــــــــدائق
ـتــحـدة حــيــوانـات في الــواليــات ا

بهدف تمكينها من التكاثر.
لــكن هــذه الــضـفــادع الــنـادرة ذات
الـبقع الـسوداء والـتي يبـلغ طـولها
ثمانية سنتيمترات فحسب ليست
الـوحـيـدة التي تـهـددهـا الفـطـريات
ـاء إذ إن ـنــتـشـرة في ا الــقـاتـلـة ا
الـعالجـيم والـسـمادل مـعـرضة هي

األخرى خلطر هذه الفطريات. 

{ بــنم (أ ف ب)  –يــشــكّل نـوع من
ـاء تـهـديداً الـفـطـريـات يـنـمـو في ا
لــــنـــحــــو ثــــلث األنـــواع الـ 225من
الـبــرمـائـيـات في بـنـمـا من بـيـنـهـا
ـا يدفع إلى الـضـفـادع الذهـبـيـة 
حــفــظـهــا وحــمـايــتــهـا فـي حـدائق
حــــيـــوانـــات أو مــــراكـــز أبـــحـــاث.
ويــعـيش نـحـو  200ضــفـدع ذهـبي
مـثالً في أحواض مـائية مـوضوعة
فـي حـاويـات في مـنـأى من الـعـالم
اخلــــــارجي. فــــــلـــــو تــــــركت هـــــذه
ا الـضفادع في موطنها الطبيعي 
كـانت جنت من الـفـطـريات الـقـاتـلة
الـــتي تـــهـــدد بــإبـــادة ثـــلث أنــواع
الــبـرمــائـيــات في بــنـمــا. ولـكن في
مــعـهـد سـمــيـثـســونـيـان لــلـبـحـوث
االســـتــوائــيـــة الــواقع عــنـــد قــنــاة
غـامبـوا شمـال مديـنة بـنمـا  أعيد
تـكوين هـذه البـيئـة الطـبيـعيـة بكل
تـــفـــاصــــيـــلـــهـــا من نـــظـــام الـــري
والـــصـــخـــور والـــنـــبـــاتـــات حتت
األشـعة فـوق البـنفـسجـية وفي ظل
درجـة حـرارة مثـالـية.  ولم تُـشـاهَد
منذ  11عاماً أي ضفدعة ذهبية في
بـيـئـتـهـا الطـبـيـعـيـة في بـنـما رغم
كـون هـذه الـبـرمـائيـات مـسـتـوطـنة
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{ مـونـروفـيا-(أ ف ب)  –اعـتـبر
رئـــيس لــيـــبــيــريـــا جــورج ويــاه
االغتـصـاب حالـة طـوار وطنـية
وأعـلن مـسـاء اجلمـعـة مـجـمـوعة
إجــــراءات جـــديــــدة تــــهـــدف إلى
وضع حــدّ لــهــذه الـظــاهــرة بــعـد
تزايد كبير للحاالت في هذا البلد
الـــفـــقــــيـــر الـــذي يــــقع في غـــرب

إفريقيا.
وتــشـهــد لـيــبـيــريـا مــنـذ بــضـعـة
ـواطن أسابيع اسـتنـفاراً ب ا
ـكافـحة االغـتصاب واطـنات  وا
في موازاة احتـجاجـات على عدم
اتــخـــاذ الــســلــطــات أي تــدابــيــر

واجهته.

ودعـا الــرئـيس ويـاه فـي افـتـتـاح
ـوضوع مؤتـمـر وطني عـن هذا ا
الثالثـاء إلى جعل الـقوانـ أكثر
تــشــدداً في مـواجــهــة مــا وصـفه

بـوباء االغتصاب في بلده.
ومن أبـــرز مـــا أعـــلـــنه جنـم كــرة
الـقــدم الـدولي الـســابق اجلـمـعـة
فـي بــيـــان صـــادر عن الـــرئـــاســة
تعي مـدّعٍ عام مختص بـقضايا
االغـتــصـاب واسـتــحـداث سـجلّ
رتكبي اجلنح اجلنسية. واشار
الــبــيــان إلى أن إجــراءات أخـرى

ستُتَخَذ الحقاً.
ويـشـغل عــدد حـاالت االغـتـصـاب
مـنذ مـدة طـويلـة هـذا البـلـد الذي

عانى حـروباً وأسـوأ وباء إيـبوال
فـي الـــتــــاريخ بــــ عـــامي 2014
و .2016 وأشار تـقـريـر صادر عن
تحدة عام  2016 إلى 803 األ ا
قضـايا اغـتصـاب في العام 2015
في هــذا الــبــلــد الــذي يــبـلـغ عـدد
ســـكـــانه نـــحــــو أربـــعـــة ماليـــ
ونـصف مـلـيـون نـسـمـة مـنـتـقـداً
غــــيـــــاب أي عــــقــــوبــــات في حق
الــفــاعـلــ وهم فـي غـالــبــيــتـهم
رجـــــال بـــــالـــــغــــون تـــــعـــــرفـــــهم
ضـــحــــايـــاهم. واعـــتـــبـــرت األ
ـــتــحــدة أن أحـــد اســبــاب هــذا ا
ـرتفع حلاالت االغـتصاب العدد ا
) من يـتـمـثل في إفالت (الـفـاعـل

الـعـقـاب بــسـبب احلـرب األهـلـيـة
التي دامت  14عامـاً ب الـعام

 1989و 2003 وخـلّــفت نـحـو 250
ألف قــتـــيل إذ كــان االغــتــصــاب
خاللـــهــا أحــد أســـلــحــة احلــرب.
وسجّلت حاالت االغتصاب زيادة
كـبيـرة خالل الـسـنـة اجلـارية إذ
كشـفت مـديرة مـنـظمـة اليـبيـريان
ـن إمــــبــــاورمـــــنت نــــتــــوورك و
مـارغـريت تـيـلـور لـوكـالة فـرانس
بــرس في آب/أغـســطس الــفـائت
أن جـمعـيـتـهـا أحصت  600حـالة
بـــــــ حـــــــزيــــــران/يـــــــونـــــــيــــــو
وآب/أغسطس في مقابل ما ب
 80و 100خالل شهر ايار/مايو.
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نيويورك-(أ ف ب)  –على الرغم من
ـفــروضــة بــحــكم الــوبـاء الــقــيــود ا
ــــاركــــات الــــشــــهــــيــــرة وغـــــيــــاب ا
والـعـروض الـبـاهـرة واجلـمـهور لم
ـــوضـــة في يـــســتـــســـلـم أســبـــوع ا
نـيــويـورك الـذي تــنـطــلق فـعــالـيـاته
األحـــد في مــســـعى إلـى مــســـاعــدة
صممـ األميركيـ على الصمود ا

في وجه أزمة ال سابق لها.
وهذه النسخـة هي أقصر من العادة
ولن تـدوم فــعـالـيــاتـهــا سـوى ثالثـة
أيــام تـقــريـبـا من مــسـاء األحـد إلى
األربـعــاء. وهي ال تــزخــر كـعــادتــهـا
ـــصــمـــمــ ـــجــمـــوعـــات كــبـــار ا
األميركـي من أمثـال مايكل كورس

وتومي هيلفيغر ورالف لورين.
رتقب أن تقـدّم هذه العالمات ومن ا
التجـارية التي أبطـأ الوباء عجـلتها
اإلنـتــاجــيـة أحــيـانــا والـتـي لم تـلق
ـأمـول بـسـبب بـضـائـعـهـا الــرواج ا
الـوضع آخــر صـيـحــاتـهــا في فـتـرة
الحــــقـــة خــــارج إطــــار الــــبـــرنــــامج
الرسمي. أمـا مارك جايـكوبس فهو
تــخـلّى بـكلّ بـسـاطـة عن مـجـمـوعـته
صمّم الكبير لربيع-صيف  .2021وا
ـوعـد هو الـوحـيـد الـذي بـقي عـلى ا
تـوم فورد الـذي سـيـقدّم عـرضه عـبر
ـوضة االنـترنت في خـتـام أسبـوع ا

مساء األربعاء.
وتــنمّ مــشــاركــته عن عــزم الــنــقــابـة
وضة (سي اف دي األميركية ألهل ا
ـصـمـمـ ايـه) الـتي يـرأسـهــا دعم ا
األميركـي على أطيـافهم الذين بات

جزء منهم على وشك االنهيار.
ويـتّـكل مـصـمـمـو األلـبـسـة اجلـاهزة
ـتـاجر الـرفـيعـة الـطـراز عادة عـلى ا
ـتـحـدة التي الـكـبـرى في الواليـات ا
فــاقم الـوبــاء من سـوء حـالــهـا مـثل
بـارنـيـز ولـورد أنـد تـايـلـور ونـيـمـان

ماركوس.
وقـد ألــغــيت تـقــريــبـا كلّ الــعـروض
وسم ـبرمـجـة مع جمـهـور لهـذا ا ا
ما خال بعض االسـتثنـاءات النادرة
مــثـل جــايــســون وو الـــذي تــفــتــتح
ـوضـة مـسـاء مـجـمـوعـته أســبـوع ا
األحـــد وريــبــيــكــا مـــيــنــكــوف الــتي

ســتــقـــدّم تــصــامـــيــمــهـــا الــثالثــاء.
وبـالـرغم من اجلـهود الـكـبـيـرة التي
بـذلـتهـا نـيـويورك لـلـحدّ من انـتـشار
الـوبـاء وجـعـلـتـهـا من األفـضـل حاال
عــلى الــصــعــيــد األمـيــركـي ال تـزال
تـحـدة تـكابـد اجلـهد في الـواليـات ا
احتواء األزمة وقد تعذّر من ثمّ على
ـــوضـــة فـي نـــيـــويـــورك أســـبـــوع ا
مـواكــبـة نـسـخـات بـاريس ومـيالنـو
ولــنـــدن حــيث ســتـــكــون الــعــروض

العامة أكثر بكثير.
وبـاإلضـافـة إلى اخلـطـر الـصحي ال
طائل من استثمار مالي الدوالرات
في عـــرض أزيــاء فـي وقت نـــحــاول
ــــكن من دفع رواتـب أكـــبــــر عــــدد 
ـــوظـــفـــ وعــدم تـــســـريـــحــهم أو ا

إحالـتهم إلى الـبطـالة الـتقـنية وفق
مـا قــال تـوم فــورد في تــصـريــحـات
ـتخصص ـنز ويـر دايلي ا وقع و
ــــوضــــة. وال يـــتــــوقّع فـي شـــؤون ا
ـــصــــمـم الـــذي يــــتـــحــــلّى بــــحسّ ا
بـراغمـاتي كـبيـر والـذي عهـد ارتداء
ـوسم الــبـزّات الــسـوداء أن يــعـود ا

إلى طبيعته قبل خريف 2021 .
ـــصـــمـــمـــ وبـــغـــيــــة مـــســـاعـــدة ا
األميركي على الصمود استثمرت
ـوضة في الـنقـابـة األميـركيـة ألهل ا
منـصة أمـيركـية حتـمل اسم رانواي
 360 مــتـاحــة بـاجملـان تــسـمح لـدور
األزيـاء بـعـرض مــجـمـوعـاتــهـا عـبـر

االنترنت.
ــــزمع أن يـــــلــــجــــأ إلى هــــذه ومـن ا

ـنـصـة أكـثـر من خمـسـ مـصـمـما ا
ــشــاركــ في هــذه الــنــســخــة من ا
ـــقــدّر عـــددهم بـــقـــرابــة 70 وبــادر ا
كـثـيـرون مـنهم إلـى تصـويـر لـقـطات
هذا األسـبوع في نـيويـورك لنـشرها

على االنترنت في اليوم احملدّد.
ديـر الـعام لـلـنقـابـة ستـيفن وشـدّد ا
كولب في تصريحـات لوكالة فرانس
ضي قـدما لكن برس علـى ضرورة ا
بـــحــــذر ومع مـــراعــــاة الـــتــــدابـــيـــر
ـــوضــة تـــبــقى الـــصــحـــيــة إذ إن ا

مصدر رزق لكثيرين.
وبـالـنسـبـة إلى مـصمـمـ صـاعدين
كــثـــيـــرين تـــشـــكّل هـــذه الـــظــروف
االستـثنائـية فرصـة للبـروز بحسب
جيفـري أوينز وهو مـصمم أميركي

من أصل إفـــــريـــــقي يــــقـــــدّم األحــــد
اركته زونك خالل اجملموعة األولى 

عرض فاليينغ سولو.
ـصمم واألمـر سيّـان بـالنـسبـة إلى ا
ضـوي الذي انتقل صري مـحمد ا ا
إلى نيويورك في العام 2012  . وهو
اركات الكبيرة لن تقدّم ا أن ا قال 
وسم) أظنّ أن عروضـها (في هـذا ا

حظوظي في البروز هي أعلى.
ضوي وهو أيـضا سـيقـدّم ماركـته ا
األحـــد ضــمـن فــعـــالــيـــات فاليـــيــنغ

سولو.
وفي نـظــر جـيـفــري أويـنـز يــنـبـغي
للمصـمم ضرب الـقدوة ومساعدة
اجملتـمع… عـلى اخلروج من الـظلـمة

التي نعيش فيها منذ ستة أشهر.

صـغيـر يعـيش أفراده في أنـحاء مـختـلفة
فتاح من الـعالم فهي تكـتفي بالكلـمات ا
ــــوقـع اجلــــغــــرافي فـي الــــبــــحث أو بــــا
الـتـقــريـبي لـتـوجـيه إعالنـات مـسـتـهـدفـة
. وكان شـون كيلي وشريكه لـلمستـخدم
ـشـروع مـنـذ رون بـيـرون يـفـكّـران بـهـذا ا
إطالق مــنـصــة بـوكــريـتــريـتس.كــوم قـبل
ن يـبـحـثـون عن رحالت خــمس سـنـوات 
تـتـخلّـلـهـا أنشـطـة يوغـا.ويـسـتذكـر كـيلي
(كـانت الـفكـرة عـلى بسـاط البـحث لـكنـها
بـقيت حبرا على ورق إلى أن حلّت األزمة
الـوبائيـة مشيـرا إلى أن بعض أصدقائه
ــنــطـقــة خـســروا عـمــلــهم في حـ في ا
شورة من شدّة اتـصل به آخرون لطـلب ا

يأسهم).

اخلــيــريــة وذلك من دون جــمع كمّ هــائل
ـســتـخـدمي من الــبـيـانــات الـشـخــصـيـة 
ــوقع أو تــطــبــيق األجـهــزة احملــمــولـة. ا
ــوقع خالفـا حملــرّكـات ويــقـول مــؤسس ا
ــارســات بـــحــثــيــة أخـــرى ال نــتــتـــبّع 
ـستخـدم. فما يـعنينـا هو توفـير القوت ا

للناس.
 ويعتمد عمالقا اإلعالنات الرقمية غوغل
ـوذجا اقـتصـاديا جـدّ مربح وفـيسـبوك 
ـسـتـخـدمـ وتـخـزين يـقـوم عـلى تـتـبّع ا
بـيانـاتهم الـشخـصيـة لبـيعـها لـلمـروّج
عـلى نطاق واسع ضـمن ملفّـات ال يفصح
فـيها عن الهويات على شكل حيّز إعالني

مكيّف بشدّة بحسب احلاجات.
أمـا مـجـموعـة سـيـفـا التي أنـشـأهـا فريق

مـن مبيـعات احلـيّز اإلعالني إلـى برنامج
ي وجــمـعــيـة بــروجــيـكت األغــذيــة الـعــا

هيلثي تشيلدرن.
ـــتــخـــصص في ويـــقـــول شــون كـــيـــلي ا
اسـتـراتيـجيـات التـسويق الـذي ترك مـنذ
بــضع سـنـوات أوســاط سـيـلــيـكـون فـالي
لــــلـــعــــيش فـي جـــزيــــرة كــــو بـــا نــــغـــان
ـارسـة الـيـوغـا والـتـأمل الـتــايالنـديـة و
يـسـمح سـيـفـا لـلـنـاس بـالـتـأثـيـر إيـجـابـا
ـا يـقـومـون به يـومـيـا. ـجــرّد الـقـيـام 
ـوقع اعـتـمـاد ويـتــعـهّـد الـقـيّـمــون عـلى ا
شـفـافيـة كـاملـة في إدارة األمـوال.ويشـير
ـبـادرة سمـحت حتّى كـيـلي إلى(أن هذه ا
اآلن بـــتـــمــويل قـــرابــة  170ألـف وجــبــة
غـذائية في األسبـوع بواسطة اجلـمعيات

{ سـان فـرانـسـيـسكـو (أ ف ب) - يُـعـتَـبَر
ســيــفــا أول مـحــرّك بــحث مــســتـقـل عـلى
شــبــكــة اإلنـتــرنت له أهــداف خــيــريـة إذ
ســيـخـصص عـائـداته اإلعـالنـيـة لـتـمـويل
مــنـظــمـات غـيــر حـكــومـيــة تـوفّــر الـغـذاء
لـــلـــمــحـــتـــاجـــ في إفـــريــقـــيـــا وآســـيــا
وسـواهما.ويـقول شون كـيلي الذي ابـتكر
هــذه األداة أردنـا أن نــسـتــحـدث وســيـلـة
ــسـتــخــدمي اإلنــتـرنت مــســاعـدة تــتــيح 
اآلخـرين عـبـر الـتـكـنـولـوجـيـا من دون أي
مـجـهـود.وهـو صـمّم مع شـريـكـ مـنـصة
ســيــفــاســيــرتش.كــوم الــتي أطــلـقـت هـذا
الــشـهـر بـاالســتـنـاد إلى مـحــرّك بـيـنغ من
مــايــكـروســوفت فـي مـا يــخصّ األبــحـاث
تـأتية والـنتـائج. ويعـود ريع الـعائـدات ا
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