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انحسرت امدادات الغاز االيراني
الذي يغذي احملـطات الكهـربائية
ـــا فـي الـــعــــراق من جــــديـــد  ,
تـــســـبب بـــإنـــخــفـــاض ســـاعــات
الــتــجــهــيــز بــعــد فــقـدان 5500
مـــيــكــاواط مـن انــتــاج الـــطــاقــة.
ـــتـــحـــدث بـــأسم وزارة وقـــالت ا
الــكــهــربــاء احــمــد الــعـبــادي في
تـصـريح امـس ان (مـكـتب رئـيس
الـوزراء اوعـز لـوزارة اخلـارجـية
عـرفـة سبب باالتـصـال بطـهـران 
فاجئ للغاز) ,واضاف االنهيار ا

ان (هنـاك تنـسـيقـا ب الـكهـرباء
والنفط لتوفـير طاقة بديـلة للغاز
ـنع حـدوث تـداعـيات), االيـراني 
وتابـع ان (بدائل الـوزارة تـمـثلت
ـبـاحــثـات مع قـطـر واجلـزائـر بـا
وتركـيا  ,لتـوفيـر الغـاز االيراني
وتـسـريع وتــيـرة مـشـاريع الـربط
الــــكــــهـــربــــائي مـع دول اجلـــوار
واخلــلـــيج). واكـــدت الــوزارة في
بيان سـابق تلقـته (الزمان) امس
انـه (في ظل مـــــســــاعي الــــوزارة
خلــــلق مــــلف واعــــد لــــلــــطــــاقـــة
الـكـهـربـائـيـة وتـنـويع مـصـادرها
للمحافظة على ما  حتقيقه من

انــتــاج هــو االول من نــوعه مــنـذ
تــأســيـســهــا  وتـزامــنــاً مع ايـام
شـهــر مـحـرم وذكـرى اســتـشـهـاد
االمــام احلـــســ عــلـــيه الــسالم
واالسـتــعـدادات الـتـامــة لـلـزيـارة
ـنـظـومـة االربـعـيـنـيـة تـتـعـرض ا
الــوطــنـيــة لــتـحــدٍ قــد مـتــجـدد
متمـثالً بانـحسار اطالقـات الغاز
ـورد حملـطـات االنـتاج االيـراني ا
ناطق الوسـطى واجلنوبية في ا
من ٤٩ ملـيون مـتر مـكعب يـومياً
الى ثـمـانـيـة ماليـ مـتـر مكـعب
االمـــــر الـــــذي ادى الى حتـــــديــــد
ـــنــظـــومــة الــوطـــنــيــة احــمــال ا

وخسارة نحو٥٥٠٠ ميكاواط من
الــطــاقـــة دون عــلم بــاالســبــاب),
واضــاف ان (الـــوزارة وانــطالقــاً
من واجـبـهـا ومسـؤولـيـتـهـا امام
ـــواطـــنـــ إتـــخـــذت الــــدولـــة وا
ـتـضـمـنـة إجـراءاتـهـا الـعـاجـلـة ا
التنسيق العالي مع وزارة النفط
لضخ كمـيات اضافـية من الوقود
الـبـديل ألجل تـعـويض مـا فـقـدته
ورد والذي نـظومـة من الغـاز ا ا
ــكن أن يــؤثــر عـلـى إدامـة زخم
اإلنــــتــــاج). ويــــجــــري الــــعــــراق
اتـصـاالت دبـلـومـاسيـة مع وزارة
الـطاقـة االيـرانـية وسـفـارتـها في

مع منظومة اخلـليج بعد أن كان
يعـتمد عـلى إيران لـوحدها خالل
اضـية عـبر اسـتيراد السـنوات ا
 1200مـيــكـاواط مـن الـكــهـربـاء
وكـــذلك وقـــود الـــغـــاز. وتــعـــاني
الــبالد مـن أزمــة نــقص كــهــربــاء
مزمـنة مـنذ عـقود جـراء احلصار
ــتــتــالــيــة. ويــحــتج واحلــروب ا
السكان منذ اعوام على االنقطاع
تـكـرر لـلكـهـرباء  ,والسيـما في ا
فـصل الـصـيف.من جـهـة اخـرى ,
حقـقت وزارة الـنـفط  يفـوق سـتة
ملـيارات دوالر من مبـيعـات شهر
ــاضي. وقـــالت الــوزارة في اب ا
بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس انه (
وفـــقـــا لالحــــصـــائـــيـــة االولـــيـــة
الـــصـــادرة عن شـــركـــة تــســـويق
الــنــفط الــعــراقـيــة ســومــو  فـأن
مــجـمــوع  كـمــيـة الــصـادرات من
الـنـفط بـلـغت  94مـلـيـونـا 660
الفا و   239برمـيالً  بـايرادات
بـــلـــغت ســـتـــة مـــلـــيــارت و533
مــــلــــيــــونـــا و  142الف دوالر),
واضـاف ان (مــجـمـوع الــكـمـيـات
صدرة من احلقول الـنفطية في ا
وسط وجنوب العراق بلغت  91
مـــلـــيـــونــا و 655الـــفــا و 930
بـرمــيال  امـا مـن حـقــول كـركـوك
عـبــر مـيـنــاء جـيـهـان فــقـد بـلـغت
ـصدرة اكـثر من ثالثة الكـميات ا
مالي برميل) ,وتابع ان (مـعدل
الـكـمـيـات الــيـومـيـة بـلـغت ثالثـة
مالي  54الـف بـــــرمـــــيل  وان
معـدل سعـر الـبرمـيل الواحـد بلغ
اكــــثــــر من  69دوالراً). وكــــانت
الــوزارة قــد اكــدت ان تــســعــيـرة
النفط اخلام الـتي يتم تسـويقها
مـن قــبل ســـومــو بـــنــوعــيـــاتــهــا
ومـــواصــفــاتـــهــا هي تـــســعــيــرة
شـهـرية ولـيـست يـومـيـة  وليس
تـغـيـرات الـيـومـية لـهـا عالقـة بـا
يـة  وغير للسـوق النفـطية الـعا
قـابـلــة لالجـتـهــاد من قـبل بـعض
ـواقع االلــكــتـرونــيـة االفــراد او ا
بشـأن ارتفـاع وانخـفاض اسـعار
الـنــفط ,مــشــيــرة الى ان االعالن
عن ارقــام غــيــر دقــيــقــة بــحــسب
ارتفـاع وانخـفاض اسـعار الـنفط
ـيـة  يـتـسـبب في االسـواق الـعـا
ذلك فـي تــــــشــــــويـه احلــــــقــــــائق

علومات عن ذلك.  وا

وزارة الـــنـــفط االحتــاديـــة إلرســال
وقـود عـالي األوكتـان ونـفط أبيض
توقع أن إلـى االقليم  والـذي من ا
ـسـتقـبل الـقريب) مـبيـنا يـتم في ا
ان (االجــتـمــاع اسـتــعـرض نــتـائج
ــــعــــنــــيـــ اجــــتــــمــــاع الـــوزراء ا
ـــشـــرفـــ عـــلى واحملـــافــــظـــ وا
ـــســـتـــقـــلـــة بــشـــان حل اإلدارات ا
مـسـألـة اخملـابـز واألفـران وارتـفـاع
أسـعـار اخلـبـز والـصـمـون وتـقـد
الـــدعم والــتـــســهـــيالت لــلــوزارات
ـعـنيـة في هذا الـشأن) مـؤكدا ان ا
(اجملـلس وجّه الـوزارات اخملـتـصة
بــاتــخـاذ اإلجــراءات الالزمــة لـدعم
هـذا الـقـطـاع والـعـمل عـلـى ضـمان
سـتورد من حيث جـودة الطـح ا
الـصحة والقيمة الغذائية كما قرر
ــتـابـعـة هـذا األمـر تــشـكـيل جلـنـة 
واتـخـاذ اإلجراءات الـقانـونيـة ضد
اخملــالـفــ من اجل احلـفــاظ عـلى
ــــواطـــنــــ وحــــمــــايـــة صــــحــــة ا
أرواحـــــــهم وتـــــــأمــــــ اخلــــــبــــــز
والـصـمون بـسـعر أنـسب وبـجودة
أفـــــــضـل وتـــــــوصـــــــيـــــــة جلـــــــان

الــقــائـمــمــقـامــيــة واألمن الــغـذائي
ــتـــابــعـــة في األســواق) إلجـــراء ا
ومــــضى الـــبـــيــــان الى الـــقـــول ان
(وزيـــري الــبــلــديــات والــســيــاحــة
وارد سـاسـان عـونـي والـزراعـة وا
ـائيـة بيـكرد طـالبـاني استـعرضا ا
ــــشـــروعـــات واخلـــطـــوات الـــتي ا
اتـخـذتـهـا الـوزارتـ لـتـأمـ مـياه
) الفـتـا الى ان الـشـرب لـلمـواطـن
(وزيـري الـتـربـيـة آالن حـمه سـعـيد
والـصـحـة سـامـان بـرزجني حتـدثا
عـن االســــتــــعــــدادات واإلجـــراءات
ـتـخذة حلـمـاية جتـمـعات تالمـيذ ا
ـدارس مـع بـدايــة الـعـام وطــلـبــة ا
الــدراسي اجلــديــد من خالل زيـادة
علمي مـراكز التـطعيم بالـلقاحـات 
الــــتـــربــــيــــة وأســـتــــاذة وطـــلــــبـــة
عـاهد) وتـدريـسيـي اجلامـعـات وا
مــضـــيــفــا ان (مــجــلس شــدد عــلى
إطـالق برنـامج الـرعايـة والـتطـوير
فـي الـتــربـيــة والـتــعــلـيم وهــو مـا
يــخــلق جــيالً مــتـعــلــمــاً وسـلــيــمـاً
ومــثـقـفـاً مع مـراعـاة احلـفـاظ عـلى

حياته وصحته). 

ـتــحـدة أن "مــا يـقـرب من لأل ا
نـــصـف الـــســـكـــان األفـــغـــان 18
مـلـيـون شـخص يـحـتـاجـون إلى
مسـاعـدات إنسـانـية لـلـبقـاء على
قـيـد احلــيـاة".وأضـاف "ال يـعـرف
واحد من كل ثالثة أفغان من أين
سـتأتي وجـبـته الـتالـيـة" مـشددا
عـلى أن أكـثـر من نـصف األطـفال
دون سن اخلامسة سـيعانون من
ــقـــبل.وأكــد اجلـــوع في الــعـــام ا
غوتيريش على أن "أطفال ونساء
ورجال أفـغانـستـان بحـاجة أكـثر
من أي وقت مــضى إلى تــضــامن
اجملـتـمع الـدولي".ودون أن يـذكـر
ــســؤول حــركــة طــالــبــان دعــا ا
ي "كلّ األطراف إلى تـسـهيل األ
الوصـول اإلنـسـاني بـأمان ودون
عـوائق إلـى اإلمـدادات احلــيـويـة

واألساسية".
اني واعتـبـر وزيـر اخلارجـيـة األ
هـــايـــكـــو مـــاس خـالل مـــؤتـــمـــر
صحـافي في الـدوحة الـثالثاء أن
ال بـديل عن إجـراء مـحـادثـات مع
حركـة طالـبان التي بـاتت احلاكم
الــفــعــلي في أفــغــانــســتــان بــعـد
انـسـحاب الـقـوات األمـيـركـية من
هــــذا الـــبـــلـــد.وقـــال الـــوزيـــر في
ــؤتـمـر الــصـحــافي مع نــظـيـره ا
الـقـطـري الـشـيخ مـحـمـد بن عـبـد
الـرحـمن آل ثـاني "أنـا شـخـصـيـاً
أعــتــقـد أنّ ال بــديل عــلى اإلطالق
عن إجـراء محـادثـات مع طـالـبان
(...) من أجل حل عـملـي لقـضـايا
طار" في مثل استـمرار تشـغيل ا

كابول.

ــــتــــحــــدة (الــــواليــــات { اال ا
تـحدة) ,(أ ف ب) - حذر األم ا
ـتــحـدة أنـطــونـيـو الـعــام لأل ا
غــــوتــــيــــريش امـس من "كــــارثـــة
إنسانيـة" وشيكة في أفـغانستان
وحضّ دول الــعــالم عــلـى تــقـد
مــســـاعــدات مــالــيــة عــاجــلــة في
أعـقـاب رحيل الـقـوات األمـيـركـية
من هـذا الـبـلـد.وقـال في بـيـان إن
"كارثـة انسـانـية تـلوح في األفق"
مــــشــــيـــــرا إلى "تــــفـــــاقم األزمــــة
اإلنسانـية واالقـتصاديـة" و"خطر
االنـــهـــيـــار الــــتـــام لـــلـــخـــدمـــات
األساسـية".كـذلك حضّ أنـطونـيو
غــوتـيــريش الــدول األعــضـاء في
تحدة على "تـوفير تمويل األ ا
نـاسب وبـشـكل مرن في الـوقت ا
وشـامل" لـلـشـعب األفـغانـي الذي
يـعــيش "أصـعب األوقــات" في مـا
يـــــتــــــعـــــلق بـــــاحــــــتـــــيـــــاجـــــاته
األســاســـيــة.وذكّــر األمــ الــعــام
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نـــــاقـش مـــــجـــــلس وزراء اقـــــلـــــيم
كــردسـتـان  تــوفـيـر مــيـاه الـشـرب
والـــنـــفط األبـــيض لـــلـــمـــواطـــنــ
ومــسـألـة ارتـفـاع أســعـار الـبـنـزين
واخلـبز واستئناف العام الدراسي
اجلـديد. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
امـس ان (اجملــلس عــقـــد جــلــســته
االســـبـــوعــيـــة بــرئـــاســة مـــســرور
الــبـارزاني وحـضـور نــائـبه قـوبـاد
الــطــالــبـاني  نــاقش في مــســتـهل
اجلـلـسـة زيـارة الرئـيس الـفـرنسي
ـانويل ماكرون إلى االقليم التي إ
وصــــفت بـــأنــــهـــا زيـــارة مــــهـــمـــة
وتــاريــخــيــة وتــظــهــر كــيف تــولي
فـــرنــســا أهــمـــيــة لــعالقـــاتــهــا مع
كـانة كـردسـتان وهي داللـة عـلى ا
الــقــويــة لإلقــلــيـم عـلـى الــصــعــيـد
الـــــدولي) واشـــــار الـى ان (كل من
رئـيس ديوان رئـاسة االقـليم فوزي
حـريري وسـكرتـير مـجلس الوزراء
آمـاجن رحيم قـدما ملـخصاً ألهـمية
مــــشــــاركــــة االقــــلــــيم فـي احلـــوار
الــــســــتــــراتـــيــــجي بــــ الــــعـــراق
ــــتــــحــــدة وجـــدواه والــــواليــــات ا
بــالـنـسـبــة لـكـردسـتـان) وتـابع ان
ــالــيـة آوات شــيخ جــنـاب (وزيــر ا
ورئـــيس ديـــوان مــجـــلس الــوزراء
أومـيـد صبـاح سلـطا الـضوء خالل
االجتماع على آلية تنفيذ قرار آخر
اجــتـمـاع لـلـمـجــلس بـشـأن تـوفـيـر
الــنـفط األبـيض لــلـمـواطـنـ خالل
مـوسم الشتاء وحل مسألة ارتفاع
أســعـار الـوقـود مع مـراعـاة صـحـة
ـواطن وحياتهم ومنع استيراد ا
الــوقــود ذي اجلـودة الــرديــئـة إلى
اإلقــلـيم كــمـا جــرى عـرض جــهـود
وزارة الـــثــروات الــطـــبــيـــعــيــة مع
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االلتزام باإلجراءات الوقائية التي
قــد تـــؤدي الى مـــوجـــات أخــرى)
وتابع ان (اللقاحات توفر حصانة
ــئــة فــقط من ـا  5بــا ور قــويــة 
متلـقي اللقـاح معرضـون لإلصابة
بــالـفــايــروس وتــكــون إصــابـتــهم
بسيطـة جداً وال يدخـلون بسـببها
مـــــؤكـــــدا ــــــســـــتــــــشـــــفى)  الى ا
(اسـتــمــرارالــوزارة بـفــتح مــنــافـذ
جديدة وفي كل يـوم على مـستوى
الـــــعــــراق) وأشـــــار الى (انـــــنـــــا
نـســتــطـيـع تـفــادي أي مــوجـة من
خالل االلتـزام اجلـدي بـاإلجراءات
الوقـائيـة ولألسف لم يحـصل هذا
ـــاضـــيـــة عـــلى طـــوال األشـــهـــر ا
ـؤسسات احلـكومية أو مستوى ا

غيرها).

عــمــوم احملـــافــظــات) مــؤكــدا ان
(الشفـاء بلغ  6595حالـة وبواقع
 48وفـاة جـديـدة) واشار الى ان
(اكثر من  128الف شخص تـلقى
ضـاد في مـراكز جرعـات الـلقـاح ا
ـــنــــتــــشـــرة بــــبــــغـــداد الــــوزارة ا
قــــال واحملــــافـــــظـــــات). بــــدوره  
ــتـــحــدث بـــاسم الـــوزارة ســيف ا
البـدر في تصـريح مـتلـفـز (نقـترب
وجـة الوبائيـة الثالثة من نهاية ا
لــكن مع انـــخــفـــاض اإلصـــابــات 
الـوقت ال زال مـبـكـرا لـلـحـديث عن
والسـيـما اخلالص من الـفايـروس
ان هـــــنــــــاك دول تـــــعـــــرضـت الى
نــكـــســات) وأضــاف (قـــد حتــدث
طـــفــرات وراثـــيـــة أشـــد خـــطــورة
ومـــوجـــات أخـــرى في حـــال عـــدم
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ان الـقاحات اكدت وزارة الصـحة 
ـــضـــادة تـــوفــر احلـــصـــانـــة من ا
االصــابـــة بـــفــايـــروس كـــورونــا 
مشـيـرة الى عـدم اسـتبـعـاد ظـهور
حتــورات لـــلــجـــائــحـــة او مــوجــة
جــديــدة. وســجـل الــعــراق امس 
 7309اصـــابــــة وشــــفـــاء 6595
حـالــة وبــواقع  48وفـاة جــديـدة.
وقف الوبائي اليومي  واوضح ا
الذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة
الـتـي اجـرتــهــا الــوزارة لـعــيــنـات
مـشــتــبه اصـابــتـهــا بــالـفــايـروس

بلغـت اكثر من  41الفا  حيث 
رصد  7309اصابـة بـكـورونا في
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كشفت احلكومة عن جناح االجهزة
االمــنـــيــة بــالــتــعـــاون مع مــجــلس
الـقضـاء االعلى  فـي تنـفيـذ عمـلية
اسـتباقـية أحبـطت محاولـة لتزوير
االنـتخـابات عبـر الضـغط على عدد
ــفــوضــيـة  الــعــلــيـا من مــوظــفي ا
بـهدف خلط ـستقـلة لالنتـخابات  ا
األوراق الـــــســــيـــــاســــيـــــة وإثــــارة
كـتب رئيس الـفوضى. وقـال بيـان 
الــوزراء تـلـقــته (الـزمـان) امس انه
(األجـهزة األمـنيـة تمـكنت مـن إلقاء
ــتــهــمـ الــقــبض عــلـى عــدد من ا
حـــاولـــوا  تــزويـــر االنـــتــخـــابــات
بـاستثمار عالقـات لهم مع موظف
ـــفـــوضـــيـــة  بــــهـــدف إثـــارة فـي ا
ـعلومـاتيـة والسيـاسية الـفوضى ا
فـي الــعــراق من خـالل شــبــكــة من
مـواقع التواصل اإللكترونية بينها
مـــوقـع بــاسـم ســـيـــدة اخلـــضــراء
حــاول الــقــائـمــون عــلــيه بــوسـائل
ـكتب مـختـلفـة اإليحـاء بارتـباطه 
رئـيس مجلس الـوزراء أو العامل
فـــــيه أو مـــــســــتـــــشــــاري  رئـــــيس
الــــــوزراء) واضـــــــاف ان (بــــــعض
الـــوســائل لـألسف وحتــديـــداً تــلك
الــــتــــابــــعــــة إلـى بــــعض الــــقــــوى
الـسـيـاسـيـة رددت هـذه االفـتـراءات
الـكاذبة دون تـدقيق وبشكل يـفتقر
ا يـعد ـهـنيـة واإلنصـاف و إلى ا
جتـــاوزاً ســــافـــراً عـــلى الـــقـــانـــون
ـــهـــنـــيـــة) وتـــابع ان ـــبــــاد ا وا

(الــعـدالـة وجـدت طــريـقـهــا لـتـثـبت
بـــــــطـالن تـــــــلـك األكـــــــاذيـب وزيف
ـروجـ لـها بل وتـورّط بـعـضهم ا
في الـعـصابـات اإللكـترونـية وبـعد
الـتعمّق بـالتحـقيقـات وضبط مواد
ـثـال جــرمـيـة مـنـهـا عــلى سـبـيل ا
بـــطــاقــات انـــتــخــابـــيــة لــدى أحــد
ـتهـم وإلقـاء القـبض على عدد ا
من الـقـائـمـ عـلـى هـذه اجملـمـوعة
ــســاعــدتــهم وحتــلــيل ومـن قـام 
أجـهـزة الـكـومـبـيـوتـر واالتـصـاالت
ــرتــبــطــة بــهــا  الــتــوصل إلى ا
سـؤول عن شـبكـة متـداخلـة من ا
الـــقــضــيـــة ســواء بــالـــتــمــويل أو
ـســاعــدة بـيــنـهم الــتـشــجــيع أو ا
شــخـصــيــات سـيــاسـيــة ونــيـابــيـة
ـوظـف حـالـيـة وسابـقـة وبعض ا
فـي مفـوضيـة االنـتخـابات من أجل
اإلسـاءة لــلـعالقـات بـ الـسـلـطـات
مـن جـهــة أو عـالقـة مــكــتب رئــيس
ـــتــوازنـــة بـــكل الـــقــوى الـــوزراء ا
الـــســـيـــاســـيـــة) مــــشـــيـــرا الى ان
(الــتـحــقــيق بـشــأن هـذه الــقـضــيـة
ــســؤولـ وقــضــايــا أخــرى وكل ا
عــنــهــا مــســتــمــر وســيــتم تــقــد
ــتـورطـ إلـى الـعـدالـة) ومــضى ا
الـــبـــيـــان الى الـــقـــول (اســـتـــمــرار
احلــكـومــة في تـنــفـيــذ تـعــهـداتــهـا
بـتـأمـ انـتـخـابـات نـزيـهـة عـادلـة
وتـوفير كل مـستلـزماتهـا ويحتفظ
نـافسة ـسؤولـيته احملايـدة من ا
في الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة والـداعم
ـبدئي يـشكل لـها وإن هـذا الدور ا

الـتـزاماً راسـخاً وسـيـقوم بـواجبه
الـــقـــانـــوني فـي تـــقـــد أيّ جـــهــة
لــلـقـضـاء حتـاول اإلسـاءة إلى هـذا
الـــدور أو خـــلط األوراق وتـــزويــر
الــوقــائع أو اتــهـام مــكــتب رئـيس
الـوزراء ظلـماً وبهـتاناً أو مـحاولة
حــرف االنـتــخـابــات عن مــسـارهـا
ومـن ذلك مــــــحــــــاربــــــة ظــــــاهــــــرة
ـنـظـمة اجملـمـوعـات اإللـكـترونـيـة ا
الـتي تثيـر البلـبلة وتـنشر الـتزوير
وتـهدد االستـقرار العـام). بدورها 
ـفـوضـيـة بـان الــتــصـويـت أقـرت ا
الــخـاص سيكـون حصراً بالـبطاقة
الــبـايــومـتــريـة خالل االنــتـخــابـات
ــقــبــلــة. وقــال مــديــر الــنــيــابــيــة ا

اإلجـــراءات والــــتـــدريب في دائـــرة
ـفــوضــيـة داوود الــعــمــلـيــات بــا
ســــلــــمـــان خـــضـــيـــر إنـه (وفــــقـــاً
لـــقـــانــون االنــــتــــخــــابـــات رقــم 9
لـــــســــنــــة 2020 فـــــإن تـــصـــويت
الــنـاخـبـ الـــخــاص مـن الــقــوات
األمــنــيـة والــنـازحــ والــنـزالء في
الـسجون يكون باسـتخدام البطاقة
الــــبــــايـــومــــتــــريــــة حــــصـــــراً فـي
االنــتــخــابـات الــتـي سـتـجري فـي
الـــــعـــــاشـــــر مـن تـــــشـــــريـن األول
ــقـبل ويــتم سـحـبــهـا بـعــد قـيـام ا
الـناخب باإلدالء بصـوته في محطة
االقــتـراع). واعـرب كــربالئـيـون عن
امـلـهم بـان جتـري االنـتـخـابات في

وقـــتـــهـــا احملـــدد  مــؤكـــدين عـــلى
ضـرورة ان يكـون االستـحقـاق نزي
وشـفـاف وان تتـوفـر البـيـئة االمـنة
لـه بـعـيــدا عن الــتـزويــر. وقـالـوا لـ
(الـــزمــــان) امس (نـــأمل ان جتـــري
االنـــــتــــــخـــــابـــــات فـي ظل اجـــــواء
ـقراطية وان تتوفر لها احلماية د
نفلت الالزمة وبعيدا عن السالح ا
وان يــــشـــارك فــــيـــهــــا اجلــــمـــيع)
مـشددين على (عدم تكرار سيناريو
اضية  والـعمل على االنـتخابات ا
اخـتيار شخصيات وطـنية مستقلة
تـمـتـلك مـؤهالت فـي رسم الـصورة
واطـن وقدرتها على لـطموحات ا

االداء و توفير اخلدمات لهم). 

»ŸUL²ł∫ مسرور البارزاني خالل ترؤسه اجتماع مجلس وزراء االقليم
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نتخب وبالرغم من ذلك لدينا ثقة في بالعبي العراق وسنقدمُ مباراة صعبة أمام ا
ــشـكـلــةُ الـوحـيــدة لـديـنــا هي ان انـضــمـام بـعض الـكـوري.  وأوضـحَ  ادفـوكـات ا
الالعـبـ لـلــمـنـتـخب كــان مـتـأخـرا كـان لــديـنـا أسـبـوعــان او ثالثـة فـقط من أجل
التـحضـير لـلمـباراة ولـكنه أمـر اعـتيـادي الن لديـنا فـريقـاً جيـداً ويعـملـون بجـهدٍ
دة أسبـوع قصيـر جداً لكن عـندما رأيتـهم يتدربون ظـهروا بشكلٍ والتحضـير 
جيد جداً. وختـمَ ادفوكات نحن فريـق محترف لذلك نـرغب في لعب كرة قدم وال

نحب تضييعَ الوقت نحنُ هنا لتحقيق نتيجةٍ ايجابية.

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

أكدَ مدربُ اسود الـرافدين  بكـرة القدم الـهولندي ديك ادفـوكات أنه بانـتظار حتد
ونديال قطر 2022 . كبير لقيادة العراق 

ـباراة كوريا اجلنـوبية اليوم اخلـميس سعيد ؤتـمر الصحفي  وقال ادفوكات في ا
نتخب العراقي همة مع ا لعب الـرائع ولكنني اآلن  بالعودة لهذا البلد اجلميل وا
ونطمح للتأهل الى كأس العالم. وأضافَ ادفـوكات  اعتقد أن الفريق الكوري تطور
 كثيـراً في السنـوات األخيرة و لـديهم فـريق رائع بسبب نـوعية وإمـكانيـات الفريق
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وجبة بغداد لتوضيح الظروف ا
لهذا االنحسـار امام الشارع لتتم
ـــــوقـف  وإطالع مـــــعــــــاجلــــــة ا
اجلــــهـــات ذات الـــعـالقـــة بـــآخـــر
الـــتــطــورات انـــطالقــاً مـن مــبــدأ
ـصـداقـيـة. ويـنـتج الـشـفـافـيـة وا
الــعــراق  19ألف مــيــكــاواط من
الـطــاقــة الــكــهــربـائــيــة بــيــنــمـا
االحـتـيـاج الــفـعـلي يـتـجـاوز 30
ـسـؤولـ ألف مـيــكـاواط وفـقــا 
فـي قــطــاع الـــكــهــربـــاء.ويــجــري
الـــعــــراق مــــبــــاحـــثــــات مع دول
خــلــيــجــيــة مـــنــهــا الــســعــوديــة
الستـيـراد الكـهـرباء عـبـر ربطـها

—Òc×¹ g¹dOðuſ

V UD¹Ë WO½U ½≈ WŁ—U  s

ÊU² ½UG √ …bŽU * ‰«u QÐ

أنطونيو غوتيريش

Í—U'« nB²M  œÒb×¹ W b)« fK−

sN*« ÍË– 5OF²  Î«bŽu
هن الـصحية ـئة من الدرجـات الوظيفـية لذوي ا  85 با
الـسـانـدة). وكـان اجملـلس قـد ارجـأ االجـتـمـاع اخلاص
بـتـعـيــ الـعـلـومــيـ وحـمــلـة الـشـهــادات.وذكـر الـنـاطق

الـرسمي بأسم اجملـلس وسام الـلهيـبي في بيان أنه (
ـاليـة والصـحة شـترك مع وزارتي ا تأجـيل االجـتمـاع ا
بـشـأن مـناقـشـة آلـيـة الـتـعـيـينـات اخلـاصـة بـالـعـلـومـي
وحـملة الشهادات العليا واالوائل) عـازيا (سبب تأجيل
االجتـماع الى تعـذر أحد اعضاء جلـنة الصـحة النـيابية
عن احلضـور نـتيـجة وعـكة صـحـية وعـدم حضـور نائب
ا اضطررنا الى تاجيله).  آخر ألسباب غير معروفة 
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حـدد مــجــلس اخلــدمــة االحتــادي مــنــتــصف الــشــهـر
اجلـاري مـوعـدا إلطالق إسـتـمارة الـتـعـيـ للـمـشـمـول
عدل.وذكر هـن الطبيـة والصحيـة ا بقـانون تدرج ذوي ا
اجملــلس في بـيـان تــلـقـته (الـزمــان) امس ان (مـنـتـصف
الشـهر اجلاري سيكون موعـدا اطالق استمارة التعي
ادة اوال خـامسا من قـانون تدرج للـمشمـول باحـكام ا
ـعدل) مـؤكـدا (اعتـماد ـهن الطـبـية والـصـحيـة ا ذوي ا
ـئـة من الـدرجـات الـوظـيفـيـة اخملـصـصة نـسـبة  15 با
لتـعـي حـمـلـة الشـهـادات العـلـيا) وتـابع انه ( اطالق
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اجــمــالي عــدد اإلصـابــات في األردن
مـنذ بـدء اجلـائـحة 797126 بـيـنـها
10411 وفـــاة. وخــــفض األردن سن
الــتـلـقــيح ضــد فـيـروس كــورونـا في
ــــاضي إلى 12 تـــمــــوز/يــــولـــيــــو ا
عاما.ومن أصل عشرة مالي نسمة
جتاوز عدد الـذين تلقـوا جرعت من
ـــمــلــكــة 2,9 مــلــيــون الـــلــقــاح في ا
شــخـص بــيــنــمــا تــلــقى نــحــو 3,4

مالي جرعة واحدة.
عـلى صعـيـد آخـر قـال وزير الـتـعـليم
اإلثيوبي إن أكثر من 7 آالف مدرسة
تصاعد في تضررت نتيجـة النزاع ا
إثــيــوبـيــا مــضــيـفــا أن نــحـو 1,42
مليون تلميـذ لم يتمكنوا من حضور
الـــفــصــول الــدراســيـــة في مــنــطــقــة
تــــيــــغــــراي الــــتـي تــــعــــصف بــــهــــا
احلرب.يـشهـد شمـال إثيـوبيـا أعمال
عـنف مـنـذ تشـرين الـثـاني/نـوفـمـبر
عــنــدمـا أرسـل رئـيـس الـوزراء أبــيي
أحمـد اجليش الـفدرالي إلى تـيغراي
إلطـاحـة اجلـبـهة الـشـعـبـيـة لـتـحـرير
شـعـب تـيــغـراي احلــزب احلـاكم في
اإلقلـيم مبـررا اخلطـوة بأنـها جاءت
ردا عــلـى مــهـــاجـــمـــــتـــهـــا ثــكـــنــات

للجيش.
ووعــد حــيــنــهــا أبــيي أحــمــد حــائـز
جــائــزة نــوبل لــلــسـالم لــعـام 2019
بتحقيق انـتصار سريع لكن احلرب
مــســتــمــرة مــذاك وقــد ســبـبـت أزمـة
إنسـانية فـي تيغـراي بيـنمـا توغلت
قــوات اجلــبــهـة فـي مـنــطــقــتي عــفـر
.وقـــال وزيـــر وأمــــهـــرا اجملـــاورتــــ
التـعلـيم جـيتـاهون مـيكـوريا اإلثـن
عـبــر حـسـابه الــرسـمي عـلـى تـويـتـر
"نــتـيـجـة لــلـحـرب الــعـبـثـيــة جلـبـهـة
حتــريــر شــعب تــيــغــراي في شــمـال
إثـيـوبـيـا في مـنـاطق تـيـغـراي وعـفر

وأمــهـرا تــضــررت أكــثـر من  7آالف
مدرسـة".وأضـاف أن "أكـثر من 1,42
ـدرســة (في مــلــيــون تــســربـوا مـن ا
#تــيـــغـــراي) أو ســـيـــتـــســربـــون من

درسة (في عفر وأمهرا)". ا
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واصـــفــــا الـــتـــطــــور بـــأنـه "مـــحـــزن
للغـاية".لم تعـلق جبهـة حترير شعب
تيغراي فورا على تصريحات الوزير
التي لم يـتـسن التـحقـق منـها بـشكل
مسـتـقل. ومع تفـاقم الـنزاع تـزايدت
اخلـســائـر اإلنـســانـيـة فـيــمـا يـكـافح
عمـال اإلغاثـة لـلوصـول إلى السـكان
ــــــعـــــزولــــــ ويـــــواجه 400 ألف ا
شخص ظـروفا شـبيـهة بـاجملاعة في

الــقــضـاة لــفــرانس بــرس إن "فــرحـة
الــطــالــبــات وفــرحــة أولــيــاء األمــور
الـيـوم كـبيـرة بـالـعـودة الى الـتـعـليم
ــديــرة الــتي الــوجــاهي".وأضــافت ا
وضعت كمـامة سـوداء وكانت تتـفقد
الطالبات "هناك تـركيز غير مسبوق
... عـــلى الـــبـــروتــــوكـــول الـــصـــحي
وحتــديــد مــســاحــة مــتــر مــربع لــكل
طــــالب ووضـع الـــكــــمـــامــــات وعـــدم

استخدام الطالب ألدوات زميله".
ــــدرســــة واشــــارت الى تـــــعــــقــــيـم ا
ومـرافــقـهـا بــشـكل عـام.من جــهـتـهـا
قـالت شــهـد وهي طـالــبـة في الـصف
األول ثـانــوي وضـعت كـمــامـة زرقـاء
ــــدارس وارتــــدت زي طـــــالـــــبـــــات ا
احلــكـومــيــة الـثــانــويـة األخــضـر إن
"عــودة الــتــعــلــيم الــوجــاهي أفــضل
بــالـنــسـبـة لــنـا".وأضــافت "نـفــهم مـا
يُـــشــرح بــشــكـل أفــضل بــكـــثــيــر من

نصات. ا
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 والـتـفـاعل مـبـاشـر ويـشـعـر الطـالب
بــأنه مــشــارك بـشــكل أكــبــر ويــسـأل
ويـتــفـاعل".وأشـارت إلى ان "الــتـعـلم
كن عن بـعد ال يـوجـد فـيه جـديـة و
تــــأجـــيـل الـــدروس وعــــدم االلـــتـــزام
ــواعــيــدهـا بــيــنــمـا في الــتــعــلـيم

الوجاهي هناك التزام وتقيد".
فــرضـت احلــكــومـــة في آذار/مــارس
2020 حـظـر الـتـجـول أيـام اجلـمـعـة
ــواجــهـة ولــيال فـي أيــام األســبــوع 
فـــيـــروس كـــورونـــا ثم ألـــغي حـــظــر
الـــــتـــــجـــــول ايــــــام اجلـــــمـــــعـــــة في
ـاضي وخـفض عدد نيـسـان/ابريل ا
ســـاعــات احلــظـــر الــلــيـــلي في أيــام
االســـبـــوع بـــعــد انـــخـــفـــاض اعــداد
االصـــابــات الــيــومـــيــة وصــوال الى
الــغـــائه اعــتــبــارا مـن األربــعــاء.بــلغ
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معارضة ثقافية 

ÊU³∫ افتتاح مركز لتجميع االلبان في زمار «

اقـوى جيوش العـالم القد  واحلـديث قامت على مبـدأ التطـوع احلر للخـدمة العـسكرية.
واسوأ ما مر على الـبشرية عصور يعصـر فيها الشباب في ثكـنات اجليش فيعيش حياة
اقـرب الى الـعبـوديـة. وقـد استـحـدث الـعـثمـانـيـون اسالـيب لـلـتـدريب تـنزع االنـسـانـية من
االنـسان حـ يـؤمـر اجلنـدي بـاكل االفـعى وهي حـية وتـنـشـر الـصور عـلى الـنـاس وح

يطعم اجلنود بالصمون االسمر اليابس الذي يحتاج اجلنود الى كسره بالفأس. 
هـام بـولـيـسـيـة لـقمع ان حب الـعـراقـي لـلـجـيـشـهم جـاء من مـواقف اجلـيش حـ يـزج 
االحـتــجـاجــات الـشــعـبــيـة اذ لم يــحـدث ان اســتـخـدم اجلــيش الــعـنف الــعـســكـري ضـد
صفحـة . وقد.توج اجلـيش تاريخه النـضالي بثورة ـتظاهرين بل كـنا نتسـلق السيـارة ا ا

رتبط بها يوم 14تموز 1958.  حتررية اخرجت العراق من سياسة   السياسي ا
ان اكثر الدول تقـدما هي اشدها ميال الى تدريب ابنائها على القتال.كسويسرا والنمسا
.لـكـنه عـمل طوعـي .وفد ثـبت ان الـتـجـنيـد الـذي يـعد عـقـوبـة في الـعراق كـيف صـار بـيـئة

تعليمية يتعلم فيها الشباب انواع الصناعات.
ـهـني فــاسـرني رئـيـس اركـان اجلـيش في زمن وكــان الـعـراق قـد اســتـحـدث  الــتـعـلــيم ا
ـؤسسـة سـلبت اهم ـرحـوم عـبد اجلـبـار شنـشل ان هـذه ا الرئـيس احـمـد حسن الـبـكر ا
ـاذا ال تعـتـرض قال ـهن في اجلـيش.قـلت له و مـراكز جـذب الـشـباب..الـذي كـان يـتعـلم ا
ومن يـسـمــعك واجلـيش مـتـهم وقـادته مـتــهـمـون من قـبل تـنـظـيـمـات
ـا حـدث لهـا يوم 18 تـشرين 1963 ح احلـزب الـتي تـلوح 

نــزل اجلــيش الى الــشـارع لــيــطـارد افــواج احلــرس الــقـومي.
نزلي صورة .ومـازلت اعلق  واالخير يتـعمد اهانة الـعسكري

جتمعني به رحمه الله.

ـدارس { عـمــان (أ ف ب) - بـدأت ا
في األردن امس األربـعـاء باسـتـقـبال
طالبـــهــا الـــبــالغ عـــددهم نــحــو 2,2
مليونا بعد انقـطاع استمر نحو عام
ونــصف مـع انــهــاء احلــكــومــة أبـرز
ــواجــهــة اإلجــراءات الــتـي فــرضت 
جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد.تـــوجه الـــطالب
األربــعـاء الى مــدارســهم وفق نــظـام
الـصـفـوف الـفـردي لـلـيـوم والـزوجي
لــيـــوم غـــد بـــهـــدف تـــوزيع الـــكـــتب
وجـداول احلــصص والـتــدريب عـلى
الـبـروتـوكول الـصـحي وفـقـا لـنـظام

وضعته وزارة التربية والتعليم.
وقـسمت الـصـفـوف الى فـرديـة تضم
الـــصـف األول والـــثـــالث واخلـــامس
والـسـابع والـتـاسع واحلـادي عـشـر
وزوجــــيـــة تـــضـم الـــثـــانـي والـــرابع
والـــســــادس والـــثــــامن والـــعــــاشـــر
والــثــانـي عــشــر.وتـــبــدأ الــعـــمــلــيــة
الــتــعـلــيــمـيــة في الــصـفــوف بــشـكل
رسـمي األحــد.وتـأتي عـودة الــطـلـبـة
رحلة الثالثة دارس في إطار ا الى ا
مـن خــطـــة حـــكــومـــيـــة إلعـــادة فــتح
القـطـاعات مع عـودة غـالبـيـة مظـاهر
احلــيــاة الـطــبــيـعــيــة وإلـغــاء حــظـر
ـخـتلف أشـكاله مع حـلول التـجول 
األول من أيــلــول/ســبــتــمــبــر.تــوقف
الــــــــتــــــــدريـس فـي مــــــــدارس األردن
منـتـصف آذار/مارس 2020 مع بدء
تـفـشي فـيــروس كـورونـا في الـعـالم
كإجراء إحتـرازي.وكانت هناك عودة
ـدارس في قــصـيــرة لــلـتــعــلـيـم في ا
ــاضي لـكــنـهــا مـا شــبـاط/فــبـرايــر ا
لبثت ان توقفت وحتـولت للتعلم عن
ـصـاب بـعد بـسـبب ارتـفاع اعـداد ا

بالفيروس.
وقـالت مــديـرة مـدرســة عـ جـالـوت
الـثـانـويــة لـلـبـنـات في عـمـان بـسـمـة
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اجـرى احمـد مال طالل( كان نـاطـقا بـأسم مصـطفى الـكاظـمي لـفتـرة قصـيرة) مـقابـلة مع
ـكتب السياسي للحزب الدينقراطي الكردستاني السيد فاضل ميراني حلساب سكرتير ا

قناة فضائية عراقية بتاريخ 29 من اب 2021.
قاطعة التي ليس لي إن انتـقدت اداء مال طالل أن اغير من اسلوبه في طرح الـسؤال او ا
يُـشـعـر مـنـها انـهـا تـنم عن عـوارض شـخـصـية ال يـريح بـروزهـا ال الـشـخص الـذي جتري

ستقل. شاهد ا مقابلته و ال ا
ـقراطي الـكردسـتاني في قـضايـا عراقـية محـاور مال طالل كانت حـول تقـييـم ادوار الد
وقد ظهر ان (احـمد) - وهذا من حقه- ان سأل معارفه في احزاب كردية و عراقية ليدفع

ما يتصوره موجودا في الپارتي من خالل احداث جرت في االحتاد الوطني.
ا من حق مال طالل بأعتبـاره مقدم برنامج ان يتحرك وفق معلوماته و صياغات اسئلته 
ـكن جدا ألن يقـدم مـعـلـومة مـتـكـاملـة او مـعـلومـة جـديـدة لـلمـشـاهـد و مثل هـذا الـطـلب 
الشخص الذي جلـس قبالته هو سياسي كـردي عراقي يشغل موقعـا حزبيا مهما داخل
حـزب كــبـيـر عـريق مـؤثـر في عــالم الـسـيـاسـة الـعــراقـيـة و االقـلـيـمــيـة وعـلـيه يـكـون طـرح
قدم يؤدي الـسؤال- هكـذا افهم االمور- دون ايـصال مالحظة لـلمشـاهد و الضـيف ان ا

شاهد. نطوي على علم يخفيه الضيف و يجهله ا دور ا
لـكل مقـدم برنـامج و لكل اعالمي نـكهـته الشخـصيـة و نكـهة الـتلفـزيون الـذي يعـمل عنده
فمثال ترى مقدمـي البرامج في التلفزيونات االورپية و االمريكية و بعض الناطقة بالعربية
ـمكن دون تقد تـوازن ب كثيـر من االمور بغيـة االستفادة من مـعلومات الـضيف بقدر ا
ـقبلـة و الصـراعات الداخـلية و الذات على بـقيـة االعتبـارات. مفـهوم الدولـة واالنتخـابات ا
ـقبل كـلـها مـواضـيع حيـوية قـراطي ا احلشـد و مـنصب رئـيس احلـكومـة و مـؤتمـر الـد
شاهد االعتـيادي بل تنتظـرها وسائل اعالم اخرى و دوائر علـومات عنها لـيس ا يطلب ا
ـشـاهـدون يـعـرفـون من هو سـيـاسيـة و سـفـارات دول فـهي اي تـلك الـدوائـر و هم اي ا
سكـرتيـر احلـزب و يعـرفون من هـو رئـيس احلزب و قـوة تأثـيـر احلزب لـكن و هذا رأيي
الشـخـصي الـذي يـتـأكـد من كل لـقاء يـجـريه مال طالل ال يـعـمل فـيه عـلى الـتـحصـل على

معلومة للمشاهد بقدر انه يبعث برسائل شخصية لطرف ما مفادها (انا هنا)!.
ـكن للـمشـاهد و عـبر موقع (youtube) ان يرى اداء (احـمد) الـذي يتـكرر مع كل قد 
الكـي العبادي هوشيار زيبـاري مع نواب ووزراء ويفهم انه يريد ان يثبت ضيف مع ا
كن مع رسـائـله عن نفـسه رسـالة مـفـروضة عـلى الـضيف مـفادهـا ان في جـعبـتي مـا ال 
انـكاره و ان  اخفاؤه.. الـسيد فاضل مـيراني معروف بـحنكته الـسياسيـة و التحاورية
قابل سـواء كان اللقاء اعالميا ام غير اعالمي و لذا و معروف بسـرعة حتليله لشخص ا
فـمبـجـرد وصـوله السـريع لـهـذه الـنتـيـجـة فهـو يـتبـع اسلـوب يـجـمع ب حتـمـله االنـساني
ـكن عرضـه من معـلـومـة وقد ظـهـر ذلك جـليـا مـنذ اول ـقـابل و ب عـرض مـا  لنـوازع ا
دقـائق اللقـاء مع مال طالل اذ قال له: اتريـد ان تضع كالمـا على لسـاتي? قالهـا مبتـسما
لـكنه كـما فـهمت من الـنبـرة و النـظرة انه يـعني مـا يقـول  وقد اسـتمـر اللقـاء و جنح ليس
بأسئلـة و حركات مال طالل بل ألن ميراني هـو من اجنح اللقاء لغايـة بعيدة عن غاية مال
طالل. اعــتــز جـدا و يــضـاف الي ان ارى مــحــاورا كـثــيـر االطالع عــلى تــاريـخــ عـام و
عـلومـة التي يـسبقـها بـقيل فـقيل اداة تـضعـيف و ب قال ان اراد شخصـي يفرق بـ ا
تـدعـيم سـؤاله بـأسم شـخـص او بـصـفـته او اخـفى مـصـدره وهي امـور في عـالم االعالم
ن جتري جائـزة على اعـتبـار ان الغايـة اخيـرا هي تقد جـديد عـبر اسـتالم رد جوابي 
محاورته و شخصيـة مثل ميراني تعد مكسـبا سياسيا و مصدرا اعالمـيا مهما بأعتباره
صـانع سياسـة و محتـرف عمل حزبي يتـقن اكثر من لـغة و شاهـدا على سجل ضخم من
ن يـحب ان ــا يـكـون في حـوار مـع صـحـفي مـتــخـصص و االحـداث وتـرى حـجم اداءه 
ـسار و مـئال الوضـع السيـاسي و االجتـماعي و يراجع حتـليالته و تـوصيـفاته و تـقيـيمه 
ـقـروء من مـقـابالته و هي بـنـكهـة نـصف قـرن و اكـثر في رئي و ا االقـتصـادي مـراجـعـة ا
تـخصـص نـقلـوا منه السـياسـية و سـيرى الـقار ان مـحـاوريه ا
للمشـاهد حقائق كاملـة اما غابت عنهم ووقـائع حدثت تكلم بها
علومة مصدر قبل ان تكـون. ما اقصده ان ميراني في ميزان ا
ـ السـيـاسي فعـلى من يـحاوره ان يـكون صحـيح الـسنـد و ا

تخصص الذين يحسنون النقل. كمثل ا
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ـصري عـبد في بـادرة غيـر مـألوفـة في العـرف الـسيـاسي الـبروتـوكولي اخـتـار الرئـيس ا
الفتاح السيـسي ان يوجه كلمة حميمة هامة للشعب العراقي مباشرة في ختام كلمته في

مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون التي عقدت في العراق قبل ايام .
ولـعلـها الـتفـاتـة متـفردة من زعـيم دولة عـربـية كـبرى في ان يـتحـدث مع الـشعب الـعراقي
دون واسـطة حكـومية شـكلـية وذلك نابع حـسب رأيي من دوافع عدة  اولهـا ان العالقات

صرية العراقية عميقة الروابط واجلذور  متجاوزة للشكليات ضاربة في القدم . ا
وثـانـيهـا ان الرئـيس الـسيـسي في زيـارته الثـانـية لـبالد الرافـدين خالل شـهرين وفي ظل
حكومة في اسابـيعها االخيرة لم يـرد ان يعد حتركه االيجابي وحضـوره الفاعل مختصا
ـا اراد احلديث مع الـثابت ( الـعظـيم)  كمـا اسمـاه وهو بشـخص أو حكـومة مـتغـيرة وا
شابه لشعب وادي النيل العظيم حضارة وتاريخا والن مصر الشعب العراقـي الشقيق ا
ا عـلى الثوابت ـؤسساتـها  ورجاالتـها ال تقـيم عالقاتـها على االرجتـال واجملامالت وا

الرواسخ من مشتركات الدول احلقيقية.
تـغيـرات السـياسـية الـعربـية ـصريـة في ا كـما اراد الـسيـسي ان يقـدم خالصة اخلـبرة ا
ـضطربة في الـسنوات االخيـرة  وليحيي كـذلك  التنوع الـعراقي الثري الـذي ينبغي ان ا

يكون عامال ايجابيا في بناء الدولة الوطنية احلديثة.
ولــعل االهم في الــتـفــاتـة الــرئـيـس الـســيـسي هــو الـتــأكـيــد عـلـى االهـمــيـة الــعـراقــيـة في
احلاضرت الـعربية واالسالمية وضرورة العودة االيجابية لهما دون ان ينفصل ذلك عن
تماسكة ولذا اختار ان يخـاطب الشعب العراقي ( انتم أمة عظيمة ) في الدولة الوطنـية ا
صـرية ثم اهـمية بدايـة خطـابه له ليـؤكد عـلى الدولـة الوطـنيـة العراقـية واهـميـتهـا مثـلمـا ا

الدور الذي يلعبانه معا  في االمت االكبر وهما العروبة واالسالم .
ان اخلـصـوصيـة الـتي ارادهـا اخلطـاب قـد وصلـت بعـمق لـلعـراقـي
ومست بعمق مـشاعرهم الـعاتبة عـلى الدور السلـبي للعرب في
مآسي العراق ال سـيما سنوات الدكتاتـورية الساقطة وسنوات
ـصـري االرهـاب الــسـوداء   ومن هـنـا كـان حـديث الـرئـيس ا
رسالة ناجـحة احسن ارسالهـا واحسن العراقيون اسـتقبالها

وهي مؤشر ايجابي لعالقة عراقية مصرية ناجحة ودائمة.

من الــــزيــــارة هـــــو من اجل اعــــادة
الـســكــان احملـلــيــ الى اراضــيـهم
قذوفات الزراعية  وازالة االلغام وا
ـنطـقة نـفلـقة من ا ـنفـلقـة وغيـر ا ا
وخــلق بـيـئـة مـنـاسـبـة  لالسـتـقـرار
ـارسة اجملتـمـعي  وتمـكيـنهم من 
الــــزراعــــة  الســــيــــمــــا ان االراضي
خــصـبـة وغـنـيـة بـالـتـنـوع الـغـذائي
كــذلك مــســاعــدة ضــحــايــا االلــغــام
وانــدمـــاجــهم بـــاجملــتــمـع حتــقــيق
ـنـطـقـة خـالـيـة من الـهـدف بـاعالن ا
االلــغــام وعــودة الـــســكــان والــبــدء

بالنمو االقتصادي للمحافظة .
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ائـية مـهدي ـوارد ا وأفتـتح وزير ا
رحلة األولى من رشيد احلمـداني ا
مـــــــشــــــروع أســــــتــــــصـالح إراضي
ديــوانــيـــة- شــافــعــيــة وبــحــضــور
مـحــافظ الـديــوانـيــة الـســيـد زهــيـر

الشعالن. 
ـشروع ـرحلـة من ا وقـال إن (هذه ا
تـخـدم  15الف دو وبــأسـتــخـدام
طـرق الــري احلــديــثـة مــضــيــفـاً أن

ــــرحـــلـــة األولـى نـــفـــذت مـن قـــبل ا
شركـات الوزارة واألعمـال مسـتمرة
ـشروع ) ـرحلـة الثـانـية من ا في ا
ـشـروع الـريادي األول مـبـيـنـا أن (ا
من نوعه في محافظة الديوانية من
حــيث األعـــتــمــاد عـــلى طــرق الــري
احلــديـثــة وجـزء من خــطـة الـوزارة
الـرامـيـة الى الـتـحـول نـحـو مـكـنـنة
رحـلة قطـاع الري  مـشيـراإلى أن ا
شـروع تتكـون من قناة األولى من ا
رئـيـسـيـة علـى شكل U shape و 6
قــنـوات حــقــلـيــة إجنــزت بـطــريــقـة
ـعـلـقـة وبـطـول إجـمـالي الـقـنـوات ا
بـــلغ 60 كــــيــــلـــومــــتــــراً مع كــــافـــة

ملحقاتها).
وتــابع احلــمـدانـي (عـلى الــصـعــيـد
اخلـــارجـي  ان هــنـــاك زيـــارة خالل
األيـام الـقـليـلـة الـقـادمـة إلى اجلارة
تركيا بهدف الـتوصل إلى تفاهمات
ـائـية فـيـما يـخص حـصـة العـراق ا
سـتمر إضافـة إلى حترك الـوزارة ا
ـائـية ألسـتـحصـال حـصـة العـراق ا

من اجلارة إيران).
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بـعـد نــهـايـة احـتـالل تـنـظـيم داعش
ركـــزت اجلـــهـــود اإلنــســـانـــيـــة عــلى
ن تـركـوا مـســاعـدة من الـنــازحـ 
اشية زارع ومربي ا بيوتهم من ا
بـــســـبب الـــعــنـف. واآلن مع تالشي
ـعــارك الـتي اســتـمـرت ثالث غـبــار ا
عشية على سنوات ب تأثير سبل ا
ــزارعـ الـعــائـدين الـى مـنـاطــقـهم ا
بـــعـــد خـــســـارة اغـــلـب مـــواشـــيـــهم
قدم من ومعـداتهم. وبـفضل الدعـم ا
مـنـظـمـة الـزراعـة واألغـذيـة (الـفاو) 
وبـرعايـة وزيـر الـزراعة مـحـمـد كر
ـنـظـمـة ـقــيم  ـمـثل ا اخلـفـاجـي  وا
الـزراعـة واألغـذيـة الـفـاو في الـعراق
صـالح احلـــاج حــــسن  االربــــعـــاء
وافق 25-8-2021 افـتـتاح ثـالثة ا
مراكز لتجمـيع وتصنيع احلليب في
قـريـة العـمـلـة التـابـعـة لنـاحـيـة زمار
غـرب مــحـافـظــة نـيـنــوى بـعـد إعـادة
تـأهــيـلـهـا مـن قـبل مـنـظــمـة الـزراعـة
واألغــذيـــة (الــفــاو)  وبـــتــمــويل من
االحتـاد األوربي  وهي مــجـمـوعـات
ـسـتـفـيدة نـسـائيـة تـقـودهم األولى ا
ـوقع حـكـيـمـة اسـمـاعيـل إبراهـيم وا
سـتفـيدة صـابرين الثـاني تقـودهم ا
عبد الرحمن جاسم والثالثة تقودهم

ــمــثل ــنــــتج. وبــ ا واالرتــقــاء بـــا
نظمـة الزراعة واألغذية الفاو قيم  ا
في الـــــعـــــراق ان هـــــذه اخلـــــطـــــوط
الــنـاجــحـة الــتي تـتــبـنـاهــا مـنــظـمـة
الــــزراعــــة واالغـــذيــــة " الــــفـــاو " في
مــحــافــظـة نــيــنــوى نـحــو الــوصـول
بـــقـــطـــاع احلــــلـــيب إلـى الـــغـــايـــات
ـــنـــشــودة مـن خالل تـــطــويـــر هــذا ا
الـــقـــطـــاع احلـــيـــوي فـــضالً عن رفع
ـــســــتـــوى الــــصــــحي والــــسالمـــة ا
الـــغـــذائـــيـــة في صـــنـــاعـــة األلـــبـــان
واألجـبــان في هـذه الـنــاحـيـة وبـاقي
االقضيـة والنواحي الـتي استهـدفها

شروع في نينوى. ا
شروع بـتعامله وتكمن أهـمية هـذا ا
مع أفقر شـريحـة في اجملتمع  وهي
ــرأة الـريـفـيـة الـتي كـانت شـريـحـة ا
تــعـمل في ظل ظــروف غـيــر صـحــيـة
وبــطــرق بــدائــيــة  وهن مـن صــغـار
مـــنـــتـــجي احلـــلـــيب وازواجـــهن من
ــشـروع مــجـمــعي احلــلـيب ;فــجـاء ا
لــيـــنــهـض بــواقـــعــهـن عــبـــر أحــدث

ــعــدات ووســائل االنــتـاج الــتي  ا
يـة  فكل استـيرادهـا من مـناشئ عـا
ـــراكـــز ســـيـــخــدم مــركـــز من هـــذه ا
جتمعات نـسائيـة تصل الى أكثر من

عشرة نساء.

ستفيدة لطيفة جاسم إبراهيم وان ا
كل مجموعـة يكون فيهـا عشرة نساء

او اكثر .
ــمـثل حــفل االفـتــتــاح كـان من قــبل ا
نـظمة الزراعـة واألغذية الفاو قيم  ا
فـي الـــعــــراق صالح احلــــاج حـــسن
وخــبـــيــر الـــفـــاو الــشـــاذلي كـــيــولي
ـسؤول عن تـطـويـر سالالت الـثروة ا
احلـــيــوانـــيــة وإنـــتــاج احلـــلــيب في
مشروع " دعم سـبل العيش الـزراعية
للعائدين واجملتمـعات الريفية وشبه
احلــضــريـة فـي مـحــافــظـة نــيــنـوى"
ـــــــمــــــول مـن االحتــــــاد االوروبي وا
ثل مـديـرية زراعـة نـينـوى رئيس و
مـهــنـدسـ احـمـد عــائـد قـاسم مـديـر
قـسم الثـروة احلـيوانـيـة وعدد غـفـير
ـــســــتـــفـــيـــدات من ـــزارعـــات ا من ا

شروع.  خدمات ا
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وأشـــــــار صالح احلـــــــاج حــــــسن ان
الــهــدف مـن تــأهــيل مــراكــز جتــمــيع
ـنـطـقـة وتـصـنـيع احلـلـيب في هـذه ا
وبـــاقي مــنــاطـق الــتي اســتـــهــدفــهــا
رأة الـريفـية شـروع هو مـساعـدة ا ا
التي تعـمل على حتـويل احلليب الى
مــنــتــجــات عــدة كــالــلــ والــقــشــوة
والـــقــــيــــمــــر واجلــــ ودهـن احلـــر

لفات الـبيئية كـافة اهمها متابعـة ا
قذوفات احلربية . ملف االلغام وا

جــــاء ذلك خـالل .زيــــارة الـــــفالحي
حملافظة البصرة تنفيذا لتوجيهات
ـتــابــعـة رئـيس مــجــلس الــوزراء 
مـــلف االلـــغــام وحـــســمـــهـــا بــوقت
قــيـاسي لــتـامــ سالمـة اهــلـنـا في
الـبـصـرة احلـبـيـبـة ولـتـكـون مـديـنة
خـاليـة من االلـغام وتـسهـيل عـملـية
ــشـاريع والـبـنى الـتـحـتـيـة اجنـاز ا

دينة . وجودة في ا ا
واطلع الفالحي بحسـب بيان تلقته
(الـــزمـــان) امس عـــلى قـــضـــاء شط
الـعـرب لالطالع عـلى اعـمـال تـنـفـيذ
انــطالق مـشـروع تــطـهـيـر االراضي
مـول دوليا الزراعـية لشط الـعرب ا
مـن االحتــــــاد االوربـي بــــــاشــــــراف
ـتحدة إلزالـة االلغام برنامج اال ا
UNMAS بــحـــضـــور مــديـــر عــام
دائــرة حــمـايــة وحتــســ الــبــيــئـة
ـوسوي ومـدير عام الدكـتور ولـيد ا
دائـرة شؤون االلـغام ظـافـر محـمود
ـركز اجلـنوبي إلزالة خلف ومـدير ا

االلغام  نبراس  فاخر مطرود .
الـفـالحي بـ ان الــهـدف االسـاسي
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اكــد الـوكــيل الـفــني اخملـول بـادارة
وزارة الــبـيـئـة جـاسـم عـبـد الـعـزيـز
الـفالحـي ان احلـكـومـة عـازمـة عـلى

ــتـحــدة.وقـال تــيـغــراي وفق األ ا
ـــتـــحــدة لـــتـــنـــســيق مــكـــتب األ ا
اضي الشؤون اإلنسانية اخلميس ا
ــســاعــدات إلى تــيــغـراي إن تــدفق ا
تـوقف فعـلـيـا مـنذ 20 آب/أغسـطس
مع عدم تـمكـن الشـاحنـات من دخول
ـكـتب في مـذكـرة ـنـطـقـة.وأضـاف ا ا
ــســاعــدات إعالمـــيــة أن "مــخـــزون ا
الــغــذائــيــة قــد اســتــنــفــد وتــوقــفت
عـمـلـيــات الـتـوزيع اجلـديـدة لـلـمـواد

ـنـاطق الـتي  الـغـذائـيـة بـخالف ا
إرسال اإلمدادات إلـيها بـالفعل وهي

في طريقها إلى هناك".
ومنذ انـدالع النـزاع تبادلت حـكومة
أبيي ومـتمردو تـيغـراي اللـوم بشأن

هــذه الــقــضـــيــة إذ اتــهم كل جــانب
ــســاعـدات اآلخــر بــعــرقــلــة قــوافل ا
ودفع السكان اليائس إلى اجملاعة.
ـــســـاعــدات واتـــهــمـت مـــســـؤولـــة ا
األمـيـركـية سـامـانـثـا بـاور احلـكـومة
الــفــدرالـيــة في وقـت سـابـق من هـذا
ـسـاعـدات الـشـهـر بـعـرقـلـة وصـول ا
نـطقة وهو ما نفته اإلنسانية إلى ا
مــتـحـدثــة بـاسـم أبـيي.ووفق مــكـتب
ــتــحــدة لــتــنــســيق الــشـؤون األ ا
اإلنــســانـيــة يــحـتــاج أكــثـر من 5,2
مالي شـخص إلى إمدادات غـذائية
في تــيـغــراي بـيـنــمـا يُــقـدر اآلن عـدد
النـازح في عـفـر وأمهـرا بأكـثر من

300 ألف.
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شــاركت وزارة الــنــقل مــتـمــثــلـة
ــديــر قــسم االعالم واالتــصـال
احلـــكــومي في الــوزارة حــســ
كـاظم اخلـفاجي  امس االربـعاء
 فـي االجـــــــتـــــــمـــــــاع الـــــــدوري
لـألمـــــــــــانـــة الـــعـــامــة جملـــلس
الــــــوزراء لـالعالم واالتــــــصـــــال
احلـــكـــومي بـــرئــاســـة مـــديــر

كتب حيدر مجيد .  ا
واوضـــحت الــوزارة انه
(تــمت مـنــاقـشـة جــمـلـة
مـن القـضايـا الـتي تهم
االعـالم وتــأثـيــره عــلى
الــــواقـع الــــســــيــــاسي
واالمـــــــنـي واخلـــــــدمي
والـــتـــأكـــيــد عـــلى نـــقل
ـعـلـومـة مـن مـصـدرها ا
احلـقـيقـي اليصـال صورة
حــقـــيــقــــــــيــة لــلـــمــجــتــمع

والرأي العام) . 

كــمـا  الــتـركــيـز عــلى تـوحــيـد
اخلـــطـــاب االعالمـي احلــكـــومي
والـتـنـسيق والـتـعاون بـ كـافة
ـكاتب االعالميـة في مؤسسات ا
الـدولة ودوائرها ورصد االخبار
ومـتــابـعـة الـنـشـاطـات وايـصـال
ـعـلومـة بدقـة وشفـافيـة . وقال ا
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ـوصل انقـسامـا فكـريا لم تـشهـد مديـنة ا
وثـقافـيا مـثلـمـا شهـدته في اعقـاب زيارة
الــرئــيس الــفــرنــسـي لــهــا  يــوم  االحـد
ـــاضي .. فـــتـــعـــلـــيـــقـــات  ومـــدونـــات ا
الــســوشــيــال مــيـــديــا كــشــفت عن حــجم
ـتازم الـذي يعـيشه الـتفـكيـر الضـيق  وا
وصل  وتـبـايـنهم في كل ابـناء مـديـنـة ا
ا يـكشف  عن ازمة مـا يحدث لـلمديـنة 
دينة وجنم عنها ثقـافية كبرى تعانيـها ا
هـذا الـدمـار الـكـبــيـر  من خالل اجـتـيـاح
تـنظـيم داعش لهـا في  صيف عام 2014
او مـا سبـقـها من احـداث دمـوية قـضمت
مـن اعــداد ســكــانــهــا وشــــــتت  الــقــسم

االخر ..
ديـنة ومـايؤلم  الـنظـرة الـتي تتـيحـهـا ا
ــا يــعــزز لــلــظــواهــر الــتي تــشــهــدهــا 
صـعـوبة خـروجـهـا من عـنق ازمـات دمار
ـن  او التـفكـيـر بجـدية في سـاحلـها اال
ـثـلة الـقضـايـا ذات االهـمـيـة القـصـوى 
ن تركـوها  على اثر بـاعادة النـازح 
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ســيـطــرة الـتــنــظـيم االرهــابي ومـحــاولـة
  اســــتـــئـــنـــاف حـــيـــاتـــهم مـــجـــددا بـــ

حواضرها ..
عقـلية االقـصاء التي تـسيطـر على تـفكير
الــنـــخــبـــة  وتــهــمـــيش االخــر  لـــيــست
ـديـنة  فـالـكل بـاجلـديـدة عـلى مـجـتـمع ا
دينة  يـعلم الهوة التي  تـفرز ب ابن ا
وبـ ابـن الـريف  فــلــذلك تــبــرز من بـ
ازومـة التي االحـاديث تلك الـشخـصيـة ا
تـبرز  بـ نـظرة ضـيـقـة  في ما يـتـعلق
ـديــنــة ومـا ــركـز ونــظــرته الطــراف ا بــا
ـكن  ان جتسده تلك الـثنائـية  اضافة
الى  الـنـظـرة الــضـيـقـة  االخـرى الـتي 
ـوصـلي في  ـواطن ا تـتـيـحـهـا عقـلـيـة ا
اسـتـيــعـابه وهــضـمه لالحــداث والـرؤيـة
ــكن ان يــعــدهــا اي  اخملــتــلـــفــة الــتي 
ـشـاكل لـيـهـيـئـهـا  مـازوم بـالـكـثـيـر من ا
لــتــكــون في مــتــنــاول  مــتـابــعي مــواقع
االنـترنت ويعدوها نظرة موحدة يبرزون
مــعــهــا رايــهم ويــتــمــاهــون في  تــاكــيـد

احلقائق والوقائع على وتيرتها ..

حصدت زيارة ماكرون للحواضر الدينية
ـوصـلـية فـالـكـثـير جـدال  ب االوسـاط ا
مـنـهم اسـتـذكـر مــاجـرى في فـرنـسـا قـبل
نـحو ست اعـوام  وبـالتـحـديد  الـرسوم
ـسـيـئـة لـلـنـبي مـحـمـد الـكـاريـكــاتـيـريـة ا
 ونــســجـوا عــلى مـنــوالــهـا ان الــرئـيس
الـفــرنـسي لـم يـعــتـذر عن تــلك االسـاءات
الـتي جعلت من العـالم كله يسيـر مسيرة
مـوحدة في الـشوارع الـرئيـسية بـباريس
ـسـيـئـة  عـلى وقع ارهـاب طــال اجملـلـة ا
فـيمـا كان الـصـمت  يرنـو نـحو اجلـموع
  حـيـنـمـا كـانـوا ـوصـلـيـ الـفـزعـة من ا
ــديــنــة صــيـف  عـام يــذرعــون شــوارع ا

 2014جزع من دخول عناصر 
ا كانت علـيه  القوة االمنية التـضاهى 
ـدينة  واكـتفـوا بابراز كـلفـة بحمـاية ا ا
تــصــرفـات  الــتـنــظــيم  دون  االلـتــفـات
ـعانـاة النـازحـ التي  تـضـاعفت عـاما
بـعـد اخـر حـتى ارغـمـوا عـلى االنـسـجـام
واالنـــــدمــــاج مـع اجملــــتــــمــــعـــــات الــــتي

استقبلتهم في تلك احملنة .

ومع ذلك فــقـد اطــلق رجل دين مـســيـحي
اثـر لـقاء جـمع  بـعض رؤسـاء الـطوائف
ــســيـحــيــة مع الـرئــيس الــفــرنـسي في ا
حــــاضــــرة كــــنــــيــــســــة مــــدمــــرة ســـؤاال
اســـتـــفــــزازيـــا  مـــفــــاده حـــول  دخـــول
ديـنـة في وضح النـهار دون الـتنـظـيم  ا
عـلم او درايـة من فـرنـسـا وقـريـنـاتهـا من
ـراقـبـة  ن اكـتـفت بــا كـبـريـات الــدول 
فـيمـا  حزمت امـرها بـعد سـنوات اخرى
لـغرض اخـراجه فـكـان لهـا مـا ارادت لكن
كــان الـثــمن بـاهــظـا بــتـدمــيـر كـل مـا هـو
ــديـنــة السـيـمــا حـاضــرتـهـا جــمـيل في ا

ة .. القد
حـــذفت لـــلــتـــو  صـــداقـــةعــلـى مــوقـــعي
الـشــخـصي عـلـى الـفـيـس بـوك مع  احـد
ن ــديـــنــة  ــعـــروفــ فـي ا الـــكــتـــاب ا
تـباهـى  باهـداء جنـله  لـكتـابه لـلـرئيس
الـفـرنـسي  مـن خالل مـؤسـسـة  خـاصـة
تـروج العـمال الـكـاتب ونـتـاجـاته وتـلغي
ت بـالــصـلــة لـكــتـاب بــالـطــبع كل  مــا 
وادبـاء ونــخب اســهــمــوا  بــابـراز واقع
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انيا ـستشـرق التي كـانت تعقـد في أ ا
كـمـا كـان عــضـواً في اجلـمـعــيـة اآلثـاريـة
ــانــيــة ومــثّل الــعــراق فـي مــؤتــمـرات األ
عـربيـة ودولـيـة عـدة وكان يـتـقن الـلـغات

انية. العربية واإلنكليزية واأل
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تـلك نبـذة عن حياته احلـافلـة باإلجنازات
ـنشورة: العـلمـية الـتي أهـمها مـؤلفـاته ا
الــتــاريخ الــعــام (بــغـداد 1927) أصــنــام
الـعــرب (بـغـداد 1967) مـوســوعـة تـاريخ
الـعـرب قـبل اإلسالم (ثـمـانـيـة مـجـلـدات)
طــبــعـهــا اجملــمع الــعـلــمي الــعــراقي بـ
ــفــصل في تــاريخ ســنــتي 1960-1956ا
الـعــرب قـبـل اإلسالم (عـشــرة مـجــلـدات)
طـبــعـت في بــيــروت بـ ســنــتي -1968
1974) تاريخ الصالة في اإلسالم (بغداد
1968) تاريخ العرب في اإلسالم (بيروت

هدي وسفراؤه األربعة 1969) وا
(أطـــروحــته لـــلـــدكـــتــوراه) في جـــامـــعــة
هــامـبـورغ 1938) كـمــا أن له كـتـبــاً غـيـر
مــنــشــورة مــنــهــا كـتــابـه مــعـجـم ألــفـاظ
ــسـنــد. كـمـا نــشـر مع الــدكـتــور أحـمـد ا
سـوسـة واألسـتـاذ مـحـمـد بـهـجـة األثري
ــعـــروفــة بـــصــورة خـــارطــة اإلدريـــسي ا
األرض وطــــبــــعـت ســــنـــة 1951 ولــــديه
عـــشـــرات األبـــحـــاث الـــتي نـــشـــرهـــا في
تخـصصة منها بحث اجملالت الـعلمية ا
مـوسّع نشر بـالتسـلسل في مجـلة اجملمع
الــعــلـمـي الـعــراقي (1954-1950) حــول

موارد تاريخ الطبري.
كـان الدكتـور جواد عـلي مؤرّخاً رانـكوياً
ـاني لـيـوبـولـد فون ؤرخ األ نـسـبة إلـى ا
ـؤرخ رانــكـه والــذي يــقــول إن وظــيــفــة ا
إعـادة تشكـيل احلدث الـتاريـخي كما وقع
بـالضبط. وبشـأن منهـجه هذا أجرى معه
ـطبـعي حواراً في مـجلة األسـتاذ حمـيد ا
أفـاق عـربــيـة قــال فـيه إن ثــمـة مــشـكالت
ـؤرخ مـنـهـا مـشـكـلـة الـرجوع تـعـترض ا
ؤلفات ـصادر احلقيقية ومـشكلة ا إلى ا
ـة بــالـلـغــات اخملـتـلــفـة ومـشــكـلـة الــقـد
صادر وتبعثرها. يعيب الدكتور تـشتّت ا
ـؤرخ أخـذهم بالـعمـوميات عـلي على ا
نـهج الـعلـمي ويـقول: بـدالً من اعتـمـاد ا
ــؤرخ أن يـدرس الـتــاريخ وفـقـاً إن عـلى ا
لـلـظـروف واحلـوادث التـي وقعـت وليس
ـؤرخـ من كـمـا هـو احلـاضـر. ويـحـذر ا

ـــذهـــبـــيـــة تـــدخّل الـــعـــواطـف وحتـــكّم ا
واصـطـبـاغ الـتـاريخ بـصـبـغـة عـقـائـديـة
ــؤرخ لــكي يــكــون حــيث يــرى أن عــلى ا
تــاريـخه عــلـمـيــاً مـنـزهــاً جتـنـيـب نـفـسه
ـتـزمتـة وعلـيه نـقد الـروايات ـذهبـية ا ا
نـقـداً عـلـمـيـا مـحـايـداً ثم يـربط األخـبـار
بــعـضــهــا بـبــعض وشـد أجــزائـهــا شـداً
مـحـكـمـاً بـأسـلــوب يـتـنـاول كل الـوجـوه
واعـتبـار التـاريخ تاريخ بـشر وهـو حكم
وسـيـاســة والـســيـاســة سـيــاسـة في كل
وقت ومـكان ولن يختلف فيها إنسان عن
إنـــســـان.مـن آرائه أيـــضـــاً أن الـــعـــرب
ـتلكـون تاريـخاً ثـرياً وهم في غنى عن
اإلضـافة إلى تاريـخهم وحتمـيله ما ليس
مـــنه. وكـــان يـــدين اســـتـــخـــدام الـــدولـــة
لــلــتـــاريخ أداةً بــيــدهــا ويــقــول إن هــذا
ــا حــمل مــرض مــزمـن في الــبــشــريــة 
الـنــاس عــلى الــشك في صــحــة الــتـاريخ
وعدّه مجرد كذب وتلفيق ويقول: "ال زال
الـتلـفيق والـتنـميق جـاري في الـتاريخ
ذهـبـية وفي وال سـيمـا في الـسيـاسـات ا
األمـور الــشــخــصــيـة وفـي احلـروب وفي
ـؤرخ اجلـدل بــأنـواعه غــيـر أن بــوسع ا
في الـوقـت احلـاضـر الـكــشف عن الـواقع
ـقـارنـة بـيـنـهـا ـصـادر وا بـفـضل تـعـدد ا
واسـتـخالص احلـقـائق".وله في الـدعـوة
إلى إعــــادة كـــتـــابــــة الـــتـــاريـخ مـــوقف
إذ يـقــول إن تـلـك الـدعــوات لم تــنـبع من
ـا من ميول فـلسفـة أصيلـة مدروسة وإ
ومــحــاكــاة ومــحــابــاة وهي نــابــعــة من
تــوجــيـه الــبــيــئــة والـــعــصــر وإخــضــاع
ـنطق الـرأي الـسـائـد في عـصر الـتـاريخ 

ؤرخ. ا
وبــشــأن عـوامـل تـفــســيـر الــتــاريخ الـتي
ــؤرخ أن يـتــســلح بــهــا له يــجـب عـلـى ا
نــظـــرات فــهـــو يــقـــول الــدكـــتــور جــواد
علي: إن التاريخ يستمد وحيه من واقع
الـظــروف الـتـي صُـنع فــيــهـا وذلك بــعـد
حتـلـيل وعــمل فـكـر وإحـاطــة بـالـروايـات
وبــالـــوثـــائق الـــواردة عن احلــادث وأن
تــدوين الــتــاريخ وفــقـاً لـالجـتــهــاد الـذي
ـؤرخ عـنه وكـان يـتـوصل إلــيه وجـدان ا
ـدرسـة مــعـيـنـة من يـحـذر من الــرضـوخ 
ــدارس الـــتي تـــفــســر الـــتــاريـخ وفــقــاً ا
لديـانتـها وعقـيدتـها في تفـسيـر التاريخ
ألن الـتاريخ لرأي مع مـعناه أننا نزيّف

مــرّت 34 ســنــة عـــلى رحـــيل أهمّ مــؤرخ
عـراقي من دون أن نسـمع أن مؤسـسة أو
جــمـــعــيــة أو فـــرداً في الــعـــراق فــكــر أن
يـحـتـفي به ونــحن هـنـا نـوجه الـدعـوة
لالحـتفاء بـه هذه السـنة إذ يـفصـلنا عن

ذكرى رحيله الـ 34نحو شهر.
ـؤرخ الــكـبـيـر جـواد عـلي إنه الـعالمـة ا
ـفـصـل في تـاريخ الـعـرب قـبل صـاحب (ا
اإلسالم) وهـو بـعـشرة مـجـلـدات والذي
ولـد عام  1907وتـوفي ظهـر يوم الـسبت
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أواخر عمره.
مـبـعـث دعـوة (الــزمـان) لالحــتـفــاء بـهـذا
الـعالمـة صــورة وزعـهـا الــشـاعـر حــمـيـد
ســـعـــيــــد تـــضـــمه (األول مـن الـــيـــســـار)
والـدكتور حسـ علي محـفوظ ثم جمال
الـدين اآللوسي فعبد الـرحمن التكريتي
ومــحــمــد بــهــجــة االثــري وجــواد عــلي
وكـوركيس عـواد وأخيرا الـباحث حـميد

طبعي. ا
الـصورة الـتقـطت أيام كـان حمـيد سـعيد
رئـيساً لتحريـر جريدة (الثورة) وقد قال
عــنــهــا الــشــاعــر: "كــنتُ اســتــقــبل كــبــار
طربـ ومنهم القباجني ـوسيقي وا ا
وعـباس جـميل ومـحمـد نوشي وغـيرهم
واستقبل كبار الرياضي مثل عمو بابا
ومــؤيــد الـبــدري وغـيــرهــمـا واســتــقـبل
الــشــعــراء والــكـتّــاب والــروائــيــ كــمـا
اسـتـقبل رجـال الـدين من جـمـيع األديان
والـطـوائف واسـتــقـبل وجـهـاء اجملـتـمع
الـعـراقي ورمـوزه وهذه الـلـقـاءات تـكاد
تـــكـــون يـــومـــيـــة. وجـــمـــيع الـــذين كـــان
يـــحـــاورهم الـــراحل الـــعـــزيـــز (حـــمـــيـــد
ـطـبـعـي) وهم كـثـرُ كــنتُ اسـتـقــبـلـهم.. ا
ثـقف العرب الذين أضف إلـيهم كبار ا
كـانـوا يـزورون بـغـداد يـوم كـانت بـغداد

قبلة مثقّفي العرب والعالم".
ويـــضــيـف: "هــذه الـــصــورة تـــفــصح عن
عرفية في العراق تضم طـبيعة احلياة ا
جميع أطياف اجملتمع العراقي يجمعهم

العلم واإلخاء".
V d*« ¡UIK «

مـرات الــتــقـيت جــواد عــلي في مــجـالس
لـكـني لم أحتدث مـعه إال في لـقائي األول
مـــعه الـــذي أرعــــبـــني فـــيـه إذ كـــلـــفـــني
الـصحفي الـراحل رشيـد الرمـاحي بجلب
مــقـــال مــنـه لــصــالـح مــجــلـــة (ألف بــاء)
وزودني بـعــنـوانه في شــقـة بــعـمـارة في
ـربعة بـشارع الرشـيد في بغداد مـنطقة ا
وعــنــدمــا ضــغــطت عــلى جــرس الــشــقـة
انــتـظــرت قـلــيالً حــتى فـتح بــاب الـشــقـة
فـوجئت بجـدار من الكتب فـيه فتحة أطل
عـلي مـنـها رأس أشـيب مـنـكـوش الـشـعر
البس داخـلــيـة وعــنـدمـا شــعـر جـواد

عـــلي بــالـــرعب الـــذي ســاورني ابـــتــسم
ن ـقـال ثم ودعـته وعـلـمت  ونـاولـني ا
زاره في هـذه الشقة أنه اتخذ منها مكاناً
لــتـألــيــفه وأن ال مـجــال لــلـدخــول إلـيــهـا

بسبب تكدس الكتب فيها.   
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وجـواد علي الـعُقَـيلي الـذي نحن بـصدد
الــدعـــوة لالحــتـــفــاء به مـــفــكــر ومــؤرخ
عـراقي ولد في مـدينة الـكاظـميـة شمالي
بــــغــــداد وبــــعــــد إكــــمـــــال دراســــته في
درسـة الـثَّانـوية ـتوسـطة انـتـقل إلى ا ا
وآنـــذاك لم تــكن تـــوجــد بــبـــغــداد ســوى
مـدرسـة ثـانـويـة واحـدة وهي "الـثَّـانـوية
ـركزية" وهناك تعرف إلى محمد بهجة ا
األثــري الــذي تـــوفي ســنــة 1996 وهــو
مـدرس النَّـحـو والـصّرف فـيـها واسـتـمر
مالزمـاً له طوال حياته ويـذكر فضله في
مـقـدمات كـتـبه ودرس في األعـظـمـية في
كـليـة اإلمـام األعـظم أبي حنـيـفـة ثم أكمل
ـعلـمـ الـعـاليـة (كـلـية دراسـته في دار ا
) وبعد تـخرجه منـها سنة الـتربية الحـقاً
دارس 1931 عُيّن مدرساً في إحدى ا

الـثانوية وسرعان ما رُشّح ليكون ضمن
ـانــيـا حـيث حـصل بـعـثـة عـلــمـيـة إلى أ
هـناك على شـهادة الدكـتوراه في التاريخ
اإلسـالمي من جــامــعــة هــامــبــورغ ســنـة
هدي وسومة "ا 1939 عن رسالته ا

انية. وسفراؤه األربعة" باأل
عـاد إلى الــعـراق وصــادفت عـودتـه قـيـام
ثــــورة مـــايس 1941 ونـــشــــوب احلـــرب
الـعــراقـيـة  –الـبــريـطـانــيـة فــانـضم إلى
الــثــورة وبــعــد فــشل الــثــورة زج به في
مــعــتــقل الــفــاو قــبل أن يــطــلق ســراحه
ـعارف ويـعود إلـى الوظـيفـة في وزارة ا
حــيث اخــتــيــر لــيـكــون أمــ ســرّ جلــنـة
الـتألـيف والـتـرجمـة والـنشـر والـتي قُدّر
لــهـا أن تــكــون نـواة لــلــمـجــمع الــعــلـمي
الــعـــراقي ســنــة 1.  .وفي 1956 أصــبح
عـضواً عـامالً في اجملمع واخـتيـر عضواً
مــــراسالً ومــــؤازراً في مــــجـــامـع أخـــرى

ية. عربية وعا
عـمل جواد عـلي في قـسم التـاريخ بـكلـية
الـــتـــربـــيــــة في جـــامـــعـــة بـــغـــداد مـــنـــذ
اخلـمسينـات من القرن الـعشرين وتدرج
ـناصب الـعـلـميـة في كـلـيـة التـربـية في ا
مـدرّساً فأسـتاذاً مـساعـداً فأسـتاذاً حتى
تـقاعده عام 1972. وفي عام 1957 عمل
أســـتـــاذاً زائـــراً في جـــامـــعـــة هـــارفـــارد
األمــيـركـيـة. ثم تـقـاعـد فــمـنـحـته جـامـعـة
بـغـداد لـقب أسـتـاذ مـتـمـرس وهو أعـلى
ــفـــكّــر عــراقـي.حــصل عــلى ــنح  لــقـب 
ـعارف ـات وأوسـمـة مـنهـا وسـام ا تـكر
ؤرّخ الـعربي وحضر الـلبنـاني ووسام ا
نـدوات ومــؤتـمــرات عـديــدة كـمــؤتـمـرات

ونـحوّر التاريخ ونصوغه وفقـاً لعقيدتنا
الــضـيــقــة فـهــنـا إخــضــاع حلـكم جــامـد
نـهج العـلمي في يـتنـافى مع ضـرورات ا

تفسير التاريخ.
ؤرخ أن كـان الدكـتور عـلي يوجب عـلى ا
يـشخص كل جوانب التاريخ فال يقتصر
ديح وفي الوقت نفسه عـلى التمجيد وا
ال يـــحــاول تـــســقّط الـــعــثـــرات ومــواطن
ـاً الــضــعـف وأن أن يــكــون وصــافــاً عــا
عـادالً أي أن يـنظـر إلى مـنـشـأ الـروايات
واجتـاه رواتـهـا والـزمن الـذي عـاش فـيه
صـاحب الـروايــة ونـاقـلـهــا.كـمـا حـذر من
الـنظـرة الـقـسـرية إلى تـاريـخـنا وأوجب
الــتــبـــصــر فــيـــمــا يــكـــتب في كل بـــيــئــة
ؤرخ عدم االقتصار مـعارضة وأن على ا
عـلى اجلــوانب الــسـيــاســيـة بل شــمـول
جـوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية
ؤرخ والـفكرية كلها بـاالهتمام موصياً ا
ـعاصر أن عليه أن يتحدث عن جوانب ا
احلــيـاة كــلـهـا عـن الـطـبــقـات كــلـهـا عن

اخلاصة وعن السواد.
سـئل مرة: "مـا هـو حذرك أزاء الـتاريخ?"
وارد اإلسالمـية عن أجـاب: ما نـراه في ا
اجلــاهـــلــيــ يــجب أن يـــفــحص ويــدقق
بـعناية الحتمال وجود التحامل فيه على
الـــعــــرب من قـــبل انــــاس ظـــنـــوا أن في
الـتشهير بهم قربة وحسبة إلى الله وان
مـحــاسن دين الــله ال تــرقى إال بــتـجــريـد
عـبـاد االصنـام من كل حـسن وجـيد ومن
كل عـلم وفهم واإلسالم كـما نـعلم ثورة
عـلى الـشرك فـوجـهة نـظـر رواة الـتاريخ
اجلـاهــلي نــابـعــة من هـذا االجتــاه ومـا
نـراه عـن اخلالفــة واخلـلــفــاء الــراشـدين
"رضي الــله عــنــهم" يــجب دراســته بــكل
عــنــايــة فـمــا من خــلــيــفــة مـنــهم إال وله
مـبـغــضـون ومـعــادون فـاخلـلــفـاء أمـراء
ـؤمنـ سـاسـة وحكـام أمـة ولـكل حاكم ا
مـحب ومـبـغـض ومن طـبـيـعـة احلـكم أن
يـخلق لـلحاكم مـعارضـة ب الـناس وقد
تــكــون بـــغــيــر ســبب مـــبــاشــر وتــمــاس

ا مجرد تسلمه احلكم. باحلاكم وإ
وعـنـدمـا سـئل عن أسـبـاب ازدراء بعض
ـؤرخـ لـلـتــاريخ قـال: نـحن نـعـلم إن ا
عـارف احلـسـاسة الـتـاريخ هو مـن أهم ا
الــتـي حتــاول الــدول اســتــخــدامــهــا آلــة
بـيــدهـا بــتــجـنــيـد إعــمـالــهـا وبــكـتــابـة

الـتاريخ حـسب هواها وهـو مرض قد
مــزمن فـي الــبــشــريــة حــمل كــثــيــراً من
الـنــاس عــلى الـشـك في صـحــة الــتـاريخ
والـظن أنه مــجـرد كـذب وتــلـفـيق.. وبـ
ـؤرخـ وقـد الـذين شـكـوا به عـدد من ا
ــؤرخــ اإلنـكــلــيــز ألـقى قــيل إن أحــد ا
ـؤلفاته في النار حـ رأى حريقاً وهو
في بـيـته فـلـمــا نـزل لـيـراه ولـيـبـحث عن
ســبب حـــدوثه وســأل الـــنــاس وجــدهم
يـختلفون في وصفه وفي تفسيره فحنق
عـلى الــتـاريخ وقــال: إن تـاريــخـاً يــكـتب
. عـلى مثل هذه الروايات ال يكون تاريخاً
وقـد الف السنـحاوي كتـاباً في الرد على
من ذم الـتاريخ دعاه: (اإلعالن بالتوبيخ
ن ذم الـتـاريخ.. وذم الـتـاريخ هـو سـبب
هـذا الـذي نسب إلـى التـاريخ..) وعـنـدما
سـئل عن مـذهـبه الـفـقـهي قـال إنه يـنأى
بـنـفـسه عـن هـذه الـتـســمـيـات وال يـراهـا
ـدارس الـفـقـهـية تـليق بـهـذا الـعـصـر فا
الــتـاريــخــيــة كــلــهـا مــحــتــرمــة ومــقـدرة
وتــنــتــمي لــهــذا الــدين ولــكــني أنــتــمي
لـلعروبة واإلسالم واحلـضارة اإلسالمية

بال مذاهب.
وله في الـتـفـســيـر الـعـلــمي والـتـاريـخي
لـلقـرآن قـول هـو: إن التـفـسـير الـعـصري
لـلـقـرآن ولإلسالم يـقـرّ أن كل جـيل يـجب
أن يـفسـر اإلسالم بـعـقـلـيـة جـيـله بـيـنـما
ـــؤرخ أن يـــفــســـره وفـــقــاً يـــجب عـــلى ا
لـلظروف واحلـوادث التي وقعت في أيام
الـــــنـــــبي وأدت إلـى صـــــدور أحـــــكـــــامه

عاجلتها وفقا لتلك الظروف.
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ـؤرخ األستـاذ الدكـتور جـواد علي ألف ا
كـتـابـيه الـشـهــيـرين (تـاريخ الـعـرب قـبل
فصل في اإلسالم) بـثمانية مـجلدات و(ا
تـــاريخ الـــعــرب قـــبل اإلسـالم) بــعـــشــرة
مجلدات ,وهي من أهم الكتب التي تلقي
الـضوء عـلى ما يـسمى في كـتب التاريخ
اخلـلـفيـة الـتي جـاء مـنـهـا اإلسالم أو ما
يـــطــلق عـــلــيـه مــؤرخـــو الــغـــرب جــذور

اإلسالم.
عن ذلك يـقــول الـبـاحث والــكـاتب رشـيـد
ــؤرخ الــعـراقي اخلــيــون: كــان كـتــابــا ا
جـواد عـلي رداً عـلى مــصـطـلح جـاهـلـيـة
ــؤلف لـم يـفــصح الـعــرب صــحــيح أن ا
بـالعبـارة ولكن الـكتاب بـأجزائه الـعشرة
ؤلف فـيه لفترة أتى صـارخاً بهـا. عمل ا
ـقـدمة إلى أربـع عـامـا وقـد أشار في ا
أنه لم يـتـلقّ أي دعم وال مسـاعدة من أي
جـهة من اجلهـات عمله بنـفسه من جمع
ـــصـــادر إلى فـــحـــصـــهـــا فـــالـــكـــتـــابــة ا
فـالتـصحـيح والبـحث عن النـاشر وبـعد
كتبات نـشره لم تستغن عنه مكتبة من ا
ا الـعامة واخلاصـة وظل الكتـاب حيّا 
احـــتــوى من تـــاريخ زاخـــر بـــالــثـــقـــافــة
واالجـتمـاع واالقتـصـاد واحتـوى تاريخ
الـــيـــمن والـــشــام والـــعـــراق واجلـــزيــرة

العربية.
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أولى الـدكتور جواد على اهتماما خاصا
ـة وبتـاريخ اليمن بالـلغـة العـربية الـقد
قـــــــبـل اإلسالم ,واســــــــتـــــــوعـب فـي ذلك
ة ,وكـان من الـنـقـوش والكـتـابـات الـقـد
قالئل األفـذاذ اخملتصـ بالـلغة الـيمـنية
ـة وأعـد مـعـجـمـا لـلـغـة الـسـبـئـيـة الـقـد
(أخـبرني الـشاعر حـميـد سعـيد أنه وجد
الـيـمـنـيـ يـعـدون جـواد عـلي إمـامـاً من
أئــــمــــتــــهم) بــــاإلضــــافــــة الى أبــــحـــاث
مـستوعبة عن مختلف جوانب احلضارة
نهك رض ا ة ,ولم يـثنه ا الـيمنية القد
الـذي حتـمـله بـجـلـد وصـبـر عن مـتـابـعـة
دراسـاته ونـشــر أبـحـاثه فــيـهـا الى آخـر
أيـام حيـاته. بـعد هـذا كـله أليس من حقّ
جــواد عــلي عــلــيــنــا أن نــدعــو اجلــهـات
الـثقـافـيـة في الـعـراق واألقطـار الـعـربـية
إلى االحـتفاء بذكرى هذا العلم الذي قدم
ـا علق به من إلـيهـم تاريـخـهم صافـيـاً 

اشتباهات  وأغراض. 

رحوم عبد Í—U∫  في مشهد من مشاهد اجيال االدب في موقف تذكاري يجمع كل من حميد سعيد والدكتود حس محفوظ وجمال االلوسي وا c  n u

دحوم الدكتوز جواد علي دكوركيس عواد الرحمن التكريتي والعالمة االثري وا
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ــديــنــة بــعــد حــقــبــة داعش .. اقــولــهـا ا
ديـنة لن تشهـد التطور ما بـصراحة ان ا
دامت حتـمل فـكـر اقصـاء االخـر  وتـنزيه
الـذات وسموها عن االخرين  حيث عادة
مـــا يـــعــــتـــبـــرون هـــوالء االخـــرين  دون
مـستوى تـفكـيرهم وطـبقـاتهم  اال اذا ما

Íb U « w “

بغداد
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ـواطن وعلى الـعـكس من هـذا اي امر او ـصلـحـة ا بال شك لم يـتنـفـذ يـوما امـرا بـعـجالـة 
ح ـواطن او غرامـة تراه يـنفـذ باسرع من  قرار يـكون فـيه تضـييق او مـحاصرة حلـقوق ا
واطن البصر .. والقـرارات احلكومية االنفعالية االخيرة في معاجلة التجاوزات اضرت با
ــزيـد من االحــتـقـان في ـا من شــأنه ان يـؤدي الى ا الـفـقــيـر واصـحــاب الـدخل احملــدود 
تـعاقبة تـراكمة الـتي خلفـتها احلكـومات ا ـشكالت ا ـثقل باالزمات وا الشـارع العراقي ا

في ظل سوء االدارة و غياب التخطيط
ا يشكل ذلك من تـجاوزين  و ندعو رئاسـة مجلس الوزراء الى ايقـاف حملة هـدم منازل ا
مـصدر تهديـد لتلك العوائل االمـنة التي ليس لـديها مأوى غيـر منازلهم الـتي غضت النظر
عنهم الدولة طوال 18عام خارج اطر الـتخطيط العمراني كون الدولة لم تقم ببناء مجمعات

سكنية تغطي حاجة التنامي السكاني .
ـنـشآت الـعـامة بـالـوقت نـفسه نـحن نـشـدد علـى الدولـة بـايقـاف كل انـواع الـتـجاوز عـلى ا
واالرصـفة وخـصوصـا الـتي تسـتخـدم لالغراض الـتجـارية او الـصنـاعيـة او احلزبـية  من

تجاوزين وضرورة وضع قانونا رادع . قبل ا
وكـمـا نـؤكد بـان هـذه احلـملـة يـجب ان تـطبق الـقـانـون على كل فـئـات اجملـتمـع دون تمـيـيز
ـنتـشرة في عـموم الـبلـد فيجب ان وانتـقائـية .امـا فيـما يتـعلق بـهدم اجملـمعـات عشـوائية ا
ـلوكـا الدولـة ويوزع يـتوفـر البـديل لـهم قبل االزالـة وهذا الـبـديل سيـكـون واطئ الكـلفـة و

الي لكل عائلة وفق احصاء سكاني دقيق لتلك العشوائيات . وفق الية تعتمد الدخل ا
وضـرورة عـمل دراسة و احـصاء دقـيق لـكل قاطـني الـعشـوائيـات والتـاكـد من مدخـوالتهم
الـشهـرية وادخـالهم بـتصـنيـف مالي يـضمن مـعرفـة من يـستـحق توفـير مـأوى بعـد االزالة

وفقا لتقييم جلنة مختصة تشكل لهذا الشأن.
ـلـوكــة لـهم عـلى انــهـا ارضـا زراعـيـة و ـواطـنـ الـذيـن لـديـهم اراضي زراعــيـة  امــا ا

صاحلة العقارية )) جتريفها من قبلهم  وبناء مساكن فنحن نقترح تشريع قانون ((ا
والـذي سيـتضـمن من ضـمن بنـوده حتويل اجلـنس من  الـزراعي الى سكـني ودفع رسوم
صـاحلة الـعقـارية تـستـثمـر مبالـغ هذا الـصنـدوق ببـناء اجملـمعات التـحويـل في صنـدوق ا
لـوكة لـلدولـة وليس السـكنـية الـواطئـة الكـلفـة بديـلًا لـلعشـوائيـات وتكـون هذه اجملـمعـات 

ــواطن بــدل ايــجـار مــخـفـض جـدا وتــكـون لــسـاكــنـيــهــا ويـدفع ا
. االفضلية لساكني العشوائيات ومن ثم للمتعفف

واننا نـؤمن بضرورة تطبيق القانون بشكل عادل وحازم على
اجلميع دون استثناء

ـتـجــاوزين عـلى عــقـارات الــدولـة من االحـزاب ـا في ذلـك ا
نتفع من النظام السياسي احلالي تنفذين وا السياسـية وا

ال العام. ن اضروا با
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احــتــاجــوا مـنـه مـعــلــومــة  او حــقــيــقـة
فـيبادرون اليها على وجه السرعة .. هذا
ـديـنـة الـتي غـادرنـاهـا قـبل مـايـؤلم في ا
نـحو سبـعة اعوام  ومـازالت تعتـمد تلك
العـقـلـيـة االقصـائـيـة  التـي تعـتـمـد على

حقيقة انا ومن بعدي الطوفان !

 Í—Ëb « ŸUL ù« w  „—UA  qIM «

 w uJ(« ‰UB ù«Ë V JÊU e « ≠ÊU O

بـتـوجـيه وإيـعـاز من قـبل مـحـافظ
مـــيــســـان عــلـي دواي الزم رئــيس
جلـــــنـــــة تـــــوزيـع قـــــطع األراضي

السكنية في محافظة ميسان .
 هذا الثالثاء توزيع  135 قطعة
ارض ســكـــنــيــة في قــضــاء اجملــر
الــكــبــيــر لـ (مــنــتــســبي االجــهـزة
ــرور االمـــنـــيـــة من الـــشـــرطـــة وا
ـدني وعـمـال الـنـظـافة) والـدفـاع ا
كـجزء من الوجـبة االولى من قطع
األراضـي الـســكــنـيــة في مــديــريـة
بـــلـــديـــة اجملـــر الـــكـــبــيـــر والـــتي
خـصـصت لـلـذين سـاهـمـوا بـشكل
فاعل ومباشر في مواجهة الظرف
الـوبائي الـراهن (جائحـة كورونا)
وكـان ذلك بـحـضـور أعضـاء جلـنة
تــوزيع قــطع األراضي الــســكـنــيـة
ـــنـــتـــســـبـــ ومـــجـــمــــوعـــة من ا
ـــشـــمــولـــ بــالـــتـــوزيع . وقــال ا
احملـافـظ  ان (هـناك  2500 قـطـعـة
ارض ســكـــنــيــة في قــضــاء اجملــر
ـشـمـولـ الـكـبـيـر سـتـوزع عـلى ا

بـالوجبة االولى اخلاصة بجائحة
كـورونا وكذلك على بقية الشرائح
ـشـمـولـة بالـتـخـصـيص وب ان ا
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جلــنـة تـوزيع االراضي لم تـتـسـلم
لــغــايـة االن مــعــامالت مـنــتــسـبي
دائــرة صـحـة مــيـسـان من ســكـنـة

قـضاء اجملـر الكبـيروسـيتم توزيع
حـصـة دائـرة صـحـة مـيـسـان بـعد
اجناز معامالتهم . واضاف سيتم
استكمال توزيع الوجبة تباعاً في
مـركز واقضـية ونواحي احملـافظة
ـقـبـلـة وبـعدد 4000 خـالل االيام ا
قـطعة ارض) . مـؤكداَ أن محـافظة
مـــيــســـان تــعــمـل عــلى مـــزيــد من
إفـرازات قـطع األراضـي الـسـكـنـية
من قـبل بـلـديـة الـعـمـارة وبـلـديات
مـيسان والتي ستوزع في وجبات
مــتـتــالــيـة عــلى جـمــيع الــشـرائح
وظـف ـشـمولـة ومن ضـمنـهـا ا ا
فـي كــــافــــة دوائـــــر الــــدولــــة وفي
اولــويـتــهـمـا الــتـربــيـة والــصـحـة
ـاء واجملاري واالجهزة االمنية وا
ــتـــوفــر من االراضي وبـــحــسـب ا

فروزة .  ا
عـلـمـاً أن مـحافـظـة مـيـسان وزعت
ــاضـيــة اكــثـر من خـالل االعـوام ا
خـمـسـة الف قـطعـة ارض سـكـنـية
ـستـحقيـها من مـختـلف الشرائح

شمولة بالتخصيص . ا

بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس ان
مــــــكــــــتـب االعالم واالتــــــصــــــال
احلـكـومي بـوزارة الـنـــــــقل وما
ــــكــــتب االعـالمي في يــــقــــدمـهُ ا
الـوزارة من دقـــــــة متـناهـية في
علومة واخـبار ونشاطات نـقل ا
الــــــــــــوزارة اخلـــــــــــدمــــــــــــيـــــــــــة
وتـشــــــــكـيالتـهـا كـافـة والـسبق
الـصـحـفي الـذي يـقـدمهُ اليـصال
ــعـلـومـة احلـقـيــقـيـة لـلـمـواطن ا

الكر .
WO UM  W œ

كتب   يـذكر ان ابـرز مهـام ا
االعـالمـي واالتـــــــــــصـــــــــــال
احلـكـومي في االمـانة ادارة
اعــمــال اخلـلــيــة االعالمــيـة
لــــــكـل مـــــكــــــاتب االعـالم في
مـؤسسات احلكـومية وتقد
الــدعم الــســكــرتـاري ومــتــابــعـة
تـنفيذ توصياتـها بالتنسيق ب

اجلهات ذات العالقة .

بغداذ

ÊËbF  V U

بغداد

نبض القلم

ـارسة سـلـطـاتهـا (الـشعب - االنـتخـابـات وسـيلـة الـشعـوب الـسـلمـيـة - الـدستـوريـة في 
مصـدر السلـطات )  وتـغيـيرحـكامـها بـصورة دوريـة أو متى مـا أرادت  كما يـحصل في

بكرة .. االنتخابات ا
شاركة  .. وفي ذلك تتساوى االنظمة - االنتخابات تمنح الشرعية للحكومات واالنظمة ا
ـسـتـبـدة النــهـا تـرى كـذلك في االنـتـخـابـات فــرصـتـهـا لـلـحـصـول عـلى ـقـراطـيـة مع ا الــد
الشـرعـيـة من الـشـعب لـكي تـمـارس دكـتـاتـورتهـا حتت هـذا الـغـطـاء الـقـانـوني .. فـتـتـحول

.. فكرين الغربي قراطية الى (ثوب يتنكر به الطغاة) على حد تعبير أحد ا الد
- االنتخابات تقوم على عنصرين  أساسي :-

+ أشخاص ( أحزاب -  أفراد ) يتنافسون .
تـجـددة على + وبرامج أو مـنـاهج تـقرأ الـواقع وتـقدم بـدائل مـناسـبـة تسـتـجيب حلـاجـته ا

الدوام .
- واالنـتـخـابـات هي الـوسـيـلـة لـلـوصـول الى الـغـايـة وهي  االجنـازعـلى جـمـيع االصـعدة
واطن منـاسبا من (السـياسـية واالقتـصادية واخلـدميـة الخ ) من خالل انتخـاب ما يـراه ا
ـعـرفة تـلك الـبرامج  الـتي تـعـالج الواقع وتـنـهض به نـحـو االفضل وتـفـحص االشـخاص 
رشح طـلـوب تـوفـرهـا في ا مدى قـدرتـهم عـلى  حتـقـيقـهـا من خالل عـدد من الـصـفـات ا

مثل  االمانة والنزاهة  الكفاءة  وتاريخ وطني ونضالي مشرف الخ ..
- وجود عدد هائل من االحـزاب واالفراد  يتنافس في االنتخابـات يعني أننا أمام تعددية
حزبية وليست سـياسية .. وهناك فـرق ب االثن .. تعدديـة تضيع فيها الـبرامج والتمييز
فـيهـا في زحمـة التـنـافس ب هـذا العـدد الـهائل ويـطغى حـضور االشـخـاص أكثـر منـها..
ا هي منافسة فتتحول االنتـخابات وكأنها منـافسة شخصيـة لكسب منافع  ذاتية أكـثر 
برامـجـيـة .. وفي هـذه احلـالـة تـلعـب العـوائل الـكـبـيـرة والـعـشائـر والـعالقـات االجـتـمـاعـية
ـــالــيــة والـــفــقــر ـــســائل االغـــرائــيــة وا والــوجـــاهــة دورهـــا في االخــتـــيــار  نــاهـــيك عن ا

واطن الى بيع صوته.. واحلاجة  التي قد  تدفع ا
- وسؤال  بديهي مشروع يحضر  أمام الناخب.. هل كان لكل هذا العدد الكبير جتربة
في الــعـمل الـســيـاسي وحـضـور جــمـاهـيـري فــاعل كـأن  يـكـون مــارس دورالـوسـيط بـ
ـسؤولـية عن االخـفاق احلـكومي احلكـومة والـشعب ... واذا كـان كذلك  فـله نصـيبه من ا
ـــواطـــنــ عـــلى مـــدى دورات انـــتـــخـــابـــيــة ـــهـــمـــات  وإســـتــمـــرار مـــعـــانـــاة ا في أداء ا
مـتتابعة  خـاصة إذا كان جزءا من السـلطة التنفـيذية أو السلـطة التشريـعية .. وهنا يأتي
دور صــنـدوق االقـتــراع في فـرز الـعــنـاصـر  الــكـفـوءة وذات احلــضـور اجلـمــاهـيـري عن

غيرها..
وتلعب نزاهة االنتـخابات  والشفافية دورها في عملية االنـتخابات وتعزيز ثقة الشعب بها
ستحقه الذي  يتلمس فيه اخلير وله القدرة عندما يكـون مطمئنا على صوته الذي اعطاه 
على أن ينتقل بـالدولة الى ما يطمح اليه وحيث يكون مـوقعها الطبيعي ب دول العالم  ..
ــواطن ولـيس لالحــزاب أو االشـخـاص وبـذلك تــكـون االنـتــخـابـات نــقـلـة نــوعـيـة لــلـبالد وا

شارك فيها . ا
- يالحظ في االنتـخابـات التركـيز كـثيـرا على الـنزاهة وهي بال شك مـسألـة مهـمة   لكن
هناك ما هو أهم .. هو مرحلة ما بعد االنتخابات النزيهة ..  ماذا افرزت من نتائج .. هل
ضـمنت  النزاهـة مجيء اشخاص  قـادرين على اداء مهـماتهم الوطـنية والـوظيفيـة بتفان
واخالص ولـهم قدرة على احـداث نقلة نـوعية في حـياة الدولة واجملـتمع  ترتـقي بهما الى
ا في ذلك الـنواحي القـيمـية  الن  الشـعب يرى في هؤالء درجـة اعلى في كل اجملـاالت 
وذجـا له  في االعـمـال االيجـابـية أو الـسـلـبيـة .. (  الـناس عـلى دين مـلـوكهم ) قـدوة و

شهور .. على حد ما جاء في القول العربي ا
سـتوى العالي من كفاءة االداء فما فائدة االنـتخابات النـزيهة ان لم تأت باشـخاص بهذا ا
رشح أكثر من في الضميـر واالختصاص .. أن لم تكن كـذلك  تكون النزاهـة قد أفادت ا

الناخب !!
- دور الشعب  مهم فـي كل االوقات .. ال ينتهي باالنتخـابات  والتغيير من خالل صوته
ـثــله  وال يـنــتـظـر  بل مـســتـمــر في الـرقــابـة واحملــاسـبــة والـتــغـيـيــر .. يـراقب أداء مـن 
نـحه صـوته مـرة أخرى ـقبـلـة لـكي يعـاقب من أخـفق أو يـكـافيء من أجـاد  االنـتخـابـات ا
ــهـمــة  اآلنـيــة في  حتـقــيق ذلك .. ولــديـنــا مـثـال .. واحلــراك الـشــعـبـي أحـد وســائـله ا
قــريب  ال نــزال نـعــيــشه .. فـقــد  أجــبـر الــشـعـب في  ثـورة  تــشــرين احلـكــومــة عـلى
االستقالة  واجـراء انتخابات مبكرة علها تأتي باشخاص ومناهج قادرة على إحداث نقلة

نوعية كبيرة في حياة الشعب وإنهاء معاناته  .
في كل االحوال ..

ـــقــراطــيــة لــيـــست وصــفــة ســحــريـــة  بل نــظــام مــعـــقــد تــلــعب ثـــقــافــة اجملــتــمع - الــد
ـقراطية وتـاريخه  وتطـوره السياسي واالجـتماعي واالقـتصادي  دورها فـي جتربته الد
لــذلـك جتــد لــكل شــعب شــجـــونه مــعــهــا ..فــاالوربي واالمــريـــكي  له شــجــونه اخلــاصــة
ـواطن في العـالم الـثالث في تـطـلعـاته وأهدافه وإهـتمـامـاته في االنتـخـابات  يـختـلف عن ا

وما يسعى لتحقيقه من إشتراكه في االنتخابات ..
قراطية قراطيـة بدون انتخابـات لكن االنتخابـات  وحدها ليست كل الـد - ومع انه ال د
ارسة دوره ـقراطية تمـكن الشعب من  قراطـية وثقافة د إن لم تكن هناك مـؤسسات د

الرقابي والوطني ..
باختصار ..

قراطية  اسلوب حياة .. - الد
ــقــراطـيــا وغــيـر ـقــراطــيـة تــرفض هــذه االزدواجــيـة .. في أن يــكــون االنــسـان د - الــد

قراطي في الوقت نفسه .. د
ارس  الدكتاتورية في بيته .. مع زوجته واطفاله .. ? قراطيا  مثال من  كيف يكون د

محال  ذلك .. 
وفاقد الشيء ال يعطيه ..

وللمقال بقية ..                                   
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أقرب موارد العدل القياس على النفس ..
ـأثور قـصة ذلك الـشيخ ـعنـى  الذي تـضمـنه  هذا الـقول ا ومن جمـيل ما نـقل في هذا ا
الكبـير الـذي  إعتاد أن يـبيع الـزبدة التي تـعمـلها زوجـته في البـيت على بقـال بواقع كـيلو
غرام ( للـكرة ) الـواحدة   ويأخـذ مقـابلهـا مواد غـذائية مـنه لعـائلته  واسـتمـر على هذه
احلال مـدة  طويـلة  وفـي يوم مـا شك البـقال  بـان ( كرة الـزبدة ) أقل من كـيلـو غرام 
وعندمـا وزنها  تأكد له ظـنه  ووجدها بحدود  900 غرام  فـوبخ الشيخ الكبير  وإنهال
عـليه بـالكالم الـبـذيء أمام الـناس  وإتـهـمه بخـيانـة االمـانة  وعـدم الثـقـة  فقـال له (مهال
مــهال  يــا أخي .. إنــني ال أمــلك مــيــزانـا لــكي أزن به (كــرات) الــزبــدة الـتي أبــيــعــهـا لك
عـروف  فاتخـذت من كيلـوغرام  السكـر الذي اشتـريته منك مـقياسا ادي ا  لـوضعي ا

دة) ... (لكرة  الزبدة أيضا التي أبيعها عليك طيلة تلك ا
ـكيـال الـذي يكـيل به للـنـاس سيـكال له به فـاطـرق  البـقال رأسه خـجال  وتـيقن أن ...( ا

يوما ما ) ...
00000000000000
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من جـميـل ما وجـدته مـفيـدا في (كالم  مـفيـد).. قـول لالمام
علي ( ال رياسة كالعدل في السياسة ..)

عنى أيضا هناك قول جميل أخر ايضا .. وفي هذا ا
(جمال السياسة العدل في اإلمرة والعفو عند القدرة ) ...

UON b  ≠ WO «dI1œ UC Ë

∂ ÆÆWO U ≈

Âö ù« q  rN —Q  s  5 u u  nÒ √ r  »dF « ÂUM √ s  ÎU U  —b √Ë WM  ≤∞ ÁdL  }
‚«dF « w  Œ—R  r √ d P  —U c « bOF  tzU b √ vK  bOF  bOL  d UA « UN “Ë …—u  }

ËUH « qI F  w  t  ÒÃeO  ±π¥± f U  …—u  v ≈ rC «Ë ‚«dF « v ≈ UO U*√ s  œU  }
ÎU U ≈ ÊuOMLO « ÁÒbF Ë WO « WGK  ÎUL F  b √Ë W1bI « WOMLO « WGK U  5B <« –«c _« qzö  s  ÊU  }



 U½öŽ≈4

www.azzaman.com

w «dF « bOB « ÍœU½
∏∞∑ ∫œbF «

≤∞≤±Ø∏Ø≥± ∫ a¹—U² «

ÊöŽ≈

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×  Ê«u¹œ

…—ULF « W¹bKÐ W¹d¹b

—U−¹ô«Ë lO³ « WM'

nKš U{d « b³Ž ”—u½  Ø5ÝbMN  — ÆÂ

 …—ULF « W¹bKÐ d¹b

WM−K « Æ— 

بينة ادناه بالنظر لنكول مستأجرين  االمالك ا
عدل. رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

بيـنة تفـاصيلـها ادناه والـعائدة الى تعـلن جلنة الـبيع وااليجـار في مديـرية بلـدية العـمارة عن اجراء مـزايدة علـنية العـادة تأجيـرها مجـددا وا
ـزايدة مراجعـة في مقر بـلدية العـمارة خالل فترة (١٥) خـمسة عـشر يوما تـبدأ من اليوم مديرية بـلدية الـعمارة فعـلى الراغبـ باالشتراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصحـبا مـعه التـأميـنات الـقانـونيـة البـالغـة ان ال تقل عن (٥٠ %) من الـقيـمة الـتقـديريـة وينـادى للـمزايـدة في الـساعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
تـرتبة على ذلـك مع جلب هوية ـصاريف ا زايدة اجـور النشـر وكافة ا عطلـة رسميـة يكون موعـدها اليـوم الذي يلـيه ويتحـمل من ترسو عـليه ا
صـادقة الكـمال اجراءات دنيـة وبطـاقة الـسكن ويـكون علـيه مراجـعة مـديريـة بلديـة العـمارة خالل فـترة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا االحـوال ا

التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم  ١٥١٦

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٢٥١٧

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٣٥١٩

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٤٥١٠

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٥٥١١

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٦٥١٢

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٧٥١٣

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٨٥١٤

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٩٥١٥

سنة واحدة١٤ م٢خانة رقم ١٠١٦

شتل  ابو رمانة قرب ا
١٥٩٩/١٤ ابو رمانة

٢٠٠٠٠٠ مائتان الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

شتل  ابو رمانة قرب ا
١٥٩٩/١٤ ابو رمانة

شتل  ابو رمانة قرب ا
١٥٩٩/١٤ ابو رمانة

شتل  ابو رمانة قرب ا
١٥٩٩/١٤ ابو رمانة

شتل  ابو رمانة قرب ا
١٥٩٩/١٤ ابو رمانة

شتل  ابو رمانة قرب ا
١٥٩٩/١٤ ابو رمانة

شتل  ابو رمانة قرب ا
١٥٩٩/١٤ ابو رمانة

شتل  ابو رمانة قرب ا
١٥٩٩/١٤ ابو رمانة

شتل  ابو رمانة قرب ا
١٥٩٩/١٤ ابو رمانة

سوق الرافدين
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رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايدة مراجعـة سكرتير اللجنة في مقـر بلدية العمارة خالل فترة (١٥) خمـسة عشر يوما تبدأ من اليوم العمارة فعلى الـراغب باالشتراك في ا
الـتالي لـنشر االعالن مـستـصحبـا معه الـتأميـنات الـقانونـية الـبالغـة ان ال تقل عن (١٠٠ %) من الـقيمـة التـقديريـة وينـادى للمـزايدة في الـساعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
تـرتبة على ذلـك مع جلب هوية ـصاريف ا زايدة اجـور النشـر وكافة ا عطلـة رسميـة يكون موعـدها اليـوم الذي يلـيه ويتحـمل من ترسو عـليه ا
صـادقة الكـمال اجراءات دنيـة وبطـاقة الـسكن ويـكون علـيه مراجـعة مـديريـة بلديـة العـمارة خالل فـترة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا االحـوال ا

التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

مخزن البلدية١
ورشة تصليح ٢٤

ة جزء من العقار الصناعية القد
سنة واحدة٦٤ م٢٢٥/١١٨٢ نهر دجلة ١٥٠٠٠٠٠ مليون

وخمسمائة الف دينار
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طـالبـة بالـتعـويض او اللـجوء الى لك الى الـبلـديـة عنـد احلاجـة اليه وخالل فـترة الـتأجـير او عـند انـتـهاء الـعقـد دون ا يسـلم ا
احملاكم اخملتصة.

ة جزء من العقار٢ الصناعية القد
سنة واحدة١٠٠ م٨/١٩١٢ نهر دجلة

ة جزء من العقار٣ الصناعية القد
سنة واحدة١٠٠ م٨/١٩١٢ نهر دجلة

ة جزء من العقار٤ الصناعية القد
سنة واحدة١٠٠ م٢٢٥/١١٨٢ نهر دجلة

سوق حي احلس القدحانوت رقم ٥٣٢
سنة واحدة١٦ م١٣٠/٥٢٢

سوق حي احلس القدحانوت رقم ٦٤٤
سنة واحدة١٦ م١٣٠/٥٢٢

مخزن البلدية
ورشة تصليح ٤

مخزن البلدية
ورشة تصليح ٨

ة ورشة صناعية الصناعية القد
رقم ١٠ مقابل اخلدمات

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة
وخمسون الف دينار

١٥٠٠٠٠٠ مليون
وخمسمائة الف دينار

١٥٠٠٠٠٠ مليون
وخمسمائة الف دينار

١٥٠٠٠٠٠ مليون
وخمسمائة الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة
وخمسون الف دينار
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يــعـــلن نــادي الــصــيـــد الــعــراقي عن
اجــراء مـزايـدة عـلـنــيـة يـوم الـثالثـاء
صادف ٢٠٢١/٩/٧ الساعة الثانية ا
عـشـر ظهـرا داخـل الـنادي حـول بـيع
مواد مـسـتـعمـلـة وتشـمل اثـاث قـاعة
احـتـفـال مـنـاضـد + كـراسي. كـراسي
مـكتبيـة مع مناضـد مكتبـية ولوحات
واجــــهـــزة تــــكـــيــــيف ومــــواد انـــارة
كـهربائـية ومـواد اخرى ويـتحمل من
ــزايــدة اجــور نــشــر تــرســو عــلــيه ا

االعالن.
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ضرورة الوقاية من الذنوب

كالمُ االمام إمامُ الكالم –كما قيل  –ولزين الـعابدين االمام علي بن احلس (ع) كلمات
ـعاصي والذنوب –وهي في الوقت ذاته – ذهبيـة تَحُضُ على وقـاية النـفس من اجتراح ا
تقطر تأنيباً ونقداً الذعا لكل مَنْ حاد عن االستقامة ومال عنها الى طُرُقٍ معوجة ال تُورِثُ

اال الندامة .
روي عنه (ع) انه قال :

عرته " ? ن يحتمي من الطعام لِمَضَرَتهِ  كيف ال يحتمي من الذنب  " عجبتُ 
ان االحتماء من الـذنوب هو الطريق السليم اآلمن من األخطار وليس ثمة من شيءٍ أخطر

على النفس من التمرد والعصيان جلبّار السموات واألرض .
-2-

التحذير اخلطير 
وروي عن االمام السجـاد (عليه السالم) انه ذَكَرَ وصيةَ أبـيه االمامِ الباقرِ (عليه السالم)

له حيث قال له :
يا بُنَيّ 

انظرْ خمسةً فال تُصاحِبْهُمْ وال تُحادِثْهُم وال تُرَافِقهم في طريق .
فقلتُ :

مَنْ هُم يا أبتاه ?
قال :

َّ فاسِقَاً فانه يَبِيعُك بأكْلَةٍ فما دونها . ال تصح
فقلتُ :

وما دُونها ?
قال :
يطمعُ

 فيها وال ينالها .
قلتُ :

فَمَنْ الثاني ?
قال :

إيّاكَ ومصاحبةَ البخيل  فانه يخذلك في ما أنتَ أحوجُ ما تكون اليه .
فقلتُ :

فَمَنْ الثالث ?
قال :

نزلة السراب  يقرّب لك البعيد ويبعد لك القريب . إيّاكَ ومصاحبةَ الَكذّاب  فانه 
قلتُ :

فمن الرابع ?
قال :

إيّاكَ ومصاحبةَ األحمق  فانه يريد أن ينفعك فيضرك 
قلتُ :

فمن اخلامس ?
قال :

إيّاكَ ومصاحبةَ القاطع لِرَحِمِهِ فاني وَجَدْتُه ملعوناً في كتاب الله "
أقول :

التحذير من مصاحبة الفاسق والبخيل والكذاب واألحمق والقاطع لرحمه  لم يكن خالياً
من التعليل 

ولقد جاء التعليل شافيا ووافيا ومقنعا للغاية 
ستـنقعات اآلسـنة التي ال تعود وهكذا حرص االمـام (ع) على صيانَتِـكَ مِنَ الوقوعِ في ا

عليك االّ بالضرر .
وهو حتـذير اخالقي واجـتمـاعي خطـير  ذلك أنَّ لـلصـاحب على صـاحِبِهِ تـأثيـرات كبرى

هالك . زالق وا قد تقوده الى ا
عدودين واحداً بعد واحد  وهذا عرفـة ا ستمع ويجعـله متلهفاً  واستخدام العدد يـثير ا

من فنون اخلطابة .
-3-

وروي عنه (ع) أنه قال :
" هَلَكَ مَنْ ليس له حَكِيم يُرشِدُهُ "

وهو حتـذير خـطيـر أيضا مـن االصغاء الى دعـوات شيـاط االنس لالبـتعـاد عن مجالس
العلماء والوعّاظ الصاحل بغية العزوف الكامل عن النصائح النافعة واحلِكم اجلامعة .
ـوعظة البـليغـة  والكلـمة الصادقـة  واالشارة النـافعة يُـسديها وما احـوج االنسان الى ا

أُولوا العلم والفهم واخلبرة واحلرص على جناة الناس .
نسأله تعـالى أنْ يوفقنا وايـاكم لالنتهال من ينـابيع احلكم الواردة عن البي األعظم (ص)

يام  وأوصيائه االئمة الهداة ا
انه أسمع السامع وأرحم الراحم 

واحلمد لله رب العا أوالً وآخرا .
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أربيل

لــــلـــجـــبــــهـــتـــ وان اخــــتـــلـــفــــتـــا في
انـطالقــا من حـقــيـقـة: ال قــيـمـة ــوقف ا
للثقافة ان لم يكن لها دور في التغيير.

ايها األخوة.
ان عـقـد مؤتـمـركم هذا في احملـنـة التي
دلـيل عـلى صـحة يـعـيـشـها الـعـراقـيون
ــثـــقـف هــو اشـــبه مـــقـــولـــتـــنـــا بـــأن ا
بــالـنــبي..يـظــهـر حــ تـتـردى األخالق
ويـشـتد ظـلم النـاس وأنكم انـبيـاء هذا
الــــزمــــان الــــذين يــــبـــشــــرون الــــنـــاس
بـــأنــــهم وأنـــتم بــــاخلالص عن يــــقـــ
ســتـحــقـقــون الـيــوم الـذي  سـيــعـيش
ـتـلك كل اجلـمـيع  بـكـرامـة في وطن 

قومات ألن يعيش أهله برفاهية. ا
شــكــرا حلـضــوركم وحتـمــلـكم مــتـاعب
.  شكرا الـسفر ومخاطر كوفـيد اللع
ـركـز كالويز الـثـقافي في الـسلـيـمانـية
ـــشـــهـــود له بـــدور رائـــد في اشـــاعــة ا
وآخرها الـثقافتـ العربية والـكوردية 
كـــــانـت احـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة رائـــــعـــــة عن
وشـكــر خـاص لـرئـيـسـة مــظـفـرالـنـواب
مـــركـــز كالويـــز الـــدكـــتـــورة ابـــتـــســام
ــثـقف الــرائع كـاك اســمـاعــيل قـادر وا

ؤتمر. مالّ بختيار على استضافة ا
U U

ثـمة عـمارتلي مـصاب بجـنون او عشق
الـثقافـة  من عالماتهـا انه باع سيارته
مـن اجل عـــقـــد مـــؤتـــمـــرات ثـــقـــافـــيـــة
ولـيـت هذا اجلـنـون او الـعـشق سـابـقـة
ـعـنـيـ بـالـثـقـافـة في الـدولة يـصـيب ا

كما اصاب األديب محمد رشيد.
كــلـمـة افـتـتـاح مـؤتـمـر الـقـمـة الـثـقـافي
الـعـربي الثـاني في السـليـمانـية (/3-5
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{ مؤسس ورئيس اجلـمعية الـعراقية لـلعلوم
النفسية

ايـــــام هـــــزّت مــــحـــــافـــــظــــات الـــــوسط
تـــبــــعـــتـــهــــا في اخلـــامس واجلــــنـــوب
والـعـشـريـن تـظاهـرات اضـخـم اظـطرت
ـفرط احلـكـومة الى اسـتخـدام الـعنف ا
ــطــاطي ـــا فــيه الــرصـــاص احلي وا
والـغـاز الـقـاتل..تـصـاعـدت في جـمـعتي
الــفـاحت مـن تـشـريـن الـثــاني /نـوفــمـبـر
والثامن منه الى حرب جسور وشوارع
..ووصــلت في خــمـيس الـدم فـي بـغـداد
(28 تــــــــــشــــــــــريـن ثــــــــــاني2019) الـى
اســتـشــهـاد(32) شــابـا فـي الـنــاصـريـة
فـقط..في مشـاهد وكأن الـذي يجري هو
حــرب ضـد غـزاة ولـيـس تـظـاهـرات قـام
بــهـا شــبـاب دفــعـهم الــفـقــر واحلـرمـان
والـشعور باالغتراب وعدم وجود معنى
مـن حــيـاة اســتــلــبــتــهــا مــنـهـم احـزاب
اسـتفردت بالسلطة والثروة لستة عشر
فـانـفـجـروا كـمـا الـبـركـان رافـعـ عـامـا
شعار (نازل آخذ حقي) و(نريد وطن).
وعـادت ثـقافـة الـتيـئـيس بعـد انـتكـاسة
وسادت ثقافة انـتفاضة تشرين/اكتوبر
واطن واصيب ا األغـتيال واألختـطاف 
بــخــيـبــة عــجـز الــدولــة عن تــأمـ حق
الـتـعـبـيـر الـذي كـفـله الـدسـتـور. ودلـيل
ذلـك ان تـــوفـــيق الـــتـــمـــيـــمي الـــكـــاتب
والــــــــــصــــــــــحــــــــــفـي بــــــــــجــــــــــريـــــــــدة
وزمــيـله الــنــاشــر مـازن (الــصــبــاح)  
اخـتــطــفـا قــبل اكــثـر من ســنـة لــطــيف
فـــقــدمـــنــا مـــذكــرة في (9 ايــار 2020)
الـى  دولـــة رئـــيس الـــوزراء الـــســـيـــد
مــصــطــفى الــكــاظــمي حــمـلـت تـواقــيع

جاء فيها: (243) شخصية وطنية
(ان قــدرات جـهـاز اخملـابـرات ومـهـارتك
بـالـعثـور على مـتظـاهرات ومـتظـاهرين
اخـتـطـفـوا من قـبل قـوات مسـلـحـة غـير
نــظـامـيــة واطالق سـراحـهم  جتــعـلـنـا
نــتــوسم بــشــخــصـكـم الـكــر الــعــثـور

ــــــثــــــقف احلــــــقــــــيــــــقي كــــــافـــــرا او ا
زنــديــقــا  فــاعـتــكف وبــ قــلّــة ظـلت

ماسكة بالقلم بشجاعة محارب.
ـثـقـف وكـنت تـابـعت حـال الـثـقافـة وا
ففي فـوجدت ان اغلبها تشيع االحباط 
اســتــطالع اجــريــنــاه في الــعـام 2017
ـــــثـــــقــــفـــــون الـــــعـــــراقـــــيــــ وصـف ا
  رافـض لـكل بــأنــهم:( شــعب ســلـبي
تــغــيــيــر احلـال فــعـل بــاجتـاه خـالصه
 مـاذا بــالـعـراق..حـلم ابـلــيس بـاجلـنـة
تـسـمي شـعـبا يـعـيد انـتـخـاب من افرغ
مـيـزانـية الـدولـة وصرفـهـا عـلى اسرته
واشـتـرى الــفـلل في عـواصم واقــربـائه
وماذا تقول الـدنيا وترك شعبه جائعا?
ـثـقفـ هرولـوا الى من فشل في ادارة
احلــكم وبــاع ثــلث الـعــراق لــيـجــمّــلـوا

صورته فيعود حاكما من جديد?)
وفي العام 2018 عـاش العراقيون اهم
حـــدث هـــو االنـــتــخـــابـــات فــاجـــريـــنــا
اســـــــــتــــــــطالعــــــــا ايـــــــــضــــــــا شــــــــمل
  تــــوزعــــوا عــــلى ثـالثـــة مــــثــــقــــفــــ
اصـــــــنــــــاف:االول يــــــائس تــــــمــــــامــــــا
بــقــولـهم:(الــتــاريخ الـقــريب والــبـعــيـد
يــــــؤكــــــد..نــــــفـس الــــــطــــــاس ونــــــفس
وان (الـــــشــــــعب مــــــغـــــيب احلــــــمـــــام)
جاهل).والثان مغفّل مسّير مخدّر وعيه
ي قـال ان قـانـون االنـتخـابـات (فـصـلته
وأن االحـزاب الـدينـية عـلى مقـاساتـها)
رشـح النـزيه الـقوائم اجلـديدة وا
عـــــــلــــــيــــــهــــــا أن(تــــــمــــــسح ايــــــدهــــــا
والـثـالث كان عـلى يـقـ بان بـاحلـايط)
نــسـبــة الـتــغـيـيــر سـوف ال تــتـعـدى الـ

.(1%)
ـا ال يخطر ثـقف  وحـصل ما فـاجأ ا
 يـــــوم شــــــهـــــد عــــــلـى بـــــال اذكــــــاهـم
الـــــعــــراق في الـــــفــــاحت من تـــــشــــرين
األول/اكتوبر 2019 تـظاهرات خلمسة

اصـطـلح على تـسـميـته حربـا طـائفـية
فـهوم العلـمي انها كانت حرب فـيما ا
ـعتقدات أفـكار..واألفكار مـعتقدات..وا
ثـــــقـــــافـــــة. وألنـــــنـــــا نـــــخـــــتـــــلف في
وألنـهـا تـكـون الـسـبب فـيـمـا ثــقـافـتـنـا
تحدة في ذكـرنا فلهذا ضمنت األ ا
اعـالنــهـا اخلــاص بــحــقــوق االنــسـان
الـــــصـــــادر عـــــام( 1984) احلـق لـــــكل
شـــخـص في ان يـــســهـم بـــحــريـــة في
احلـياة الثـقافية ويـستفيـد من العلوم
ويـحـتـرم ثـقـافـة ويــسـتـمـتع بـالـفـنـون

اآلخر.
 تـلـك مـقـدمـة الـهدف مـنـهـا ان نـحـمل
فــــهــــمــــا مــــشــــتــــركــــا بــــخــــصــــوص
الـثقـافة..لـننـتقل الى مـا هو اهم..حال
ــثــقف فـي الــعـراق ونــحـن نـحــتــفي ا

ؤتمره.
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ــثــقــفــون مـــنــذ الــعــام 2003 واجـه ا
الــعــراقـيــون ثــقـافــة ديــنـيــة طــائـفــيـة
ـال عــشـائــريـة مــدجـجــة بـالــسالح وا
ومن فــتــوزعــوا بــ من غــادر الــوطن
وبـ انـسـاق وراء مـغـريـات الـسـلـطـة
ّال والـــعـــرّاف مـن وجـــد ان ثـــقـــافـــة ا
والـدجل واجلـهل قد شـاعت واعتـبرت

وضوع مباشرة فنقول ان لـندخل في ا
الــــعــــراق يـــعــــيش اآلن صـــراعــــا بـــ
:ثـقـافـة دفــاع عن بـقـاء احلـال ثــقـافـتــ
وثـقافـة تغـيـير تـنـقل الوطن عـلى حـاله

واطن الى حال افضل. وا
ثقف العراقي فما دوركم? وما دور ا
مـن مهـمة وطـنـية تـكـون فيـها الـعـملـية
..اما البقاء على الـسياسية ب طريق
ســكـة سـارت عــلـيـهـا 18 عــامـا وتـبـقى
احملــاصــصــة والــفــقـر والــســيــر نــحـو
اجملـهول واما حتويلها لـسكة التغيير
تلك واحـياء الشعور باالنتماء لوطن 
قومات ألن يعيش أهله برفاهية? كل ا
ان كـثيـرين يرون ان لـنـبدأ من حـقـيقـة
وال يــدركـون الــثــقـافــة نـوع من الــتـرف
أنــــهــــا  هي الــــتي حتــــدد اهـــدافــــنـــا
بـدلـيل ان لديـنا من وتـتـحكم بـسـلوكـنا
األحــزاب مــئـات..مــتــنـوعــة الــثـقــافـات
ومــــتـــضـــادة في األخــــتالفـــات.. بل ان
الـثقافة هي السـبب في ان جتد جماعة
تــنـشــر احملـبــة والـسـالم وأخـرى دعـاة

حروب.
وعـــراقــيــا  كــانت الـــثــقــافــة أحــد أهم
آخـرهــا وأعـنــفـهــا مـا أســبــاب الـعــنف
جــرى بـ عـامي (2008-2006) الــذي

عـــلــيـــهــمــا واعـــادتــهــمـــا الى اســرهم
ـــــنــــكــــوبـــــة وجــــمــــهـــــور واسع من ا
....ان الــثـقــافــة وخــطــابــهـا ــثــقــفــ ا
وان وعـدا يــنـاديـان بـحــريـة الـتـعــبـيـر
ـثـقف والــثـقـافــة قـد اطـلق بــحـمـايــة ا
ما يدفـعنا وقـرة بـبرنـامج حكومـتكم ا
الـى تأكيد تمسكنا بزميالتنا وزمالئنا
ودفـــــــــاعـــــــــنـــــــــا عن حـــــــــقـــــــــهـم في
واطالق ســراح اخملــتــطــفــ احلـــريــة
ما لم يـكن بينهم من ـغيب قـسريا وا
ارتـكـب عمـال يـحاسـب عـليـه بـاجراءت

قانونية).
التـقـى الـسـيد الـكـاظـمي وعـلـى اثـرهـا
بــعــائـلــة تــوفـيق الــتــمـيــمي ووعــدهـا
بــــاطالق ســـراحـه..ولألسف فــــانه مـــا

. ثقف يزال مغيبا هو وكثير من ا
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لـــقــد بــدأنـــا الــقــول بــان الـــعــراقــيــ
يــعـيـشــون اآلن صـراعـا بـ ثــقـافـتـ

قــبــيل انــتـخــابـات 10 تــشـرين 2021
:ثـقافة دفـاع عن بقاء احلـال على حاله
ـواطن والوطن وثـقـافـة تغـيـير تـنـقل ا
الـى حـال افــضل. والـتــحــلـيل الــدقـيق
يـــفـــيــد ان في كـل جــبـــهــة من هـــاتــ
..مـجاميع تلـتقي في النوايا اجلـبهت
وتــخــتـلف فـي الـوســائل.فــفي (ثـقــافـة
الــدفـاع) هـنـاك احـزاب الــسـلـطـة الـتي
ـال في شـراء الـذ والـقـدرة تــمـتـلك ا
وهناك عـلى تزويـر نتـائج اآلنتـخابـات
سلحة التي تمتلك السالح الـفصائل ا
الـذي يـشـيع اخلوف بـ الـناس. وفي
(ثــقـافـة الـتـغـيـيـر) هـنـاك مـجـمـوعـتـان
احــداهـمـا ســتـشـارك في االنــتـخـابـات
ولـــــديـــــهــــا الـــــيــــقـــــ في حـــــصــــول
والــثــانـيــة اعــلــنت مـقــاطــعـة تــغــيــيـر
االنــتـخـابـات ولـديــهـا الـيـقـ في عـدم
حـصول التغيـير..وطبيعـي اننا ننحاز
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عـليه إذا لم يتعـلق بالدَّولة لـكن عندما
يـكون الـفقـهاء زعـماءَ الـدولة وفق والية
الـفـقيه أو عن طـريق األحزاب الـدينـية
واطنة ألن الرسائل الفقهيَّة هنا تبرز ا
واطن فكيف يكون ملزمة لألتباع ال ا
اخلـــمس مِن الـــنِّــفـط? وهل تــكـــون تــلك
ـعـادن ملـكـاً للـفقـيه ألنَّه نـائب اإلمام? ا
هــــذا الـــكالم أخـــذ يُــــمـــارس بال إعالن
ومـعـلـوم أنَّ البـلـدان اخملتـلـطـة مذهـبـياً
وديـنياً مثل العِراق ال تعنيها الرَّسائل

الفقهيَّة.
WOKLF « l «d*«

أقـول: هل تـستـطيع حـكومـة مؤلـفة في
غــالـبـهـا مِن األحـزاب الــدِّيـنـيَّـة الـتي ال
ــشـــورة مــراجــعــهــا تــقـــطع أمــراً إال 
إهـمـال فـريـضـة(اخلُـمْس) الـتـي قـررتـها
ـراجع العـملـيـة على الـنِّفط أو رسـائل ا
ــال الـــعــام? وهي تـــشــيــر إلى ســـائــر ا
» :«مِـن الــواجــبـات اعــتــبــار »اخلُــمْسِ
اليَّة فمَن منع درهماً كان مِن الظَّا ا

حملــمـد وآله والـغــاصـبـ حلــقِّـهم كـمـا
جـــاء الــتَّــنــصـــيص عــلـــيه في احلــديث
(الــقـــزويــني الــشِّـــيــعــة في عـــقــائــدهم
وأحـكامهم). عـلماً أنَّ وزيـراً إسالمياً ثم
نــائــبــاً لــرئــيس جــمــهــوريَّـة صــرحَ عن
مـنــصـبه: أنه (تـكـلـيف شـرعيَّ) أيّ وفق
الـرّسائل الفقهية! وأنَّ لألحزاب الدِّينية
مـــكــاتب اقــتـــصــاديَّــة تــعـــمل وفق تــلك
ـــكن مـــحــاربــة الـــرَّســائـل. أقــول: هل 
ـال ـالي بـسـرقـات الـنِّـفط وا الـفــسـاد ا
اخملتلس يُطهر بإخراج سهم اإلمام منه
(اخلـمـس)?! ما قـدمـنـاه مِـن عـدم اإلقرار
بــــحقِّ الــــدَّولــــة عـــلـى مـــا حتت األرض
وفـوقهـا يُشـرعن للـفساد وفق »تـطهـير
ـــــــــــــال عـن الـــــــــــــوسـخ احلـــــــــــــاصـل ا
فـيه«(الـزِّجنـاني) أيّ بدفـع حِصـة اإلمام

! منه يصبح حالالً
{  كاتب ومفكر

والــــصُّــــفــــر واحلــــديــــد والــــرَّصــــاص
ـلح) والـكــبـريت والـنِّـفط.« ـالحـة(ا وا
كـان النِّفط عند األقدم مادة مكروهة
واليـته مِن مساو الواليـات فهذا عبد
ُــعـذل(ت: 240هــجــريَّـة) الــصَّــمــد بن ا
هـــجــا صـــاحــبه والي »الـــنِّــفـــاطــات«
)العيون التي يسيل منها النِّفط ورماة
شاعل): »بِـحِفظِ عُيُونِ اَلنِّفطِ أَحْدَثَتْ ا
نَـــخـــوَةً/ فَــكَـــيفَ بِـهِ لَـــو كــانَ مِـــســـكــاً
وَعَـنبَـرا/ دَعْ الكِـبَرَ وَاسـتَبَقَ الـتَّواضعُ
إِنَّـهُ/ قَـــــــبِــــــيـح بِـــــــوَالِي الـــــــنِّـــــــفطُ أَن
.( ساو يَتَكبَّرَا(البَيهقي احملاسن وا
غــيـر أنَّ الــزَّمنَ تـبــدل فـأصـبـح الـنِّـفط
مــحـبـوبــاً قـوام اقـتــصـاد الـدُّول. جـاء
ـتـأخـريـن أيـضاً الـنِّـفط بـاالسـم عـند ا
فـحـسب موسـوعـة اخلوئي(ت: (1992
اخلُـــــمـس في: »الـــــذَّهـب والـــــفـــــضــــة
والــــرَّصــــاص والــــصُّــــفــــر واحلــــديــــد
والـــيـــاقـــوت والـــزبـــرجـــد والـــفـــيــروز
والـعـقـيق والـزِّئـبق والـكـبـريت والـنِّفط
والــــقـــيـــر)«مـــوقـع مـــؤســـســـة اإلمـــام
اخلــــوئي). ورد الــــنص في »حتــــريـــر
الـــوســيــلــة «لـــلــخـــمــيــني(ت: (1989
وغـيرهما.يـلفت عنوان »كـتاب اخلُمس
لــــــفـــــيـــــاض الــــــدِّين الــــــزّجنـــــاني(ت:
(1940ذخـاير اإلماميَّة إلى أنَّ اخلُمسَ
ذخــيــرةُ الــطَّــائـفــة وهــذا ال اعــتـراض

لـيست مـشكـلة إذا خص الفـقه معـتقدي
ــذهب يـتـعـامـلـون به في »الـعـبـادات ا
ـعـامالت ?«ومِـن ضـمـنـهـا اخلُـمْسُ وا
لــكـنه عـقـبـة كــأداءُ أمـام وجـود الـدَّولـة
عـندما تـهيمن مـفاهيمه عـليهـا ووفقها
يُـحـسب مـا تـمـلـكه الـدَّولـة مـلـكـاً لإلمام
الـغائب وإذا لم يكن صِرفـاً فله ولنائبهِ
الــــفـــقــــيه اخلُـــمـس مـــنه (%20). ورد:
»خـلق الـلـه تعـالـى آدم وأقـطعـه الـدُّنـيا
قـطيعةً فمـا كان آلدم فلرسول الله(ص)
ومـا كـان لـرسول الـله(ص) فـهـو لألئـمة
مِـن آل محمد)«الـنَّجـفي جواهـر الكالم

في شرائع اإلسالم).
ـعلـوم أنَّ وارثَ األئمـة هو اإلمام فـمِن ا
ـنتظر ثم نـائبه احلاضر احليّ الذي ا
تُـجبى له »احلـقوق «أيّ اخلُـمس. جاء
ــوســوعــات الـفــقــهــيَّـة اإلمــامــيَّـة في ا
ــة واحلـديــثـة أن لإلمــام حـصـةَ الــقـد
ـعـادن ومع أنّ الـنِّـفط لم اخلُــمْس مِن ا
ـاً إال أنه كـان يُــشـكل ثـروةَ الــدُّول قـد
يـسـتـخـدم فـي اإلضـاءة واحلـروب فـقد
ــعــادن وهي الــيــوم ذُكــر بـــاالسم مع ا
ـمـتـلـكـات الـوطنـيَّـة لـيس لـطـائـفة أو ا

فقيه التَّصرف بها.
اً جاء في »وسـائل الشِّيعة «لـلحر قـد
الـعـاملي(ت: » :(1692وجـوب اخلُمْس
ــعـادن كـلّــهـا مِن الـذَّهـب والـفـضـة في ا
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امـان وحتاب ومـودة وتوحـد ب ابـناء
تـــلك الـــشـــعـــوب  بــغـض الـــنــظـــر عن
حـكامها السابق  صار ضياع وتفرق
وتــنـــاحــر وعـــداء وصــارت الـــشــعــوب
مـكونـات كل يحـرض ابنـاء مكـونه على
ـكـونـات االخـرى ليس حـرصـا عـلـيهم ا
وال حــبــا بـــهم بل لــضــمـــان بــقــائه في
ـا يدره عـليه من مال كـرسيه ويـتمتع 
وجـــاه وســطـــوة ويــســـتــمـــر الـــشــحن
ُـــكَــوِني مـــا دام الــطـــمع بــالـــكــراسي ا
كن ـرتـبات الـعالـيـة باق والـتي ال  وا
ألصـحابـها االسـتمـرار والتـمتع بـها اال
بـاستمرار ذلك الشحن وتلك االنهار من
الدماء الناجتة عن ذلك التوتر الطائفي
الـــســـيـــاسي. فـــعـــذرا ســادتـي ابـــنــاء
قراطية ة بالد مكونات الشعوب احلا
فـقـد حتـولتم الى وقـود يـحـترق يـومـيا
لــــــيــــــضـيء الــــــطــــــريق الـى كــــــراسي
ــقـراطـيـة ويـعـبــد مـسـالك الـسـلب الـد
والـنـهب لـثـرواتـكم الى حـيـث مـصدري
ـقـراطـية وبـنـوكـهم  والى جـيوب الـد
ـــقـــراطــيـــ الــذيـن يــتـــمــتـــعــون الــد
ـقـراطــيـة الـتي فــرقت الـشـعـوب بـالــد
ـــوحــدة وجـــزأت خـــرائــطـــهـــا بــاسم ا
ـقراطـيـة الـتي صارت مـنـبوذة من الـد
كل مـن كـان يــحــلم بـهــا من ابــنــاء تـلك

الشعوب. 

هم انهم الـفساد االخالقي في العالم فا
ــا كـنــا نـنــتـظــره بـلــهـفـة جــاءوا لـنـا 
وشـوق وحنـ ليقـدموا لـنا اطـباقا من
ــقـراطـيــة مـسـلــفـنـة بــابـهى مـواد الـد
الـسـلفـنـة والتـغلـيف فـفرحـت الشـعوب
ـقـراطـية عـلـبـات الـد الـغـافـلـة بـتلـك ا
واسـتــبـشـرت خـيـرا فـهـم سـيـسـبـحـون
ـقــراطـيـة حـد الـتـخـمـة بـعـد تـلك بـالـد
الــعـقـود من احلــكم الـشــمـولي لــبـلـدان
.ولـكن ومـا ادراك ما ـسلـمـ الـعـرب وا
لـكـن فـقـد ذهـلـت تـلك الـشـعــوب عـنـدمـا
ـحـتـويـات تـلك الـعـلب عـنـد تـفـاجـأت 
فـتــحـهــا مـحــاولـ تـطــبـيق مــا كـانـوا
يـحلمـون به فقد وجـدوا كل مافيـها هو
عـبــارة عن مـجـمـوعــة من طـرق وفـنـون
الـفــ والـتـنـاحـر واالقــتـتـال والـفـسـاد
والـنـهب والـسلب والـتـدمـير والـتـمسك
ة بـالـكـراسي واذا بـتـلك الـبـلـدان احلـا
قراطية واحلرية صارت مشاريع بـالد
جتــزئــة وتــفــتــيت وامــتألت وديــانــهــا
وسـهــولـهـا وانـهـارهـا بــدمـاء ابـنـائـهـا
وضـاعـت ثـرواتـهـا وامـوالـهـا في مـهب
الــريح وصـارت تـعــيش عـلى فــتـات مـا
ـــقــــراطـــيـــة يـــأخــــذه مـــصـــدروا الــــد
ولـصوصها من ثـروات بلدانهم فراحت
تــلك الـشــعـوب تــعض االنـامل وتــقـطع
االصـابع ندما عـلى ما كان فـما كان من

كـــنـــا ومـــنـــذ عـــهــــد بـــعـــيـــد وكـــأي من
نطـقة العربـية واالسالمية مـجتمعـات ا
ومــا يــســمى بــالــعــالم الــثــالث نــســمع
ـقـراطـية  واهـمـيـتـهـا وحالوتـها بـالـد
ومـــا تـــدره عــــلى اجملـــتـــمــــعـــات الـــتي
تــمــارسـهــا من حــريــات وحــقــوق تـدفع
ابــنـــاء تــلك اجملـــتــمــعـــات طــوعــا ألداء
مــاعــلــيــهـم من واجــبــات حــرصــا عــلى
ـا يـخـدم تـلك اسـتـمــرارهـا وتـطـورهـا 
الـشـعــوب ويـحـافظ عـلى تـلك احلـريـات
واحلـــقـــوق الـــتي أمـــنـــتـــهـــا لـــهم تـــلك
ـقـراطـيـات العـتـيـدة بـحـيث عـملت الـد
عـلى تأم حقوق حتى احليوانات بعد
مـا ضمنت حقوق البشر فصرنا بعد كل
ـقـراطـيـات  مـا سـمــعـنـاه عن هـذه الـد
نـحلم بها ونأمل في استيرادها من قبل
حـكـوماتـنـا او تصـديـرهـا اليـنـا من قبل
اصــحـابــهـا عــسى ان نــتـذوق طــعـمــهـا

اللذيذ الذي كانوا هم يصوروه لنا .
œuIF « V UF

وتـمـر الـسنـون وتـتـعاقب الـعـقـود حتى
وعـود الـذي كنـا نـنتـظره حـان الـوقت ا
ــقــراطــيـة وبــغض وجــاءوا لــنــا بـالــد
الــنـظــر عن طـريــقـة جــلـبــهـا لــنـا سـواء
بــجـيــوشــهم اجلـرارة او عــبــر اسـلــحـة
االنــتــرنــيت بــشــبــكــاتــهــا اخملــتــلــفــة (
الــفـيـســبـوك وتـويــتـر والـيــوتـيـوب) او
فـضائيـاتهم الـتي الهم لها سـوى اخبار
االقــتـــتــال واحلـــكم اجلــائـــر في بــعض
الـبلـدان دون غيـرها فال يـهم ان كان في
بـلـدان اخـرى ظـلم او ديـكـتـاتـوريـات او
حــتى اقـتــتـال اضـافــة الى مـا تــبـثه من
سـمـوم الـغزو الـثـقافـي واغراء الـشـباب
ــســلم عــمــومـا الــعــربي خــصــوصــا وا
غريات اجلنس وعرض مفاتن النساء
من خـالل مــــا تـــصــــدره لــــنــــا من افالم
ومـسلسالت مدبلجـة واغاني ليس فيها
اال الــنـــســاء الــعــاريـــات من كل انــحــاء
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سيتم حتويلها باسم الدولة.
واســتــدرك حــمــيــد لــكن لألسف يــأتي
اجلــواب من مـــجــلس الــوزراء أن يــتم
الــتــنـســيق مع اجلــهــات ذات الــعالقـة
وهي امانة بـغداد التي لن جتـيبنا عن

وضوع مطلقا. هذا ا
ونـاشــد حـمـيـد رئــيس الـوزراء ووزيـر
الـشـبـاب والـريـاضـة أن يـتـدرب أبـطال
ـبيـة في منشـات تابعـة لهم لكي البارا
يتم الـبناء بـشكل صـحيح مـوضحا ان
نـتخبات العب التي تتـدرب عليـها ا ا
الــوطــنــيــة غــيــر صــاحلــة من نــاحــيـة

األرضية لالركاض والرمي
وزاد حــمــيـد حــاولــنــا أن نـبــني داخل
مـلــعب الـشـعـب وخـصـصـنــا مـبـلغ 90
يدان الرمي تفاجئنا ان ديوان مليون 
ـوضـوع الن ـالـيــة يـرفض ا الـرقــابـة ا
ـــلــــعب تــــابع الـى وزارة الـــشــــبـــاب ا

والرياضة.
عاناة الـتي تمر بها وشدد حميـد ان ا
ـبــيـة ال يـعـــــــــلم بـهـا الــلـجـنــة الـبـارا
الــشـارع الــريـاضي فـال يـعــلم مـعــانـاة
ــدرب واإلداري مــبـــيــنــا أن الالعـب وا
ـبــذولـة تـفـــــــــوق الـوصف اجلـهـود ا
ــبــيـة رغم ــنــظــومـة الــبــارا من قــبل ا

عوقات. ا
وبـــ حــمـــيـــد ان دول الــعـــالم اخــذت
راحل ونحن محلك سر وإذا تسبقنا 
نـستـطـيع ان نـحـقق إجنـازات بـالوقت
ـستـقبل من الـصعب ذلك احلاضـر فبـا
بسبـب الظروف الـتي تعـيشهـا رياضة

ذوي االحتياجات اخلاصة.
ــبــيـة وشــكــر رئــيس الــلــجــنـة الــبــارا
ـســمـوعـة ـقــروءة وا وسـائـل اإلعالم ا
ــتــابــعــة الـتي ــرئــيــة وأشـار الى ا وا
يــولــيــهــا اإلعالم الــريــاضي فـي إبـراز
ــبــيــة وهــو اجنــاز اإلجنــازات الــبــارا
يـــحــسب الى الـــعــراق مــســـتــدركــا ان
الـرياضـة لـيست لـعـبـة واحدة بل هي
كل اجنــاز يــتـحــقق تــرفع فــيه ســاريـة

العلم العراقي.
وأوضح ان رســالــة االعالم الــريــاضي
احلــقـيــقي ان يـكــون أداة بـنــاء ولـيس
مــعــول هـــدم وهــو شــريك في اإلجنــاز
مــتـــمــنــيــا أن تــكــون نــظـــــــرة اإلعالم
ــبــيــة شـــامــلــة جلــمــيـع األلــعــاب األو

بية. والبارا

الـعـراق بـاحملـافل الـريـاضـيـة الـكـبـرى
مــضــيــفــا ال يــوجــد االهــتــمــام بــهــذه
الــشــريــحــة الـتـي تـتــقــاضى رواتب ال

تذكر.
وتـابع نـصار أن حـلم الـريـاضـيـ هو
ــبـيــاد مـبـيــنـا انه الــتـأهل الى الــبـارا
حـصل عـلى وسـام فضـي وتنـافس مع
ريــاضــيــ مــتــوفــرة لـهـم كل أســبـاب

النجاح.
وزاد نـــصــــار أن أمـــنــــيــــته بــــالـــوقت
احلــاضـــر هــو احلــصـــول عــلى ســكن
يليق به فهـو رب اسرة ومازال يعيش
في كــنف والـده في مـديــنـة الـبــطـحـاء
حـافـظة ذي قـار وقـال إن الدار وطن
وانا حـاليـا ال املك سـقف يؤويـني أنا

وعائلتي.
يـــذكــر ان الـــبــطل جـــراح نــصــار (30
عـامـا) من الــريـاضـيـ قـصـار الـقـامـة
ــحــافــظــة الــنــاصــريــة قــضــاء ولــد 
درب البطحاء ويتدرب حتت اشراف ا
مـازن حـسـ امـا أبـرز إجنـازاته فـهـو
الفوز بـذهبيـة ببطـولة العـالم في قطر
عام 2015 والـفوز بـذهـبـيـة دورة ريو
ـبية عام 2016 والفوز بـذهبية البارا
بــطــولـة الــعــالم في لــنــدن عـام 2017
وذهبية اسياد جاكارتا 2018 وفضية

بطولة العالم في دبي عام 2019.
بية معاناة البارا

ــبــيــة واكــد رئــيس الـــلــجــنــة الـــبــارا
الـوطـنـيــة عـقـيل حـمـيـد أن اإلجنـازات
بية التي يحققها ابطال اللجنة البارا
لم تـــأت من فــراغ بل جـــاءت نــتــيــجــة
جــهـــود جـــبـــارة ومـــعــانـــاة صـــعـــبــة
ومعوقات حقيقية خافية عن اجلميع.
وقـــــال حــــــمـــــيــــــد إن ريـــــاضـــــة ذوي
االحــتـيـاجــات اخلـاصــة تـتـطــلب بـنى
واصـفات خاصـة وقد طلـبنا حتتيـة 
من مـجـلس الـوزراء بـكـتاب رسـمي ان
ــبــالـغ مــيــزانــيــتــنـا نــشــتــري ارض 
الــتــشـــغــيـــلــيـــة ونــحن قـــادرون عــلى
تشييدها مثلما فـعلنا مع قاعة اللجنة

بية. البارا
وأضــاف حــمــيــد ان هــذه اخلــطــوة ال
تــكـلـف مـيــزانـيــة الــدولـة شيء مــعـ
وتـلـخـصت مـطـالـبـنـا بـتـحـويل جـنس
األرض مـن زراعــي الــى ريـــــــــــــــــاضـي
موضـحـا أن األرض هي أمالك خـاصة

ــســافـــة قــدرهــا ديــيــغـــو فــرنــانـــدو 
(37.11) سم ثم على التوالي الصيني
يان زهانك يونغ (36.49) م والصيني
رتـبة الـسادسة زهانك (32.47) م وبا
الـــعـــراقي فـــاضـل حـــســ (32.32) م
والتونسي نوري ( 31.17) م والرامي
والــفــرنــسي ثــيــري كـابــوني (25.68)
ي ـي والــبــارا عـــلــمــا ان الـــرقم الــعــا
بي السابق مسجل بـاسم الرامي الكو

موريسو فالنكا (38.32) م
يـذكــر ان الـريــاضي حـســ فـاضل قـد
ـبــيــاد بــعـد تــأهل الى نــهــائي الــبــارا
ـيدالـيـة البـرونـزية في حـصوله عـلى ا
بـطـولـة الـعـالم في دبي 2019 كـواحد
من أفــضل اربــعــة ريـاضــيــ تـأهــلـوا
بـشـكل مـبـاشـر ويـبـلغ من الـعـمر (24)
عـامــا وهـو من مـوالـيـد مــديـنـة احلـلـة
ـــدرب كـــر يــــتـــدرب حتت اشــــراف ا
عــبــيس امــا أبــرز إجنــازاته حــصــوله
عـلى ثالثـة اوسـمـة مـلـونـة في بـطـولـة
ؤهلة الى غرب الدولية عام 2019 ا ا
يداليـة البرونزية في بطولة العـالم وا

بطولة العالم
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ـبي جراح نـصار ان أكد الـبـطل البـارا
فـــرحـــة الـــشـــعـب الـــعـــراق بـــإجنـــازه
ـــبـي انـــســــته كـل مـــعــــانـــاته الـــبــــارا
الشخصية مقدما شكره الى جميع من
ـه وأشــاد أســـهم فـي جنــاحـه وتـــكــر

بإجنازه.
وقــال نـصــار إن غـلـتـه بـعــد احلـصـول
عـــلى الــوســـام الــفـــضي في طـــوكــيــو
بـفـعـالـيـة رمي الـثـقل قـد زادت الى 20
بياد وبطوالت وساما ملونا في البارا
الــعــالم واسـيــا وغــربي اســيـا شــاكـرا
جــمــيع من أســهم في صــنع إجنــازاته

ساعدة. وقدم له ا
وطـالـب نـصـار ان تــلـتـفـت الـدولـة الى
الـريـاضـة واالرتـقـاء بـهـا كـونـهـا تـقـدم
الفرحـة الى الشـعب العراقي من خالل
العب واالهــتــمــام بــشــريــحــة بــنـــاء ا
بية الرياضي والسـيما ابطال الـبارا
ــوعـد في حتــقـيق ألنــهم دائـمــا عـلى ا

اإلجنازات
وطــالب نـصــار الـعــراقـيـ مـن قـصـار
القامة االجتاه الى الـرياضة واإلسهام
فـي صــــنع اإلجنــــازات ورفع ســــاريــــة

الـزوجي عـام  والـوسـام الـبرونـزي في
بـطــولـة الــتـشــيك عـام 2016 وذهـبــيـة
وفضية في بـطولة فزاع الـدولية عامي

2017 و 2018.
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ـــركــز حـل الــرامي حـــســـ فــاضـل بــا
السادس في مـنافـسات رمي الرمح من
وضع اجللوس فئة F34 بعد أن سجل
رقم قـدره (32.32) م بــعــد ان تـنــافس
ـثلـون بـلدان الى جانب  9رياضـيـ 
مـخــــــتـلـفة وفـشل فـاضل باحملـاولـت
األولـى والـــثـــانــــيـــة ثم ســــــــجل عـــلى
الـــــــتـــــــــــوالي (32.06) م (32.12) م
(30.84) م (32.32) م فــــــيـــــمـــــا فـــــاز
ـيــدالـيـة الـذهـبــيـة الـرامي اإليـراني بـا
ســــــعـــــيــــــد افــــــروز بــــــرقم (40.05) م
ـيــدالـيـة الــفـضــيـة صــاحب الـرقم وبــا
ـبي ي الــرامي الـكــو ي والــبـارا الــعـا
مـوريــسـو فــالـنــكـا (37.84) م وذهـبت
ـبي ــيــدالــيــة الـبــرونــزيــة الى الــكــو ا

 16في الــــتـــصــــنــــيف الــــعـــام حــــيث
ســيــواجه الــفــائــز مــنــهــمــا الــرامــيـة
الـــصـــيـــنـــيــــة يـــو جـــان يـــان في دور
الـثـمانـيـة الـتي تـأهلت بـشـكل مـبـاشر
في حـــ ســتـــودع اخلــاســـرة مــيــدان

الدورة.
والالعـبــة زمن حـسـ (38 عـامــا) من
مـحـافـظـة بـغـداد وقـد مـارست ريـاضة
الـقـوس والــسـهم  عـام 2009 وتـلـعب
في نــادي الـــذرى ووســام اجملــد حتت
درب جواد كاظم أبو الشون إشراف ا
ـــبــيـــاد في وقـــد اســتـــعـــدت لـــلـــبـــارا
مـــعــســكـــرات عــدة آخـــرهــا في إيــران
ــــدة 10 أيــــام امــــا أبــــرز اســــتــــمــــر 
إجنـــازاتــــهــــا فـــقــــد  حــــصـــلـت عـــلى
الوسام الذهبي والفضي في بطولة
أي واز عــام 2013 و 3 فـــضـــيـــات 3
واحد بـرونز في بـطولـة تايـلند 2014
ـركـز الـرابع في بـطـولـة كـوريـا عام وا
ـــركــــز الـــرابع في بـــطـــولـــة  2015وا
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ـصارعـة اجلاريـة في زاخو ركـز االول في بطـولـة انديـة العـراق با تـوج فريق نـادي احلـدود  للـمصـارعة بـا
ركـز االول في بطـولـة انديـة العـراق لـلعـبة .وتـمكن احلـدود من الـتربع عـلى منـافـسات الـرومـانيـة بحـصـده ا
ـركـز الثـالث وبـذلك اختـتمت ـركز الـثـاني لفـريق نـادي اجليش بـيـنمـا جـاء فريق نـادي الشـرطـة با تـاركاً ا
صـارعة الـرومانيـة  التي احـتضنـتهـا مدينـة زاخو.وقـال شعالن عبـد الكـاظم رئيس االحتاد في منافـسات ا
ـشـاركة واسـفـرت عن تتـويج احلدود نـافـسات كـانت شـرسة بـ مصـارعي الـفرق ا تـصريـح صحـفي إن ا
ـسؤولية في اوالً مبيـناً أن تنـظيم البـطولة شـهد جناحـاً جيداً سـيما وأن االخـوة في زاخو كانـوا على قدر ا
ـصـارع الـفـائزين لـتـشكـيـلة تهـيـئة كـل وسائل الـنـجاح .وأشـار الى انه سـيتـم في ضوء الـنـتائج اخـتـيار ا

صارعة الرومانية . منتخب العراق با
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نسق االعالمي نـستطيع واالداريـ وا
الـقول اننا نـتمتع بثـقة عاليـة مستمدة
من اسـودنا االبطال الذين نعول عليهم
مع جـــمـــاهــيـــر شــعـــبـــنــا ان يـــعــززوا
ـبــيـة انــتـصــارات اخــوانـهم فـي الـبــار
واالحتــادات الـريـاضـيـة االخـرى الـذين
زفــوا لــنــا بــشــائـر الــنــصــر بــااللــعـاب
الــقـتـالـيـة والــقـوة الـبـدنــيـة والـطـاولـة

وغيرها".

وراهـن درجـــال عـــلى "ظــــهـــور كـــبـــيـــر
ـنـافس لـلـمـنـتـخب سـيـثـبت انه الـرقم ا
االصـعب في القـارة االسيويـة  متمـنيا
ـن حــســ وهــمــام لـــعــلي عــدنــان وا
واحـمـد و فـهد و مـهـنـد وصفـاء وبـشار
وجـس ومهـاوي وجميع الـتشكـيلة ان
ــثل تــكــون في قــمــة عــطــائــهــا الـذي 
الـعـراق بجـمـاهـيره الـهـائلـة الـتي تقف

خلفهم وتدعو لهم بالفوز.

صور احمد عريبي)   حس فاضل (عدسة ا
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بي يحقق الفوز في مباراة جتريبية في تركيا نتخب االو u“∫ ا

سـيحـتضن مـباراة مـنتـخبـنا الـوطني
أمـام منتخب كوريا اجلنوبية  والتي

ستلعب من دون حضور جماهيري.
بي فوز االو

ـــنـــتـــخب ومـن جــهـــة اخـــرى حـــققَ ا
ـبي لـكرة الـقـدم الفـوز عـلى فريق األو
الــســاحل الــكــويــتي بــهــدفــ مـقــابل
هــــدف  في خــــتــــام مـــعــــســــكـــره
الــتــدريـــبي في مــديــنــة أزمــيت
ـدة الــتـركـيـة والـذي اسـتـمـر 
أحـد عـشـر يـومـاً من  21حـتى

 31 من شهر آب احلالي.
ـــبي ــــنـــتـــخب االو وتـــأخـــرَ ا
بــالــنـتــيـجــة في الــشـوط األول
بـهـدف قبـل أن يقـلب الـنتـيـجة في
الـشوط الثـاني بهدفي الالعـب عمار
غـالب ووكـاع رمـضـان ركـلـة جزاء في
الك ـــبـــاراة الــــتي أشـــرك فـــيـــهـــا ا ا
الـــتــــدريـــبي بــــقـــيـــادة الـــتــــشـــيـــكي
مــيـروسـالف سـوكــوب جـمــيع العـبي

نتخب. ا
وخــاضَ لــيــوث الـرافــدين  مــبــاراتـ
اضي امام منتخب وديـت اجلمعة ا
لـيـبـيـا والتـي خسـرهـا بـثالثـة أهداف
ـباراة الـثانـية لـهدفـ بـينـما خـسر ا
أمــام فـــريق نــيــغــدة انــادول الــتــركي

بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
بي  إلى وسـيغادرُ وفد منـتخبنا األو
القــاة مـــنــتـــخب اإلمــارات اإلمـــارات 
ــــبي في الــــرابع والــــســـادس من األو
قـبل حتضيراً لالسـتحقاقات الـشهر ا

قبلة. ا
درجال يطمئن

وفي سـيـاق متـصل اكد وزيـر الشـباب
والـريـاضـة عـدنـان درجـال  ان جـميع
ـنـتـخب الـعـراقـي بـكـرة الـقدم جنـوم ا

ـعـنـويـات وكـادر الـبـعـثـة يـتـمـتـعـون 
عــالـيــة جـدا تــؤهـلــهم لــقـول كــلـمــتـهم
ــقــبل في بــشــجــاعــة يــوم اخلـمــيس ا
مـــوقـــعـــة ســـيـــئـــول وهم يـــواجـــهــون
ــنـــتــخب الــكــوري اجلـــنــوبي ضــمن ا
ـرحلـة االخيـرة لـلمـجمـوعات افـتـتاح ا

ؤهلة الى مونديال الدوحة .2021 ا
ـة الهاتـفية كا وقـال درجال إنه "بعـد ا
نتخب الـتي اجراها اليـوم مع العبي ا
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لم يـسـتسـلم البـطل الـدولي جراح نـصـار إلى وضعه
ـتـواضع وهــو يـقف وسط االجـتــمـاعي الــبـسـيـط وا
ـكـان الـذي يـكسـب منه زرقـه احلالل بل حتدى ا
كل الـظـروف احملـيـطة بـه وبريـاضـته لـيـقـول (أنا
انــســان إذن أنــا مــوجـود) وبــعــد اجنــازاته في
اضية عندما أحرز الوسام ـشاركات الدولية ا ا

بـياد الـبرازيل ثم الوسـام الذهبي في الـذهبي في أو
بـطـولـة الــعـالم حـان الـوقـت لـيـدفع جـراح نــصـار بـجـلـته

ـبـياد ويـخـطف من خاللـهـا الوسـام الـفـضي في مـنافـسـات أو
طـوكيو لـيؤكـد من جديـد انه رياضي أكثـر صحـة وقوة وعقالً
ن نـطـلق عـليـهم األصـحـاء أو األسـوياء في ـة وحتديـاً  وعـز
ــبــيــاد طــوكــيــو ألن وقت غــاب به هــؤالء عن الــتـــنــافس في أو
ــواد احملـرمـة دولـيـاً عـقـولـهم أصــبـحت (مـلـوثــة) ويـتـعـاطـون ا
وتالحـقهم الشـبهات في مـشهد تكـرر بأكثـر من مناسـبة دولية
وهـو األمر الـذي يـضع االحتادات الـرياضـيـة التي ثـبت عـليـها
ـواد احملـرمـة حتت طـائـلـة الـقـانـون تـعـاطي ريـاضـيـيـهـا هـذه ا

واحملاسبة  الشديدة ?
بـية أن تمسح من سـجالتها تـسمية ـطلوب من اللـجنة الـبارا ا
) وتضع بدالً عنها كلمة (رياضة أصحاب الهمم) ألن ـعاق (ا
ــعـاقــ بل هم من هـؤالء األبــطــال لـيــســوا من الــريـاضــيــ ا
ـنتج الـذين يتحـدون ظروفهم ويثـبتون انهم من الـرياضي ا
مـعادن ريـاضيـة خـاصة ويـشـتد بـريقـهـا عنـدما حتـ الـلحـظة
ـناسبـة إن اللحـظة التي سـبقت تـتويج البـطل الدولي الكـبير ا
جـراح نصار بالوسام الفضي كانت عـبارة عن قصيدة عظيمة
حلب الـوطـن واالعـتـزاز به والــتـضـحــيـة من اجــله وهل هـنـاك
أكـبر وأعظم من هذه التضـحية عندما يـنتفض جراح ويتنافس
مع ريـاضـيـ تــتـوفـر لـهم كل سـبـل الـنـجـاح والـراحـة والـدعم
واالهـتـمـام والـرعـايـة ويــحـرز الـوسـام الـفـضي جـراح لم يـقل
عـطاءً عن اجلندي الذي يحـارب من أجل الدفاع عن وطنه فهو
دافع عن كل الـشعب العـراقي بروحيـة البطـل الشجـاع الهمام
ــنــدفـع لــيــهــديــهم هــذا الــوســام الــغــالي ألنه يــســتــحق وهم ا
يــســتــحــقــون.جــراح ورفــاقه أصــحــاب شــجــاعــة فــائــقــة وهم
ـعيب يـسـتـحـقون رعـايـة خـاصـة من احلـكـومـة وسـيـكـون من ا
جـداً أن نـتـرك جراح يـعـمل مـوظـفـاً في وزارة الشـبـاب بـحـجة
ــريـر يــوم كــان بـائــعـاً انـتــشــاله من واقــعه ا
لــلــخـــضــروات حــتى لـــو  لم يــداوم في
الـــوزارة بـل يـــجـب أن يـــخــــصص له
راتـباً شـهريـاً عالـيـاً يشـعره بـأهمـيته
ي  كبـير وهو أقل كـانسان وبـطل عا
كن أن نـقـدمه لهـؤالء األيقـونات مـا 

العراقية الشامخة.
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ــنـتــخب الــوطـني أنــهى ا
لـــــكــــرة الـــــقــــدم وحـــــدته
الــتـدريــبــيـة الــثـانــيـة في
العاصمة الكورية سيئول
ـبــاراة كـوريـا حتــضـيــراً 
اجلـنوبـية الـيوم اخلـميس
ضــمن مـبـاريــات اجملـمـوعـة
االولى لـلتـصفـيات اآلسـيوية
ــؤهــلـة لــكــأس الـعــالم قــطـر ا

2022.
وخـاضَ العبو مـنتخبـنا الوطني
احلـصـة التـدريبـية الـثانـية وسط
ـتـوقع أمــطـار غــزيـرة والـتي مـن ا

باراة   استمرارها حتى يوم ا
وبـــاشـــرَ الالعــبـــان امـــيــر الـــعـــمــاري
سـتاد السـويدي وفرانس مـحتـرف ها
اركي في بـطرس محتـرف هوبرو الد
الـوحدة الـتدريـبية الـثانـية لـلمـنتخب

بعد خضوعهما للحجر الصحي .
ووصـلَ الالعـبـان مـهـند عـلـي وجـس
مــــيــــرام إلـى كــــوريــــا اجلــــنــــوبــــيـــة
وســيــخـــضــعــان لــلــحــجــر الــصــحي
نتخب. وسيباشران تدريباتهما مع ا
وسـتـكون احلـصـةُ التـدريـبيـة االخـيرة
للمنتخب الوطني  على استاد سيئول
ــلـعـب الـرســمي الـذي كــأس الــعـالم ا
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قــرار الالعب الـــدولي عالء عـــبــاس بــالـــعــودة الى الــدوري
احمللي واالنضمام الى فريق نادي الـقوة اجلوية بعد جتربة
(احـتراف) غـيـر مـوفـقـة مع احـد فـرق الـدوري الـبـرتـغالي 
صحيح وإن تأخر بعض الشيء  الن الـصبر على الفرصة
االحـترافـيـة اخلـارجـيـة االولى له انـعـدم .. االخـفـاق فـرصة
راجـعة عالء عـباس حـسابـاته بصـدد االحتـراف  وفرصة
لــكـل العب دولي عـــراقي االســـتـــفــادة مـن اخــفـــاق عالء ..
الوقت مهم وال يتسع الكثر من جتربة احترافية غير ناجحة
.. وعلى ذكر خطوة االحتراف وضرورة العناية بها  أشير
ي في الى جتربـة الـنجـم الدولي االيـراني الـكبـيـر عـلي كر
الـدوري االمــاراتي عـام 2002 حـ احـتـرف في صـفـوف
فـريق نـادي االهــلي من إمـارة دبـي  وهـو في قـمــة تـالـقه 
ســـأله صـــحــــفي إيـــراني هـل يـــلـــبي فــــريق نـــادي االهـــلي
االماراتي طـمـوحك قال انه خـظـوة اولى وحسب  وبـالـفعل
ي بـعـد مدة زمـنـيـة وجـيزة في بـايـرن مـيـونيخ احتـرف كـر
ي  تـؤكد ان انـي الكـبـيـر .. جتـربـة االيـراني عـلي كـر اال
االحتـراف مـفـهوم بـتـفـاصيل كـثـيـرة ودقيـقـة  ولـيس قراراً
مـســتــعــجالً كــالـذي اتــخــذه عالء عــبـاس.. االحــتــراف هـو
ـنتهى اجلـدية  واحتـرام مواعيده  التعـاطي مع التدريب 
ـبـاريات واعتـمـاد نـظام غـذائي صـارم  والـتعـامل مع كل ا
بحرص واضح  والتـواصل مع كل جديد بـاحترافيـة كاملة
ـســتـطـاع عن ــسـتــوى  واالبـتـعــاد قـدر ا بـهـدف تــطـويـر ا
االصابات.. كل هـذه االعتبـارات وااللتزامـات مهدت وتـمهد
لبقـاء جنوم كرة الـقدم  والريـاضة عـلى نحو عـام في بقاع
العالم كلـها  في دائرة الـتالق الكثر من عـشر سنوات رغم
انهم يخوضون كل مبـارياتهم مع فرق انديتـهم ومنتخباتهم
الـوطــنــيــة في الــبـطــوالت الــقـاريــة والــدولــيـة  حتـت ضـغط
ـكن حصرها في نافسـة الشديـدة .. واالمثلة كـثيرة وال  ا
ــقـام .. لـكل هــذا اقـول ان تــعـامل عــدد من العـبــيـنـا هـذا ا
الدولي مع فـرصة االحتراف  لـم يتم بالشـكل الصحيح 
ويّـدعـي الـبــعض ان الــدوري اخلــلــيـجي اســهم فـي تـراجع
مسـتـوى العـبيـنـا   وهـو تقـيـيم غـير دقـيق  والـصـحيح ان
عـدد من العـبــيـنــا لم يـتـعــامل مع االحـتــراف في الـدوريـات
طلوبـة كما اسلفت  ودفع هنيـة ا اخلليجيـة او العربيـة  با
نـتـخب الوطـني ثـمن ذلك  تـراجعـا غـيـر منـتـظر في ادائه ا
اضـي .. وهـنا حتـضرني شـهادة ومردوده في الـعقـدين ا
قـيـم في قـطـر  وهـو احد جنـوم فـريق سـعـد عـبدالـرحـيـم ا
ـاضي  الـذي قـال نـادي الـزوراء في تـسـعـيــنـيـات الـقـرن ا
لوسيلة اعالم مرئية  ان عدم استمرار عدد من العبينا في
ـثـال) سبـبه انـخـفاض اداء الدوري الـقـطـري (على سـبـيل ا
العبـيـنا  ولـيس ضـعف الدوري الـقـطري  بـدلـيل ان جنوم
يـ يـحـتـرفـون في الـدوري الـقـطـري ويـتـقـاضـون اجور عـا
عالـية . الـفرصـة قائـمـة امام الـدولي عالء عبـاس الستـعادة
كامل مـسـتـواه  خاصـة وان فـريق نـادي القـوة اجلـويـة هو
االفضل مـحـلـيـا في هذه االونـة  وسـيـشارك
في بطولة كـاس اندية ابـطال اسيا في

قبل .. وسم ا ا
 فـهـل يـســتــثـمــر عالء عــبــاس هـذا
ـــنـح عـــنـــوانه الـــفـــني ـــوسم  و ا

الرفيع حقه من التفوق .
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تـــخـــوض الـــرامـــيـــة زمن حـــســـ في
الـسـاعـة الــواحـدة والـنـصف بـتـوقـيت
طـــوكــيــو مـن ظــهــر الــيـــوم اخلــمــيس
مــواجــهــة مع نــظـــيــرتــهــا االكــرانــيــة
روكـسـلــونـا بالين مـنــافـسـات الـقـوس
والسهم (Recurve)  فردي الـسـيدات
فـــــئــــة (W2) مـــــســـــافــــة 70م ضــــمن
ـبـيـة مـنــافـسـات دورة األلـعـاب الــبـارا
اجلارية حالـيا في العـاصمة اليـابانية
دة من 24 آب ولغـاية طوكـيـو خالل ا

 5أيلول احلالي.
Íœd  jOI

وتـــتــبــارى الـــرامــيــة زمـن حــســ مع
الالعبة األوكـرانية ذات الـتصنيف 17
في الـبــطـولـة ضـمن دور 16 بـطــريـقـة
الـــتــــســـقـــيـط الـــفــــردي عـــلى مــــلـــعب
رتـبة يـوميـنـوشيـمـا بعـد أن أحـرزت ا

«“U$ùU  WK U  …dO  w  WLN  UD  ∫Ëb U Ë— u UO d
لــشــبــونـة فـي مـبــاراة وديــة قــبل بــدايـة
ـــوسم 2004-2003. وأقــــنع الـــســـيـــر ا
ألـــيـــكس فـــيـــرغـــســـون الالعـب الـــشــاب
رونـالدو باالنضمـام إلى النادي بعد أداء
باراة الودية.واستمر مع مـبهر في تلك ا
الـشياط احلمر وظهر في 292 مباراة
لــيـفـوز بـأول ألـقــابه الـثالثـة في الـدوري
مـتـاز في عام 2007 ولـقب اإلجنـلـيـزي ا
دوري أبـــطـــال أوروبـــا وكـــأس االحتــاد
اإلجنــلـيــزي مـرة واحــدة وكـأس رابــطـة

. األندية اإلجنليزية مرت
جائزة بوشكاش ألفضل هدف (2009) 
ـانــشـســتـر ســجل رونــالـدو 118 هــدفــا 
ـثـيـر ضد يـونـايـتـد كـان أبـرزهـا هـدفه ا
بــورتــو في دوري أبــطــال أوروبــا حـيث
الـتـقط الـكرة عـلى بـعد 40 يـاردة قبل أن
يـقوم بـتسـديدة صـاروخيـة.وحصـد بهذا
الـهـدف جـائـزة بـوشـكـاش لـهـدف الـعـام
الـتي يقـدمهـا االحتاد الـدولي لكـرة القدم
(فـيـفـا).وصل يـونايـتـد إلى نـهائي دوري
أبــطـــال أوروبــا لــلـــمــرة الــثــانـــيــة عــلى
الـتـوالي لـكـنه خـسر أمـام بـرشـلـونة في

آخــر مــبـاراة لــرونــالـدو قــبل أن يــحـسم
انــتــقـــاله إلى ريــال مــدريــد بــقــيــمــة 80
مليون جنيه إسترليني في ذلك الصيف.
صـــانـع الـــفـــوز في نـــهــــائي كـــأس مـــلك

إسبانيا (2011)
بــــدأ رونــــالــــدو في تــــســــجــــيـل األرقـــام
ـيـة عـنـدمـا سـجل هـدف الـقـيـاسـيـة الـعـا
لك الـفوز لريـال مدريد في نـهائي كأس ا
ه اللـدود برشـلونـة.فقـد ارتقى أمـام غـر
رونــالـدو إلى ارتـفــاع كـبـيــر وسـدد كـرة
رأسـية بقوة مـستغال كرة عـرضية رائعة
بــعالمــة مــســجــلــة لالعب األرجــنــتـيــني
أنـخيل دي مـاريا لـيفـوز بأول ألـقابه مع

الريال.
هداف ريال مدريد التاريخي في 2015
واسم كان سجل أهداف رونالدو خالل ا
الــتـسـعـة الـتي قــضـاهـا في ريـال مـدريـد
مـذهال حـيث سجل  450 هـدفا في 438
مــبـاراة فـقـط.وحـمل لـقب هــداف الـنـادي
الــــتـــاريــــخي عــــلـى مـــر الــــعـــصــــور في
أكـتـوبر/تـشرين األول 2015 بـهـدف ضد
لـيفانتي متجاوزا راؤول غونزاليز الذي

ســـجل 323 هـــدفـــا.كـــان مـــوسم -2014
2015 الـــســـابق هــو األكـــثـــر غــزارة في
مـسـيرته الـكـروية حـيث سجل  61هـدفا
ـعـدل مـذهل ومـتـوسط في 54 مـبـاراة 
بـلغ هدف كل  76دقـيـقة.وتـذوق رونـالدو
أخـيرا الـنجـاح على السـاحة الـدولية مع
الـبرتـغال حـيث فاز بـبطـولة أ أوروبا
ــبـاراة الــنــهـائــيــة أمـام 2016 وكــانت ا
ـبارة فـرنـسـا وفي بـاريس.وكـانت هـذه ا
ـرارة ألنه خـرج من رائــعـة لـكن بـطـعم ا
ـباراة مصابا بعد 25 دقـيقة فقط لكنه ا

عاد لرفع كأس البطولة في النهاية.
الــفــوز بــالــكــرة الــذهــــــبــيــة اخلــامــسـة

(2017)
حـصل رونــــــالدو عـلى لـقب أفضل العب
فـي الـــعـــالـم خـــمس مــــرات في أعـــــوام
2008 و2013 و2014 و2016 و2017
وحـــصل خاللـــهـــا عـــلى جــائـــزة الـــكــرة
الـذهبـية.وجـاءت الكـرة الذهـبيـة األخيرة
بــعــد مـوسم رائع 2017-2016 قــاد فـيه
ريـــال مـــدريــــد لـــلـــفـــوز بـــلـــقب الـــدوري
اإلســبــاني ولــقب دوري أبــطــال أوروبـا

حـيث سـجـل هـدف فـي الـفوز 1-4 عـلى
يوفنتوس.

100 هدف في دوري األبطال (2018) 
أصـــبح رونــالــدو أول العـب يــنــضم إلى
ـئة في دوري نـادي "أصـحاب األهـداف ا

األبــطــال" بــعــد أن أحـرز 100 هــدف في
الـــبــطــولــة األوروبـــيــة وحلــقـه بــعــدهــا
مـنــافـسه الـقـد لـيـونـيل مـيـسي.ووصل
إلـى هذا اإلجنـاز بـعـد هـدفـيه في بـاريس
ســـان جـــيـــرمــان في دور الـ16 وال يـــزال
أفـضل هداف في تاريخ البـطولة برصيد

 134هدفا في 176 مباراة.
هدف ال يصدق ضد يوفنتوس (2018) 
كــان هـدف رونـالـدو ضـد يــوفـنـتـوس في
دوري األبـطال عام  2018مـلهمـا ويكفى
ــدرب الــــــشــهــيــر زين الــدين ردة فــعل ا
زيــدان عـلى الــهـدف الـتي عــبـرت عن كل

شيء.
فــقـد وضع زيـدان يــديه فـوق رأسه وكـان
ا حدث من وجـهه يقول إنه غيـر مصدق 
رونــالــدو الــذي قــفــز في الــهـواء قــبل أن
يـــســـدد في زاويـــة الـــشـــبـــاك بـــركـــلــة ال
تـــصــدق.وكـــان الــهـــدف في ربع نـــهــائي
دوري أبــطـــال أوروبــا جــيــدا لــدرجــة أن
حـتى مشجعي يوفـنتوس وقفوا لـلتعبير
عـن تـقـديـرهم لالعـب الـذي انـضم الحـقـا

إلى ناديهم.
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عــاد الـنــجم الــبـرتــغــالي كـريــســتـيــانـو
رونـالــدو إلى فـريـقه الـقـد مـانـشـسـتـر
يــونـايـتـد اإلجنـلـيــزي ومـا بـ الـرحـيل
والــــعــــودة مـــســــيــــرة رائــــعــــة حـــفــــلت
بــاإلجنــازات واأللــقــاب.فــمــنــذ مـغــادرته
الــــدوري اإلجنــــلــــيــــزي ومـــلــــعـب أولـــد
تـرافورد سجل رونالـدو مجموعـة كبيرة
مـن األهداف وحـصـد العـديـد من األلـقاب
في بـطـوالت مـخـتـلـفـة حـتـى قـرر أخـيرا
الــــعــــودة إلـى صــــفــــوف الــــشــــيــــاطـــ
احلــمــر.وتــلــقي بي بي سـي نــظـرة عــلى
أفـضل 10 حلـظـات في مـسيـرة رونـالدو
الـتي أثارت اهتـمام عشـاق كرة القدم في

أوروبا والعالم.
لــــقب الــــدوري اإلجنــــلــــيــــزي ألول مـــرة

.(2007)
"فـي الـبــدايـة لـم يـكن أحــد قــد سـمع عن
رونـــالـــدو ولـــكن فـي الـــنـــهـــايـــة عــرف
اجلـمـيع من هـو."كـانت هـذه وجـهـة نـظر
مـــدافع يــونــايـــتــد الــســـابق مــيـــكــائــيل
كرستيانو رونالدوسـيـلـفـسـتـر الـذي لـعب ضـد سـبـورتيـنغ
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واخلــضــروات جــيـدة لــكن هــنــاك مـادة
الطـمـاطة والـبطـاطا تـستـورد من ايران
وتــدخـل عن طــريـق كــردســـتـــان  لــذلك
اســـعــارهـــا تــكـــون مــرتـــفــعـــة .. حــيث
الــطــمــاطــة يــتــراوح ســعــرهـا - 1500
2000 ديــنــار وهــو ســعــر جــداً مـرتــفع

واطن . ويؤثر على عموم ا
وفي خـــــتــام احلــلــقــة اشــار اخلــالـدي
(نــحن في تــقـريــرنـا اإلســتـقــصـائي من
مديـنة السـماوه أسـتطلـعنـا آراء الناس
عن اخلـــدمــات الـــبــلــديـــة والــصـــحــيــة
والـكـهربـاء وغـيـرها من األمـور وعـرفـنا
التقصير هو من جـهة احلكومة احمللية
ـسـؤولـ هـنـاك  نـأمل من احملــافظ وا
واطن أن يسارعوا في تلبية طلبات ا
وهـذا حق مـشـروع لـهم ) مـضـيـفـا (لـنـا
حـلـقــات خـاصـة عن الـسـيـاحـة في آثـار
الـــوركــاء وكـــذلك حــلــــقـــة عن بــحـــيــرة

ساوة).
{ كــادر عــمـل الــبــرنــامج مــؤلف من :-
األعـــداد والـــتـــقــد : عـــلـي اخلـــالــدي
مـخـرج مـيـداني ومـديـر تـصـويـر : عـمـر
الــتـصــويــر: زين اجلــزائـري اجلــابــري
ــتـابــعـة  : Droneعــلي الــطـرفي  ا
الـصـحـفـيـة : سـعـدون اجلـابري

ونتاج : ياسر هاشم. وا

ÍdÐU'« q{U
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ـترجم العـراقي ضيفه امس االربـعاء نادي الشـاعر وا
الـــتــرجــمــة فـي االحتــاد الــعــام لألدبـــاء والــكــتّــاب في
الـعـراق في مــحـاضـرة بـعـنـوان (مـا يـحـتـاجه مـتـرجم

األدب).
 r×K  bLŠ√ oKD

ؤتمـر العلمي البـاحث و التشـكيلي االردني الـقى في ا
الـدولـي االفـتـراضي الـثـاني الـذي أقـامـته كـلـيـة اإلمـام
الكـاظم اجلـامـعة في الـعـراق كـلمـة االفـتتـاح نـيـابة عن

شارك من الدول العربية. جميع ا
»uIF¹ tK «b³Ž ¡U×O

 s¹œ«bŠ d¹bſ

الـشـاعـرة والـتــشـكـيـلـيـة االردنـيـة حـاضـرت في ورشـة
تدريـبية حـول حترير الـطاقة الـسلبيـة عن طريق الرسم

سكوني . ركز اجملتمعي ا اقيمت في  ا

¡UMŁ√ ÀœU( ÷ÒdF²ð d³MŽ

wŠd  ÷dŽ
االطـمئنان على سالمـتها  مع إجراء بعض
الــفـحـوصــات. وأصـيـبـت عـنـبــر بـجـرح في
ـخ بعـد إصـطدامـها رأسـهـا وارجتاج في ا
بــالـديــكــور أثـنــاء عـرــض مـســرحـيــة زقـاق
ـدق فأغمي علـيها و نقـلها للـمستشفى ا
لــتـلــقي الـعالج الالزم.كــمـا قـرر فــريق عـمل
ـســرحـيـة إلـغـاء اسـتــكـمـال الـعـرض بـعـد ا
ـدق) من تـعـرض عـنـبـر لـلـحـادث. و(زقـاق ا
بـــطــولــة دنــيــا
عــبــد الــعــزيــز
أمـــــــــــــــــل رزق
مـحـسن مـحيى
الــــدين نـــهـــال
عـــنـــبـــر كـــر
احلـــــســــيــــني
ضــــيـــاء عــــبـــد
اخلــالـق بــهـاء
ثــــروت عــــبــــد
الــــــله ســــــعـــــد
وغــــــــــــيــــــرهم
ومــــــــــــــــــــــــــــن
إخـــــــــــــــــــــــــراج
واسـتعـراضات
عــــادل عــــبـــده.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــمـثــلـة قــالت مــصـادر صــحـيــة أن حــالـة ا
ـصرية نهال عنبر مسـتقرة بعد إصابتها ا
خ اثـر ســقـوط احـدى قـطع بــارجتـاج في ا
الـديـكـور علـيـهـا أثنـاء عـرض مـسرحـيـتـها
ــوقع الــفن. ــدق وفــقـــا  اجلـــديــدة زقــاق ا
ـتـابـعـة الـطـبـيـة واشـارت أن عـنـبـر حتت ا
وسـتخضع جلـلسات لـلمخ مجدداً من أجل

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ـيـة الـشـهـيـرة ابـهـرت الـنـجـمـة الـعـا
ـتـابـعـ وأنـظـار جـيـنـيــفـر لـوبـيـز ا
صورين واحلضور خالل إطاللتها ا

وتــابــعت فـي الــتــعــريف عن ابــنــة
شــقـيـقــتـهــا(بـنت اخــتي اجلـمــيـلـة
مـــــدربـــــــــــــة رقص هــــــيب هـــــوب
محترفة وموجهة اجتماعية .. شو
حــلـــو الـــواحـــد يـــجـــمع بـــ حب
احلـيــاة وحب اخلــيــر و مـســاعـدة
اآلخـرين).  وحـصـد الـفــيـديـو مـنـذ
نـــشـــره عــــلى أكـــثـــر من  105ألف
إعجاب ومئـات التعلـيقات وكتبت

تابعات:  إحدى ا
.( (حالوتكم انتوا االتن

وعــلى الــصــعــيــد الــفــني تــشـارك
طــافش في فــيــلم (في الــقــلب) إلى
جــانب نـخـبـة مـن الـنـجـوم أبـرزهم
هـالـة فـاخـر وسـوسن بـدر وخـالد
سـليم ومـنـة فضـالي ومـحمـد عز

وتوني ماهر وغيرهم.
الـــفـــــــيــــلم من تـــألــــيف إســـحـــاق

حتـتـاج لالهـتـمـام بصـحـتـك الـنفـسـيـة لـلـتـخـلص من
توترك وقلقك.رقم احلظ9.

qL(«

ال تـتسـرع في حتـقـيق الـنجـاحـات سـتأتـي في الوقت
ناسب لتدفعك لألمام. ا

Ê«eO*«

حاول أن تكف عن االهمال في العمل حتى ال تتسبب
بغضب مديرك .

—u¦ «

ــشـتــركــة إلدخـال ــالـيــة ا  تــراجـعــون حــسـابــاتــكم ا
طلوب عليها.رقم احلظ.9 التعديل ا

»dIF «

تـشعر بـالغـيرة الـشديدة عـلى شريـكك لكن هـذا غير
مناسب له.

¡«“u'«

الـفــرصـة مــتـاحـة لــلـحـصــول عـلى مـكــسب مـالي من
شراكة أو تعويض.

”uI «

غضبك عـلى الشريك يـتسبب بـالكثـير من اإلحراج له
أمام اآلخرين.

ÊUÞd «

ال زال الــعــمل يـتــراكم لــديــكم. جتــنـبــوا الــدخـول في
مواجهة مع أحد زمالء العمل.

Íb'«

امـنح زمـيل الـعـمل الـكـثـيـر من الـثـقـة حـتى ال تـتـوتـر
العالقات بينكما. 

bÝô«

 انـتـبـهـوا أكثـر إلى صـحـتـكم. ينـصب تـركـيـزكم على
تعزيز العالقة مع أحبائكم.

Ë«b «

ـــســتــويــات األيــام تــشــعـــر بــتــحــسن عـــلى جــمــيع ا
يوم السعد االربعاء. قبلة ا

¡«—cF «

 تــنـجــحــون في تـعــزيــز عالقــتـكم مـع الـطــرف اآلخـر
كشريك عاطفي.رقم احلظ.5

 u(«
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ضع أجـوبـة الـتـحـديـدات أفـقـيا
واقرأ في العمود الوسط الكلمة
ــطــلــوبــة: (دولـــة افــريــقــيــة 7 ا

حروف).
1- ورق مقوى

2- صحراء عربية

3- حان وقته

4- أصبح

5- عسكر

6- خياالت

7- يقتحم

الية في عهـد العالي للـدراسات احملاسبـية وا عمـيدة ا
ـية لـوفاة جامـعة بـغداد تـلقت تـعازي االوسـاط االكاد

والدها سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

اضي في أحد وت االحد ا الـسياسي العراقي غيـبه ا
مسـتشـفيـات برلـ بعـد وعكـةٍ صحـية لم تـمهـله طويالً

ية. تاركاً خلفه إرثاً واسعاً في البحوث األكاد

ــمــثــــــل الــســوري وقع عــقــد مـشــاركــته فـي اجلـزء ا
الثـالـث من مـسـلـسل (حـارة الـقـبـة) مع اخملـرجـة رشا
ـنــضـمــ إلى هـذا الــعـمل شـريــتـجي لــيـكــون آخــر ا

الشامي.

رجـل الـدين الـعـراقي حـاضــر في نـدوة عـقـدهـا مـركـز
الفـكر لـلحـوار واالصالح بعنـوان (االمام احلـس قيم

) وحاوره فيها الروائي صادق اجلمل. ومباد

 qNKN  b³Ž rOF½

ـــقـــيم في الـــكـــاتب الـــعـــراقي ا
بـــــــــرلــــــــ صـــــــــــــدرت لـه عن
ـؤسـسـة الـعــربـيـة لـلـدراسـات ا
والــنـشــر مـجــمـوعــة قـصــصـيـة
بــعــــــنــوان (أنــبــيــاء األهـوار) 
تــــقع  في 192 صـــفــــحــــة من

توسط . القطع ا

نسرين طافش

الــشــهــيـرة مــثل واتــرلــو ودانــسـنغ
كـوين ومامـا مـيا.وقـالت الـصحـيـفة
إن(الصـور اجملسـمة ألعـضاء الـفرقة
سـتُـبث علـى خشـبـة مـسـرح مُـعد في
مــسـرح شــرق لـنــدن حــيث سـيــتـاح

{ لندن  –وكاالت - ينـتظر جـماهير
فرقـة (ابا) حـدثاً مـهمـاً وهو عـودتها
نـتظـرة بعد  39عامـاً بأول إصدار ا
مـوسـيـقي جـديـد له وأطـلـقت الـفـرقة
السـويـدية الـشـهيـرة لـهذا الـغرض 
ــاضي مــوقــعـاً صــبــاح اخلـمــيس ا
إلــكـــتـــرونــيـــاً جـــديـــداً  يــطـــلب من
ــعــجـــبــ تــســجـــيل اهــتـــمــامــهم ا
شروع اجلـديد وهو عـبارة جولة با
مــوســيـقــيــة طـويــلــة األمـد ألعــضـاء
الـفـرقـة ولـكن بتـقـنـيـة الـهـولـوغرام
األمـر الـذي كـانت الـفـرقـة قـد أعـلنـته
عام 2016  وستصـدر الفـرقة خمس
أغان جديدة مخصـصة لهذا العرض
رتـقب.ووفـقا لـصـحيـفة وسـيـقي ا ا
ذا صن البريطانية سيشمل العرض
جنـــوم الــفـــرقـــة يـــؤدون أغـــانـــيـــهم

ـركـز تـقـصــيـر وأهـمـال واضـحـ في ا
واألطــراف من قـبـل احلـكــومـة احملــلـيـة
ومـن قــــبل نــــواب احملـــــافــــظــــة الــــذين
ـدينـة فـيـهـا مـسـتـشفى أنـتـخـبـنـاهم  ا
واحــد فـــقط .. وهـــو اليــكـــفي لــتـــقــد

اخلدمات الطبية والعالجية للمرضى .
ـواطـن سـعـود عـزيـز الـسـمـاوي وقـال ا
(عـنـدي مالحـظـة عـلى اجملـسـر الـكـبـيـر
الــذي دقت ركــائــزه فـــقط مــنــذ ســبــعــة
ســنـــوات ولــيــومـــنــا هــذا بــقـــيت فــقط
الـركـائـز وأصبـحت مـكب لـلـنـفـايات من
أصـــحــــاب احملالت والـــبــــســـطـــات في

الــســـوق الــشـــعــبـي الــقـــريب من هــذه
الــــركـــــائـــــز  والنــــعـــــرف أيـن مــــبـــــلغ
الي للمجسر وتركة فقط التخصيص ا
ـياه القذره ركائز وحـولها النـفايات وا
 ونـسبـة الفـقر بـاحملـافظـة وصلت الى
ـواطـنـ ـسـؤول عن ا ـئـة من ا 56 بـا

أبناء احملافظة ?). 
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واطن حـميـد دشر اخلـزعلي واوضح ا
(انـا أعـمل عامـل في البـصـرة وأحـيـاناً
فـي بــغـداد .. كــون الــســمــاوة التــوجـد
فيـها مشـاريع حكـومية كي نـعمل فـيها
..و نـحن أصـحـاب عـوائل ومـعـيـشـتـنـا
أصـــبـــحت صـــعـــبـــة  بـــســـبـب كـــثــرة
العاطـل في احملافـظة  فضالً عن ذلك
أنـا أخ لشـهـيدين ولم تـتـكرم احملـافـظة
بــتــعــيــني .. أمــا الــواقــعـــــــ اخلــدمي
بـاحملـافــظـة جـداً تـعـبـان .. لم نـرى أيـة
خـدمـات لـلـبـلـديـة أو لـدوائـر الـكـهـربـاء

اء وغيرها). وا
واطن عـدنـان نـوري الـبالغ من  وأكـد ا
العـمر اكـثر من سبـع عـاماً وهـو غير
متـزوج  قائال(لم أحـصل على راتب من
الرعايـة األجتماعـية كوني غـير متزوج
تـزوج نح فـقط ا وقانـون الـرعايـة 
وانــــا ال زلت أعــــزب بــــســــبب الــــعـــوز

ادي)! ا
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ون فـولـر مـدير فـرقـة سـبايس سـا
غـيـرلز). الـفـرقـة تـتـألف من الـرباعي
أغــنــيــتـــا فــالــتــســـكــوغ وآنــا فــريــد
لينـغستاد وبيورن ألـفيـاوس وبيني
أندسـون وقـد عادوا إلى االسـتـوديو
عـــام 2018 ووعــــدوا بـــأغـــنـــيـــتـــ
جــــديــــدتــــ فـي وقت الحـق من ذلك
الـــعـــام.وعـــرض مـــوقع آبـــا فـــويــاج
اإللــكـتــروني الـذي أطــلق اخلــمـيس
صـــورة مـــشــــفـــرة ألربـــعــــة كـــواكب
متوهجة بجوارها تاريخ  2أيلول.
يذكر أن فرقة ABBA الغنـائية عام
1972 ونـــالـت شـــهــــرة بــــعــــد فـــوز
أغــنـــيــتــهـــا واتــرلـــو في مــســـابــقــة
يـــوروفـــيـــجـــ عــام 1974 وبـــاعت
الــفــرقــة مــا يــقـرب الـ 400 مــلــيـون
نــســخـــة من األلــبــوم حــول الــعــالم.

للـجمـهور مـشاهدة فـيلم وثـائقي عن
عـودة الـفـرقــة). وفي حـديـثه إلى بي
ـــــــراحـل األولـى من بـي سي خـالل ا
إنـــتـــاج الـــعـــرض قـــال ألـــفـــيــاوس
إن(فكـرة هـذا العـرض قـدمهـا لـلفـرقة
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إبـراهيم وأــــــــشـرف عـلى احلوار
والـسـيــنـاريـو مـحــمـد حـسـ
ـــــاظ وعــــــادل مـــــرسي ا
ومــديــر تــصــويــر هـو
مـحـمـد عـز الـعـرب
ومـن إخـــــــــــــراج

مرقص عادل.

إطاللــتــهـا بــنــشـرهــا عــدة صـور في
وقع للتواصل صفحتهـا الرسميـة 
االجتماعي إضـافة إلى مقـطع فيديو
واعـتـمـدت مـاكـيـاجـاً نـاعـمـاً وأبرزت
اسكارا سوداء الون جمال عينيها 

أعطت رموشها كثافة وجماالً.
الـسـهـرة الـتـي أقـيـمت في مـنـتـصف
سـاحـة(بـيزا سـان مـاركـو) الـشـهـيرة
قدمت فـيهـا لوبـيز أفـضل عرض لـها
ـدرج عـلى وقع أغـنـيـة (بـيـبي عـلى ا
لــون) لـلـــــــيـدي غــاغـا واحلــفل هـو
جــزء من حــدث اســتــمــر ثـالثــة أيـام
كــجـــزء من مـــهـــرجـــان الــبـــنـــدقـــيــة

السينمائي.
ولم تـكن إطـاللـتـهـا الــشيء الـوحـيـد
الـــذي لــفت األنـــظــار ولــكـن إحــتــلت
بــطــاقــة الــســعــر عــلى الــكــاب الـذي
ـنــاسـبـة حـديث وسـائل إرتـدته في ا

اإلعالم.
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ـمـثـلة الـسـوريـة نـسرين أشـعـلت ا
طــــــــافش مــــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
ـقـطع فـيـديـو جـديـد االجـتـمـاعي 

لها برفقة ابنة اختها الرا حامد.
شــاركت طــافش مــتـابــعــيـهــا عــبـر
مـوقع (إنـسـتـغــرام) مـقـطع فـيـديـو
يجـمـعـهـا بحـامـد أثـنـاء تأديـتـهـما
رقـــصـــة هـــيـب هـــوب مـــشـــتـــركـــة
مُرتـديات إطالالت متـشابـهة حيث
ارتـدتـا بـنـطــال جـيـنـز أزرق ضـيق
ــزَّق وتــوب أبــيض وانــتــعــلــتـا
حــذاء ريــاضي في حــ أســدلــتــا
شــعــرهــمـا لــيــتــطــايــر مع تــمــايل

جسدهما.
وأرفـقت طـافش الـفـيديـو بـتـعـليق
رح من ـتعـة وا جـاء فيه: (أجـعل ا

أولى أولوياتك).

ـلكـيـة لـدى حضـورهـا عـرض أزياء ا
دولــشي أنـد غــابــانـا في فــيـنــيـســيـا
بإيطاليا مسـاء األحد.لوبيز اختارت
كاب أخضـر حرير زهـري حتته توب
قــــصــــيــــرة وصــــلت إلى
حتـت الــــــبـــــــطن فــــــوق
ســــروال أســـود مــــطـــبع
بـــاألزهـــار الـــبـــاروكـــيـــة
وقـمـيص بـلّـوري مـبـهـر.
وووضـعـت عـلى رأســهـا
بـعـدمـا صــفـفت شـعـرهـا
لــلــخــلف مــثل األمــيـرات
تــاجــاً مــزيــنــا بــالــورود
ـــرصـــعـــة بـــاألحـــجـــار ا
ـــــــة وأنــــــهت الــــــكــــــر
إطاللتـهـا بزوج المع من
ـــرصـــعـــة الــــصـــنـــادل ا
بـاجلـواهــر وحـقـيـبـة يـد
مـنسـوجـة.واسـتـعرضت
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ـهرجـان بدورته الـثانيـة الذي سـيقام ا
عــلى مــســارح : الــوطــني  الــرافــدين
نصـور وبتوجيه واشراف الـرشيد  ا
ــديـر الـعــام لـدائـرة احــمـد حـسن من ا

هرجان. موسى رئيس ا
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ــهــرجــان بــغــداد الــدولي اســتــعــدادا 
لـلمسرح توجهت كوادر قسم التقنيات
ـسـرح الـفــنـيـة في دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ــهــنــدس كــامل تــتــر حلــمــلـة بــادارة ا

تــأهــيـل وصــيــانـة
ــسـارح الـتـابـعـة ا
للدائرة وجتهيزها
بـالتـقنـيات الـفنـية
احلـــــــديــــــثـــــــة من
اجـــهـــزة االضـــاءة
والـــــهــــيـــــرســــات
والـصوت واجـهزة
الــــــــــــــــدخـــــــــــــــان
ومـــؤثــرات فـــنــيــة
واجـــهــزة رقـــمــيــة
اخــرى اســتــعـدادا
الحـــــــــتـــــــــضــــــــان
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أجـــرى بــرنــامج ( كـالم الــنــاس) الــذي
تــــقــــدمه قــــنــــــــــــــــــاة (الــــشـــرقــــيـــة)
أســتــطـالعــاً إســتــقــصـــائــيــاً عن واقع
اخلــدمـات في مــركـز مــديـنـة الــسـمـاوة
ـثـنى.. كامـيـرات البـرنامج ـحافـظة ا
وثـقت الــتـقــصــيـر بــاخلـدمــات من مـاء
وكــهــربــاء ونــظـــافــة وبــنى حتــتــيــة ..
وخدمـات صحيــــــة قلـيلـة  فضال على
ــديـنـة تــفـتـقــد لـلـمــسـتـشــفـيـات كـون ا
ــسـتـشــفى الـعـام احلــكـومــــــــيـة عـدا ا

فيها .

مقدم البرنـامج علي اخلالدي سأل عدد
ـديـنـة ـواطـنـ في سـوق ا كـبـيـر من ا
الـكبـير واألسـواق الـشعـبـية هـناك  عن
ـواطن سلـمان يونس معـاناتهـم فقال ا
ــدن الــعـــراقــيــة ( مـــحــافــظـــتــنــا مـن ا
(التعبانة) التي لم نرى فيها أي جانب
اء خدمي لسكانها  وضع الكهرباء وا
دينة واخلدمات البـلدية قليـله جداً .. ا
لم ترى النـور بسبب مـسؤوليـها الذين
انـتـخـبـناهم لـكـنـهم لم يـفـوا بـوعودهم

لسكان احملافظة بصوره عامة ).
أمـــا احلـــاج ابـــا أحـــمـــد قـــال : هـــنــاك

وقـال بائع الـصـحف اجلـوال( أنـا أبيع
الــصــحف الــتي تــصــلــني من بــورصـة
الـــصـــحـف في بـــغـــداد .. حــــيث أبـــيع
اجلــــريــــدة الــــواحـــدة بـ 500 ديــــنـــار
واجلـــريــدة الـــواحــدة حتـــسب عــلي بـ
350 دينار .وسـاله اخلالـدي: هل هناك
قــراء لـلـصـحف بـاحملــافـظـة ..? فـاجـاب
بــائع الــصــحف : (نــعم يــوجــد شــبـاب
مـثــابــريـن عـلـى قــراءة الـصــحـف حـال
وصولـها لـلمـحافـظة صـباحـاً .. وكذلك
عندي نـاس كبـار السن ومتـقاعدين هم

من يحرصون على قراءة الصحف ).
وســـأل اخلــالـــدي أهـل الــســـمـــاوة عن
واطن الـشيء الـذي تـشـتـهـر به فـقـال ا
أبا جراح : (السماوه مشهوره ببحيرة
ــهـــمــلــة الــتـي فــيــهــا مــردود ســاوه  ا
لح ) بشكل أقتصـادي بوجود مـادة ( ا
كثيف  وأيضاً هنـاك معمل للسمنت ..
فضالً عن وجود مدينة أثرية فيها آثار
الـــــوركــــاء  مـع األسف الـــــشــــديـــــد لم
تسـتثمـر اآلثار وال البـحيرة الـعمالقة 
لـذلك قــلــة األيـدي الــعــامـلــة في عــمـوم

احملــافــظــة). واشـار
مـــــواطـــــنـــــون ان
أســـــــــــــعـــــــــــار
الــــفـــاكــــهـــة
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وقــال  أنـا مــتـوتــر هـذا الــصـبـاح
فـــأحــد زبــائــني غـــضب قــلــيالً ألن
الــوصـول يـسـتـلــزم مـا بـ خـمس

عتاد. وعشر دقائق أكثر من ا
قـــــد يــــدفع ذلـك بــــعض ســـــائــــقي
ســـيــــارات األجـــرة إلى تـــرك هـــذه

هنة .  ا
 ويـبـدي كـثر انـزعـاجـهم من فرض
ــرايـا قــيــد جــديــد. وقــال صــانع ا
فـــابـــريـس بـــوسك الـــذي يـــخـــشى
رورية  إن ـزيد من االختـناقات ا ا
مـن الــــصـــــــــعب أصـالً الــــتــــقــــدم
بـسـرعـة  50كـم/سـاعـة وسـيـكـون
الــعـمل أكـثـر تـعــقـيـداً بـسـرعـة 30

كم/ساعة.
 وشـرحت الـبـلديـة أن هـذا اإلجراء
روية يـهدف إلى تعـزيز السـالمة ا
واحلــد من الـتـلــوث الـضـوضـائي.

وأكــدت مـاري هــيـز من مــقـهى  لـو
كــارفـور  الـذي تـعـمل فـيه أن  ثـمـة
الـكـثيـر من الـضوصـاء . وقالت  ال
يــسـمـع أحـيــانـاً بــعـضــهم بـعــضـاً
عــنــدمــا يــتــحــدثــون  وسط هــديـر

نطقة. احملركات في ا
وتـوقعت أن  تؤدي سرعة الثالث
إلـى تـغــيـيــر ذلك  وإلى  احلـدّ من
عـــدد الــســـيـــارات وجــعل الـــنــاس

حذرين .
ورأت أن اإلجــراء يــجب أال يــشـمل
الــعــامـلــ في خــدمـة الــتــوصـيل.
وقـــالـت  تـــخـــيل عــــامل تـــوصـــيل
يــتــجــول في بــاريس بــســرعـة 30
طـوال اليـوم. هو أصالً عنـدما كان
يـقـود بـسـرعـة 60 كـان يـتـأخـر عن

الوقت احملدد .
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قرار إعـادة العمل بـخدمـة العلم في الـعراق يـعني إعادة
اخلـدمة الـعسـكريـة اإللزامـيـة الى الوجـود بعـد غيـاب ما
يقرب من عشرين سـنة. من هنا يكون الـقرار نوعياً لكن
ـستـويـات يـتـطلب تـنـفـيذه فـي حال اقـراره عـلى جـمـيع ا
ــؤســســات الــعــســكــريـة عــمال اصالحــيــا كــبــيــرا في ا
واسـتحـداث دوائر جتـنـيد عـصريـة تنـسـجم مع التـطور
ـكن استغاللهـا سياسياً ومن أجل بحسب ضوابط ال 
أن يـؤدي الـشــاب الـعـراقـي خـدمـة وطــنـيـة يــفـتـخــر بـهـا

ويتحمس ألدائها. 
وأول احملـاذيـر هـو أن يـتم حتـصـ اخلـدمـة الـعـسـكـرية
كي ال تـكــون بـابـاً جــديـداً لـلــفـســاد وتـسـجــيل األسـمـاء

نشود.  ا يفرغها من مضمونها الوطني ا الوهمي 
انّ اخلـدمـة اإللزامـيـة يجـب ان حتقق أهـدافـهـا السـامـية
في غرز حب الوطن والـدفاع عنه ولـيس كرهه والتـفكير
بـالهـروب مـنه كمـا تسـبـبت اخلدمـة العـسـكريـة اإللزامـية
بذلـك االنهيـار النـفسـي في عقـد الثـمانيـنات مـثال  ح
كان يـفقـد الشـاب االمل في انتـهاء خـدمته وكـان يقضي
ـشاعـر الوطـنية في ثمـاني سنـ او تسـعا وقـد تردت ا
نـفـسه ألن اخلـدمـة الـطـويـلـة تـعـني فـقـدانه فـرص العـمل
ـدنـيـة الـتي جـاء مـنـها فـضال عـن الشـرخ في واحلـيـاة ا
احلـيـاة االجتـمـاعـية والـزوجـيـة. لذلك البـد ان تـكـون مدة
اخلدمة اإللزامـية او خدمة االحـتياط مسـببة وذات هدف
تـدريـبـي وبـنـائي وتـعـبـوي حتت سـقـوف زمـنـيـة تـنـاسب
الشهادة الدراسية وال تكون تعجيزية الى درجة التفكير

بخيار الهروب منها. 
ـادي في مــنح اجلـنـدي كـمــا يـجب ان يــراعى اجلـانب ا
كلف راتبا معقوالً الستمرارية حياته ومراعاة الناحية ا
الـزوجـيـة في الـقــيـمـة والـعالوة والـنـظــر بـعـ االعـتـبـار
لوحـيد الـعائلـة في حتديـد وقت خدمـة رمزي كـأن يكون

دة أربع يوماً فقط.  مشموالً بالتدريب األساس 
اخلـدمـة الـعسـكـريـة قـد تنـتـشل الـكثـيـر من الـشـباب من
الـضــيـاع وجتـعل مـلـتـقـيـاتـهم في مـعـسـكـرات الـتـدريب
تتـجه نحـو التـفكـير بـأهدافـهم في احليـاة بل ترسخ في
نـفـوســهم فـكــرة الـهــدف في احلـيــاة. واشـدد هــنـا عـلى
ـتقدمة في ضرورة اإلفادة القـصوى من جتارب الدول ا

استدعاء الشباب خلدمة العلم. 
إنّ الـــكالم يـــطـــول فـي هـــذا اجلـــانب واألفـــضل عـــقـــد
ـيـ مـؤتـمـرات لــلـمـتـخـصــصـ من الـعـســكـر واالكـاد
كن ـناقـشة األفـكـار التـفصـيلـية الـتي  واالقـتصـادي  
ان يـسـتـنـبط مـنـهـا قـانـون جـديـد لـلـخـدمـة مع شـروحات

وتعليمات .
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

. وفي في زمـان اخلزامى غـنّت بلـقـيس الراوي من الـعـراق مقـاماً
مـواويل دمـشـقـية إلى قـمـر بـغداد  قـصـيـدة نـزار قبـاني: نـيـنوى.
البـوكـمال. طـرطوس. حـمص. بابـل. كربالء  وطن واحـد رسمـناه
ـاما . ومألنـا الوهـاد والهـضاب غزالً قمـحاً.. ونـخيالً وأجنـماً و
. كـانت  حلـوة عـيـون النـسـاء في باب تـومـا . و في دمشق عذريّـاً

تطير احلمامات خلف سياج احلرير.. اثنت اثنت . 
أيـامـهـا لم يـكن الـعـربي يـحـتـاج إلى تـأشـيـرة دخـول السـتـنـشـاق
الـهـواء الــقـادم من بـلـد عــربي مـجـاور. كـان الــفـرات أبـو األنـهـار
ـوجه بـردى..  بلـح من نـخل أبي اخلـصـيب أنـبت زهرَ يـصـافح 

اللوز في غوطة الشام.
كانت لـيلى تبحـث عن جبل التوبـاد. وكان قيس يتـنسّم من شميم
ـريضة في العـراق ب احلجون إلى عرار جنـد حنينـاً إلى ليلى ا
الصـفا وب بسات الطـائف إلى أسواق عكاظ وب سد مأرب

إلى قصر غمدان وب الكرخ والرصافة. 
كان الـعقيد الـركن عمر علي الـبيرقدار قائـد اجليش العراقي في
احلرب ضـد الصهـاينة ومـقبـرة جن تـضم رفات أربعـة وأربع
. ورئـيس جلـنة شهـيـداً عراقـيـاً شاركـوا في الـدفـاع عن فلـسـط
ـصـطلـحـات العـسـكريـة لـلجـيـوش العـربـية الـلـواء الركن تـوحـيد ا
محـمود شيت خـطاب من الـعراق. والرئـيس الليـبي العـقيد مـعمر
القـذافي تخرج من الـكلـية العـسكـرية العـراقية. والـرئيس الـيمني
شـير الركن عبـد الله السالل درس الكلـية العسـكرية وتعلم في ا
بغـداد مـباد اجلـنديـة.  ومـؤسس الدولـة العـراقـية فـيصل األول
جـاء مـن احلـجـاز. و الـبـغـدادي  رشـيــد عـالي الـكـيالني كـان من

لك عبد العزيز.  مستشاري ا
ومكـرّم عبيد  القبطي  كان يحفظ الـقرآن الكر والسنّة الشريفة
سيحي  ناصيف اليازجي حفظ القرآن الكر . و ا حديـثاً حديثاً
سـيحي  فـارس اخلوري كان عن ظهـر قلب آيـة آية. والـلبنـاني  ا
ــلـكـهــا لـبـنـاء وزيـراً لألوقـاف فـي سـوريـا تــبـرع بـقــطـعـة أرض 
ـسيحي  مارون عـبود أطلق على مسـجد. وشيخ النـقاد العرب  ا
اروني الـلـبـناني ابن الـشـويـفات كـلـوفيس ابنه اسم  مـحـمـد . وا
مـقـصـود دافـع عن قـضـايـا الـعـرب حـيـثـمـا ارحتل من دلـهي إلى
واشـنــطن. والــعـالـم الـلــغــوي األب انـســتــاس الـكــرمــلي كـان من
جلـسائه وتالميذه في كـنيسة الالتـ مدير أوقاف بـغداد العالمة
محـمـد بهـجت األثـري. وأول رئيس جلـامـعة بـغـداد متّي عـقراوي
كان مـسيـحـياً. وطه حـس عـميـد األدب الـعربي. وخـليل مـطران
شاعـر الـقطـرين: مـصر ولـبـنـان. والقـروي رشـيد سـلـيم اخلوري
شاعـر العـروبة. واجلزائـرية جـميـلة بـوحيـرد كانت رمـزاً للـحرية.
والثـائر الـليبي عـمر اخملـتار له تمـثال في كل قـلب. وعنـدما أطلق
الـشـاعــر الـزهـاوي  الـكـردي  األصل قـصـيــدته في حتـيّـة الـعـلم:
عش هـكــذا في عـلـوّ أيّــهـا الـعـلـمُ  لم تـكن لـديــنـا ألف رايـة ورايـة

بجميع األلوان واألشكال واألوصاف.
كانت أم كـلثوم جتـمع التبـرعات للـمساعدة فـي اجملهود احلربي.
دائن بيـنما كانت فيروز تـغني لبيروت وللـشام والقدس زهرة ا
قام ولبـغداد الـشعـراء والصور.. وكـان محـمد الـقبـاجني يغـني ا
ــلكُ لــله واألوطـــانُ الـعــراقي في مــهــرجـان الــشــعــر الـعــربي:  ا
ـصـري أحمـد رامي يـصفق جتمـعــنُــا . يـومـها نـهض الـشـاعر ا
ويـهـتف ويـلـقي قـبعـته حتـيـة لـبـغداد والـقـبـاجني. واالثـنـان يردّان
دّ يده فـيصافح ـصر ورامي بأحـسن منهـا. كان دجلـة  التـحية 

النيل.. سكتت القاعة وتكلّم النهران!.  
في ذلـك الوقت كـان الـفـيـلـسـوف أمـ الريـحـاني يـجـوب الـبـلدان
الــعـربـيــة ويـقـول  أنــا الـشـرق عــنـدي فــلـسـفــات.. من يـشـتــريـهـا
ويبـيـعني دبـابـات . بعـنا مـا لـدينـا في األسواق
اإلمــبــريــالــيــة واالشــتــراكــيــة من فــلــســفـات
ومـكـتـبـات. واشـتـريـنـا مـكـانـهـا الصـواريخ
والــطـائـرات. فـصـارت مـتــعـتـنـا أن نـشـتم
بــعـضـنــا. ونـحـارب بــعـضـنــا.. مـنـذ ذلك
الـوقت ونحن نقرأ سورة الفاحتة ونتقبّل
التعازي على روح الفقيدة.. هذه األمة!.

أعمال سابق فكرة التعليق على
األفالم لفاقدي البصر عندما كان
يـروي لـصـديق كــفـيف تـفـاصـيل

فيلم  ترمينيتور  األميركي. 
ويــــتــــذكـــر قــــائالً رأيت الــــعـــرق
يـتـصـبب من جـبـهتـه وأنا أصف
لـه مــشــاهــد احلـــركــة. لــقــد كــان
مـهــتـمـاً جـداً بـالــفـيـلم (…) وكـان
يقول لي باسـتمرار: تابع وصف

ما تراه .
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دخراته اسـتأجر وانغ ويلي و
غــــرفــــة داخل شـــقــــة في بــــكـــ
ة عام  ?2005تضم جهاز القد
تلفزيون صغيراً وآخر مستَعمالً
ألقـراص الـفـيـديـو و 20كـرسـيـاً

مـدبـلجـ بـالـصيـنـيـة أن  الـثلج
يتـساقط عـلى لنـدن وهي مديـنة
في إنكلترا تشـبه بك قليالً لكن
ـبـاني فيـهـا لـيـست كـبـيرة إلى ا
هــذه الـــدرجــة . ويـــضــيف  هــذا
رجل يحـمل منـظاراً  –وهو نوع
من األســـطــــوانـــات الـــطــــويـــلـــة
ـسـتـخــدمـة لـرؤيـة األشـيـاء من ا
بــعــيــد  –يــراقب جـــيــمس وهــو
يــغـنـي بـالــقــرب من الــزاويـة مع

القط بوب .  
ـتفرجـ ببنت ال ينبس أي من ا
شـفـة وال يـأكل أحـد الـفشـار بل
يـنـصت اجلـمـيع بـانـتـبـاه شـديد

فيما عيونهم مغمضة.
خـطـرت لــوانغ ويـلي وهـو رجل

{ بـك (أ ف ب)  –يــســـتــرشــد
أشـخـاص مكـفـوفـون أو ضـعـفاء
الــبــصــر بــعــصــيــهم الــبــيــضـاء
للـجـلوس عـلى أرائك سـينـما في
ـة و مـتـابـعـة  أفالم بـكـ الـقــد
يـروي لـهم مـتـطـوّعـون أحـداثـهـا
بــــحـــمـــاســـة. وال يـــفـــوّت جـــانغ
زيـشيـنغ ( 51عـامـاً) أياً مـن هذه
العروض األسـبوعيـة إذ يستقل
قـطـار األنـفــاق كل يـوم سـبت في
رحلة تـستـغرق ساعـت ليـتمكن
شاركة فيها مستخدماً في من ا
تنقالته عصاه وتطبيق  جي بي
اس  الــذي يـــحــدد له اجتــاهــات

السير.
بـــعــدمـــا فــقـــد بــصـــره وهــو في
العشـرين بسـبب مرض تـنكسي
أعــاد اكـتــشـاف حــبه لـلــسـيــنـمـا
بــفــضل نــادي  زيــنــمــو  ( رؤيــة
الـعـقل ) ومجـمـوعـة صـغـيرة من

. تطوع ا
رة األولـى التي ويـروي  كانـت ا
اســــتـــمـــعـت فـــيـــهــــا إلى وصف
صوتي لـفـيـلم عام  ?2014وكان
ــثـابـة عــالم جـديــد انـفـتح ذلك 

أمامي .
ويــضــيف  شـعــرت بــأنــني قـادر
على فـهم احلـبكـة عـلى الرغم من
فـقـداني الــبـصـر. تـشـكـلت صـور

واضحة في ذهني .
ـشـاهـدين وبـات الـعـشــرات من ا
ـــكــفــوفــ وضـــعــاف الــبــصــر ا
يــــحــــضــــرون هــــذه الــــعــــروض

اجملانية اليوم.
ــوجـــود في ويـــتـــولى الـــراوي ا
ــيــكــروفـون الــقــاعــة واجملـهــز 
وصف مـا يـحـدث عـلى الـشـاشة
كـتــعـابـيــر وجـوه الـشــخـصـيـات
ــاءاتـهـم ومالبــسـهـم وحـتى وإ

حال الطقس.
كذلك يشرح بالتـفصيل العناصر
ــرئــيـة الـالزمـة لــفــهم الــفــيـلم ا
كــاالنــتــقـال من مــشــهــد تــسـاقط
األوراق إلـى مـــشـــهــــد انـــهـــمـــار
الــثــلــوج تــعــبــيـــراً عن تــغــيــيــر

الفصول.
 ‚dŽ

وفي عرض اقامه  زينمـو  للفيلم
الــبــريــطـانـي  إيه ســتـريـت كـات
نيمد بوب  الذي تساعد فيه قطة
رجالً بال مـأوى في حل مـشـاكـله
ــتـــعــلــقــة بــاخملــدرات يــشــرح ا
الـراوي وانغ ويـلي بـ حـوارين

كان انطلق النادي.  وفي هذا ا
وكانت صـالـة السـينـما الـبدائـية
هـذه الـتي ال تـتـعـدى مـسـاحـتـها
 20مـتـراً مـربــعًـا تـمـتـلئ في كل

عرض.
إال أن وصف األفالم جلمهور من
كـفوفـ ينـطوي عـلى صعـوبة ا
وخـصــوصـاً إذا كــانت تـتــضـمن
سياقاً تاريخياً معقدًا أو عناصر

غير معروفة للمشاهدين.
 فـلــدى عـرض  جــوراسـيك بـارك
مـــثالً أحـــضـــر وانغ لـــضــيـــوفه
ـاذج من الـديــنـاصـورات حـتى
ــســهــا وتــخــيّل يــتــمــكــنــوا من 

ماهيتها.
بقية اخلبر على موقع (الزمان)

{ لندن (أ ف ب)  –قطع نـشطاء
في حركـة  إكستـنكشـن ريبيـلي
دافعة عن الـبيئة االثـن جسر ا
تـاور بـريدج  الـشـهـيـر في لـندن
مــا أثّــر عـلـى حـركــة الــســيـر في
العـاصمـة الـبريـطانـية وذلك في
ســـيــــاق أنــــشــــطــــة عـــلـى مـــدار
أسبوع هـدفها تسـليط الضوء

. ناخي الطار على الوضع ا
وكتـبت شـرطة لـنـدن في تغـريدة
عــلى حـســابــهـا عــلى تـويــتـر أن
نــشــطــاء اســتــخــدمــوا شــاحــنـة
صـغـيـرة وعـربـة مـقـطـورة لـقـطع
الـطــريق. وتـمـدّد الـبــعض مـنـهم
عــلى اجلــانب الــشــمــالـي لــتـاور
بـــريـــدج مـــا تــســـبّب بـــزعـــزعــة

إضــافــيــة .  وكــان االثــنــ يــوم
عــطــلــة رســـمــيــة في إنـــكــلــتــرا.
وأوفدت الشرطة عناصرها  على
وقع بـهدف الفـور تقـريبـا  إلى ا
ـعـاودة حركـة السـير. السـماح 
وقالـت  نحـذّر الـذين يتـظـاهرون
من أن قـطع الـطــرقـات عـمل غـيـر
مقبول وعلـيهم أن يتفرّقوا. وإذا
لم يـغـادروا فـسـيـتمّ تـوقـيـفـهم .
وأطلـقت  إكـستـنـكشن ريـبـيلـي
الـتي تـعـنى بـالـدفـاع عن الـبـيـئة
ـــاضي ســـلــســـلــة من االثـــنــ ا
مـتدّة التـظاهـرات والتـحركـات ا
ــــطــــالــــبــــة عــــلى أســــبــــوعــــ 
احلـكــومـات بـالــتـحـرّك  بــسـرعـة
عاجلة  من أجل التصدّي للتغير

نـاخي. وغـالبـا مـا تسـعى هذه ا
الــــشــــبــــكــــة الـــتـي شُــــكّــــلت في
بــــريـــطـــانـــيـــا ســـنـــة  2018إلى
ـدني إلبـراز تـقاعس الـعصـيـان ا
احلـكومـات في مـواجـهة الـتـغـير
ــنــاخي. ويــربط جــســر الــبـرج ا
ال واألعمال (تاور بريدج) حيّ ا
في لـنـدن (ســيـتي) بـحيّ سـاذرك
ــقــابــلــة من نــهــر فـي الــضــفّــة ا
ــنــشـأة الــتــيــمـز. وكــانت هــذه ا
شـيّدة ب  1886و 1894تـعدّ ا
في تـــلك الــفــتـــرة  أطــول جــســر
مـتـحـرّك وأكـثـر اجلـسـور تـطوّرا
عــلى اإلطالق  بـحــسب مــا جـاء
ـوقع اإللــكــتـروني لــتـاور عــلى ا

بريدج
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{  باريس-فيلبانت (فرنسا) (أ ف
ب)  –كـان الـسيـر مـزدحمـاً كـعادته
فـي بـاريس االثــنــ لـكنّ اجلــديـد
تـمثل في حتديد الـسرعة القصوى
بــثالثـ كــيـلـومــتـراً في الــسـاعـة
وهــو إجــراء يــهــدف إلـى حتــسـ
الــــسالمــــة واحلــــد من الــــتــــلـــوث
الــضـوضـائي لـكـنه يــثـيـر خـشـيـة
الـــبـــعض مـن  تـــعــقـــيـــد  إضـــافي

رورية.  للحركة ا
فـي سـاحـة سـانـت أوغـوسـتـان في
قـلب العاصـمة تمـكنت مـجموعات
ـشاة وراكبي الدراجات الهوائية ا
ــرور أمــام الــســيــارات عــنــد مـن ا
اإلشـــارة احلـــمـــراء ثم انـــطــلـــقت
ــركـبـات مـجـدداً نـحـو األوبـرا أو ا
سـاحة ليتـوال بسرعة لـيست أبطأ
من األيـام األخـرى تـتـعـرج بـيـنـهـا

الـدراجات الـناريـة وتلك الـبخـارية
شهد الباريسي التقليدي. مـكملة ا
 وقـال بيار موريزو الذي كان يعبر
الــســـاحــة بــالــدراجـــة الــهــوائــيــة
مـتـوجـهاً إلى مـقـر عـمله  ال نـشـعر
بـالفارق بعد ألن تـطبيق القرار بدأ

للتو .  
وأضاف  الدراجات الهوائية باتت
مـوجـودة أكثـر فأكـثر ومـساراتـها
مـوجودة في كل مكـان وهي تسير
قــــريــــبـــاً جــــداً من الــــســــيـــارات 
وبـالـتالي  سـيـوفر إبـطـاء السـرعة
ـــروريــة درجــة أكـــبــر من األمــان ا

ستخدمي هذه الدراجات.   
كــانت  مـنـاطق الـ30 تــشـكّل أصالً
ـئــة من بـاريس لــكـنــهـا  60 فـي ا
ـديـنة بـأكـملـها امـتـدت اآلن على ا
بـاســتـثـنـاء عـدد قـلـيل من احملـاور

الـرئـيـسـيـة كشـارع الـشـانـزيـلـيزيه
الـــشــهــيـــر الــذي تـــبــلغ الـــســرعــة
الــقـصـوى فـيه  50 كــيـلـومـتـراً في
الـسـاعة أو الـطريق الـدائريـة التي
حتــيط بــالــعــاصــمــة حــيث تــبــلغ
ـسـمـوح بـهـا الـسـرعـة الـقـصـوى ا

 70كيلومتراً في الساعة. 
 قيد جديد 

والحـظ اسـمــاعــيل شـكــيــمي الـذي
يـعمل سـائق سـيارة أجـرة منذ 28
عـــامــاً أن  الــقـــيــادة بـــســرعــة 30
رات كـيـلـومـتـراً في الـسـاعـة في 
احلـافالت لـيـست أمـراً سـهالً  هو
الـــذي كــان يــســتــطـــيع في الــيــوم
الـــســـابق الـــســـيــر بـــســـرعــة  50
ــــســــارات كـم/ســــاعــــة في هــــذه ا
اخملــصـصـة لـلــبـاصـات وسـيـارات

التاكسي. 

نــيـويـورك (أ ف ب)  –أعــلـنت  آبل
ــوفـونـيك عـن شـراء مـنــصـة  بـرا
ـــوســـيـــقى ـــتــــخـــصّـــصـــة فـي ا ا
الـكالسـيكـية عـلى أن تـطلق الـعام
ــقـبل تـطــبـيـقــا مـخـصّــصـا لـهـذا ا
ـوسـيـقي في خـطـوة هي الـنـمط ا
األولـى من نـوعــهـا لــلـشـركــة الـتي
وسيقية على اقـتصرت عروضها ا
خدمة  آبل ميوزيك . ورفضت  آبل
 الــردّ عـلى أســئـلــة وكـالــة فـرانس
بـرس بشـأن كلـفة االسـتحـواذ على
ـنـصّـة ــوفـونـيك . وتـسـعى ا بـرا
األمـــــيـــــركـــــيــــة الـــــهـــــولـــــنـــــديــــة
ـوفـونـيك  الـتي أطـلـقت سـنة بـرا
 2018إلـى تـــــــقــــــــد بـــــــديـل عن
اخلـدمـات الـكـبـرى لـلـبثّ الـتـدفـقي
ـــوســيــقي عــلـى اإلنــتــرنت وهي ا
تـوفّـر نـوعيـة صـوت أفـضل بكـثـير
ومـجموعة أعمـال كالسيكية أوسع
وأكـثـر تـرتيـبـا. ولم يـخف تـوماس
دير الـعام للشركة وأحد سـتيفنز ا
مـؤسـسيـهـا يومـا أمـله في أن يرى
أحــد عــمــالــقــة الــقــطــاع يــشــتـري

منصّته.  
واعــتــبـــارا من االثــنــ لن تــقــبل
ـــشـــتـــركـــ اجلــدد اجملـــمـــوعـــة ا
وســتـتـوقّف عن الـعــمل مـؤقـتـا في
الـسـابع من أيـلول/سـبتـمـبر وفق
. مـا جاء في البيان الصادر االثن

وســــيــــعــــرض عــــلى مــــشــــتــــركي
ـوفـونـيك  اشـتـراكـا مـجـانـيـا بـرا
ـدّة سـتـة أشـهـر في  آبل مـيـوزيك
ـوسـيقى بـانـتـظار إطالق مـنـصّة ا

الكالسيكية من  آبل  في .2022
وكــشـــفت اجملــمــوعــة األمــيــركــيــة
لــــوكـــالـــة فــــرانس بـــرس أن هـــذه
اخلـدمة اجلـديدة سـتُعـرض بسـعر
 9,99دوالرات فـي الـــــشــــهـــــر في
مـــقـــابل  14,99دوالرا شـــهـــريــا لـ

وفونيك  راهنا. برا
وتـعهّد أوليفر شوسر نائب رئيس
 آبـل ميوزيك  و بيـتس  في البيان
 تــــقــــد خـــــدمــــة مــــخــــصّــــصــــة
لـلـمـوسيـقى الـكالسـيـكيـة سـتـكون

فعال األفضل في العالم .
ولــيــست  بـرامــوفــونـيك  اخلــدمـة

ــــتـــخــــصّــــصـــة في الــــوحـــيــــدة ا
ــوســيــقى الــكالسـيــكــيــة بــالـبثّ ا
الـــتــدفــقي. فـــمــنــذ الــعــام ?2015
ـانـيــة  آيـداجـيـو  عـلى تــهـيـمن األ
ّ حتــمــيــلــهــا 1,8 الــقــطــاع وقــد 
مــــلــــيـــون مــــرّة بـــحــــسب مــــوقع
ــتــخـصّـص في هـذا تــيــكــرانش  ا

الشأن. 
وتـعرض  آيداجيو  خـدمة مجانية
مـع إعالنـــات وبــــدون إمـــكــــانـــيـــة
الــبـــحث وأخــرى مــدفــوعــة األجــر

بسعر  9,9دوالرات في الشهر.
 ولـم تــعــد  آبـل  تــكـــشف عن عــدد
ـشـتـركـ في  آبـل ميـوزيـك  مـنذ ا
حــــزيـــران/يـــونـــيـــو  2019عــــنـــد
إعـالنــهـــا عن تـــخــطّـي عــتـــبــة 60
مليون مستخدم يدفع اشتراكات.

{ باريس (أ ف ب)  –شددت األ
ــتّـحـدة في تـقـريـر أصـدرته امس ا
عن مـنـطقـة آسيـا واحمليط الـهاد
ـهـاجـرة هي من عــلى أن األنـواع ا
األكـثر تأثراً بالتـلوث البالستيكي
ودعـت إلى اتـخــاذ إجــراءات أكــثـر
لـلـحدّ من نـسبـة النـفايـات حلمـاية
ــيـاه هــذه احلـيــوانـات كــدالفـ ا

العذبة واألفيال.
وتـسـلّلت اجلـزيئـات الـبالستـيكـية
إلـى أبــــعــــد مـــــنــــاطق الـــــكــــوكب
واكــتُـشـفت أجــزاء صـغـيــرة مـنـهـا
داخـل األسمـاك فـي أعمـاق احملـيط
الــهـاد وفي جــلـيــد بـحـر الــقـطب
الــشـمــالي. وركّـزت الــدراسـة الـتي
ــتــحـدة أعــدّتــهـا اتــفــاقــيـة األ ا
ــــهـــــاجــــرة من حلـــــفظ األنـــــواع ا
احلــــيــــوانـــات اآلبــــدة عـــلـى آثـــار
الـــبـالســـتـــيك عـــلى احلـــيـــوانـــات
الـنـهـريـة  والـبـرّيـة والـطـيور الـتي
الحظ الـبـاحثـون إن تـأثّرهـا بـأزمة
ــتــفـاقــمــة غـالــبــاً مـا الــنــفـايــات ا
يـخـضع لـتـجـاهل. وقـد تـكـون هذه
اخملـــلــوقـــات أكــثـــر عــرضـــة آلثــار
ـرتبـطة به ـلوثات ا الـبالستـيك وا
كـونهـا تعـيش في بيـئات مـختـلفة
لوثة. ـناطق الصـناعيـة وا مـنها ا

وأورد الـبـاحـثـون تقـديـرات تـشـير
إلـى أن الـيـابـسـة مـصـدر نـحو 80
ئـة من البالسـتيـك الذي ينـتهي بـا
طاف في احملـيطات إذ تؤدي بـه ا
األنـهار دورًا رئـيسـيًا في نـقل هذه
الــنــفــايــات من الــبــرّ إلى الــبــحـر.
وصـــدر الـــتــــقـــريـــر قـــبل أيّـــام من
ي لـالحتـاد الـدولي ــؤتـمــر الـعـا ا
حلـفظ الـطبـيعـة الـذي سيـدعو إلى
الـقضـاء على الـتلـوث البالسـتيكي
ــيــاه بــحــلــول الــعـام 2030. فـي ا
وقـالت األميـنة الـتنفـيذيـة التفـاقية
ـــــهـــــاجـــــرة من حـــــفـظ األنـــــواع ا
احلـيـوانـات اآلبـدة آمي فـرانكل إن
ـعـاجلـة هـذه ـتّـخـذة  اإلجــراءات ا
يـة كانت أقل بـكثـير الـقضـيـة العـا

ا هو مطلوب .
وأضـافت  لـقـد كـان الـتـركـيـز حتى
اآلن عـلى تنظيف محيطاتنا ولكن
هـــذه اخلـــطـــوة جـــاءت مـــتـــأخّــرة
. نـحن بحاجـة إلى التـركيز أسـاساً
عـلى احللـول والوقـاية من الـتلوث

صدر .  البالستيكي من ا
ــتـــحــدة ويـــســـلّط تــقـــريـــر األ ا
الـضـوء عـلى حوضَـيْ نهـر الـغاجن
رّ في الهند وبنغالدش  —الـذي 
رّ في  —ونهر ميكونغ  —الذي 

ار والوس وتايالند الـص وميـا
وكــمــبـوديــا وفــيـتــنـام  —الــلـذيْن
يـساهمان معًا بنحو  200ألف طن
مـن الـــتـــلـــوث الـــبالســـتـــيـــكي في
احملــيط الـهـنـدي واحملـيط الـهـاد
كـل عام. واعـتـبـر أيضًـا أنّ مـعدّات
ــرمــيّــة في احملــيــطــات الــصــيــد ا
تــــشــــكّـل خــــطــــرًا كــــبــــيــــرًا عــــلى
كن احلـيـوانات الـبحـريـة بحـيث 
ـاء أن تــعـلق فـيه وحتـصـر حتت ا
ّـا يـشـكّل ـة  بــسـبب شـبـاك قــد

خــــطـــــرًا عــــلى دالفــــ إيــــراوادي
ودالف نهر الغاجن خصوصًا.  
وأبـرز الــتـقـريـر أيـضًـا أن الـطـيـور
ــهـــاجـــرة كــطـــيــور الـــبــحـــريـــة ا
الـقـطـرس قد ال تـتـمكّـن من تمـيـيز
الــبـالســتــيك من الـــفــريــســة عــنــد
كـن تالياً الـطيران فـوق احمليط و
أن تــأكل من طـريق اخلــطـأ الـقـطع
الـعـائـمـة فـيـتـراكم البـالستـيك في
أحـشـائهـا في مـا بـعد ويـنـتقل إلى

صغارها.
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