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قـتل 11 شـخـصـا عـلى األقلّ حسب
حـصــيـلـة أولـيـة وأصـيب عـشـرات
آخـــرون بــجـــروح في فــيـــضــانــات
جنــمت عن أمــطــار غــزيــرة ضـربت
أربـيل فجر امس اجلمـعة كما أفاد
محافظ أربيل اوميد خوشناو  في
حـ حـذّرت السـلطـات من احتـمال
حــدوث فـيـضــانـات إضـافــيـة.وقـال
سؤول إن (الفيضانات بدأت عند ا
ـقتل الـسـاعة الـرابـعة وتـسبـبت 
11 شـخصا بينهم نساء وأطفال)
مـوضــحـاً أن (الـسـيـول تـركـزت في
أحــيــاء شــعـبــيــة واقــعــة في شـرق
أربـيل وسبّبت كـذلك أضرارا مادية
كـبيـرة).وأضاف أن (أربـعة عـناصر
ـدني أصـيبـوا بجروح من الـدفاع ا
ياه سيارتهم" أثناء بـعدما جرفت ا
).من مــحــاولـتــهم إنــقـاذ مــواطــنـ
ـتـحـدّث بـاسـم الـدفاع جـهـته قـال ا
ــدني فـي أربــيل ســركــوت كـراش ا
لـــفـــرانس بـــرس إن (احلـــصـــيـــلـــة
األولـــيــة هي مـــقــتل  8 أشـــخــاص
تــوفي أحـدهـم حـ ضـربـه الـبـرق
واآلخــــــرون قـــــضــــــوا غـــــرقــــــاً في
بـيـوتـهم).وحتـدّث عن (مـفـقودين ال
يـزال الـبـحث جـارياً عـنـهم لـذلك قد
يــكــون عـــدد الــضــحــايــا مــرجــحــاً
بـــاالرتـــفـــاع). وأضـــاف أن (هـــنــاك
مــــواطــــنــــ اضـــطــــروا إلـى تـــرك
ـاديــة كـبــيـرة بــيـوتــهم األضــرار ا
جـــداً). وقــال شـــهــود عــيـــان انــهم
شـاهـدوا (في أحـد ضـواحي أربـيل
ـوحـلة ـياه ا بـركـاً جتمـعت فـيهـا ا
عـلى الطرقات. وعلى أطراف بعض
ـيـاه شـاحـنـات الـشــوارع جـرفت ا
وحــافالت تـكـدّست قــرب بـعـضـهـا
الـبـعض أو قـلـبت). وحـذّر احملـافظ
في بـــيـــان (الــســـكــان من مـــغــادرة
واطن مـنازلهم). وقـال (نطالـب ا

إذا لم يـكن هناك عـمل ضروري ألّا
يـــخـــرجــوا من مـــنـــازلـــهم وخــارج
مــديــنــة أربــيل إذ يــتــوقـع هــطـول
أمـطار إضافيـة وتوجد مخاوف من
ـديـنة ـركـز ا حـصـول فـيـضـانات 
وأطــرافـهــا).وأضـاف (هـنــاك حـالـة
تــأهبّ لـدى قـوات األمـن والـشـرطـة
ـدني والـفـرق الـصـحـيـة والـدفـاع ا
والـبلـديات في األقـضيـة والنواحي

). وكانت واطن لـتلقي اتصـاالت ا
ـتـضررة فـي أربيل ـنـاطق ا أكـثـر ا
دارتــــو ومـــــام زاوا وقــــوشــــتــــبــــة
وروشـنـبيـران وغيـرها من مـناطق
ا إذ اجتاحتها السيول اجلارفة 
أدى إلى مصرع  11شـخصا بينهم
طـفل يـبـلغ من الـعـمر عـشـرة أشـهر
ـــيــاه فـــقط. وقـــال الـــشــهـــود أن (ا
اجلــارفــة سـحــبت الــطـفـل الـذي لم
يـــعـــثـــر عـــلـى جـــثـــته حـــتى اآلن).
وخـلفت الفـيضانـات أضرارا مادية
ــواطـنـ وفي كــبـيـرة فـي مـنـازل ا
ــــرافق الــــعــــامــــة. وقـــال رئــــيس ا
حـكــومـة إقـلـيم كـردسـتـان الـعـراق
مــــســــرور الـــبــــارزانـي في بــــيـــان
(بــــــأسف بــــــالـغ تــــــوفي عــــــدد من
ـــواطـــنـــ نـــتـــيـــجـــة الـــســـيــول ا
والـفـيـضـانـات الـتي تـشـكـلت بـفعل
األمـطار الـغزيـرة وضربت عددا من
ـنـاطق في مـديـنـة أربـيل الـقــرى وا
وتـسـببت بـخـسائـر مـادية كـبـيرة).
وأكـد الـبـارزاني أنه (وجّه اجلـهات
ـعـنـيـة بـإتـخـاذ اجـراءات سـريـعة ا
ــــــتــــــضـــــرريـن من ــــــســـــاعــــــدة ا
الـفـيضـانات وفـعل مـا يلـزم لتـأم
احــتــيــاجـاتـه). كـمــا عــقــد مــجـلس

وزراء االقليم اجتماعا طارئا.
وكــانت هـيــئـة األنــواء اجلـويــة قـد
تـوقـعت اخلـمـيس تـعـرُّضَ مـناطق
شـــرق الـــبالد الى ســـيــول فـــيـــمــا
أشـــارت إلى تـــعـــرُّض مــنـــاطق في
صـالح الـــديـن الى ســـيــــول. وقـــال
مـدير إعالم الـهيئـة عامـر اجلابري
إن (الـبالد سـتتـعـرَّض خالل األيام
ـقبلة  مـنخفضـ جوي قادم ا
من الــــبــــحـــر األحــــمــــر والـــبــــحـــر
ـــتـــوسط) مـــبـــيـــنـــاً أن (بـــعض ا
ـناطق الـوسطـى ستـشهـد أمطاراً ا
خــفـيـفـة الـى مـتـوسـطــة الـشـدة مع
ـنخـفض بـحلـول الـليل إذ تـعـمُّق ا
سـتـكـون األمـطـار متـوسـطـة الـشدة
ـنـاطـق الشـمـالـيـة والـوسـطى في ا
بــيـنـهــا مـنــطـقـتــا بـيـجـي وتـكـريت
اللتان ستشهدان عواصف رعدية).
وتــــابع أن (امس  اجلــــمـــعـــة بـــدأ
ـنـخـفض اجلـوي بـاالنـحـسـار عن ا
ــنـــاطق الــوســطى بـــعــد الــظــهــر ا
ويـتــجه تـأثـيـره نـحـو شـرق الـبالد
لـتشـهد مـناطق الـشمـاليـة الشـرقية
من الــبالد أمــطــار مـتــوســطـة ومن

الصـحية بـعد حزمـة أوليـة بلغت
 10مــــلـــيـــارات دوالر قــــدمت في
بــــدايــــة الــــوبــــاء كــــمــــا ذكّــــرت
مــــورثي.ومــــضت تـــقــــول "ثـــمـــة
حـوالى  100مــلـيــون جــرعـة من
الـلقـاحـات سـلمت بـفـضل تـمويل
من الـبـنك الـدولي" و"هـنـاك نـحو
 300مليـون جرعة (إضـافية) من
وجب عقود اللقاحـات ستسـلّم 
يـتم الـعمل عـلـيـهـا".كـذلك أشارت
إلى إحجام في الدول النامية عن
تلقي اللقاحـات قائلة "هناك تردد
في احلصـول عـلى اللـقـاح. يجب

أال نقلل من شأن هذا األمر".

الدولية.لكن التـفاوتات كبيرة إذ
ـــئـــة في الـــدول لــقّح  67,45بـــا
ـئـة الـغــنـيـة فـي مـقـابل  4,36بـا
فـقط في الـدول الـفقـيـرة.وتـعـتـبر
ـــئـــة أســـاســـيـــة عـــتـــبـــة  70بـــا
لـلـسيـطـرة عـلى الـوبـاء. وأعربت
يـة أخـيرا مـنظـمـة الـصحـة الـعـا
عن أسفها ألن هذه العتبة لن يتم
الوصـول إليـها قـبل العام 2024
ــعــدل احلــالي في إفــريــقــيــا بــا
ـسـتـوى الـتـلـقـيح.وكـرّس الـبـنك
سـاعدة الدولي  20ملـيـار دوالر 
الـــبــلــدان الـــنــامــيـــة عــلى شــراء
الــلــقـاحــات وتـعــزيــز أنـظــمـتــهـا

ـــــــــقـــــــــبل قـــــــــد ال الـــــــــعـــــــــام ا
يتحـقق.وأوضحت مامـتا مورثي
نائبة رئيس التنمية البشرية في
البـنك الدولي ردا عـلى سؤال في
مــؤتــمــر صـحــفي افــتــراضي في
ـرحـلـة لـيس واضـحـا ما (هـذه ا
إذا كان هـذا الهـدف سيـتحقق أم
ال). وأضـــافت (بـــالـــطــبـع شــراء
الـلـقـاحات ونـشـرهـا قـد يـتـسارع
قـبل). بـحـلـول مـنـتـصف الـعـام ا
في الــوقت الـــراهن لــقّح أقل من
نـــصف ســـكـــان الــعـــالم بـــقـــلــيل
ـئة بـحـسب الـبـيـانات  44,95بـا
نظمات التي جمعتها ونشرتها ا
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ســــجـــلت وزارة الــــصـــحـــة 537
اصــابــة بــفــايــروس كـورونــا في

جميع احملافظات امس.
وقف الـوبـائي الـيومي وكشـف ا
عن وفـاة  12شــخــصــا نــتــيــجـة
مـضـاعـفـات الـوبـاء وشـفـاء 688
مصابا في حـصيلة تعـد مرتفعة

قياسا بااليام السابقة.
وكــــانت مــــســـؤولــــة في الــــبـــنك
الـدولي قد قـالت إن هـدف تـلـقيح
ــئــة من ســكــان الــعــالم  70في ا
ضد كـوفيد- 19بحلـول منتصف
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ـسـاج احلـفالت الـراقـصـة او دور ا
والبارات وما شاكل ذلك بل كل ذلك
انــهــيـــار حــقــيــقي لـــلــجــمــيع ولــو
تـدريـجـيـا لـيـتـفـشى الـوبـاء وااليدز
وتـنحل العوائل ويـنفرط العـقد كما

يعبرون).
وكـان الـعـشـرات من رافـضـي اقـامة
احلــفالت الـغــنـائــيـة في بــغـداد قـد
تـظاهـروا اخلمـيس احتـجاجـا على
مــا وصـفــوه بـاجلــنـون والــفـسـوق
الـذي يـصـاحـبهـا. واقـتـحـمـوا مول
(الـســنـدبـاد) الـذي احــتـضن حـفـلـة
ـطرب ـطربـة الـلبـنانـيـة اليـسا وا ا
ــصـري مــحــمـد رمــضـان رافــعـ ا

نددة. الرايات والالفتات ا
رجع الـديني السيد  ونـشر مكتب ا
عـلي السيستـاني فتوى بشأن حكم
االحـتـفـال بــالـكـريسـمس من خالل
سـؤال مفـاده هل يجـوز أن نحـتفل
ـــيالديـــة? وقـــال بـــرأس الـــســـنـــة ا
الـسـيـسـتـاني (ال مـانع مـنه فـي حدّ
ذاته نـعم إذا كان يقـترن بشيءٍ من
الــــفــــســــاد أو تـــرويـج الــــضالل لم

يجـز).

حب الــوطـن. واضــاف ان (عــراقــنـا
ــثل تــلك احلــفالت لــيس بــحــاجــة 
ـــا ال والـــبــــذخ وصـــرف االمـــوال 
طــائـل مــنه بـل بــحــاجـــة لالعــمــار
واخلــــدمــــات واالمن واالســــتــــقالل
بــعـــيــدا عن االحــتالل والـــتــطــبــيع
واالفـكـار واالهـواء الـغـريـبـة. وعلى
شبابنا الواعي التمييز ب احلرية
وبـ االنحالل كما ويجب ان يقدم
صالح مـصالح البـلد العامـة على ا
الشهوية واالنحاللية التي يتحجج
بـهــا الـبـعض ويـعــتـبـرهـا ردا عـلى
الـتــشـدد الـداعـشي واالرهـابي ظـنـا
مــنه انـهــا من مـتــبـنــيـات االسالم..
واالسالم مــــنـــهــــا بـــراء). واكـــد ان
(االعـتـدال مـابـ الـتـشـدد والـعـنف
من جــــــهـــــة ومـــــا بــــــ االنـــــحالل
واالرتـمــاء بـ احـضـان الـشـيـطـان
االكــبــر من جــهـة اخــرى.. فــجل مـا
يـهـمنـي هو صـالح الـعامـة واحـياء
الـشبـاب من خالل العـلوم والـثقـافة
والــعـــمل الــصــالـح الــعــام من اجل
بـناء الـعراق واعـماره). مـشيرا الى
ان (الــوطن اليـبــنى بــالـبــوبـجي او
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دعـا رئيس الـتيار الـصدري مـقتدى
الــصـدر الـى اسـتــلـهــام (الــتـجــربـة
ــصــريــة  اجلــديــدة) في االعــمــار ا
واخلــــدمــــات (مـن اجل الــــتــــطــــور
الــــتــــدريـــجـي لــــلـــبـالد ومن خالل
ـتــبـنــيـات واالفـكــار الـتي (بــعض ا
ـصــري عـبـد اوعــز بـهــا الـرئــيس ا
الــفــتـاح الــســيــسي بــعــد ان كـانت
مـصـر حتت االنـقـاض واالن حتاول
كـفـكـفـة جـراحهـا واعـمـار مـا انـدثر
مــنـهـا بــخـطط مــدروسـة ومـنــظـمـة
وبــرقــابــة صـارمــة وخــطــة امــنــيـة
حتـــاول من خاللـــهــا ابــعـــاد شــبح
االرهـاب والتطـرف واعطاء اجليش
ـصري دوره في ذلك). لكن الصدر ا
في تـغـريـدة صالـح محـمـد الـعراقي
وزيـر الـقائـد اطلـقت امس رفض ما
وصف (اسـتيراد احلفالت الراقصة
الـتي التـتوافق مـع دينـنـا واعرافـنا
اجملـتمعية في عراقنا احلبيب فهذا
االمـر بـعيـد كل البـعـد عن التـعاطي
بـعــقالنـيـة وبـعــيـدة عن الـواقع عن
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ــدني اســتـخــدمـت فــرق الـدفــاع ا
اجـــــهــــــزة ومــــــعـــــدات االنــــــقـــــاذ
الهـيدرولـيكيـة لتـتمـكن من إخراج
أربعـة جثث من بـ حطـام مركـبة
نـوع أوبـامـا اصـطـدمت بـشـاحـنـة
حـمل اصــطـدمـت بـشــاحـنــة حـمل
عـلى طــريق بـغــداد الـكــوت. وقـال
شـهـود عـيـان ان (الـفـرق اضـطرت
ــعــدن وابــعــاد حــطــام الى قص ا
ــركـبــة الــصــالــون لــتـتــمــكن من ا
حتريـر اجلـثث وتـأمـ الـنقل الى
دائرة الـطب الـعـدلي في مـحـافـظة
واسط وتـسـلـيـمـهـا اصـولـيـاً وفق

ـتــبـعـة). االجـراءات الـقــانـونــيـة ا
وتـمكـنت مـديـريـة مـنـفـذ مـيـناء أم
قـــــصـــــر األوسط بـــــجـــــهـــــودهـــــا
ومـعـلومـاتـهـا اخلـاصـة من ضـبط
وإحالة عـجله نوع هـينو سـطحية
خـارج احلـرم الــكـمــركي مـخــالـفـة
لشروط وضوابط االستيراد.وبعد
الـكــشف والــتــدقـيق تــبــ وجـود
ــذكـور تالعب في رقم الــشـاصي ا
ــعـامــلــة الــكــمـركــيــة بــهـدف في ا
تـغــيـيـر مــوديل وصــنف الـعــجـلـة
(هينو سطحية) التي حتمل عجلة
أخـــرى مع قـــمــــارة ثالث عـــجالت
ال الـعام. وهذا مـا سبب هـدرا بـا
وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس

انه ( تــنـــظــيم مـــحــضـــر ضــبط
أصولي وإحالة الكـيفية إلى مركز
ـوضوع شرطـة الـكـمـرك لـعـرض ا
عــــلى أنــــظــــار الــــســـيــــد قــــاضي
الــــتـــحــــقــــيق التــــخــــاذ اإلجـــرات
ـــقــصــرين). الــقــانــونـــيــة بــحق ا
واوقفت شـعبـة الشـؤون النـسوية
بقـسم الشـرطة اجملـتمـعيـة لوزارة
الداخـلـية حـالـة ابـتزاز الـكـتروني
مارستهـا إحدى النـساء في بغداد
بـــحق عـــشـــيـــقـــة زوجـــهـــا عـــبــر
تــهـديــدهــا بــنــشــر صــورهـا عــلى
مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
مـقــابل قــطع عالقــتــهـا بــزوجــهـا.
وقــال بــيــان امـس ان (الــعــمــلــيــة

جــاءت عـــلى خـــلــفـــيـــة مــنـــاشــدة
الـضــحـيــة الــشـرطــة اجملـتــمـعــيـة
بـــالــتـــدخل النـــقـــاذهـــا من حـــالــة
االبتزاز اإللكتـروني التي تتعرض
لـــهــــا من قــــبل إحــــدى الـــنــــســـاء
بـتـهـديــدهـا بـنـشــر صـورهـا الـتي
وجدتها بهـاتف زوجها على فيس
فرزة بوك). وفي االثنـاء اتخـذت ا
النسـوية اإلجـراءات الالزمة بحق
ــبـــتــزة بـــعــد حـــذف مــحـــتــوى ا
االبتزاز وتأمـ حساب الـضحية.
واصـدرت مـحـكـمـة جـنـايـات بـابل
حـكـمــ بـاإلعـدام بـحـق مـجـرمـ
اثـنــ من جتـار اخملــدرات فـيــمـا
كشفت عن ضبط كميات كبيرة من
مسـحـوق الـكـريـسـتـال بـحـوزتهم.
وذكـر مجـلـس القـضـاء األعـلى في
بـيـان ان (مـحـكــمـة جـنـايـات بـابل
أصـدرت حـكــمـ بـاإلعــدام شـنـقـا
وت بـحق مـجـرمـ اثـن حتـى ا
يـتـاجـرون بــاخملـدرات) الفـتـا إلى
أن (القبض عـلى اجملرمـ  بعد
عـمــلــيـة امــنــيـة نــوعــيـة في ثالث
محـافـظـات حتت إشـراف الـقـضاء
أســفـــرت عن ضـــبط اثـــني عـــشــر
كيـلوغـراما من مـخـدر الكـريسـتال
بحوزتهم). وتابع أن (احلكم يأتي
ـادة  /27أوال اسـتــنــاداً ألحـكــام ا
ــؤثــرات من قــانـــون اخملــدرات وا

العقلية رقم  50 لسنة 2017).
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وحلــســاب ذات اجلـولــة انـتــهى لــقـاء فــريق الــنـفـط مع ضـيــفه فــريق  زاخـو
بالتـعادل السلـبي من دون اهداف بينـما انتـهى لقاء فريق  سـامراء وضيفه

فريق  الديوانية بتعادل الفريق سلبيا من دون اهداف .
ـضيفه فـريق  نوروز بنـتيجـة ثالثة أهداف وحسم فريق الـشرطة مـواجهته 

باراة التي احتضنها ملعب السليمانية. مقابل هدف  في ا
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جـرت أمس اجلمـعة أربع مـواجهـات ضمن مـنافـسات اجلـولة الـثالـثة عـشر
متاز لكرة القدم. للدوري ا

وتـمكن فـريق النـجف من الفـوز عـلى مضـيفه فـريق نفط مـيسـان بهـدف من
دون رد .
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اســـهم في ارتـــفــاع مــســـتــويــات
العـنف اجلسدي واجلـنسي وفي
ــارســات ادت بــروز ظـــواهــر و
الى ارتـكـاب جـرائم خـطـيـرة ضد
الــنـســاء). ووجه رئــيس الـوزراء
مــصــطــفى الــكـاظــمي بــتــطــبـيق
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اعـلن رئــيس مـجــمـوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبزاز ا
مـــســاء اخلـــمــيـس عن تــبـــنــيه
االميرة مر والتـكفل بعالجها
داخـل الــــعــــراق او خــــارجه ان

تطلب االمر.
وكـانـت قـد تـفــاعـلت فـي بـغـداد
قضـية تشـويه طالـبة في مـعهد
ـادة التيزاب الفنون اجلـميلة 
من قــبـل شــاب رفــضت الــزواج
مـــــنـه في قـــــضــــــيـــــة تـــــعـــــود
مالبـســاتـهـا الى عــشـرة اشـهـر
ســابـقــة قـبل ان تــلـجــأ عـائــلـة
الـــضـــحــيـــة الى الـــرأي الـــعــام

لتأخر القصاص.
وضـــــجت مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجـتـمـاعي بـاالف الـتـدويـنـات
الــتي عـــبــرت عن دعم الــشــابــة
مـــر الــتي تـــعــرض وجـــهــهــا
فــيـــمــا طــالب حلـــروق كــبــيـــرة
ـعــنــيـة مــدونــون الـســلــطــات ا
ة الـبـشـعة بـالـتحـقـيق بـاجلـر
والـــقــاء الـــقــبض عـــلى اجملــرم

وانزال اقسى العقوبات عليه.
واكد مـدونـون في ذات السـياق
رأة ان (غـيـاب قـانـون يـحمـي ا
من اعـمــال الـعـنف االنــتـقـامـيـة

اقــصى الــعـقــوبــات الـصــارمـة
ـة احـراق ضـد مــرتـكــبي جــر
فـيـمـا اكـد مجـلس وجه  مـر 
الـــقـــضـــاء االعـــلى اســـتـــمــرار
االجراءات الـتحـقيـقيـة في هذا

اخلصوص.
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وأضــاف ايــشــوع أن (الــوفــد نـاقـش خالل الــلـقــاءات أوضــاع الــعــراقــيـ
تـواجدين فـي اخمليـمات وضـرورة معـامـلتـهم وفق مـباد حـقوق اإلنـسان ا
ـواثـيق الـدولـيـة واعـتـبـار هـؤالء ضــحـيـة لـعـصـابـات االجتـار بـالـبـشــــــر وا
ـهــربـ واسـتــغاللـهم من قــبل دولـة بـيـالروسـيـا وإرســالـهم الى االحتـاد وا

األوروبي). 
وأكـد ايـشـوع أن (الوفـد شـدد عـلى مـبـدأ الـعـودة الـطوعـيـة لـلـراغـبـ مـنهم
وتـــســــهـــيل مــــهـــمــــة عـــودتــــهم إلى الــــعـــراق من خـالل اصـــدار الــــوثـــائق
وافقة على إعادتهم قسريا بأي شكل ستمــسكات الرسمية لهم وعدم ا وا

من األشكال) .
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تابعة أوضاع العراقي هجرين وفدا إلى بولنـدا  اوقدت وزارة الـهجرة وا
العالق على احلدود البيالروسية البولندية.

وقال رئيس الوفد  معاون مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة دريد
ـعنـيـ في احلكـومة جمـيل ايشـوع  إن (الـوفد أجـرى لقـاءات مكـثـفة مع ا
البـولنـدية حـيث جرى لـقـاء مع مسـؤول دائرة الـشرق األوسط وأفـريقـيا في
وزارة اخلـارجـيـة الـبـولـنـديـة وقـيـادة قـوات إدارة احلـدود لالحتـاد األوروبي
وقـيـادة قـوات إدارة احلـدود الـبــولـنـديـة بـاإلضـافـة إلـى لـقـاء مـجـمـوعـة من
ـنـظمـة الـدولـيـة للـهـجـرة واالحتاد ـعـنـية كـا نـظـمـات الـدوليـة واإلنـسـانيـة ا ا

الدولي للصليب األحمر البولندي). 
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نتجات النفطية أكدت شركة توزيع ا
ابـقــاء اسـعــار الـبـنــزين دون تـغــيـيـر
وتـنفي زيادة اسعـارها  وخصوصاً
فـي مــحـــافــظــات نـــيــنـــوى وكــركــوك
وديــــــالى وصـالح الـــــديـن . واوضح
مـدير عـام الـشـركة حـسـ طالب ان
(الــشـــركـــة وبــخـــطــوة اســـتـــبــاقـــيــة
واحتـرازية حلماية حـصة احملافظات
ــذكـورة من الــتـســرب او الـتــهـريب ا
الى االقـليم بسبب فرق سعر البيع 
اتـخـذت اجـراء رفع اسـعـار الـبنـزين
لــــعـــدد مـن  احملــــطــــات احملـــدودة 
ولــلـسـيـارات الـوافـدة الـيـهـا فـقط)  
واطـن في مـشدداً  عـلى (جتهـيـز ا
مـــحــطــات تــعــبـــئــة الــوقــود االخــرى
بـــــســــــعـــــر450 ديـــــنــــــارا لـــــلـــــتـــــر
الواحد).وب طالب ان (هذا االجراء
يـأتي للـحـد من اسـتغالل فـرق سـعر
الـوقود ب احملافـظات االربعة ومدن

االقليم) .
وكـانت تـظـاهـرات الصـحـاب مـعـامل
ــــدن قـــد الــــطــــابـــوق في عــــدد من ا
انــطــلــقت احــتــجــاجـا عــلـى ارتــفـاع
اســعــار الـــوقــود .. وتــســاءلــوا (هل
يجـوز بلد النفط يـبخل على اصحاب
ادة احلـيوية معـامل الطـابوق بـهذه ا
ام هــــنــــاك ارادات هــــدفــــهــــا اغالق
مــعــامل الــطــابــوق بــهــدف االضـرار
بـاالنتـاج الـوطـني والسيـمـا ان هـناك
ن سـيــصـبــحـون في عـداد االالف 
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احملــتـــمل حــدوث ســيـــول فــيــهــا).
ــنــاطق احلــدوديــة في وأكــد أن (ا
شـمال البالد ستشهد أمطاراً لغاية
الـيــوم الـسـبت وتـكـون من خـفـيـفـة
الى مـــتــوســطــة الــشــدة). وحــذرت
مـديرية مرور محافظـة السليمانية
ركـبـات من مـوجة أمـطار سـائـقي ا
غـــزيـــرة من احملـــتـــمـل أن جتـــتــاح
احملــافــظــة وطــالــبــتــهم بــااللــتـزام
ـديرية بـتعـليمـات السـير. وذكرت ا
في بـيـان أنـه (اسـتنـاداً إلـى تـقـرير
مــديـريــة االنـواء اجلـويــة والـرصـد
الــزلــزالي في كـردســتــان بـتــعـرض
ــوجـــة أمــطــار مـــنــاطق اإلقـــلــيـم 
وفـــيــضــانــات "نـــطــلب مـن جــمــيع
ـركـبـات االلــتـزام بـقـواعـد ســواق ا
الـسير). وأضاف أن (هنـاك تنسيقاً

رور في ـدني وا بـ فـرق الدفـاع ا
ـعاجلـة أي طار قد الـسلـيمـانية 
يـحـصل نـتـيـجـة لألمـطـار). وطـالب
ـواطـنـ بـاخـذ (احلـيـطة الـبـيـان ا
واحلـــــــــذر مـن خـالل االلـــــــــتـــــــــزام
دني بـتـوجيـهـات مديـريـة الدفـاع ا
في الـسـلـيـمانـيـة). وأجـلت الـقوات
االمـنية في كركوك عشرات العوائل
احملـاصرة نـتيجـة السـيول في عدد
ـــنــاطـق. كــمـــا انــهـــار جــســر من ا
الـــكــويـــر في مــحـــافــظـــة نــيـــنــوى
وخـــروجه مـن اخلـــدمـــة نـــتـــيـــجــة
الــســيــول الــشــديـدة الــتـي شـمــلت
ــنـاطق اجلـبــلـيـة. واعـيــد الـتـيـار ا
الـكهـربائي الى مـناطق اربيل امس
بـعد انقطاع بـسبب سقوط عدد من
ابـراج الــضـغط الـعـالي.  كـمـا أفـاد

قــائـمـمــقـام مـركــز أربـيل نـبــز عـبـد
احلــــمـــيــــد حـــيـث قـــال (ارتــــفـــعت
دني احلـصيلة بعدمـا عثر الدفاع ا
عــلى جـثث ثالثـة أشــخـاص كـانـوا
مـفقودين بينهم فيلبيني اجلنسية
ـيــاه إثـر وآخــر تــركي جـرفــتــهم ا
تـحدّث باسم الـفيـضانات) وكـان ا
ــدني في أربـيـل سـركـوت الــدفـاع ا
كـــراش قــد قـــال إن (أحــد الــقـــتــلى
قــــضى جـــراء الــــبـــرق واآلخـــرون
قـضـوا غـرقـاً في بـيـوتـهم) ويـعاني
الـعراق مـؤخراً من ظواهـر منـاخية
قــاســيـة جــراء تــداعــيـات الــتــغــيّـر
ــــنـــــاخي الـــــذي بــــات الـــــســــبب ا
الـرئيسي للجـفاف. وأصبح العراق
الــبـلـد اخلــامس في الـعــالم األكـثـر
نـاخي وفق األ تـأثـراً بـالـتـغـيـر ا

ــتـحــدة. ويــحـذّر اخلــبـراء من أن ا
ـنـاخـي يـعـزز الــظـواهـر الــتـغـيّــر ا
اجلــويــة اخلــطــيــرة ومن بــيــنــهــا
اجلفاف وتكرار العواصف الرعدية
بــوتــيــرة أعــلى.  وفـي آب  حـذرت
ـــنــــظـــمــــات غـــيـــر الـــعــــديـــد مـن ا
احلــكــومـيــة من أن ســبـعــة ماليـ
شـــخص مــهــددون بـــاحلــرمــان من
ــيــاه بــســبب عــدم قــدرتــهم عــلى ا
الـــوصــول إلى األنـــهــر أو بـــســبب
اجلـــفــاف في الـــعــراق. كـــمــا حــذر
اضي من أن البنك الدولي الشهر ا
ارتـــفــــاع درجـــة احلـــرارة بـــدرجـــة
واحــدة مـئـويــة وانـخـفــاض مـعـدل
هـطـول األمطـار في العـراق بـنسـبة
ـئـة ســيـؤدي إلى انــخـفـاض 10بــا

ئة  . بنسبة  20با
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نـاسبة عيد صوم هنأ رئـيس حكومة إقلـيم كردستان مسرور الـبارزاني اإليزيدي 
إيزي. وقـال في برقية تـهنئة (أتـوجه بأحر التـهاني والتبـريكات إلى اإلخوة واألخوات
سرّات نـاسبة عـيد صـوم إيزي متـمنـياً أن يكـون عيـداً ملؤه األفـراح وا اإليزيديـ 
ـكـونات إن حـكـومـة إقلـيم كـردسـتـان سـتـواصل مـسـيـرتـهـا من أجل خـدمـة جـمـيع ا
ناسـبة جندد وترسيـخ ثقافـة التعـايش الديني والـقومي في إقـليم كردسـتان وبهـذه ا
إصـرارنـا عـلى ضرورة تـطـبيـع األوضاع في سـنـجـار وضواحـيـها عن طـريق تـطـبيق
اتفـاقية سنجار وخروج اجلـماعات اخلارجة عن القانـون ليتسنى لإلخوة واألخوات
الــنـازحــ اإليــزيـديــ الـعــودة إلى ديــارهم بـرأس مــرفـوعــة وأن يــتم إعـادة إعــمـار

مناطقهم).

رحـلـة إلجالء أكـثـر من  400 عـراقي من
بـيالروسـيـا. وقال الـنـاطق باسم وزارة
اخلــــارجـــيـــة أحــــمـــد الـــصــــحـــاف في
تــصـريح أن (رحــلـة اإلجالء الــعـاشـرة
ســتـنـطــلق الـيــوم لـلــراغـبـ بــالـعـودة
طــوعــاً من بــيالروسـيــا) الفــتـاً الى أن
(رحـــلــة اإلجالء ســتـــقل أكــثــر من 400
عــراقي من الــذين كــانـوا عــالـقــ عـلى

احلدود ب بولندا وبيالروسيا).
قـــالـت وزارة اخلـــارجـــيـــة إنـــهـــا لـــبت
هاجرين العراقي مـناشدات عدد من ا
في جُـمـهوريّـة بـولنـدا وفد قـنـصلي من
سـفـارة جُمـهوريـة الـعراق لـدى وارشو
انية البولندية يـتوجه إلى احلدود األ
رور لـلمواطن لـغرض منح جوازات ا
الـعراقي الـراغب بالـعودة طوعاً إلى
الــعــراق وإثـبــات رعــويـتــهم واإلطالع
عـــــــلـى ظـــــــروف إقـــــــامــــــــة األخـــــــرين
ومــتـــطــلــبــاتــهـم اإلنــســانــيــة وجتــدر
االشـــارة إلى أن مــخـــيم الالجـــئــ في

مــديـنـة ودرزســ الـبـولــنـديـة الـذي 
. وأفـادت زيــارته يــضـــم 403 عــراقـيـ
تـقارير باعـتقال نساء وأطـفال عراقي
حـــاولــوا اجـــتــيـــاز احلــدود مـن جــهــة
سـوريـا بطـريقـة غـير شـرعيـة. وذكر ان
(الــقـوات االمــنـيــة الـقـت الـقــبض عـلى
عـائلـة مكـونة من  12شـخصـا يحـملون
اجلـنــسـيـة الـعـراقـيـة حـاولـوا اجـتـيـاز
الــــشــــريـط احلــــدودي). واعــــلن وزيــــر
الـتخطـيط خالد بـتال النـجم  عن خطة
ـنظـمة جـديـدة للـتعـاون ب الـعراق وا
الـدولـية لـلهـجرة تـتـضمن تـمويل ألف
مــشــروع صـغــيـر ومــتــوسط. جـاء ذلك
خالل الــكـلـمـة الـتي الـقـاهـا الـوزيـر في
افـتتاح االحـتفاليـة التي نظمـتها دائرة
الــتـعـاون الــدولي في الـوزارة لالعالن
ــشـــتــركــة بــ عن خـــطــة الــتـــعــاون ا
اجلــانــبـ مــضـيــفــا ان (تـمــويل هـذه
ــــشــــاريع يــــأتي اضــــافـــة الـى الـــفي ا
نظـمة الدولـية للـهجرة مـشروع تقـوم ا

بـتــمـويـلـهـا من خالل صـنـدوق تـمـويل
ـنظمة مـعربا عـن تقدير ـشاريع في ا ا
ــبـادرة احلــكــومــة الــعــراقــيــة لــهــذه  ا
والـتي  من شـأنـهـا اإلسـهـام في تـعافي
الـبنـية اإلقـتصـادية الـعراقـية كـوسيـلة
لـإلنــتــعــاش االقـــتــصــادي) مــؤكــدا إن
(الـــعــــراق في طـــريـــقه إلـى الـــتـــعـــافي
والـنـهـوض لـيـواكب عـجـلـة الـتـقدم في
مـختـلف اجملاالت وسيـكون  للـمشاريع
ـتـوسـطـة والصـغـيـرة  دور كـبـير  في ا
دفع عــجـلـة اإلنـتــعـاش اإلقـتـصـادي في
الــقــطـــاعــات األســاســيــة والــثــانــويــة
وحتـقـيق األستـفـادة من طاقـة وفـعالـية
فـئة كبيرة من اجملـتمع العراقي من فئة
الـــشــبـــاب واخلــريــجـــ من مــخـــتــلف

التخصصات).
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ــنــظــمــة إلى ذلـك قــال رئــيس بــعـــثــة ا
الـدولـيـة لـلهـجـرة في الـعـراق  جورجي
شاريع جـيكاوري إن (صندوق تطوير ا

ــشـاريع الـصــغـيـرة الــذي يـسـتــهـدف ا
ــتــوسـطــة  ويــعـمـل عـلى إســتــقـرار وا
ـــثل  حـال وزيــادة لـــلــدخل الـــعــراق 
ــالي لـلـقــطـاع اخلـاص بـغــيـة تـعـافي ا
اإلقــــتــــصـــاد الــــعـــراقـي). وأضـــاف إن
(الـــصــنـــدوق يــوفـــر اآلالف من  فــرص
الــعــمل لــلــنـســاء والــرجــال ويــسـعى
شـكلـة البطـالة فضال اليـجاد  احلـلول 
ـهجرين وتوفـير األعمال عن مـساعدة ا
لــهم  مـؤكـدا إسـتــمـرار الـصـنـدوق في
ساعدات للحكومة العراقية).  تقد ا
وحـضر االحتفـالية عدد من الوزراء في
احلــكـومــة االحتـاديـة وحــكـومــة اقـلـيم
مثل اخلاص لال كـردستان ونائبة ا
ـثـلـو ـتــحـدة ايـريـنـا سـولـورانـو و ا
الـــوزارات واجلــــهـــات  ذات الـــعالقـــة
ثـلة بعثة االحتاد اني و والـسفير اال
االوربـي في العـراق ومـديـر عـام دائرة
الـتــعـاون الـدولي في وزارة الـتـخـطـيط

ساهر عبدالكاظم.

≈ŸUL²ł∫ رئيسة هيئة اإلستثمار ترأس إجتماعاً

عتمدة في العام اسـتمرار ذات األجور ا
سـتـمـرين بـالـدراسة ـاضي لـلـطـلـبـة ا ا
والــــطــــلـــبــــة اجلــــدد في اجلــــامــــعـــات
احلـكومية ضمن قناة التعليم احلكومي
اخلـاص الـصبـاحي للـمـراحل الدراسـية
كـافة للسـنة الدراسيـة احلالية). وكرمت
جـــامـــعـــة كـــربالء عـــدداً مـن األســـاتــذة
احملـالـ إلى التـقاعـد بعـد إكمـالهم سن

التكليف القانوني.
وقـال رئـيس اجلـامـعة بـاسم الـسـعـيدي
فـي كـلـمـة لـه خالل حـفل الــتـكـر الـذي
نــظــمــته كــلــيــة الــعــلــوم في اجلــامــعـو
وحــضــرته (الـزمــان) أن (هــذا الـتــكـر
جـاء تـثـميـنـاً لـلـعطـاء الـعـلمي واإلداري
الـذي قدموه في حياتهـم العلمية سواءاً
ي عـــلى مـــســتـــوى الـــتــدريـس األكــاد
ناسب اإلدارية والتي قادوا وتسلمهم ا
فــيــهــا اجلـامــعــة في مــراحل صــعــبـة).
مـؤكداً أن (الـعطـاء يجب أن يـستـمر من
خـالل اإلستـشارة واإلشـراف عـلى طلـبة
الـدراسـات الـعـلـيـا). كـمـا حـضـر احلـفل
مـــســاعــد رئــيـس اجلــامــعـــة لــلــشــؤون
الــعـلـمـيـة جنم عــبـد احلـسـ وعـدد من
عــمـداء الــكـلـيــات واألسـاتــذة ومـوظـفي

كلية العلوم.

احلــــد األدنى لــــلـــقــــبـــول فـي كـــلــــيـــات
اجملــمــوعـة الــطـبــيــة وأربع درجـات عن
احلــــد األدنى لــــلـــقــــبـــول فـي كـــلــــيـــات
اجملـمـوعـة الـهـنـدسـيـة وخـمس درجات
عـن احلــد األدنى لــلــقـــبــول في كــلــيــات
الـعـلـوم وست درجـات عن احلـد األدنى
لـلقبـول في باقي التخـصصات التي من
ضـمـنـهـا الـطب الـبـيـطري). وفـي الوقت
كن للطـلبة من خريـجي الســـنة الـذي 
الـــدراســــيـــة الـــســـابـــقـــة 2020/2019
والــــســــنــــة الــــدراســــيــــة 2021/2020
الــتـقــد الى هـذه الــقـنــاة فـإن الـوزارة
تـــؤكــد أن الــقــبـــول الــســابق لـــلــطــالب
ـســائي األهـلي) ــبـاشــر ا ــركـزي ا (ا
ســيـلـغى في حـال مـبــاشـرته بـالـدراسـة
ـــوازي وال يــحق له ضـــمن الــتـــعــلــيم ا

العودة لقبوله السابق ألي سبب كان.
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وأكــد الـبـيــان أن (الـتــقـد عـبــر بـوابـة
ــتــابــعــــة الــدراســـات والــتــخــطــيـط وا
www.dirasat-gate.org
يــســـــــــتـمــر الى غـايــة انــتـهــاء الـدوام
ـقـبل الــرسـمـــــــــي من يـوم اخلـمـيس ا

ـــــــــــــــــوافق 2021/12/23. ا
وفـي هـــذا الــــســــيـــاق (قــــررت الـــوزارة

مـحافظة سـكناهم شريـطة أن ال يتجاوز
فـرق مــعـدلـهم عن احلـد األدنى لـلـقـبـول
ـراد االنـتـقـال اليه في الـكـلـيـة/الـقـسم ا

عن خمسة درجات). 
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وأضـــاف أن (ضـــوابـط الـــنـــقل تـــشـــمل
الــطــلــبـة من أبــنــاء أعــضـاء الــهــيــئـات
الـتـدريسـية أصـحاب الـشـهادات الـعلـيا
ـاجستـير والدكـتوراه ضمن من حـملة ا
الك الــدائم لــلــجـامــعــات احلـكــومــيـة ا
واألهــلـيـة وأبــنـاء أصـحــاب الـشـهـادات
ـنـتـسـب الـعـلـيـا الـدكـتـوراه فـقط مـن ا
لـوزارة الـعـلـوم والـتـكنـولـوجـيـا وأبـناء
أعـضاء الهيئة التدريسية لكليتي اإلمام
الـكــاظم وكـلـيـة اإلمـام األعـظم حـصـرا).
وتـبقى بـوابة النـقل اإللكتـرونية مـتاحة
الـى غـايـة انــتـهــاء الـدوام الــرسـمي من
وافق 23 كـانون قـبل ا يـوم اخلمـيس ا
األول اجلــــــاري. وأطـــــــلــــــقت الــــــوزارة
اسـتمارة التقد الى التعليم احلكومي
ــــوازي) في اخلـــــاص الــــصــــبــــاحـي (ا
اجلـــامــــعـــات احلـــكـــومـــيــــة لـــلـــســـنـــة
الـدراســــــــــية 2022/2021 واشترطت
ضـــوابط  الـــتــقـــد أن (ال يــقل مـــعــدل
ــتــقــدم عن ثالث درجــات عن الــطــالب ا
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اعـلـنت وزارة الـتعـلـيم العـالي والـبحث
تميزين وظف ا الـعلمي نتائج قبول ا
لـكل مـن الـقـنـاة الـعـامـة وقـنـاة الـكوادر
الـــطـــبــيـــة وقـــنــاة ذوي الـــشـــهــداء من
ـــــعــــــاهـــــد لـــــلــــــســـــنـــــة خـــــريــــــجي ا
الــدراســـــــــــــــيـة  2022/2021 ضــمن
ـقـاعـد الـشـاغـرة. وذكـر بـيـان أمس أن ا
ــنــشــورة في بــوابـة (قــوائم الــقــبــول ا
تابعـــــــــــــــة الـدراسات والتخطـيط وا
تـــــــــضـــــــــمــــــــــنت (35) طـــــــــالـــــــــبـــــــــا
www.dirasat-gate.org  ضــــــــــمـن
القناة العامة ومالكات اجليش األبيض
و14 طـالـبـا ضـمن قنـاة ذوي الـشـهداء.
كـما أطلقت الوزارة البوابة اإللكترونية
اخلـاصة بنـقل الطلـبة من أبـناء أعضاء
ـقـبـولـ ضمن الـهـيـئـات الـتـدريسـيـة ا

ركزي. قناة العامة للقبول ا
ـكن الـطلـبة من خالل وقـال بـيان أنه (
بــوابــة دائــرة الـدراســات والــتــخــطـيط
www.dirasat-gate.org ـتـابـعة وا
اخـتيـار القـسم في الكلـية الـتي يقـبلون
فــيـهــا مـركــزيـا أو الــنـقل إلـى الـدراسـة
ــعــاهـد في ــنــاظــرة في الــكـلــيــات وا ا
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ـشاركة عـلى ضوء  الـطعن الذي قـدمه من قبل بـعض األطراف الـسياسـية ا
في اإلنـتخابات الى احملكمة االحتـادية العليا نتـيجة الشك الذي حصل على
اإلنـتـخـابـات وسـيـر عـمـلـهـا من وجـود تـزويـر وبـطـرق فـنـيـة حـسب مـا قـاله
ـدعـ ووكـيـلـهم احملـامي امـام احملـكـمـة االحتـاديه وقـدمـوا ادلـة واسـانـيد ا
ـتـوقع ان تـقـدم تـثـبت أدعـاءهم وبـأنــتـظـار تـقـريـر اجلــهـة الـفـنـيـة الــتي من ا
تـقريرها للمحكمة فإن احملكمة قد تصدر قراراً بإعادة الفرز اليدوي لبعض
ـمـكن ان تـصـدر احملـكـمـة االحتـاديه ـشـكـوك بـهـا النه من غـيـر ا احملـطـات ا
ـراكز اإلنـتـخابـيـة حسب قـانون قـراراً بإعـادة الـفرز الـيدوي الـكـلي جلمـيع ا

انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2020 استنادا للمادة 38
ـفـوضـيـة اجـهـزة تـسـريع الـنـتـائج االلـكـتـرونـيـة وتـلـتزم بـاعالن اوال: تـعـتمـد ا
النتائج االولية خالل 24 سـاعة من انتهاء االقتراع وجتري عملية العد والفرز
طابقـة بواقع محطة واحدة من كل مـركز انتخابي وفي حالة الـيدوي لغرض ا
عـدم تـطـابق نـتـائج الـعـد والـفـرز االلـكـتـروني مع نـتـائج الـعـد والـفـرز الـيدوي
ـئـة مـن اصـوات تـلك احملـطــة فـيـصـار الى اعــادة الـعـد والـفـرز بــنـسـبـة  5 بـا
ركـز االنتـخابـي وتعـتمـد النـتائج عـلى اساس الـعد الـيدوي جلـميع مـحطـات ا
والـفرز اليدوي وفي حالة الطـعن في اي مركز اقتراع او محـطة اقتراع تلتزم
هـمة اعادة الـعد والفرز الـيدوي وبحـضور وكالء االحزاب ـفوضيـة العلـيا  ا

السياسية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي .
فـوضيـة بـاعالن البـيانـات االنـتخـابيـة كـافة بـالـتفـصيل في كل ثـانيـا: تلـتـزم ا
ـسـجـل وعـدد الـقوائم دائـرة انتـخـابيـة مـثل عـدد السـكـان وعـدد النـاخـب ا
عـلـومات شـاركـة وغيـرهـا من ا االنـتخـابـية واالحـزاب الـسيـاسـية والـفـرديـة ا
تـعلقة بالعمليـة االنتخابية التي تهم النـاخب باالضافة الى نتائج االنتخابات ا
ـشـاركـة الـتـفـصـيـلـيـة ومـنـهـا عـدد االصـوات الـصــحـيـحـة والـبـاطـلـة ونـسب ا
رشحـ الفائزين واخلاسرين في كل نفردة وا فتوحـة وا واصـوات القوائم ا

دائرة انتخابية .
يـة الـرصـيـنة ذات ـفـوضـية الـتـعـاقـد مع احـدى الشـركـات الـعـا ثـالثـا: عـلى ا
ـاثلـة لفـحص برامـجيات اخلـبرة باالخـتصـاص التـكنـولوجي ولـديها اعـمال 
ـلـحـقـة بـهـا ويـشـكل اجـهـزة االقـتـراع (اجـهـزة تـسـريع الـنـتـائج) واالجـهـزة ا
راقبة وتقييم ؤسسات احلكوميـة اخملتصة فنيا  فوض جلنة من ا مـجلس ا

ذكورة انفا وتقدم تقريرا بذلك جمللس النواب العراقي . الشركة ا
صادقة على فوضية عدم فتح اي مركز او مـحطة اقتراع بعد ا رابـعا: على ا

االنتشار النهائي وبعد االنتهاء من عملية التحديث
خـامسا: يتم تخصيص جهز التحقق لـكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات

تلك احملطة فقط .
سـادسـا: حتـمل نـسـخـة من نـتـائج االنـتـخـابـات عـلى مـسـتـوى احملطـات عـلى
وحـدات اخلـزن (عـصـا الـذاكـرة) عـلى ان يـتم بـرمـجـة اجـهـزة تـسـريع اعالن
الـنتائج بطـريقة تضـمن نسخ نتائـج احملطة قبل تـشغيل اجهـزة الوسط الناقل
مع شـبـكـة القـمـر االصـطـنـاعي علـى ان ترسل جـمـيع وحـدات اخلـزن (عـصا
ـكتب الـوطني في بـغداد الـذاكرة) مـباشـرة بعـد انتـهـاء عمـليـة االقتـراع الى ا

طابقة . االجراء عملية ا
سـابعا: جتري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج االلكتروني
رشـح بـنسـخة الـكتـرونيـة من النـتائج واوراق االقـتراع ويـتم تزويـد وكالء ا

في كل محطة من محطات االقتراع .
ـئـة من عدد سـمـوح بـها 5 بـا ـقـروءة ا ثـامنـا: تـكـون نـسبـة الـبـصـمات غـيـر ا
الـنـاخــبـ في سـجـل الـنـاخــبـ االلـكــتـروني عـلـى مـسـتـوى
ذكـورة يتم ايقاف احملـطة وعند الـوصول الى النـسبة ا
التصويت بدون بصمة تلقائيا (حالة التخطي) ويسمح
قـروءة بـصـمـاتهم بـالـتصـويت االعـتـيـادي للـنـاخـبـ ا

فقط.
{ عن مجموعة واتساب

ال يـوجد أسـهل من الـقول ان االمـطـار ظاهـرة طـبيـعـية والـسـيول والـعواصف
حتـدث في كل دول العالم والتبرير بان اآلثار واالضرار التي حدثت هي اقل
ا حدث في ـا حدث ويحدث في دول اكثر تقدما حدث فيها أسوء واخطر 
هم دراسة ومناقشة ما جرى يوم اخلميس وليلة اجلمعة 17 اربـيل لكن من ا
كـانـون أول  2021 والـذي تــسـبب بـوفـاة  8أشـخـاص بــيـنـهم طـفل رضـيع من
ـنـاطق   وكـانت أكـثـر ا جـراء الـفـيـضـانـات والــسـيـول الـتي اجـتـاحت أربــيل

ناطق.  تضررة دارتو ومام زاوا وقوشتبة وروشنبيران وغيرها من ا ا
ان مـا حـدث لم يـكن االول فـقـبـل حـوالي شـهـرين شـهـدت مـديـنـة زيـرين عـلى
ـا ان ــا حـدث الــيـوم ولن يــكـون االخــيـر طــا اطـراف مــديـنــة اربـيل أســوء 
ـعاجلات واحللـول التي تقـوم بها احلـكومة واجلـهات اخملتـصة تقـتصر على ا
ـتضرريـن ومواساتـهم وغيـرها من االجـراءات التي تـمثل كـلها رد تـعويض ا
فـعل على مـا يحـدث وليـس فعال واجـراءات وقرارات تـقوم به احلـكومـة بكـافة

وزاراتها ومؤسساتها. 
سـيول اربـيل واالمـطار الـتي اذا مـا استـمـرت عدة سـاعات فـي اي مديـنة في
نخفـضات الى سيول الـعراق او االقليم فـان الشوارع تتـحول الى مسـابح وا
ـياه الى انهـار جارفـة جترف معـها كل شئ سـيارات وبـيوت وناس نـائم وا
ـيـاه الـتي حتـاصـرهم في بـيـوتـهم يـجـدون انـفـسـهم وسط بـحـر مـتالطم من ا
وجتـعلهم من هـول الكارثـة يفقـدون أعز احبـائهم كمـا حدث للـطفل (دانا) ابن
ال 10 أشـهر والذي جرفته السيول من يـد ابيه الذي كان يحاول انقاذ اوالده

االربعة. 
نـاطق التي تضررت الن اغـلب البيوت  ان االهـمال والتقـصير واضح في ا
هندس ودوائر البلدية كان فاين دور ا انـشائها جتاوزاً او خطأ من ناحية ا
نخفضة او ناطق ا الـتي عليها توضيح االمر للناس كيف تسمح بالبناء في ا

الوديان او قرب اجلداول واالنهار?. 
رور في تـطـبـيق انظـمـة الـسالمة? فـيـما واين دور دوائـر الـطرق واجلـسـور وا
ـحـرمات الـطـرق واجلـداول ومـسـارات مـيـاه الـفـيـضـانات ..ومـا هي يـتـعـلق 
ـياه الـزائدة او ـكن من خاللهـا ان تـمضي او يـتم تـصريف ا الـطريـقة الـتي 

الكثيرة ايام الشتاء?.   
دن اجلـديـدة حـول اربيل الـتقـصـيـر وسوء الـتـخـطـيط في انشـاء االحـيـاء او ا
ـدن الـعـراقـيـة والتي غـالـبـا مـا يـقـوم بهـا اشـخـاص مـسـؤولون والـكثـيـر من ا
ومـتنـفـذون يسـيـطـرون على اراضي وعـقـارات ويبـنـون عـليـهـا بيـوت او احـياء
تـبــاع الى الـفــقـراء واصــحـاب الــدخل احملـدود وهـي جتـارة غــيـر مــشـروعـة
يـستـولـون عـلى كل مـا يجـدونه امـامهـم ويحـولـوه الى بـيوت ومـحالت جتـارية
واسـواق ومخازن موجودة ومعروفة الغلب الـناس و بنائها من دون تخطيط
او اجـازات بنـاء او موافـقات اصـوليـة من البـلديـة والبـيئـة وغيـرها من اجـهزة

الدولة ومؤسساتها. 
ـسؤولـ في نـحـتـاج الى مـراجـعـة وتـقـيـيم عـمل واداء ا
دني االدارات احلـكـوميـة واحملـلـية والـبـلديـة والـدفـاع ا
والـطرق واجلسـوروالبـيئة والـطابو والـصحة واالدارات
ـهمل مـنهم ـقصر وا الـهنـدسيـة ومحـاسبـتهم واعـفاء ا

حتى يكونوا عبرة لغيرهم.  

bIð.∫ طلبة يقدمون في كلية جامعة الكرخ
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كــمـــا هــنــأ رئــيس الـــوزراء مــصــطــفى
نـاسبة) الـكاظـمي (شعبـنا اآليزيـدي با
مــتـمــنـيــاً لـهم (الــتـوفــيق والـتــقـدم في
عــامـهم اجلـديـد) مــؤكـداً احلـرص عـلى
تــرســيـخ ســلــطــة الــقــانــون واألمن في
ســنـــجــار). وبــرعــايــة وزارة الــثــقــافــة
والـسيـاحة واآلثـار حسن ناظم و حتت
عــنـوان (مـسـيــحـيـو الــعـراق... أصـالـة
جــذور وانــتـمــاء) يــقـيـم قـسم الــتــنـوع
الـثـقـافي وبالـتـعـاون مع دائرة الـفـنون
الـــعــامـــة و ديــوان اوقـــاف الــديـــانــات
ــســيــحــيــة وااليـزيــديــة والــصــابــئـة ا
ـنـدائـيـة  ندوة حـواريـة يـوم االربـعاء ا
قبل  وذلك على قاعة عشتار والكائنة ا
بـوزارة الثـقافـة في شارع حـيفـا.  وقال
بــيـان تـلــقـته (الـزمــان) أمس أن  مـديـر
ـسـيحـيـة وكـالـةً اخلور عـام الـشـؤون ا
اسـقف مـارتن هـرمـز داود يـقـدم عـرضاً
سـيحي في الـعراق كـون ا وافـيـاً عن ا
وتــتــضـمن مــحــاور الـنــدوة الــطـوائف
ـسيـحيـة تنـوعهـا واختالفـها  اماكن ا
انـــتــشـــارهــا وتـــواجـــدهــا اعـــيــادهم
عــــنـــاويـن الـــرمــــوز الــــديـــنــــيــــة لـــدى

. سيحي ا
عــلى صـعـيــد آخـر زار كل من الــسـفـيـر
االمـــــريــــــكي و االيـــــرانـي و الـــــروسي
ثلة والـسفيـر االماراتي و الكويـتي و
ــــتـــحــــدة وزيـــرة الــــهـــجـــرة و اال ا
ـهجرين ايفان فائق جابرو بعد وعكة ا
صـحـية تـعرضـت لهـا ويطـمـئنـون على
ـســتـشـفى صــحـتـة بــعـد خــروجه من ا
وقـداسة الـبابـا الفـتيـكان يـبعث رسـالة
الـى جـابــرو. وأعــلــنت وزارة الــهــجـرة

هجرين عن إطالق الدفعة اخلامسة وا
عـشرة من منح العودة والبالغة مليون
لـيون دينـار لكل أسـرة عائدة ونـصف ا
مـن الــنـــزوح إلـى مـــنـــاطق ســـكـــنـــاهــا
األصـــلـــيـــة ولــــفـــتت إلى أن الـــدفـــعـــة
شــــملت 2600 عـائلة عائدة من النزوح
الـطار إلى مـناطقـها االصلـية . وقالت
الـوزارة في بـيـان إنـه ( إطالق مـنـحة
الـــعــودة لألســر الــعـــائــدة من الــنــزوح
الــطــار وبــعـدد مــحــدود بــســبب عـدم
ـالـيـة الكـافـية). تـوفـر الـتخـصـيـصات ا
نحة تـبلغ "مليون ونصف وبـينت أن (ا
ــلــيــون ديــنــار لــكل اســرة عـائــدة من ا
الـنزوح إلى مـناطق سكـناها األصـلية)

مــشـيـرة إلـى أن (الـدفـعــة شـمـلت 2600
عـائــلـة عـائـدة من الـنـزوح الـطـار الى

مناطقها االصلية).
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ولـــــفـــــتت الـــــوزارة  إلـى أنه ( إعالن
ـــوقع االلـــكـــتـــروني االســـمـــاء عـــبــــر ا
اخلــاص بـالـوزارة وصـفــحـة الـتـواصل
ـعتـمدة من قـبل الوزارة" االجـتـماعي ا
مـؤكدة شمـول األسر العـائدة في جميع
مــــحــــافـــظــــات الــــبالد). وأضــــافت  أن
ـــنح (الـــوزارة عــــازمـــة عـــلى تــــوزيع ا
جلـميع العـوائل العائـدة بعد حـصولها
ـوازنـة عــلى االمـوال الـكـافــيـة واقـرار ا
ـــقـــبل) مـــوضـــحـــة أن خـالل الـــعـــام ا
ــالـيــة لألســر الـنــازحـة ـنح ا (اطـالق ا
يـــأتي ضــمن اجلـــهــود الــتي تـــبــذلــهــا
ـتـضـررين الـوزارة لــلـحـد من مـعـانـاة ا
وحتــسـ أوضـاعـهم).  وأعـلـنت وزارة
اخلـارجـيـة أمس اجلـمعـة عن تـسـيـير

من مـكثفات نـاجتة عن معاجلـة عمليات
الـغـاز تـقـدر بـألـفي مـتـر مـكـعب قـيـاسي
يـوميا يتم تصديره الى جانب ألف طن
مـن الــغـــاز الـــســـائل يـــومـــيــاً مـع ســد
احلــاجــة االســتـهـالكـيــة لــلــبالد). وأكـد
ـسؤول أن (الـنفط تبـذل جهودا كـبيرة ا
ـنصـورية إلعـادة اسـتثـمار غـاز حـقلي ا
وعــكـاز بـعـد تـعــطـلـهـمـا نــتـيـجـة سـوء

ـنـطـقـت األوضـاع األمـنـيـة في هـات ا
ســابــقــاً).  واصــدر مــصــرف الـرافــدين
بـــيــــانـــاً بـــشـــأن اســـتــــرداد امـــواله من
ـــتــخــلــفـــ عن تــســديــد ــتـــلــكــئــ ا ا
ـصـرف انه (مـسـتـمـر الـقــروض. وذكـر ا
ـتـلـكـئـ في مــتـابـعـة اسـتـرداد امـوال ا
ـتــخـلـفـ عن تـســديـد مـا بـذمـتـهم من ا
مــبـالغ االقــسـاط الــشـهــريـة لــلـقـروض).

ــكــمن إطالق الـــتــشــغــيل الــتـــجــريــبي 
الـيمامة ذي النـفط اخلفيف عالي الطلب
). وقـــال الـــزوبـــعي إن (خـــطــة ـــيــاً عـــا
الـــوزارة انـــطــلـــقـت مــنـــذ الـــعــام 2015
ـصاحـب في محـطات السـتـثمـار الـغاز ا
الــكـهـربـاء ومـعـامـل الـصـنـاعـة االخـرى)
مبيناً أن (االستثمار بدأ بالنمو من 700
مــلــيــون قــدم مـكــعب قــيــاسي في 2015
لــيــصل الى  1500 مــلــيـون قــدم مــكـعب
قـيـاسي وخـالل مـدة تـعـد طـفـرة كـبـيرة
ا ياً  ضـمن مقاسات استثمار الغاز عا
تـمثـله الـعمـليـة وحاجـتـها لـلتـكنـلوجـيا
ومــنــشـآت كــبــيــرة ومـعــقــدة). واضـاف
الــــزوبـــعـي أن (الـــوزارة أعــــدت بـــرامج
ـشـاريع غـاز الـنـاصـريـة بـطـاقـة زمـنـيـة 
 مـلـيون قـدم مكـعب قيـاسي يومـياً 200
واحلــلــفــايــة في الـعــمــارة بــطــاقـة 300
مــلــيــون قــدم مــكــعب قــيــاسـي يــومــيـاً

وأرطـاوي غـاز الـبـصـرة بـطـاقــــــــة 400
مـليون قدم مكعب قـياسي يومياً وكذلك
أرطـاوي تـوتل" مـشـيـراً الى انه بـاجناز
ــشــاريـع "ســتــكـــون الــوزارة قــد هـــذه ا
صاحب اسـتثمرت جميع كميات الغاز ا
الـــبــالــغــة  2700 مـــلــيــون قـــدم مــكــعب
ـــا اليـــتــجـــاوز الـــعــــــــــــام قـــيـــاسي 
). وأوضـح الزوبـعي أن (الـكـمـيات2024
جتـهز حملطـات الكهـرباء وما يـخرج منه
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ودولـيــاً قـلّص الـعـراق اسـتـثـمـاراته في
ـة بـنــســبـة ســنــدات اخلـزانــة األمــيـركــيـَّ
ـئـة خـالل عـشـر سـنوات جتـاوزت 60 بـا
لــتـصل إلى  17.954 مــلــيـار دوالر خالل
ـتـخصص ـاضي. وقـال ا شـهـر أيـلـول ا
بـالشأن االقتصادي حس اخلاقاني في
تــصـريح (الـعـراق ال يـواظب عـلى شـراء
عـدد محـدّد من السـندات الـتي تـصدرها
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أكـدت رئيس الهيئة الوطـنية لالستثمار
ســهــا داود جنـار حــرص الــهـيــئــة عـلى
إحـياء مناطق األهوار سياحياً عبر منح
فـرص استثمارية لشركات رصينة تعمل
ناطق.  جاء ذلك خالل عـلى إحياء تلك ا
تـرؤسهـا اخلميس اجـتماعـاً ضم مدير
عــام مــركــز إنــعــاش األهــوار واألراضي
ــائـيـة ـوارد ا الــرطـبــة الـتـابع لــوزارة ا

رافق له.  حس علي حس والوفد ا
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وقـــال بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) أمس أن
اجملــتـمــعـ نــاقـشــوا (إمـكــانـيــة إقـامـة
ـــشــاريع االســتـــثــمــاريــة فـي مــنــاطق ا
األهوار; بهدف إنعاش السياحة في تلك
ــركــز ـــنــاطق). وطــالــبـت جنــار من (ا ا
ـعــايـيــر واحملـددات تــزويـد الــهـيــئـة بــا
ـشاريع االسـتـثمـارية ـطـلوبـة إلقامـة ا ا
فـي مــنــاطق األهــوار الــتي تــتــوافق مع
تـعليمات مـنظمة اليـونسكو التي ضمت
ي). األهــوار إلـى الئــحــة الــتــراث الــعــا
وحـددت وزارة النفط العام  2024موعداً
صاحب السـتثمار جميع كـميات الغاز ا
لــــعـــمـــلــــيـــات انــــتـــاج الـــنــــفط اخلـــام
والـبـالـغــــــــة  2700 مـلـيـون قـدم مـكعب
قــيــاسي وأشــار وكــيـل الــوزارة حــامـد
الــزوبــعي في تــصــريح امس إلـى (قـرب
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وزارة اخلــــزانــــة األمـــيــــركــــيـــة والــــتي
يـشـتـريـهـا مـبـاشـرة ودون وسـيط لـذلك
فـإنَّ مـعـدل الـشـراء غـير مـسـتـقـر فـتارة
يــرتــفع وأخــرى يـنــخــفض) مـبــيــنـاً أن
(الــعـراق في الـعـام  2020 زاد مـن شراء
تـلك السـندات مـا يعـني أنَّ استـثماراته

في اخلارج تزايدت). 
…b  ¡UN²½≈

وأضـــاف أن (ســـعــر الـــفــائـــدة الـــثــابت
يـحصل عـليه الـعراق كلَّ  6 أشـهر حل
انـتـهـاء مـدة الـسـنـد الـذي يـصـدر لـسـنة
فــمــا فــوق والــذي يــخــتــلف بــدوره عن
أذونـات اخلزانـة األميـركيـة التي تـصدر
لـفترات أقلّ من سنـة واحدة). من جهته
ذكــــر اخلــــبـــيــــر االقــــتـــصــــادي عــــامـــر
اجلــــواهــــري أنه (آن األوان أن تــــذهب
ـنـاسب الـذي ـكــان ا هــذه األمـوال إلى ا
ـفـيـد ـالـي ا ـنــفـعـة والــعـائـد ا يــأتي بـا
لـلـعـراق شـريـطـة أن تُـسـتـثـمـر بـالشـكل
قبلة دة ا الصحيح). وأضاف أنه (في ا
نحتاج ألن نستثمر األموال العراقية في
أمــاكن ذات جـدوى اقــتـصــاديـة كــبـيـرة
بـعـائـد مضـمـون ومخـاطـر أقلّ وأن يتمَّ
اخـتـيـار مـنـافـذ رصيـنـة السـتـثـمـار هذه
األمـــوال" مـــشـــيـــرا الى أن "الـــتـــواصل
ــرات االسـتـثــمـار يـفـتح الــدولي عـبـر 
الية للبلد). وارد ا آفاقاً جديدة لتعدّد ا
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وجــاءَ تـوقـيع بـروتـوكـول الـتـعاون
بـعد جـلـسـة مـحـادثـات مـكـثـفـة ب
اجلانب جرى خاللها التأكيد على
الـعالقــات االخــويـة والــوديــة الـتي
ــــذكــــورتــــ تــــربـط الــــوزارتــــ ا
ورغبـتهـما في تـوطيـد وتعـزيز هذه
الــعـالقــات من خـالل الــتـــعــاون في
مــجــال الــتــعــدين واجلــيــولــوجــيـا
ــصـالح ـشــاركــة وا ــبـنـي عـلـى ا ا
تبادلة للبلدين الشقيق كما و ا

‚«dF « w  ÁUO*« WO U ≈ 5  ŸËdA  s  nAJ  œ—«u*«
ÊU e « ≠ œ«bG

ــثـلـيـة األغــذيـة والـزراعـة نـظـمت 
ـــتـــحــدة (فــاو)  الـــتـــابــعـــة لأل ا
ائية وارد ا بالتنسـيق مع وزارة ا
 ورشـــة إلطالق مـــشـــروع مـــراقـــبــة
ياه عن طريق إنتاجيـة األراضي وا

االستشعار عن بعد.
وذكـرت الــوزارة ا في بــيـان تــلــقـته
(الـــــزمـــــان) امس أنـه (بـــــرعـــــايــــة

ائية مهدي وارد ا وحضور وزير ا
ـثـلـيـة رشـيـد احلـمـداني نـظـمت 
األغــذيـة والــزراعــة الـتــابــعـة لأل
ــتــحـدة  (فــاو) وبــالــتــنـســيق مع ا
ـــــائـــــيـــــة ورشـــــة ـــــوارد ا وزارة ا
افـتـتـاحـيـة إلطالق مـشـروع مـراقـبة
ياه عن طريق إنتاجية األراضي وا
ــرحــلــة االســتــشــعـــار عن بــعـــد/ ا

الثانية).

ولــفت احلــمـــداني إلى (انــضــمــام
شـروع االقلـيمي العـراق إلى دول ا
الـذي يـهـدف إلى مـسـاعـدة الـبـلدان
الـشـريـكـة في تـطويـر قـدراتـهـا على
ـيـاه مـراقـبـة وحتـســ انـتـاجـيـة ا
واألراضي في الزراعـة) مضـيفاً أن
ـــشــروع يُـــعــد اســـتــجـــابــة (هــذا ا
لـلـتـحديـات الـتي يـفرضـهـا تـضاؤل
ـياه الـعـذبـة واحلـاجة إلى مـوارد ا
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ـسح ـديـرين  الـعـامـ لـهـيـئـة ا وا
اجلـيــولـوجي الـعــراقـيـة والــشـركـة
الـعــامـة لــلـصــنـاعــات الـتــعـديــنـيـة
ونــــظـــرائــــهـم من وزارة الــــطــــاقـــة
ــعـــدنــيـــة االردنــيــة مع والـــثــروة ا
مـخــتــصـ من كال الــطــرفـ وذلك
لــوضع خــارطــة طــريـق مــتــكــامــلـة
ـعـدنـيـة لـكال السـتـثـمـار الـثـروات ا

البلدين.
ُـديريـة الـعـامة لـلـتنـمـية وأعـلـنـت ا
الـصـناعـيـة إحدى تـشـكيالت وزارة
ـعـادن عن زيـارة وفـد الــصـنـاعـة وا
من شُعـبة دعم وتـشغيل اخلـريج
إلى مُحافظة بابل لتشجيع الشباب
ُـــحـــافــظـــة عــلى اخلــريـــجــ في ا
إسـتثـمـار طاقـاتهـم وإبداعـاتهم من
خِالل تـأسـيس مــشـاريع صــنـاعـيـة
ُـبادرة صـغيـرة ومُـتوسـطـة ضِمنَ ا
اخلـاصـة بدعم الـشـباب اخلـريـج

والعاطل عن العمـل . 
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وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
ُـديـريـة قـام بـزيـارة جـامـعة ( وفـد ا
ُــسـتــقـبل اجلــامـعـة بــابل وكُـلــيـة ا
وجامـعة الـقاسم اخلـضراء وأجرى
لـــقـــاءات مُـــنــــفـــصـــلـــة مع رؤســـاء
ذكـورة وعمـيد الـكُلـية اجلـامعـات ا
ُـشـار إلـيـها لـتـقـد شـرح مُـفصل ا
ُــديــريــة ودورهــا في عن مُــبــادرة ا
اإلهــتــمــام بــالــشــبــاب اخلــريــجــ
ودعـوتـهم لـلـمُــشـاركـة في تـشـجـيع

الــطــلـــبــة وحتــفـــيــزهم لـــتــأســيس
مـشـاريع صـنـاعـيـة خـاصـة بـهم في
ظل اإلمـتـيـازات والتـسـهـيالت التي
َّ اإلتـفاق ُـديـريـة حـيـث  تُـقـدمـهـا ا
على عـقد نـدوات وورش عمل خِالل
ُـقـبـلـة لـتــعـريف الـشـبـاب الـفـتــرة ا
بــأســاســـيــات الـــعــمل الـــصــنــاعي

شـروع . وكيفية البدء بتأسيس ا
إلـى ذلـك ألــقى الـــوفـــد مُــحـــاضــرة
ُــســتــقــبل تــعــريـــفــيــة في كُــلــيـــة ا
اجلامعة حول اخلـطوات التي يبدأ
بـــهــا الــراغب بــتـــأســيس مــشــروع
صـنـاعي وإسـتعـراض الـتـسـهيالت
ُـديــريــة وقُـصص الــتي تُــقـدمــهــا ا
الـنــجــاح لـلــمــشــاريع الــصـنــاعــيـة
ُــبـــادرة . واضـاف ُــنــبـثــقــة عن ا ا
ُــديــريــة اجــرى الــبــيــان ان (وفــد ا
زيــارات إلى ديـوان مُـحــافـظـة بـابل
وغُـرفـة صنـاعـة بـابل وعقـد لـقاءات
ُحـافظ للشؤون مع السيـد مُعاون ا
َّ خِاللـها اإلداريـة ورئيس الـغُـرفة 
مُـنــاقـشــة احلـلـول لــلـمـشــاكل الـتي
تــعـــتـــرض الــشـــبـــاب اخلــريـــجــ
ــــشــــاريع الـــراغــــبــــ بــــإقــــامـــة ا
واقع التي الصـناعية ومـن بينهـا ا
شاريع عـليـها حيث سيـتم إنشـاء ا
ُـديـرية جـرى اإلتـفـاق على إسـنـاد ا
في خــطـواتــهـا الــداعـمــة لـلــشـبـاب
ووضع آلـيــة إلســتـفــادة أكـبــر عـدد
ُـحافظة من مُمكن من الـشباب في ا

ُبـادرة) . هذهِ ا

القوان والتشـريعات والسياسات
ـعدنية اخلاصة السـتغالل الثروة ا
فـي الـبـلــدين وتـبــادل اخلـبـرات في
مـــجـــال الـــبـــحث والـــتـــنـــقـــيب عن
ــعــدنــيــة وتــقــيــيــمــهــا الــثــروات ا
واعــــدادهــــا لـالســــتــــغـالل وكــــذلك
التعاون في مجـال تطبيق الطرائق
اجلـيـوكيـمـيائـيـة واجليـوفـيزيـاوية
احلديـثة في الـتنـقيب عـن اخلامات
ـعـدنـيـة والالمـعـدنـيـة اضـافة الى ا
اعــداد قــاعــدة مــعــلــومــات جلـمــيع
اخلـامـات اجلـاهـزة لالسـتـثـمـار في
ـستـثمرين البـلدين لـعرضـها على ا
فـــضال عـن الـــتـــعــــاون في مـــجـــال
تـــطــبـــيق الــطـــرائق والـــتــقـــنــيــات
ـعلـوماتـية احلـديثـة وتطـبيـقاتـها ا
في اجلــيـولــوجـيــا وخــاصـة نــظـام
ـعلـومات اجلـغرافـية واالسـتثـمار ا
عن بــــعـــد والــــتـــعــــاون في اجـــراء
الـــبـــحــوث الـــهـــادفـــة الى تـــركـــيــز
وحتـــســ مـــواصـــفــات اخلـــامــات
ـعـدنـيـة وتـطـويـعـهـا لالسـتـعـمـال ا
الــصـنـاعي الى جــانب مـواد اخـرى
منـها تشـكيل جلنـة مشتـركة لوضع
الــيـــة ومــتـــابــعـــة تـــنــفـــيــذ بـــنــود
الــبـروتــوكــول وفـتح افــاق جــديـدة

للتعاون.
واتـفق الطـرفـان على تـشـكيل جلـنة
ـــعـــادن من وزارة الـــصــــنـــاعــــة وا
سـتـشـار الـعـلمي الـعـراقـيـة تـضم ا
لــلـوزارة عــمـار عــبـدالــله اجلــنـابي
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ــعــادن -وقـعَ وزيــر الـــصــنــاعــة وا
منـهـل عزيـز اخلـبـاز ووزير الـطاقة
ـعـدنــيـة األردني صـالـح والــثـروة ا
علـي اخلـرابشــة بروتـوكول تـعاون
فـــني في مــجــاالت اجلـــيــولــوجــيــا
والــــتــــعـــديـن وذلك خِالل الــــزيـــارة
الـرسـمــيـة احلـالـيـة الــتي يُـجـريـهـا
مـلكـة األردنية معـالي الوزيـر الى ا

ُرافق لـهُ. الهاشمية والوفد ا

lO∫ وزيرا العراقي واالردني يوقعان برتوكوال في مجال اجليولوجيا والتعدين u

بغداد
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ــدرجــة في اخلــطـة ــشـاريـع احلـكــومــيـة ا أن من اســبـاب فــشل وتــلــكـؤ تــنــفـيــذ ا
الية مع تعزيز وازنة الى نهاية الـسنه ا االسـتثمارية لعام 2021 هو تـأخر اقرار ا
الية في شهر تشرين الثاني من سنة 2021 وهذا يؤدي إلى األرصدة من وزارة ا
ـشـاريع واسـتـجالب الـعـطاءات فـشل اخلـطط الـتـعـاقـديـة السـتـحـالـة االعالن عن ا
ـدد احملـددة لالعـالن والـفـتح الـرصــيـنه خالل مـدة 30 يــومـا لــتـعـارض ذلك مـع ا
ـنصوص عليها في تـعليمات تنفيـذ العقود احلكومية والتحـليل واالحالة والتعاقد ا
لحقه بها مع بـيروقراطية شديدة تتمثل عـدلة والضوابط ا رقم (2) لسنة  2014 ا
في كتب صـحه الصدور وتـعاميم  وزارة الـتخطيط واجـراءات استصـدار خطابات
الضمـان وثائق الـتأمـ وعدم كـفاءة الـكوادر الـفنيـة والتـعاقـدية في ادارة الـعمـلية
ناقـصات وسطـحية إعداد التـعاقدية مع اخـفاق اجلهـات الفنـية في إعداد وثـائق ا
شـاريع وعدم رصانة الشركات دراسات اجلـدوى الفنية واالقتصـادية ومتطلبات ا
ـتـقـدم في الـوزارات والـهـيـئـات لـطـبـيـعـة الـعـمـلـيـة ـتـقـدمـه مع عـدم فـهم الـكـادر ا ا
الـتعـاقـدية والـيـاتهـا ودفع الـكوادر الـوسـطيـة وتـشكـيالت الـعقـود لـلتـعـاقد بـصورة
ـالي امـام وزارة ارجتـالــيـة بـهـدف حتـســ صـورة ادائـهـا  ورفع نــسب اإلجنـاز ا
ا يزيد الط بله ان تعزيز ـال العام و التخـطيط  وهذا يؤدي بالنتيجة الى هدر ا
وازنة الـية في حـ ان تعـليمـات تنـفيـذ ا ارصدة الصـرف تأي مع نـهايـة السـنة ا
ـوازنه االحتادية لسنة الية لـتسهيل تنـفيذ قانون ا االحتاديـة الصادرة عن وزارة ا
2021 تمـنع الـدخول بـااللـتزام الـتـعـاقديـة بـعد بـعـد تاريخ 12/15/ 2021 وهـذا
ـشاريع ـبالغ الى اخلـزينـة العـامة دون تـدوير مـبالغ ا يؤدي بـالنـتيـجه الى اعادة ا
الـية الالحقة لضـمان االعالن عنها ـوازنه االستثماريـة  الى السنة ا درجه في ا ا
في بـدايـة الـسنـه  لذا نـعـتـقـد ان هذه االجـراءات مـقـصـودة لضـمـان اعـادة مـبالغ
الي لديها وازنه من دون صرفها من الوزارات والهيئات وبالتالي رفع االكتناز ا ا
ـوازنـة وتـعـزيـز ـشـاريع عـلــيـهـا اقـرار ا  واذا كـانت احلـكـومه جــادة في تـمـويل ا
رصدة بالغ ا الية مع تدوير ا األرصدة قبل 6 اشهـر على االقل من نهاية السنة ا

درجه للـوزارات في اخلطه االسـتثـمارية لـضمان للـمشـاريع ا
ومه واستـمرارية العملـية التعاقديـة وفقا للخطـة التعاقدية د
وظـف الـبسـطاء الـواقعـ ب لكل وزارة وعـدم محـاسبـة ا
الـية والـتخطـيط وحتمـيلهم وزر مطـرقه وزارتهم وسـندان ا

دروسة. الية غير ا السياسات ا
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يـــحـــافـظ عـــلى ســـعـــره في حـــدود

دينار لفترة قد تصل إلى 1500
أكـثر من سـنـة وإذا حتـسن الوضع
مكن االقتصـادي في العراق فـمن ا
رفع قـيمـة الديـنـار وحسب مـصادر
حـكـومــيـة ان سـعــر صـرف الـدوالر
ـقبـلة سـيسـتمـر لسـنوات الـثالثة ا

ركزي). حسب خطة البنك ا
واضـاف  الـعامـري ان (تـخـفيض
العملة ساعـد احلكومة على جتاوز

ــمـكن أن ازمـات كــبـيــرة كـان من ا
يـتـعرض لـهـا الـعراق واسـتـطاعت
احلكومة من خالل هـذا التخفيض
تــوفـيــر الــرواتب وتــسـيــيــر امـور
الـدولــة بـالـســيـطــرة عـلى األمـوال
ــهــربــة إلى اخلــارج  إذ أصــبح ا
الـديـنار يـحـقق هامـشـا اقتـصـاديا
ضـعــيــفــا لــلــمــهــربــ ولــوال هـذا
الـتـصـرف من قـبل احلـكـومـة لـكان

حال البالد ذاهبا نحو األسوأ )

 واكد ان (ارتفاع ?سعر صرف
الـدوالر مـقابـل الديـنـار الـعراقي
ـواد ادى الـى ارتـفــاع أســعــار ا
ـسـتـهـلـكـة وخـاصـة الـغـذائـيـة ا
ــا ادى ذلك إلى زيــادة نـســبـة
الــفـقــر خــصـوصــا أن االرتــفـاع
تزامن مع جائحة كورونا والتي
أدت إلى اضـــار في االقـــتـــصــاد
الـــــعــــراقي وكـــــذلك الـــــقــــطــــاع

اخلاص).

أو كـما يـدلع أحدهم في العـراق يدلـعـون الكـلمـات واحلروف مـثلـما يـدلعـون أنفـسهم 
طـفله أو حبـيبته ويغـدقون على توصـيفاتـهم للمدن والـشوارع والرجال والـنساء بتـغيير
وهـذا ماحـصل للـبـاب الشـرقي الذي يـقع وسط الـعاصـمة عـان  وحتريـف الكـلمـات وا
ا شهـد قمة اجملد وضع الذي كـان مثار اإلهتـمام حتى وقت قـريب ور بغداد وهـو ا
ـلكـة عالـية ـلك غـازي  وقربه يـقع جسـر ا ـلكـية حـ أنـشئت حـديقـة الـشهـيد ا أيـام ا
(اجلمهوريـة). وفيه مجد جواد سليم إنقالب العسكر بعمله الرائع في ساحة التحرير(
وزاده سرح ـوضع الذي أقيـمت في أنحـاء منه دور لـلسيـنمـا وا نـصب احلريـة) وهو ا
ـنطقـة اخلضـراء وهي منطـقة الـقصر حـضورا إتصـاله بشـارع الرشيـد والسـعدون وا
فـعـنــدنـا يـتـحـول اجلـمــهـوري بـجـانب الــكـرخ الـتي تـتــصل به عن طـريق ذلـك اجلـسـر 
(قـاسم) الى ( جاسم) ومن ذلك جـاء تغـييـر تسـميـة البـاب الشـرقي بلـسان الـعوام من
ة قـدم بغـداد ومن أيام الـناس لـيكـون ( البـاب الشـرجي) وهي في األصل تـسمـية قـد
وكـانت أشهـر مطربـات وراقصـات وسيـاسيي البالد الـعبـاسي ألنـه من جهة الـشرق 
يجـتـمـعـون عـنـده وفي فـنادقه الـعـامـرة ومالهـيه الـلـيـلـية وبـغـجـاته وأسـواقه ومـنـتـدياته

ومقاهيه احلافلة باحلركة واحلياة.
تـقلـيـد جـديـد إتـبـعتـه وسائل اإلعـالم احمللـيـة وفي أحـيـان األجـنـبيـة أيـضـا بـأسـتـخدام
صـورين ـراسـلـ وا ـقـابـلـة لـنـصب احلـريـة مكـانـا لـتـجـمع الـصـحـفـيـ وا الـسـاحـة ا
والعاطل عن العمل والبسطاء والباعة والناقم وأهل الرغبة بالتظاهر إحتجاجا على
سـلـوك سـياسي أو قـرار يـصـدر من هـذه الوزارة او تـلك أو لـلـمـطالـبـة بـحـقوق يـظـنـها
وجتد أن الـبعض يجد مـتنفسـا بوسائل اإلعالم ويحاول احملتجون مـعطلة ألصـحابها 
ان يـدلي بـتصـريح أو شـكايـة لـواحدة مـن القـنوات الـفـضائـيـة التي تـصل يـوميـا لـعمل
قـدار تأثيرها في تقارير ولـلحصول عـلى آراء الناس في قضايـا محليـة وحتى دولية 

الساحة احمللية.
فـي الصباح الـباكر يـخرج فريق العـمل من مبنى الـقناة الـفضائيـة متوجـها الى ساحة
وفـي أحيان ـصورون تبـاعا  راسـلون وا ثم يـتوافـد ا الـتحـرير وينـصب مـعداته هـناك 
كان بـحثا عن موضوع أو لتقص عدة يأتي مـصورو ومراسلو الصـحف احمللية الى ا
كـذلك صحـفيـون يعـمـلون في إذاعـات .ولكل سـبب يدفـعه للـوقوف حـقائق في شـأن ما
وفي الـغـالب يـكـون الـشـعـور لدى فـاألسـبـاب كـثـيـرة في بـلـد مـثل الـعـراق  ـكـان  في ا
أو حـدثا سـيـكون في وقت من الصـحـفيـ إن هنـالك مـوضوعـا مـا يسـتحق اإلهـتـمام 
كن معرفة مدى صحة ذلك التأثير للمكان بحجم احلضور و النهار واليـجب أن يفوت
ولعل التظاهرات التي واطـن كذلك اإلهتمام األمنـي  الصحـفي ووجود جماعات من ا

حصلت في أوقات سابقة كانت مبعثا إلهتمام غير مسبوق بالباب الشرقي.
أنـاس اليعـرفهم أحد واليـهتم لـهم أحد يفـدون كل يوم الى سـاحة التـحرير وقـد عرفوا
وفي أوقــات الــذروة الـصــبــاحـيــة وســاعـات أن تــواجـد وســائل اإلعالم صــار يــومـيــا 
لـكـنني تـتـبـعت أحوال بـعـضـهم فـوجدت أن مـنـهم الـعاطل عن الضـحى وكل لـديه هم 
وضع ولـيكـون مادة صحـفيـة ومنهم من الـعمل الذي يـجد مـتنفـسا في الـوقوف بـهذا ا

يأتي ليشتم جهة ما حتى لو كانت احلكومة.
أحـدهم يــحـضـر من أشـهــر طـويـلـة ويـتــحـدث في الـقـنـوات
ويـــهــتم أخـــذ يــصـــبغ شـــعـــره بــالـــســـواد  الـــفـــضــائـــيـــة 
هو يتحدث بطريقة مضحكة الأحد يعرف له إسما  ظهره
لــكـنه يــريـد أن يـكــون من جنـوم الــبـاب الـشــرجي .من حـقه

طبعا.

اسـتــيـقــضـنـا صــبـاحــاً أن وجـدنـا
الـــدوالر فـي حـــالـــة صـــعـــود وذلك
تـــــســـــبـب فـي حـــــالـــــة أربـــــاك في
الـشــارع   كـذلك أثــر عـلى أســعـار
ــا فـيـهـا ـواد الـغــذائـيـة  جـمــيع ا
اخلـــضــــروات والـــلــــحــــوم وكـــذلك
ـستـلـزمات الـطبـيـة ونحن في ظل ا

جائحة كورونا).
ــواد غــذائــيـة ويــبــ احــد جتــار ا
عمار محمد ان (صعود الدوالر ادى
ـــواطــنـــ عــلى إلى قــلـــة إقــبـــال ا
الـتـبــضع واغـلب الــبـضـاعــة تـبـقى
مكدسة لعدم وجود إقبال عليها من
ـواطنـ ومن هـنا فـإن هـناك قـبل ا
جتار قاموا باسـتغالل فترة صعود
ـا أدى الى اثـقـال كـاهل الـدوالر  

ستهلك) . ا
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  ويـــقــول اخلـــبــيــر االقـــتــصــادي
جاسم العـامري ان( ارتفـاع أسعار
الــصــرف الـدوالر وارتــفــاع نــســبـة
البطالة بـعدما تراجعت في االعوام
الـــســابــقــة  ,?بـــدأت أزمــة صــعــود
الــدوالر  واضـاف ان الــسـبب وراء
ارتــفــاع ســعــر صــرف الــدوالر هــو
بـعض الـعـوامل منـهـا مـزاد العـمـلة
وعـدم سـيـطـرة الـدولـة عـلـى قـضـية
ــــســـــتــــفــــيــــدين ـــــزاد وبــــعض ا ا
ن يتحكمون في مزاد العملة عن
طريق احلـواالت وغسـيل األموال و
بــالــتــالي كل هــذا أثــر ســلــبـا عــلى
ـــواطـن وعـــلى مــــعـــيــــشـــة ورزق ا
 . واكـــد الــعـــامــري ان ـــواطــنـــ ا
ــتــوقع أن مـــســتــقـــبل ديــنــار مـن ا
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شـــهــدت أســعــار الـــســلع قــفــزة
نــوعــيــة خــصــوصــا الــبــضــائع
والـسـلع الـتي تـتـعـلق فـي حـياة
الـناس الـيوميـة بعـد قرار الـبنك
ـــركـــزي فـي كـــانـــون الــــثـــاني ا
ـاضي بـرفع سـعـر بـيع الدوالر ا
لـلـبـنوك وشـركـات الـصـرافة إلى
ديناراً 1182ديناراً من  1460
للدوالر الـواحد بهـدف تعويض
تـــراجع اإليـــرادات الـــنـــفـــطـــيــة
الناجم عن تدهور أسعار النفط
ــركــزي الــســبب وعــزا الــبــنـك ا
الـرئــيس وراء تــخـفــيض قـيــمـة
الـدينـارالى سد فـجـوة التـضخم
في مـيـزانـية  2021بـعـد انـهـيار
ــيــة وهـو أســعـار الــنــفط الــعـا
ـالـيـة مـصـدر رئــيس لـلـمــوارد ا
الية العراقية وذكر أن "األزمة ا
التي تـعرض لهـا العـراق بسبب
جائـحـة كورونـا أدت إلى حدوث
ـوازنة الـعامة" عجـز كبـير في ا
ولــفت فـي بــيــانـه إلى أن ســعــر
شـراء الـدوالر الـواحد من وزارة
ــالـيــة سـيــكـون  1450ديـنـاراً ا
بــــيـــنـــمــــا ســـعـــر بــــيع الـــدوالر
للمصارف عبر نافذة بيع العملة
األجنبية يساوي  1460ديناراً .
ــواطن مـروان حــمـيـد / يــقـول ا
صـــــــــــــــــاحـب مـــــــــــــــــحـل ادوات
احتيـاطية أن (احلكـومة عاجزة
على وضع اصـالحات حـقيـقية 
كــمـا إنــهـا تــسـبــبت في تـاخــيـر
ــــوازنــــة في بــــدايــــة الــــســــنه ا

احلـــالـــيـــة وكل هـــذا له تـــداعـــيــات
سؤولة عن خاصة فاحلكـومة هي ا
تـخـفـيض الـديــنـار وتـاخـيـر رواتب
ــوظـفــ ولـيس هــنــاك انـتــاجـات ا
ـواطـن الـعـراقـي مـحـلـيـة تنـفع ا
ـعامل الـعـراقيـة مـغلـقة وان اغـلب ا
ـكائن لـنفع وغـير مـجهـزة بـابسط ا
ـواطـنـ االيـادي الـعـامـلـة وكـذلك ا
ــســتـــهــكــلـــ واعــتــمـــادهم عــلى ا
ـواد الــغـذائـيـة من دول اســتـيـراد ا

اجلوار).
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ـــواطن مـــحــمـــد عـــبــاس ويــقـــول ا
/ كـاسب أن ( الـرقــابـة احلـكــومـيـة
عـلى السـلع غـالبـاً مـا تكـون مراقـبة
لـصالحـيــة الـسـلع وان تــكـون غـيـر
مـضــرة بـالـصــحـة وال تـكــون هـنـاك
رقــابــة عـلـى االســعـار ويــجب عــلى
احلكـومة حتديـد االسعـار وفق آلية
الــــســـوق فـي الــــعـــرض والــــطــــلب
وبـامــكـان احلــكـومـة الــتـأثــيـر عـلى
اســعــار الــســلـع من خالل تــشــكــيل
اجلمعيات التـعاونية التي تزيد من
الــــســـلع واخلـــدمــــات الـــتي تـــؤدي
بـالــتـالي إلى انـخـفـاضـهـا من خالل
زيادة مفردات البطاقة التموينية) .
وقـــــال يــــــوسف فــــــارس / طـــــالب
جــامــعي (انــا كــطــالب في جــامــعـة
اهـــلـــيـــة أعـــمل لـــكي اســـدد رســوم
الــدراسـة لــكن ارتــفــاع الــدوالر اثـر
بـشكـل كبـيـر عـلى حـيـاتي الـعـمـلـية

والدراسية ).
 واضـاف جــعــفـرابــراهــيم  / بـائع
خـــضـــروات (نـــحن أنـــاس كـــســـبــة
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اســتـعــراض ودراسـة بــنـود ومـواد
الـبـروتـوكـول لـيكـون خـطـوة فـعـالة
ومــــؤثـــرة فـي دعم االمــــكــــانــــيـــات
الــعـلـمــيـة والــفـنـيــة لـكال الــطـرفـ
ــوارد ــايـــســـهم في تـــنـــمــيـــة ا و
الطبـيعيـة بالشكل االمـثل وتشجيع
االسـتــثـمــار وتـنـمــيـة اقــتـصـاد كال

البلدين.
وتضـمن البروتـوكول مـواد وبنودا
عـدة من بـيـنـها الـتـعـاون في مـجال

اسـتـدامـة االنتـاج الـزراعي لـضـمان
االمـن الـــــغـــــذائـي في مـــــواجـــــهـــــة

ناخية). التغيرات ا
وأشــار  إلـى أن (رؤيــة الــوزارة هي
حتـــقــيق أمن غـــذائي مــســـتــقــر من
خـالل زراعـة اإلراضي الــتي تــتــأثـر
نـاخـية احلـاصـلة في بـالـتغـيـرات ا
ـناخ) مـبـينـاً أن (الـطلب الـبـيئـة وا
ـائيـة يـشـهد ارتـفـاعاً ـوارد ا عـلى ا
هائالً في جميع القـطاعات الرئيسة

ستخدمة للمياه). ا
وأضـــــاف أن (حتــــــقـــــيـق أهـــــداف
ــســـتــدامـــة وضــمــان الـــتــنـــمــيـــة ا
ــائـيــة يـتــطـلب ـوارد ا اســتـدامــة ا
اط إدارتـهـا وتـقـليل تـغـيـيـراً في أ
ــفــرط الــذي يــعــرض االســتــهـالك ا
ـنظـومات الـبـيئـية لـلتـدهور خالل ا
فــتـرات اجلــفـاف) مــؤكـداً (ضـرورة
الــعـمل عــلى إيــجـاد طــرق لــتـقــلـيل
ياه والسيطرة عليها عملية تبخر ا
تــدريــجــيــاً الحــتـســاب اإلنــتــاجــيـة
عـلـومات ـائـية واحلـصـول عـلى ا ا
مـن األقــمــار الــصــنــاعــيــة ونــتــائج

ية). النماذج العا
واشــــار الــــبــــيــــان الـى ان ( ورشـــة
الـعمل تـضمـنت تـقد نـظرة عـامة
ــشــروع ومــنـاقــشــة أهــمــيـة عــلى ا

مــخــرجــاته في ســيــاق االولــويــات
الــوطـنــيـة) فــيـمــا حـضــر الـورشـة
ــثـــلـــون عن وزارتي الـــزراعــة و )
الـتـخــطـيط واخملـتــصـ في قـطـاع

الري).
الى ذلك عــــقــــدت وزارة الـــبــــيــــئـــة
بــالــتــعــاون مع جــمــعــيــة صــيــانـة
ـــصــادر الـــوراثـــيــة والـــبـــيــئـــيــة ا
الـعـراقيـة  مؤتـمـر الوراثـة والـبيـئة
الـــدولي الـــثــامـن  لــلـــمــدة 15  14
كـــــــانـــــــون االول   حتـت شـــــــعــــــار
(الـبـحث الـعـلـمي وسـيـلـة لـلـحـفـاظ
عـلى الـتـنـوع االحــيـائي والـبـيـئـة )
بــالـتـنــسـيق مع  مــنـظــمـة الـنــخـلـة
البـيئيـة والزراعـية والهـيئة الـعامة
لـلبـحوث الـزراعيـة السـورية وكـلية
عـلــوم الــبــيــئـة بــجــامــعــة الــقـاسم

اخلضراء.
ؤتـمـر مـدير عـام الـدائرة وافـتـتح ا
الـفـنـيـة عيـسـى الـفـيـاض الـذي اكد
(اهمية تعزيز النهج التشاركي ب
نظمات لـلمساهمة في الوزارات وا
حتـسـ الواقع الـبـيئي واحملـافـظة
وارد عـلى الـتـنوع الـبـايـلـوجي  وا
وصــــيـــانــــتـــهــــا و احلـــفــــاظ عـــلى
ـومـتـهـا تـشـكل احلـجـر األساس د
في الـتـوازن الـبـيــئي وانـعـكـاسـاته

عــلى األمـن الــغـــذائي والــتـــنــمـــيــة
االقـتــصـاديــة حــيث بـات مــوضـوع
حـمــايـة الــتـنــوع الـبـيــولـوجي  في
العراق من أهم التحديات البيئية).
 مــبـيــنـا (اهـمــيـة تــوافق الــبـحـوث
والدراسات مع مـتطلـبات الوزارات
واجلـهـات احلــكـومـيـة واعــتـبـارهـا
وســيــلــة لــلــحـــفــاظ عــلى الــتــنــوع
االحـيـائي  الفـتا الى اهـمـيـة اعداد
منظومة تشريعات وطنية وتصميم
قـاعـدة بـيانـات لـلـمصـادر الـوراثـية
من خالل الـــــعــــمل مع الــــشــــركــــاء
الـــوطــــنـــيــــ حـــيث تـالئم االطـــار
زمع ي لـلتـنوع البـيولـوجي ا الـعا
إطالقـة في العـام القـادم في مؤتـمر
األطــراف اخلـامس عــشــر لـلــتــنـوع
البيولوجي ,حيث إن العمل  جاري
عـلى إعالن الــعـديــد من احملــمـيـات
الـطـبـيـعـية لـصـون األنـواع الـنادرة
ــسـتـوى الـوراثي). ــهـمـة عـلى ا وا
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
ــؤتــمــر تــنـــاول مــحــاور مــهــمــة (ا
ـــشـــاركــة وتـــقـــد احملـــاضــرات 
اساتذة من العراق  لبنان وسوريا
ــتـــمــيــزيـن في مــجــال  وتـــكــر ا
البحوث والدراسـات بوسام التميز
تميزة). العلمي تقديرا جلهودهم ا
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اعـــلن مـــحـــافظ ذي قـــاراحـــمـــد غـــني
ـبــاشـرة بــإنـشـاء أول اخلـفــاجي عن ا
سـوق جتـاري يـخص شريـحـة الـنـساء
في احملافظـة. وذكر اخلفـاجي في بيان
ـبـاشرة تـابعـته  (الـزمـان)  انه (تمت ا
بــــاخلـــطـــوات االولـى النـــشـــاء ســـوق
جتاري خاص بالنساء يتم انشاؤه في

احملـافــظــة). واضـاف انه يــتم الــعـمل
حالياً على اجـراء التخطيط له من قبل
ديـــوان احملـــافـــظـــة لـــيـــكـــون نـــافـــذة
اقـتـصاديـة وجتـارية لـنـساء احملـافـظة
تــتـيح فــرص عـمـل اضـافــيـة. وحــضـر
اخلـــفـــاجي صـــبـــاح امس الـــثـالثــاء 
احلــفـل الــذي اقــامــتـه مــدرســة اريــدو
لـتكـر عدد من الـتربـويات الـفاضالت

تــثــمــيــنــا احملــاالت عــلى الــتــقــاعــد 
بذولة في تربية االجيال. جلهودهن ا
وقـال احملـافظ (ان هـذا الـتـكـر يأتي
فـي اطــار اهـــتــمـــام االدارة احملــلـــيــة
بالرمـوز التربـوية وتقـديرا جلهودهن
في احلـركـة الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة
مــــؤكـــداً حــــرصه عــــلـى دعم قــــطـــاع
التـربية) . واشـار الى (انشـاء مجلس

ـتقاعدين اخلبراء الـذي يضم جميع ا
من مختلف القـطاعات واالستفادة من
خــبــرتــهم وآراهم في اثــراء احلــركــة
ـسـاهمـة في دعم عمل وا الـتعـلـيمـية 
احملـافـظـة لـكـافـة اجملـاالت).واسـتـقبل
اخلـفـاجي وفـد شـركـة الـفـا الـتـركـية .
وقـال احملـافظ (ان الـلـقـاء بـحث امـور
اهــمـهـا الــفـرص اإلسـتــثـمـاريـة عـدة 

ــتــاحــة في مــخـتــلف الــقــطــاعـات  ا
مـشـيراً" الى ان وفـد الـشـركة سـيـطلع
الـفـرص االسـتـثــمـاريـة في احملـافـظـة
بغـيـة احلـصول عـلـيـهـا وتنـفـيـذها) .
واكـد (تذلـيل العـقـبات امـام الشـركات
ـنـاسـب إلسـتـقـطاب ـناخ ا وتـوفـيـر ا
الــشـركــات اإلسـتـثــمـاريــة الـرصــيـنـة

احمد غني اخلفاجيللعمل داخل احملافظ).

u»‚∫ متسوق في احد اسواق الفاكهة ببغداد  «

واد خالل ورشة نظمتها فاو W∫ وزير ا —Ë

-1-
رسل محمد (ص) انه قال : جاء في احلديث عن سيد االنبياء وا

" الطمعُ مفتاحُ كُلّ معصية 
ورأسُ كُلّ خطيئة 

وسبب إلحباط كُل حَسَنَة "
تـأمل في هـذا احلـديث الـنـبوي الـشـريف يُـدرك خـطورة الـطـمع ومـا يـقـود اليه من ا

ثل والقيم السامية . تدحرج الى الهاوية وانسالخ من كل ا
-2-

ـال ومن أجله تُرتـكب الفظـائع الكبرى مِـنْ قَتْلٍ وسرقة وغشٍ والطمع قـد يكون في ا
وجتترح األكاذيب وال يُتورعُ عن أرذل الوسائل الشيطانية .

ـثل يضرب ( بأشعب ) فـانَّ وَرَثَة أشعب موجـودون في كل عصر ومصر واذا كان ا
 –ولالسف الشديد  –

-3- 
نصب ومن أجله يـنخرط الطَمَّاعُ في خـدمة اجلبارين والطغاة والطمع قـد يكون في ا

 ويسير في ركب الظا العتاة .
-4-

كـاسب أيا كـان لونـها وال يـطـلق وصف ( الطـمع ) االّ على الالهـث وراء األربـاح وا
وشــكـلــهـا ومـصــدرهـا بـعــيـداً عن كل احلــسـابــات الـديـنــيـة واالخالقــيـة واالنـســانـيـة

واحلضارية .
-5-

والـطــمّـاع دنــيـويّ مـحض  أوصــد عـلى نــفـسه بـاب الــرشـد  وفَـهْـم حـقـائق الــدنـيـا
واآلخرة .

ـسارات كـلهـا بطابع مـارسات الـباطلـة وتصـطبغ ا وح يـغيب الـرشد تـبرز ألـوان ا
الزيغ واالسفاف .

وتهون على الطمّاع كرامتُهم بعد أنْ هان عليهم دينُهم .
ومن هـنا جتـدهم يكـرعون كـؤوس الذل ويـحتـسونـها وال يـجدون من الـناس مّنْ يـنظر

اليهم بع القبول فهم منبوذون ملعونون على كلّ لسان .
-6-

وأخيراً :
ا كدح من أجله ? هل يحمل الطمّاع معه الى قبره شيئاً 

لك من ثراء أو جـاه أو مناصب ... ليواجه انّه يَفِـدُ على الله مجرداً من كل مـا كان 
احلـسـاب العـادل عن كل ذرة من ذرات عـمـله وحيـنـها يـندم
وينقـم على نفسه األمّارة بالطـمع التي أوصلته الى شفير

جهنم وهذا أسوأ مصير .
طامع . نسأله تعالى أنْ يعيذنا واياكم من شرور ا

وان يحسن عواقب أمورنا .
سـتـقيـم بعـيـداً عن الطـمع الـذميم ويـثبـتـنا عـلى صـراطه ا

وعن كل مسلك وخيم .



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

w½bOÝË ÊbM  5Ð Òd(« Í—U−² « ‰œU³²K  ‚UHð« lO uð —ËbB « W×  UNLÝ« WKJA

{ لـــــــنـــــــدن (أ ف ب) - مُـــــــنـي حــــــزب
احملـافـظـ الـبـريـطـاني بـزعـامـة رئيس
ـة الــوزراء بــوريـس جــونــســون بــهــز
نـكـراء في انـتخـابـات تشـريـعـية فـرعـية
جـــرت اخلـــمـــيس في وسط إنـــكـــلـــتــرا
وخــســر فـيــهــا أحــد مـعــاقــله بــحـسب
الــنـتـائج الـرسـمــيـة الـتي صـدرت امس
اجلـمعـة.وأظهـرت النتـائج الرسـمية أنّ
مـــــرشــــحـــــة احلـــــزب الــــلـــــيــــبـــــرالي-
ـــوقــراطي هــيــلــ مــورغن فــازت الــد
ــقـــعــد الـــنــيـــابي عن دائـــرة نــورث بـــا
شــروبـشــيــر بـعــدمـا حــصــلت عـلى 47
ــئــة من األصـــوات مــتــقـــدمــا بــذلك بـــا
بـــــحــــوالى ســـــتــــة آالف صـــــوت عــــلى
مــنــافـســهــا الـذي رشّــحه حــزب رئـيس
الــوزراء خلالفــة الـنــائب احملـافظ أوين
بــاتــرســون.وقــالت مــورغن بــعـد إعالن
فــوزهـا إن الـنـاخـبـ أكـدوا "بـوضـوح"
لـبوريس جونسون أن "احلـفلة انتهت"
مـؤكــدة أن "حـكـومـتك الـتي حتـكم بـنـاء
عــــلـى األكــــاذيب والــــغــــرور يــــجب أن

حتاسب".
WOÝUOÝ W×OC

قـعد مـنذ وكـان بـاترسـون يشـغل هـذا ا
 1997واضـطر لالسـتقالـة إثر فضـيحة
ســـــيــــاســـــيــــة. وكـــــان قــــد حـــــصل في
االنــتــخــابـات األخــيــرة الـتـي جـرت في
ـئـة من األصـوات  2019عـلى  62,7بــا
وأغـــــلـــــبـــــيــــة مـــــريـــــحـــــة من  23ألف
ــشــاركــة في صــوت.وبـــلــغت نــســبـــة ا
انــتـخـابـات اخلـمــيس في هـذه الـدائـرة
االنـتـخـابـيـة الريـفـيـة في إنـكـلـتـرا التي
هـيـمن عـليـهـا لعـقـود حزب احملـافـظ

ـئة (أو  38093نـاخـبـا حسب  46,3بـا
ـئة الـتـعـداد النـهـائي) مـقابل  62,9بـا
في اقتراع كانون األول.2019ويبدو أن
ـوقـراطـيـ حـصـلوا الـلـيـبـرالـيـ الد
عــــلـى دعم مــــؤيــــدي حــــزب الــــعــــمـــال
ـعـارض.وقـال مـارتن هـيل ( 68عـامـا) ا
الـــذي يــصـــوت عــادة حلـــزب الــعـــمــال
لـوكالة فرانس برس في وقت سابق من
األســـبـــوع "ســأصـــوت لـــلـــيــبـــرالـــيــ
قراطي ألنـني أشعر باإلهانة من الـد
أداء جـــونــســـون". وأضــاف "ســـيــكــون
تـصويتا تكتيـكيا. أريد أن اوجه صفعة
جلـــونـــســـون".ووصـــفت وســـائل إعالم
ة حـزب رئيس بـريطـانيـة اجلمـعة هـز
الـــوزراء بــأنــهـــا "إهــانــة" جلـــونــســون
ــيـالد".وقــالت و"كـــابـــوس قــبل عـــيـــد ا
صـحيفة "تلغراف" اليومية احملافظة إن
هـذه "النـتيـجة الـصادمـة" تمـثل "إهانة"

جلــونــسـون الــذي كــان حـزبه يــحــتـفظ
بـقـاعـدة لـلـنـاخـبـ في الـدائـرة حـوالى
مـئـتي عـام.أمـا صـحـيـفـة "ذي غـارديان"
الــيــســاريــة فــقــد كــتــبت أن "االنــهــيــار
الـــكــارثي لـــلــدعـم لــلـــمــحـــافــظــ (...)
ان سـيـخـيف الـعـديـد مـن أعـضـاء الـبـر
ـكن أن يــثـيـر تـسـاؤالت احملــافـظـ و
حـول مستـقبل جونـسون". وأضافت أن
"هذه النتيجة تعزز الضغط على رئيس
ة الوزراء الذي واجه أصال أسابيع مؤ
ـان.من في ويــسـتــمـنــسـتــر" مـقــر الـبــر
جـهـتـهـا قـالت صـحـيـفـة "ديلـي ميل" إن
جــونـسـون يـعــيش "كـابـوســا قـبل عـيـد
ـتـه تـكـشف ــيالد" مـعــتـبــرة أن "هـز ا
مــسـتـوى عــال من الـغـضـب الـعـام ضـد
رئـــيس الــوزراء".وصــرح رئــيس حــزب
احملـافظـ أوليـفر دودن لـشبـكة سـكاي
نـيـوز اجلـمـعة أن "الـنـاخـبـ في نورث
شـروبشـير سئـموا وأعتـقد أنهم أرادوا
تــــــــوجـــــــــيـه رســــــــالـــــــــة لــــــــنــــــــا (...)
ســمـعـنـاهــا".وتـأتي هـذه الــقـضـايـا في
أســوأ وقت جلـونـســون بـيـنــمـا تـواجه
ـتـحـدة على حـد قـوله "مـوجة ـمـلـكة ا ا
تحـورة أوميكرون في بلد مـد" لتفشي ا
ســجل  147ألـف وفـاة تــقـريــبــا.وبـاتت
مـصـداقـيـته مـوضع تشـكـيك خـصـوصا
بـــعــدمـــا  الــكــشـف عــنه مـــؤخــرا عن
احـتـفال أقـيم في مـقر رئـاسـة احلكـومة
فـي نـهــايـة  2020بــيــنـمــا كـانت قــيـود
كـبيرة مفروضة على البـريطاني للحد
من اتـصـاالتهم االجـتمـاعيـة إلى أقصى
احلـدود.وقـد واجه في مـجـلس الـعـموم
الــثالثــاء صــعــوبـة في إقــنــاع الــنـواب
ـــكــــافـــحـــة بــــفـــرض قـــيــــود جـــديــــدة 
كـوفيد.وتـمثلت الضـربة األخيـرة بتمرد
غـير مسبـوق من قبل نواب حزبه الذين
صــوت  99مــنـهـم في مـجــلس الـعــمـوم
ضــــد فـــرض الــــشــــهـــادة الــــصـــحــــيـــة
لـلـمـناسـبـات الـكـبرى مـعـتـبرين أن ذلك
يــحـــد من احلــريــات. و تــمــريــر هــذا
ــعــارضــة اإلجـــراء فــقط بــفــضـل دعم ا

العمالية.
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الى ذلـك أعلـنت بـريـطـانـيـا أنّـهـا وقّعت
مـع أســتــرالــيــا خالل حـــفل أقــيم عــبــر
الــفـيـديـو اخلــمـيس اتـفــاقـيـة لــلـتـبـادل
الـتــجـاري احلـرّ بـ الـبـلـدين يـفـتـرض
عـنـد إقرارهـا نهـائـياً أن تـرعى ما يـزيد
عن  10مـلـيارات جـنـيه إستـرلـيني (13
مـــــــلــــــيــــــار دوالر) مـن الـــــــتــــــبــــــادالت
الـسنوية.وقالت وزارة الـتجارة الدولية

الــبـريــطــانـيــة في بــيـان إنّ االتــفـاقــيـة
ـيـة "الــتـاريــخـيــة" حتـدّد "مــعـايــيـر عــا
جديدة في اجملال الرقمي واخلدماتي
وسـتخلق فرصـاً جديدة للـعمل والسفر
".وال تزال لـلـبـريـطـانيـ واألسـتـرالـيـ
االتــفــاقـيــة بــحـاجــة إلقــرارهـا مـن قـبل
ــاني الـبـلـدين.وكـان رئـيس الـوزراء بـر
الـبريـطاني بوريس جـونسون ونـظيره
األســتـرالي ســكـوت مـوريــسـون اتّــفـقـا
باد الـعامّة لـهذه االتفـاقية في عـلى ا
حــزيـران الــفـائت.ووفــقـاً لــلـبــيـان فــقـد
ـفـاوضون اآلن جـمـيع فـصول" "أنـهى ا
هـذه االتفاقية. وهذا أول اتفاق جتاري
جـديـد بـالـكـامل تـبـرمه بـريـطـانـيـا مـنذ
أصـبح خـروجـهـا من االحتاد األوروبي
ســـاريــاً فـي األول من كـــانــون الـــثــاني
.2021ومـــنـــذ دخل بـــريـــكـــسـت حـــيّــز
الـتـنفـيـذ اكـتفت بـريـطانـيـا بتـجـديد أو
تـعـديل االتفـاقيـات الـتي كانت تـربطـها
مـع دول أخـرى حــ كــانت عــضـواً في
االحتــاد األوروبي. وشـدّد الـبـيـان عـلى
أنّ هـذه االتفـاقيـة ستؤمّن " 10.4مـليار

جـنيه إسترليني إضافية في التجارة...
من خـالل إلغاء الـرسوم اجلمركـية على

 % 100من صادرات" البلدين.
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فــيــمــا شــدّد مــســؤول أمــيــركي كــبــيــر
اخلــمـيـس عـلى أنّ بــرنـامج اســتـرالــيـا
لـتجـهيز أسـطولـها البـحري بـغواصات
تـعمل بـالطـاقة النـووية ال يـتعارض مع
مــعــاهـدة احلــدّ من انـتــشــار األسـلــحـة
الــنـوويـة.والـتـحــالف الـدفـاعي اجلـديـد
الـــذي جـــمع أســـتــرالـــيـــا رســـمــيـــاً مع
ـتـحـدة الـشـهـر بـريـطـانـيـا والـواليـات ا
اضي قد يسمح لها بأن تصبح القوة ا
الــوحــيــدة غـيــر الــنــوويــة الــتي تــمـلك
غــواصــات تـعــمل بــالــطــاقـة الــنــوويـة.
وتـسعى البرازيـل أيضاً لتـجهيز إحدى
غــواصـــاتــهــا بــالــدفع الــنــووي.وواجه
اتـــفـــاق اوكـــوس مـــخـــاوف من أنّـه قــد
يــشـــكل خــطــر انــتـــشــار نــووي حــيث
وصـفـته الـصـ عـلى وجـه اخلـصوص
بــأنّه تــهــديـد "غــيــر مــسـؤول لــلــغــايـة"
ـنـطــقـة.لــكن مـسـؤوال لالســتـقــرار في ا

مـؤتمر مراجـعة معاهدة حـظر االنتشار
قرر عقده في نيويورك قبل ا الـنووي ا
ـسؤول "أتوقع أن قـبل.وقال ا الـشهـر ا
تـثـير الـص مـسألـة أوكوس كل سـاعة
عـلى مـدار السـاعـة ... بغضّ الـنـظر عن
ناقشـة" مشيراً إلى أنّ بك مـوضوع ا
ـوضوع لـتـجنب مـناقـشة سـتـستـخدم ا
ـتضـخـمـة.وحذر تـرسـانـتـها الـنـوويـة ا
تــقـريـر صــادر عن الـبـنــتـاغـون الــشـهـر
ـاضي من أنّ بكـ في طريقـها لزيادة ا
تـرسانـتـها الـنوويـة بأكـثر من الـضعف
إلـى أكـثـر من ألف رأس حــربي بـحـلـول
عـــام .2030واتـــهـــمـت بـــكـــ تـــقـــريــر
الــبــنــتــاغــون ب"الــتــحــيــز" وتـضــخــيم
الــــتـــهـــديــــد الـــنــــووي الـــذي تـــمــــثّـــله
ـــــســـــؤول بـــــوزارة .وقـــــال ا الـــــصـــــ
رجح اخلـارجية اخلميس إنه من غير ا
أن تـثبت مـسألـة مسـألة أوكـوس "عقـبة
أمــام حتــقــيق نــتــيــجــة إيــجــابـيــة" في
مـؤتمـر مراجـعة مـعاهـدة حظـر انتـشار
األسـلحة النووية - وهو األول منذ عام

2015.

قعد النيابي عن مدينة بورث شروبشاير وسط إنكلترا قراطية هيل مورغان با رشحة الليبرالية الد bFI∫ ا

كـبـيـرا في وزارة اخلـارجـيـة األمـيـركـية
طــلب عـدم نــشـر اسـمه شــدّد اخلـمـيس
عــلى عـدم وجـود أي شيء في مـعـاهـدة
نع الدول غير احلـدّ االنتشار النووي 
الـــنــوويــة مـن حــيــازة هـــذا الــنــوع من
ـنع البـرنـامج الذي تـسعى األسـلـحة "
ـتحدة اسـترالـيا النـهائه مع الـواليات ا
ـسـؤول إنّ أوكوس وبـريـطانـيـا".وقال ا
ســـتــضع بــدالً من ذلـك "ســابــقــة ألعــلى
ــكن مـن الــضــمــانـات" ألي مــســتــوى 
ــســتــقـبـل.وقـال ــاثــلــة في ا صــفــقــة 
ـكن لـلـعـالم أن يـكـون عـلى ـســؤول " ا
يــــقــــ تــــام من عــــدم وجــــود حتــــويل
لــلــيــورانــيــوم إلى بــرنــامـج أســلــحـة"
مشيراً إلى أنّ أستراليا تخطط لتجهيز
الـغـواصـات بأسـلـحـة تـقلـيـديـة بدالً من
األسـلحة النوويـة وأنها أوضحت أنها
لن بـنـاء مـنشـآت نـوويـة على أراضـيـها
مـن شـأنـهــا أن تـســهم في الـقــدرة عـلى
سـؤول قال إن مـثل هذه الـتـسلح.لـكن ا
الـتأكيدات لن تثني الص على األرجح
عـن إثـارة قـضــيـة بـشــأن االتـفـاق خالل
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الوطن
ـاضي اتـذكـرمن مـنـتـصف اخلـمـسـيـنـيـات الى مـنـتـصف الـسـتـيـنـيـات من الـقـرن ا
ـان وجزأ من وتـعلـمـنـا بأن حب الـوطن من اال كعـصـر الهـدوء والـسكـيـنة نـسـبيـا 
ـرأ وارتباطه به روحية وجميع سكان القرى اكثر من غيرهم كانوا يشعرون كيان ا
بذلك ويجـري في عروقهم كالدم الن اكلـهم وشربهم وملبسـهم في حياة بسيطة من
ـعيـشة جـسدت لـديهم هـذه الروحـية عـطاء اآلرض واعـتمـادهم الوحـيد عـليـها في ا
ولذلك كل من دون االعتـمـاد عـلى احلكـومـة كـما حـالـيـا في تسـيـيـر امور حـيـاتهـم 
عـاش العـصر الـذهـبي في االمن واالستـقرار فـي القـرى ولو لـفتـرة طـفولـة قصـيرة
دن او تهجروا منها بسبب عنف السلطة ظلت روابطهم الروحية بها وانتقلوا الى ا
الى ان تـدفن جثـثهم في مـقابـرها ولـهذا كان اهل الـقرى مـعزتـهم بهـا أـثر من اهل
دن اعتمـادهم على الصنـاعة والتجـارة والوظائف احلكومـية وشغفـهم نحو الثراء ا
والسلطـة واجلميع كانوا يـفتخرون بإنتـماءهم للوطن وتقديس ارضه وكـلما جلسوا
ـبـاالت لـلــمـعـيـشـة الن عـلى االرض الـبـســيـطـة شـعــروا بـاالمن واالسـتـقــرار دون ا
اجلـمــيع كــانــوا سـواســيــا في احلـقــوق والــواجـبــات نــســبـيــا وكل حــسب اتــعـابه

ومؤهالته.
واطنة  ا

ـزيـفـة بـتـسـلط احلـكـام فـيـهـا علـى رقاب ـقـراطـية ا ان االنـظمـة الـدكـتـاتـوريـة والـد
صـاحلهم الـشخـصية بـإمتـياز فئـة او طائـفة معـينة الشـعوب إلسـتغاللهم الـسلـطة 
على االخريـن وافتعالهم االزمات واالضـطرابات واإلعتقـاالت واالعدامات واإلقتتال
شروعة لشرائح متعددة وهدم قراهم واالستيالء داخل البالد وإجـهاض احلقوق ا
عـلـى اراضـيـهم من امالك ابـائـهم واجـدادهم وتــرحـيـلـهم مـنـهـا الى مـنـاطق اخـرى
وإمالكــهـا الشـخـاص اخــرين  ومـنــهم الى دولـة اخـرى وجتــريف مـقـابــر مـوتـاهم
ـواطنـة الـعثـمـانيـة وال تـزال لم تعـاد الـيهم إلندثـار آثـارهم ولديـهم سـنـدات اثبـات ا
وجلؤ االف السـياسي الى الـدول اجلوار والغـربية وال استـثناء ب االنـظمة التي
حـكمت الـبالد وإذا كان الـلجـؤ الى خارج الـبالد سيـاسيـا فأصـبح اليـوم سيـاسيا
وانـسـانيـا لـكـثـرة الـبطـالـة وصـعـوبة الـعـيش والـفـارق الـصارخ فـي الثـراء بـ لـيـلة
واطـنـ قد قـفـر للـسـواد االعـظم من ا وضـحـاهـا للـحـكام واعـوانـهم وبـ الفـقـر ا
رأ رأ بالوطن وإال كيف يتغيب ا واطنة بخدش مشاعر واحساس ا غيرت مـفهوم ا

عنه ولو لفترة وجيزة ? .
ـواطنـة تعني بـأن كل من ولد وعـاش على الرقـعة اجلـغرافيـة للـدولة علـيه واجبات ا
جتاهـها وله حـقـوق على حـكـومتـها تـأمـ العـيش والكـرامـة والسـيادة الـشـخصـية
واالمن واالستقـرار له وعندما يحرم االنـسان من تلك احلقوق والسـلطة تكون وبال
رأ ايـنما وجد نفسه في رقـعة جغرافية الي عليه قد يـتغير مفـهوم الوطن ويصبح ا
ــنح تــلك احلــقـوق فــهـنــاك الــوطن حــسب مـصــطــلـحــات كـثــيــر من الـدول دولـة و
قـراطية النهج  لذلك التجأ االالف من الـعراق الى تلك الدول وسلكوا طريق الد
ـوت البـطيء من اليـأس والشـقاء لـعدم ايـفاء احلـكومـات بتـام الـعيش اخملـاطر وا
سـؤلون في الدولة لهم في احـضان الوطن   . فـيا ترى هل نالحظ يـوما ان يعـيد ا
ــواطــنــ ــواطــنــة وغــرس حب الـــوطن في نــفــوس ا كل حــسب مــوقــعـه ســيــادة ا
ادة  14من الـدسـتور ( بـأن العـراقـيون مـتسـاوون امـام القـانون سـاوات وفق ا بـا
دون تـمـييـز بـسـبب اجلـنس او الـعـرق او الـقـومـيـة او االصل او الـلـون او الدين او
ـعـتـقـد او الـراي او الـوضع االقـتـصـادي او االجـتـمـاعي )  ويـهـدمـون ــذهب او ا ا
ؤسسات احلواجز الكـونكريتية بـينهم واجملتمع ويقضـون على الفساد ويهـتمون با
دارس واطنون في نفس ا احلكـومية على اكمل وجه واوالدهم يدرسون مع اوالد ا
ؤسسات الصـحية احلكومية ويعـاجلون هم واوالدهم في نفس ا
واطن ـشافي الـدولـية  ويـعتـبـرهم ا مع اوالد غيـرهم دون ا
كرموز وطـنية  ويـتخلـون عن جنسـياتهم االجـنبيـة اخملالفة
لــلـدسـتـور لـيـقــتـدوا بـهم الالجـؤن في الــعـودة من الـغـربـة

قراطية في ارجاء البالد  .  وتتحقق  الد
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{ الـــريـــاض (أ ف ب) - يــتـــحــوّل ولي
الـعهد السعودي من قائد فعلّي للمملكة
إلى مـلك غير مـتوّج يستقـبل الضيوف
األجــانـب ويــتــرأّس قـــمــمــا إقــلـــيــمــيــة
لك تـستضيفـها بالده مع تقدم والده ا

ســــلـــــمــــان بن عــــبــــد
الـــعـــزيــز فـي الــسن
حـسبـما يـرى خبراء

ودبلوماسيون.
فـــــــقـــــــد أتـــــــاحت
جــائـحــة كـورونـا
واخملــاوف عــلى
صــحــة الــعــاهل
الــسـعـودي (85

عــامــا) لــنــجــله الــشـاب ( 36عــامــا) أن
يـــتــــولّى زمـــام األمـــور فـي الـــلـــقـــاءات
لك الـعـلنـية واالسـتقـبـاالت فيـما قـلّل ا

من مشاركته في التجمعات.
ا اعتبر مـحمد بن سلمان احلاكم ولـطا
الـفعـلي للسـعودية مـنذ تـعييـنه وليا
لـــلــعــهـــد في حــزيــران/يـــونــيــو
 ?2017لـــكـــنّـه بـــات يـــنـــفــرد
ــــشـــــهــــد مع مـــــؤخــــرا بــــا
اســتـقـبـاله وحـده الـرئـيس
ــــانــــويل الــــفــــرنــــسيّ إ
مــاكـرون مــطـلع الــشـهـر
اجلـاري وتـرؤسه قـمة
قـــــــادة اخلـــــــلـــــــيج
الـــــــــثالثـــــــــاء في

الرياض.
إذ نـــادرا مــا

ـلك سـلـمــان عن حـضـور قـمـة تــخـلف ا
الـدول اخلليـجية السـنوية وإلقـاء كلمة
فـــيــهـــا ومــعــروف عـــنه حـــرصه عــلى

مصافحة أكبر عدد من احلاضرين.
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قــالت الــبـاحــثـة في مــركــز "كـارنــيـغي"
لألبحاث ياسم فاروق لوكالة فرانس
بــرس إنّ "فــكـرة أنّ يــكـون ولـي الـعــهـد
احلــاكـم الــفــعــلي لـــلــبالد وأن يــقــابل
الـــرؤســاء األجــانـب ويــتــرأس الـــقــمم
حصلت قبل ذلك عندما حكم السعودية
مـلـوك لم يـكـونـوا في احلالـة الـصـحـية

ناسبة". ا
لك الراحل عبد وهـي تشير بذلك إلـى ا
الـله عنـدما كان ولـيا لـلعهـد خالل فترة
ــلـك فــهــد الــذي تــعــرّض لــعـدّة حــكم ا
جـلــطـات جـعـلـته غـيـر قـادر عـلى تـولي

احلكم قبل  10سنوات من وفاته.
وأضـافت فاروق أنّ "اجلـديد هو وجود
قــبـول شـعـبـي وإعالمي بـدور مـواز بل
أكـثـر أهمـية لـولي الـعهـد حـتى عنـدما

لك سلمان بكل مهامه". يقوم ا
لك في منذ تفشي كوفيد- ?19استقر ا
ـسـتقـبلـيـة التي مـنـطقـة مـدينـة نـيوم ا
ـبـادرة من جنـله على يـجـري بـناؤهـا 

ملكة. البحر األحمر في شمال غرب ا
وكـان آخـر مـسـؤول أجـنـبي الـتـقاه في
الـعـاصمـة وزير اخلـارجـية الـبريـطاني
الـسـابق دوميـنـيك راب في آذار/مارس
 ?2020قــبل أن يــجــتــمع بـالــســلــطـان
الــعُـــمــاني هــيــثـم بن طــارق في نــيــوم
نـفسهـا في تموز/يـوليو الـفائت. واخر

زيـارته اخلارجية هي إلى سلطنة عُمان
لــتــقــد الــعــزاء في وفــاة ســلــطــانــهـا
الــراحل قـابــوس بن سـعـيــد في كـانـون

الثاني/يناير .2020
مــنـذ تـولـيه واليـة الــعـهـد جنح األمـيـر
مـحمـد في إدخال إصالحـات اجتمـاعية
ـمـلـكـة احملـافـظـة مـتّـعـهـدا كـبـرى في ا
ـعــتـدل" بــنــقـلــهـا إلـى كـنف "اإلسـالم ا
فـفتح أبواب الترفـيه والسياحة وسعى
ـسـتـثــمـرين األجـانـب لـتـنـويع جلــذب ا

رتهن للنفط. مصادر اقتصاد بالده ا
وهـذا أكسبه شـعبيـة كبيـرة في الشارع
السعودي إذ سمحت اإلصالحات آلالف
الـنـسـاء بـالـقـيـادة والـعـمل فـي الـقـطاع
الـعـام ووفـرت دخال إضافـيـا ومـتنـفـسا

ترفيهيا أمام األسر السعودية.
لـكن األمـيـر الـذي يـتـولّى عـدّة مـنـاصب
بـــيــنــهــا نــائـب رئــيس الــوزراء ووزيــر
الـدفـاع ورئـيس صـندوق االسـتـثـمارات
الــعــامــة واجه عــدّة حتــديــات أبــرزهـا
ـة مــقــتل الـصــحــافي الـســعـودي جــر
جـمال خاشـقجي في قنـصلية بالده في
اسـطنبول على أيدي عـناصر سعودي

عام .2018
qL²×  »—UIð

كـمـا أنّه بدا أكـثـر انفـتـاحا عـلى تـقارب
محتمل مع إسرائيل مقارنة بوالده.

وتـرى الـبـاحثـة في مـعهـد دول اخلـليج
الـعـربيـة في واشنـطن كريـستـ ديوان
أنّ ولي الـعـهـد "اسـتـفـاد مـن طـول عـمر
سـتمر ـلك" موضـحة "يوفّـر وجوده ا ا
الـسـلـطـة الـتـقـلـيـديـة الـتي تـوفـر غـطاء

ألفـعـال مـحـمـد بن سـلـمـان ذات الـطابع
الـشـبـابي وغـيـر الـتـقـلـيـديـة ونـادرا ما

تعيقها".
لم تـوضح الـسـلـطات الـسـعـوديـة سبب
غــيـاب الـعـاهل الــسـعـودي عن حـضـور
الــقــمــة اخلــلــيــجــيــة الــتي أقــيــمت في
الـرياض الـثالثاء خصـوصا وأنّه ألقى
ـوازنـة ـنـاسـبـة إقـرار ا كـلـمـة مـتـلّـفـزة 

. قبلها بيوم
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وفي هـــذا الــســيـــاق كــتب مـــســتــشــار
احلـكومة السعودية علي الشهابي على
تــويـتـر نــقال عن "مـصــادر مـوثـوقـة" أنّ
تـازة لكنه ... ال ـلك يتـمتع بـصحـة  "ا
يــشــعـر بــالــراحـة عــنــد ارتـداء كــمــامـة
ـيل إلى الرغبة في مـصافحة الناس و
وحتـيتهم بحرارة لذلك يتم اتخاذ مزيد
من احلـذر لـلحـفاظ عـلى سالمـته بعـيدًا

عن اجلمهور".
قــبل الــقـمــة األخـيــرة قــام ولي الـعــهـد
بـجـولة في كـافة دول اخلـلـيج استـمرّت
 5أيــام حـصل خاللــهـا عــلى اسـتــقـبـال
شـبه مـلـكي وحظـيت بـتـغطـيـة إعالمـية

واسعة.
وقــال دبــلــومــاسي غــربي في الــريـاض
لـــفـــرانس بـــرس إنّ "الــتـــرتـــيـــبــات مع
ـــلــكـي بــاتت تـــتم من خالل الـــديــوان ا
لـك ال يظـهر في مـكـتب األميـر مـحمـد. ا
الـصـورة مـنذ فـتـرة طويـلـة قـاربت على

." السنت
وتــابع الـدبــلـومــاسي الـذي فــضّل عـدم
ذكـر اسـمه إنّ ولي العـهـد "جتاوز فـكرة

أنّـه ملك قـيـد اإلعـداد إلى فـكـرة أنه ملك
(غير متوّج بعد) في القصر".

WF u²   U³IŽ

ـهّدا أمـام ولي الـعهد ويـبدو الـطريق 
لـلـحكـم لوقت طـويل. وال تـوجد عـقـبات
مـتـوقـعـة لـصـعـوده إلى الـعـرش إذ أنّه
أزاح مـنــافـسـيه الـواحـد تـلـو األخـر من
طـريقه في ح أنّ مـعارضيه مـشتتون

خارج البالد.
وقــال كـبـيـر الــبـاحـثــ في مـعـهـد دول
اخلـليج العربية حس إبيش "ال يوجد
ــعـارضــة فـعّــالـة داخل مــصـدر مــحـدد 

الكة أو خارجها". العائلة ا
وتــابع أنّ "مــحــمــد بن ســلــمـان أصــبح
بــالــفــعل أكــثــر بــروزًا وقــوة وعــمــلــيـة
اخلالفـة الـطـويـلـة مـسـتـمـرة بـخـطـوات

حثيثة".
لـــشـــهـــور انــــتـــاب الـــســـعـــوديـــة قـــلق
باشر مع بـخصوص التعـامل الغربي ا
األمــيـــر مــحــمــد عـــلى خــلــفـــيــة مــقــتل
خــاشـقـجي لــكنّ دبـلـومــاسـيـا آخـر في
الـــريـــاض قـــال إنّ "الـــكـــثــيـــر مـن هــذه
اخملــاوف تــبــدّدت بـعــد زيــارة مــاكـرون
لـــلــســعـــوديــة وبـــات األهم اآلن مــوقف

اإلدارة األميركية".
تــعـهــد الــرئـيس األمــيــركي جـو بــايـدن
ـطـلق الـذي مـنحه بـإنـهـاء الـتـفـويض ا
سـلــفه دونـالـد تـرامب لـلـسـعـوديـة ولم
يـتـواصل مـبـاشـرة بـعـد مع ولي الـعـهد

لكنه أكّد أن ال مفر من التعامل معه.
سـألة مـسألة وتـابع الدبـلومـاسي أنّ "ا

وقت وستُحل بحكم األمر الواقع".

محمد 
بن سلمان

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7149 Saturday 18/12/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7149 السبت 13 من جمادى االولى 1443 هـ 18 من كانون االول (ديسمبر) 2021م

كـل مدينه او بـلدة لهـا مرحـله من مراحل الـنهوض والـولوج الئ احلـياة وترك بـصمة
ـساعـده واالعتـماد علئ رحـله هي مرحـلة صـعبه النـعدام الـوسائل ا في ذاك وتـلك ا
كن ان تنسئ او ان جهود ذاتـيه وهذا امر صعب وشاق وعليه فـأن بصمة هوالء ال
أل من اجل حتفـيز اجيـال اليوم تـمر مـرور الكرام فالبـد من تاكيـدها وبيـانهـا علئ ا
نابر الدينيه لم يكن امرها مختص بامور ن تتوفر فيهم كل مقومات ذاك.اذن ان ا
الـتعـبـد فـقط بل ان دورهـا هـو ااعظـم من ذلك من خالل زرع مـبـاد التـعـلـيم ايـضا
ــعـرفه وتــلك غـايه كل ورفع كـل حـاجب او حــاجـز عن اي انــسـان وزرع فــيه بـذور ا

ثلئ مكان تعبدي وغايته ا
من خالل طـرق مـا كان من تـاريخ وااليـغـال فيه بـغـيه كـشف اولويـات الـعـلم في هذه
الـبلدة عـليـنا ان نـفتح مـلف الكنـائس وما كـان لهـا من دور في رسم احليـاة الثـقافيه
وبـناء شـاب مثـقف يعي كل مـايدور امامه او خـلفه من مـجريـات ومن حيـاة يسـتطيع
ـان ان يـدرك مـافـيـهـا من مـغـز وكي يــكـون عـلئ درايه بـكل شي وهـذا ات من اال
بالعـلم وتعلم ابـجديه كل لغه من اجل  الـقراءه والتـدوين .احلياة الـثقافيـه في تلكيف
بداءت مع بـنـاء الكـنـائس فيـهـا وما اكـثـر ما كـان فـيهـا من كـنائس او اديـره الـتزمت
ـعـرفي اوال اي ان هـذه الـكـنـائس واالديـره اخـذت عـلئ عـانـقـهـا الـتـعـلـيم بـاجلـانب ا
عـرفه فيهم واقـدم نص يؤكـد علئ ذلك ما واستقـبال االطـفال من اجل زرع معـاني ا
ـراة اجلليه .لـلبـطريك يوسـف الثاني ال مـعروف حـيث يذكر في ذكـره مؤلف كـتاب ا
مـقدمـة كتـابه من انه ولد فـي تلـكيف عـام ١٦٦٧ م وتثـقف وتعـلم فيـها ودرس الـكتب
السريـانيه واخذ معانيها من معـلم ماهرين في هذا الباب وفي عام
١٨٥٦ جنـد ذكـرا لــلـمـدرسـه بـصـوره واضــحه فـقـد ورد في
حيـاة االب شموئـيل جميل ان والـداه قد ادخاله في مدرسه
القريه في تـلكيف فـتعلم فـيها الـلغه الكـلدانيه والعـربيه لكن
درسه او تاريخ تاسـيسها اليوجـد نص يؤرخ زمانيه هـذه ا
وهذا يـؤكد بال ادنئ شك من ان هـناك.اكثـر من مدرسه قد

كانت قبل ذاك ..

انـها مـشكلـة را عام كـونهـا قضـية جـدليـة احتدم بـشانـها الـنقـاش واجلدل النـها تمس
مصـالح اجملتمع وقـيمـة االساسيـة .. بدا ان شـرف الوظيـفة هـو مرتبـة رفيـعة من مراتب
ثل الـقيم السامية ..كالصدق.. عنوية.. وهو  الشخصية االنـسانية وحتى الشخصـية ا
ـسؤولـية واالمـانة ..والـنـزاهة ..وان االخالل بـهذة الـقيم هـو انحـراف واسـتهـانة بـتولي ا
ادة 50 واطـنـة والهـويـة الوطـنـية واالنـسانـيـة ولذلـك اشتـرط الدسـتـور ووقق ا وشـرف ا
(اقـسـم بـالــله ان اودي مــهـمــاتي ومـســوؤلــيـاتي الــقــانـونــيـة بــتــفـان واخالص) وقــانـون
عدل اداء اليم قبل ادة 29 ا نتظمة باقليم رقم  21 لسنة  2008 ا احملافظات غير ا
ـسوؤلـيـة (الن الـيمـ هـو تـوثيق ااالقـوال بـاالفـعـال وخشـيـة الـله مفـتـرضـة لدى تـسـلم ا
ـسوؤلـية اجلـميع..) ولـقد حـدت الـقوانـ اجلنـائـية اجلـرائم اخمللـة بـالشـرف واالمانـة وا
الـــوظـــيـــفــيـــة ومـــنـــهــا قـــانـــون الـــعــقـــوبـــات وفـــقــا لـــلـــمــادة م 6\ 21 اجلـــرائم اخملـــلــة
ـادة ...307 ـادة .. .315 والـرشــوة ..ا بــالــشــرف..كـالــســرقـة .. 439 واالخــتالس ا
ادة  ..456 اومـا اشـار الـيـة قـانـون اخلـدمـة وخـيـانـة االمـانة م .. 453 واالحـتـيـال ..ا
دنية وقانـون انضباط موظـفي الدولة وقوان عـدة ال يتسع اجملال لذكـرها مااريد قولة ا
ـواطن يواجة يوميا من رغم هذة الشروط في تـولي الوظيفة واالمانـة الوظيفية .. اال ان ا
خالل مـراجعتة دوائـر الدولة الجناز مـعاملتـة مشكلـة ..(((..اسمها صـحة الصدور ))).
ــنـهك ـواطن ا انـهــا بـحــقـيــقـة االمــر عـقــوبـة جــمـاعــيـة تــمـارســهـا دوائــر الـدولــة عـلـى ا
ينا وشماال عسى عاملـتة  ..ماليا..ونفـسيا وجسديا وهو يجـوب الدوائر ذات العالقة 
ـالي واالداري ان تـنـجـز .. انــة وبـخق ضـحــيـة الـغش واخلــداع والـتـزويـر . والــفـسـاد ا
ؤسسـات الدولة .فعـند مراجعة سـؤلية بطـريق يؤ.دي الى فقدان الـثقة  واالبـتعاد عن ا
ـوطن لـدوائـر الدولـة او مـؤسـسـاتـها او ل مـا يـطـلب مـنـة صـحة صـدور مـعـامـلـتـة مثال ا
ـبـرزات الـرسمـيـة.. الـتي بـعـهـدتـة وحـتى في احـيان الـوكـالـة .. او الكـتب الـرسـمـيـة ..وا
ـدنـية .. وشـهادة متـعـددة صحـة صدور مـسـتمـسكـاتـة الرسـميـة.. مـثال هويـة االحوال ا
واطن.يقف واجما امام هذا اجلنسيـة وفي احيان كثيرة تمتد الى طلـب جواز سفرة .. ا
االجـراء ..و.الكل يقف حـائرا امام هـذة البلـوى التي حلت بـهم والتى ال ناقـة لهم بها وال
جمل ..وبالتاكـيد تمتد هـذة العمليـة اي صحة الصدور الشهـر وفي احيان اكثر من ذلك
بـسـبب ان ارسالـها عن طـريق الـدائرة حـصرا ( مـوزع البـريد) وفـي احيـان كثـيرة يـقرر
ـ )..والـسـؤال..الذي يـتـداولـة الرا واطن تـركـهـا( واالستـعـانـة بالـله عـلى ظـلم الـظا ا
ـزورين واحملتـال ..ومـا الهدف العـام ..هل مؤسـسات الـدولة عـاجزة عن الـكشف عن ا
فتش ـا فيها الـدوائر القـانونيـة ودوائر ا من صـحة الصدور .? واين اجلـهات الرقـابية 
ؤسسات شراء اجهزة لكشف التالعب والتزوير العام.سابقا ..?..وهل استعصى على ا
عـامـلـة ..? وكم من الـوقت واجلـهـد يذهب ان وجد والـتـحـقق من صـحـة مسـتـمـسـكـات ا
هـدرا ويـسبـب خسـارة لـلـدولـة واجملـتمـع ماديـا ومـعـنـويـا .يومـيـا جـراء مـعـامالت صـحة
ـرتـش من يـتـاجرون ـريضـة والـفـاسدين وا الـصـدور ..?? وكم من اصحـاب الـنفـوس ا
بـهذة الوسـيلة (اي صحـة الصدور يروق لـهم بقاء اخلـال على ما ما هـو علية ) ..كم من
التـذمر والفـوضى تسـود عمل مؤوسـسات الدولـة وتضع عـبا ثقـيال مضافـا الى الروت
الـذي يـعـشـعش في دوائـر .الـدولة ???..انـهـا وبـحق قـضـيـة را عام
وهـو الـرا الــسـائـد .ومـا يـريــدة اجملـتـمع كـمـا نــعـتـقـد..وعـذرا
بــــداءت اتـــــداول مـع احــــاســـــيـــــسي ووجـــــدانـي واتــــفـــــحص
ـواطـنـة مـسـتـمـسـكـاتي قـد تـكـون مـزورة وقـد افـقـد عـنـصـر ا
..وانـا ال اعلم .. بـها وهـنـا وكمـا قيل ..(( الـكـارثة الـتي تاتي

القنبلة من مكان امن..))).
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ئة من األصوات.وكان عـلى تسعة فـي ا
ــعـــهــد في اســـتــطـالع ســابق أجـــراه ا
أيــلـــول/ســبــتــمـــبــر أشــار إلى أن لــوال
ـئة مـن نـوايا سـيـحـصل عـلى  44فـي ا
ئـة جلايـير الـتـصويت مـقابل  26فـي ا
بـولـسـونـارو.وشـمل االسـتـطالع 3666
شـخـصا في وضع اقـتصـادي معـقد مع
تـضخم متسارع يؤثـر بشدة على القوة
الـشرائـية للـفقـراء.ويواجه بولـسونارو
أيـضا انتقادات واسعـة بسبب الطريقة

الــتي تـعـامـلت بـهــا حـكـومـته مع وبـاء
كـوفيد- 19الـذي أودى بحيـاة أكثر من

 615ألف شخص في البرازيل.
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الى ذلـك توفيت لوسيـا هيريارت أرملة
الـرئـيس الـتـشـيلي الـسـابق أوغـوسـتو
بـيـنـوشـيه بـعـد ظـهـر اخلمـيس عن 98
عـاما في منـزلها حـيث كانت تعيش مع
جــمـيع أبـنــائـهـا وأحــفـادهـا حــسـبـمـا
أعـلـنت أسـرتـها مـؤكـدة أنـباء نـشـرتـها

بـيــنـوشـيه لـصـحـافـيـ جتـمـعـوا أمـام
الـشــقـة الـتي عـاشت وتـوفـيت فـيـهـا أن
لـوسيا هيـريارت "توفيت الـيوم محاطة
بـجميع أبنائها وأحفادها" موضحا أن

"جنازتها ستقتصر على األقرباء".
“u−F « …bO «

وفــور إعالن وفــاتــهــا أطــلـق ســائــقـون
أبـواق سيـارتاهم احـتفاال بـينـما جتمع
مــئـــات األشــخــاص أيــضــا في ســاحــة
إيـــــطــــالــــيـــــا في وسـط الــــعـــــاصــــمــــة
سـانــتـيـاغـو.وعـلى مـوقع تـويـتـر أطـلق
حــسـاب سـاخــر يـحــمل اسم "هل مـاتت
الــسـيــدة الـعــجـوز?" ويـتــابـعه  54ألف
شـخص وكـان يـنـقل أخبـارا يـومـية عن
احلالة الصحية للوسيا هيريارت. ومع
إعالن الـنبـأ كتـب احلساب كـلمـة "نعم"
في تــغـريـدة أعـاد نـشـرهـا أكـثـر من 23
ألف حـساب.وكانت هيريارت رودريغيز
بــلــغت سن الـثــامــنـة والــتــسـعــ يـوم
الــذكـرى ال 15لــوفــاة زوجـهــا بــحـسب
ــيالد الــتي حـصــلت عــلـيــهـا شــهـادة ا
وكــــالـــة فـــرانـس بـــرس. وقـــد زارت في
ـستـشـفى العـسـكري األشـهـر األخيـرة ا
في سـانـتـيـاغـو مـرات عـدة. وفـي كـتاب
حــول ســيــرتــهــا كــتــبــته الــصــحــافــيـة
ألــيـخــانــدرا مـاتــوس تـقــول هـيــريـارت
رودريـــغــيــز إنه  تــســـجــيل والدتــهــا
عـندما كـانت تبلغ عامـا واحدا أي أنها
تـبـلغ فـعلـيا  99عـامـا.وكانـت هيـريارت

رودريـغـيـز تـعـتـبـر الـسـيـدة الـقويـة في
الـنـظام الـعسـكري ألوغـسـتو بـينـوشيه
الـذي تـوفي بـنـوبة قـلـبـية عن  91عـامـا
وأفــلت بـذلك من الـعــدالـة الـتي طـاردته
بـسـبب انـتـهـاكـات حـقـوق اإلنـسـان في

ظل نظامه واختالس أموال عامة.
وقـال السـناتور الـيمـيني إيفـان موريرا
في تـسـجيل فـيديـو تـلقت فـرانس برس
نــسـخـة مـنـه "أعـتـقـد أن رحــيل لـوسـيـا
ثل نهاية حقبة كانت فيها حـدث مهم 
األضـواء أكثر من الظالل" مـعتبرا أنها
"مـرحلة في الـتاريخ يجب نـقل دروسها

إلى األجيال القادمة".
b¹bý r «

وتـــأتي وفـــاتـــهـــا قـــبل ثالثـــة أيـــام من
اجلـــولــة الـــثـــانــيـــة من االنـــتــخـــابــات
الــرئـــاســيــة الــتي ســيـــتــنــافس فــيــهــا
الــيــســاري غــابـريــال بــوريك والــيــمـ
الـقومي خـوسيه أنطـونيـو كاست الذي
يـدافع عن إرث بـيـنوشـيه.وكـتب بوريك
في تـغـريدة عـلى تويـتـر "تمـوت لوسـيا
هـيـريـارت مـفـلـتـة من الـعقـاب رغم األلم
الـشديد واالنقـسام الذي سببـته لبلدنا.
أفـكاري مع ضحـايا الديـكتاتـورية التي

كانت جــزءا منها".
مـن جــهــته قــال كـــاست "أريــد فــقط أن
أقـدم تعازيّ للعائلة وأحزن دائما لوفاة
أي شــخص" مـؤكــدا "ال أريـد أن أجـعل

هذا حدثا سياسيا".
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{ ســــــاو بــــــاولـــــو (أ ف ب) - كــــــشف
اســـتـــطالع لـــلـــرأي نـــشـــرت نــتـــائـــجه
اخلـميس أن الرئيس البرازيلي األسبق
لـويس إيـنـاسيـو لـوال دا سـيلـفـا ما زال
يـتقدم بفارق كبير على الرئيس احلالي
جـايير بولسونارو في نوايا التصويت
فـي الــــدورة األولـى من انــــتـــــخــــابــــات
.2022وقـــال االســتــطالع الــذي أجــراه
رجعي ب  13و16 معهد "داتافوليا" ا
كــانــون األول/ديــســمــبــر إن لــوال (76
ئـة من عـامـا) سـيـحـصل عـلى  48فـي ا
ئـة لـلـرئيس األصـوات مـقـابل  22فـي ا
احلــالي.وهـذه الــنـســبـة كـافــيـة لــيـفـوز
الـــرئــيس الـــيــســـاري األســبق (-2003
 2010مـن الدورة األولى ألنه سيـحصد
وحـده عـددا من األصوات أكـبـر من تلك
رشـحـ اآلخـرين الـتي سـتـمـنح لـكـل ا
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ويـنص الـقـانـون االنتـخـابي الـبـرازيلي
عـلى أن "األصوات الصاحلة" فقط يجب
رشح أن تـؤخذ في االعـتبـار ليـحصل ا
عـلى أغـلبـية مـطـلقـة في الدورة األولى
اي مـع اسـتــبــعـاد األوراق الــفــارغـة أو
الالغية.وسيحل قاضي مكافحة الفساد
الـســابق سـيـرجـيـو مـورو وزيـر الـعـدل
الـسـابق في عـهد الـرئـيس بولـسـونارو
الــذي دخل الـســبـاق الــرئـاسي الــشـهـر
ـرتـبـة الثـالـثـة بـحـصـوله ـاضي فـي ا ا

وســـائل إعالم مــحــلـــيــة.وفي تــصــريح
مـقتـضب للصـحافـة قال أصغـر أبنـائها
مـاركو أنطونـيو بينوشـيه "نعلن بحزن
كــبـيـر وفــاة والـدتـنــا الـعـزيــزة لـوسـيـا
هـيريارت دي بينوشيه" أرملة اجلنرال
11 الـــــــــذي قــــــــاد تـــــــــشـــــــــيـــــــــلـي من 
أيــــلــــول/ســـبــــتــــمــــبـــر  1973إلى 11
آذار/مــــارس  1990فـي عــــهــــد شــــهـــد
ســــــقـــــوط أكــــــثـــــر من  3200قــــــتـــــيل
ومــفــقــود.وأضــاف مــاركــو أنــطــونــيــو

الرئيس البرازيلي
األسبق لويس
إيناسيو لوال دا
سيلفا 
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لـكي يكون بـحثنـا في موضوع الـبحث بحـثاً يغطـي عنوانه البد لـنا أن نتـأمل قليالً في
عنوان البحث.. وهذا يقودنا إلى الوقوف عنده كلمة (الطواريء)

ـكن أن يــقع في أنـشـطـة احلـيـاة خـارج الـتـوقـعـات ولم وهي كـلـمـة تـدل عـلى كل مـا 
ـفتـرض أن أي عـمل البد أن يـقوم عـلى خـطة مـسبـقـة موضـوعة يحـسب له حـساب وا
وفق حسابات مـعينة تأخذ في االعتبار ما موجود على أرض الواقع من معطيات ومن
المح العـامة للتـلك اخلطة واحلاالت الـطارئة هي احلاالت ثم اخلـروج بنتائج حتدد ?ا
وضوعة والـطوار االقتصادية ضـمن هذا اإلطار تمثل أحد التي تقع خـارج اخلطة ا
ؤديـة إلى التـأثيـر على تـنفـيذ عـقد الـعمل النه تـلك الطـوار من شـأنها أن األسبـاب ا
حتدث خـلل في حسابات اصـحاب العمل ?األمر الـذي يجعل من الـعمل ذاته ليس ذا
ـكن تصوره هو تراجع اصحـاب العمل عن تنفيذ جدوى اقتصـادية وبالتالي فإن ما 
عقد العـمل أو إيقافه أو التريث حل حتسن الظروف فالـطوار االقتصادية لها كبير
األثـر في تــنـفـيـذ عــقـد الـعـمل وذلـك ألن تـلك الـطـوار تــفـرض عـلى اصــحـاب الـعـمل
تـوقـعة في حـال تـنـفيـذ عـقد حـسـابـات جـديدة تـؤدي إلى تـصـور مـقدار ?اخلـسـارة ا
ـكن قبـوله أن صـاحب الـعمل ـا ال  الـعـمل بـوجود تـلك الـطـوار االقتـصـاديـة كمـا 

توقعة ضي بتنفيذ عقد العمل مع تصوره اخلسارة ا
كن أن حتـدث وتؤثر ولـنا أن نتـصور الـكثـير من حـاالت الطوار االقـتصـادية الـتي 

ا تقدم بيانه على تنفيذ عقد العمل  .وفقاً 
وعلى ضوء التـجارب االقتصادية وما أبرزه واقع العمل في مختلف بلدان العالم جند
الكثيـر من األمثلة على الطوار االقتـصادية التي باإلمكان أن نـتطرق إليها ليس على

ا سبيل احلصر وإ
أمثلة باإلمكان أن نتوقع حصولهل فمثال :-

كـائن واآلالت محل األيـدي العامـلة نـتيـجة التـقدم الـتكـنولوجي 1- حلـول االجهـزة وا
ـا ادى  إلى أن يسـتغنى اصـحاب الـعمل في كثـير من اجملـاالت عن األيدي العـاملة
وبالتالي التوقف عن تنفيذ عقود العمل مع هؤالء العمال.. ففي موقع عمل هناك عمال
يـقـومون بـنـقل الـبضـائع من مـكـان إلى آخـر استـطـاع صـاحب العـمل احلـصـول على
هـمة بشكل أكفأ وأسرع ففي هذه احلـالة يكون العمال ضمن هذا اآلالت تؤدي هذه ا

العمل فائض عن احلاجة ومن ثم خروجهم عن ميدان العمل
وبطبيعة احلال فإن حصول هذه احلالة وهي حالة االستغناء عن العمال له

انـعكـاسـات عـلى واقع احليـاة االجـتـماعـيـة فكـلـمـا كانت هـنـاك فـئة من الـنـاس ال جتد
عمال يؤمن لهـا معيشتها فإن ذلك يعني حصول حـالة العوز واحلرمان والفقر ونتيجة

ذلك بالتأكيد حدوثاضطرابات لها أثرها السلبي على بنية اجملتمعع
2- كما أن للـتطور العلمي دور كبير في حصول جانب آخر من الطوار االقتصادية
ـتعددة أدت إلى إنتـاج السلع و أجهزة فممـا هو معلوم أن االخـتراعات في اجملاالت ا
ة وكاسدة ا أدى إلى أن تصبح السـلع و االجهزة السابقـة أجهزة قد أكثر تطـورا 
ة قـياساً بأقراص الى CD وأجهزة الـ ولنأخـذ مثاال أشرطـة الكاسيت أصـبحت قد
MP3 فـمـعـامل اشـرطة الـكـاسـيت وكـذلك اجـهـزة التـسـجـيل اصـبـحت ذات انـتاج ال
سوق لها بـسبب كساد بضاعـتها في االسواق وحلول بضـاعه واجهزه اكثر تطوراً ..
وهكـذا يجـد اصحاب الـعمل انفـسهم مـرغم عـلى االستغـناء عن الـعمال الـذين كانو

عامل يزاولون  .عملهم في تلك ا
3- وهـنـاك جـانب آخر وهـو قـلـة فرص الـعـمل و تـزايد األيـدي الـعـاملـة حـيث أن عـقد
ا كـانت فـرص العـمل قـليـله يـصبح من الـعـمل مرهـون بـوجود عـمل يـتطـلب اإلجنـاز و
الصعوبـة حصول العـامل على فرصة عـمل تمكنه من تـأم العيش له ولـعائلته ?ومن
واقع الــتـجـربــة الـعـمــلـيـة فــإن هـنـاك أعــداد كـبـيــرة من الـعــمـال يالحظ تــواجـدهـا في
الساحات ومـساطر العمال بأنتظار احلـصول عن عمل ولو بأجر يومي بسيط .. وهذا

ما يؤشر وجود اعداد كبيره في البطاله
4- ومن اجلـوانب التي لـها أثرهـا كذلك في اإلسـتغـناء عن الـعمال وعـدم تنـفيـذ عقود

العمل هو كساد السلطة بسبب كثرة العرض وقلة الطلب األمر الذي يؤدي إلى
ا يـجعلـهم أمام امـر واقع هو ردود االقـتصـادي وقلـة ربح اصحـاب العمـل  تـردي ا
التوقف عن العـمل ومن ثم إيقاف عقود العمل  وقد يأتي كسـاد السلعة نتيجة أسباب
مختلـفة من بينها الزيادة في اإلنتاج مع قلة االحتياج او ظهور سلعة أفضل من حيث

اثلة …الخ  واصفات والكفاءة ?أو ارتفاع سعر السلعة و رخص سلع أخرى  ا
فـقد جتتمـع أسباب مخـتلفـة على كسـاد السلعـة األمر الذي ال يـستطـيع معه اصحاب

العمل إلى االستمرار باإلنتاج.
ؤديـة إلى إيقـاف عقود الـعمل و اإلسـتغنـاء عن العـمال هو 5- كـما أن من األسـباب ا

افالس الشركات وهذا ما يؤدي
إلى عجـز اصحـاب العـمل عن الوفـاء بالـتـزاماتـهم جتاه الـعمـال الذين يـعمـلون لـديهم

حيث يجد هؤالء أنفسهم مضطرين كذلك
ـتـعـذر استـمـرار الـعـمـال بـعمـلـهم دون اسـتـيـفاء علـى وقف العـمل حـيث يـصـبح من ا
اجورهم الـتي يسـتحـقونهـا  من اصحـاب العـمل وهكـذا تنقـطع عالقة الـعمـال بعـملهم

وجبه يرتبط العمال باصحاب العمل وإيقاف عقد العمل الذي 
6 - تذبذب األسـعار وعدم استـقرارها في األسواق حـيث يؤدي ذلك إلى عدم ضمان
مصـالح اصحـاب العـمل و تعـرضهم إلى خـسائـر ينـتج عنـها عـزوفهم عن االسـتمرار
بـالـعمل ومـن ثم إيقـافه وبـالشـكل الـذي يؤدي إلى االسـتـغنـاء عن الـعمـال وتـسريـحهم

خارج العمل.
ـؤثـره في اقـبـال الـعـمـال على 7- سـوء ظـروف الـعـمل .. وهـذا الـعامـل من العـوامل ا
ـطلـوبه ألن سـوء الظـروف يـجعـلـهم متـبـرم من واقـعـهم ويجـعـلهم اعـمالـهم بـالهـمه ا
دائـمـاً يـبحـثـون عن فـرص عمل اخـرى ومـتى مـا وجدوا االفـضل فـأنـهم سيـتـركون او

ينهون عقد العمل ويتجهون الى عالقات عمل اخرى.
8- استغالل اصحاب العمل لطاقات العمال دون اجور مكافئه .

وهـذا يـعـتبـر من االسـبـاب الـتي جتـعل الـعـامل يـشعـر بـاالسـتـغالل واالجـحـاف وهدر
ا يثيـر في نفسه الشـعور بالغ االمر طاقاته دون احلصـول على استحقـاقه كامالً 
الـذي يـنعـكس الى ضـعف صـلـته بـالـعـمل وصـاحب الـعمـل واالجتاه نـحـو انـهـاء عـقد

العمل.
ـطلـوب يـعـتمـد عـلى كـفاءة ـؤكد ان اجنـاز الـعـمل ا 9- ضـعف كـفاءة الـعـمـال .. من ا
العـمل من حـيث الـتجـربه والـنشـاط واحلـرص .. الخ ومـا لم تتـوفـر هذه الـصـفات في
الـعـامل فأن ذلـك سيـنـعـكس عـلى نـتائج الـعـمل وبـطـبـيعـة احلـال ان الـقـصور في اداء
ا طلوبه من العامل سيكـون محط انظار اصحاب العمل وجتنباً  ـهام ا الواجبات وا
يحصل من تـردي في االداء وخسارة في االنـتاج كثـيراً ما يـعمد اصحـاب العمل الى

انهاء او عدم تنفيذ عقود العمل مع االشخاص القليلي العطاء.
10- سوء التخطيط فقد ينتج عن سوء التخطيط وعدم الدقة

في وضع مسارات دقيـقة للعمل امـور غير متوقـعة وغير محـسوبة تؤدي إلى خلل في
سير العـمل بشكل متوازن ونتـيجة لذلك يصبح اصـحاب العمل في ارتباك ?وفوضى
ا يفقـد السيطرة عـلى حركة العمل داخل وقصور في إدارة العـمل بالشكل السـليم 
ـا قـد يـؤدي إلى إيـقـاف أو إلـغـاء عـقـد الـعـمل ـؤسـسـة ويـصـبح الـعـمل عـشـوائـيـا  ا

لغرض إعادة النظر في سياق قات سير العمل 
11- الـوضع الصـحي لـلـعـمـال فقـد يـنـتج عن سـوء احلالـة الـصـحـية لـلـعـمـال ضعف
ـوكله إلى الـعمال ـهام ا األداء ومن ثم تـردي اإلنتـاج أو قصر عـن تنفـيذ الـواجبات وا
وهـذه احلـالـة كـذلك تـمـثل حـالـة قـد تــكـون غـيـر مـحـسـوبـة ومع اسـتـمـراراهـا يـضـطـر
صاحب الـعـمل إلى استـبدال بـعض الـعامـلـ بغـيرهـم من خالل أنهـا عـقد الـعمل مع

العامل الذين ليس لديهم القدرة على مواكبة ظروف العمل.
ــتـقـدمـة ونــقـاط أخـرى بــاإلمـكـان تـصــورهـا تـمـثـل أهم حـاالت الـطـوار ان الـنـقـاط ا
ـمكن أن توقف او تـقف حائال عن تـنفيـذ عقـد العمل وثـمة أمر االقـتصاديـة التي من ا
فـي غايـة األهمـيـة وهو أن اصـحـاب العـمل البـد أن يضـعـوا في حسـابـاتهم وخـطـطهم
تـلك الطـواريء من خالل توقع حـدوثهـا والـعمل عـلى جتاوزهـا في حال حـدوثهـا فعال
وذلك ال يـتم إال من خالل رؤيـة ناضـجـة تـأخذ في االعـتـبـار كافـة اجلـوانب وعـلى هذا
األساس تـتحـول الطوار الـغيـر االقتـصاديـة من عوامل غـير متـوقعـة وغيـر محـسوبة

إلى عــوامل يـتم احــتـسـابــهـا وأخـذهــا بـنـظــر االعـتــبـار في خـطط
العمل.

ـؤسسـة الـناجـحة هـي التي تـضع في حـسابـاتـها كـافة ان ا
ـتــوقـعــة احلـدوث حــيث تــرتـقي ــتـوقــعـة وغــيــر ا الـعــوامل ا

ستوى الذي يحقق افضل النتائج. بتخطيطها إلى ا
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بغداد

الــنـظـام احلــاكم واســتـقــالـة حــكـومـة
ـهـدي وتـشـكـيل حـكـومة عـادل عـبد ا
مــؤقـتــة وإجـراء انــتـخــابـات مــبـكـرة
ــتـظــاهــرين نـددوا مــشـيــراً إلى أن ا
أيضـاً بـالتـدخل اإليـراني في الـعراق
وأحرق الـعديـد منـهم العـلم اإليراني
ذاكراً أن القوات األمـنية واجهت هذه
ظـاهـرات بـعنف شـديـد واستـعـملت ا
قـــــوات األمن صـــــنف الـــــقــــنـــــاصــــة
ـتـظـاهـرون بـالـرصـاص واسـتُـهـدِف ا
احلي وبــــــلغ عــــــدد الــــــقــــــتـــــلـى من
ـتـظـاهـرين نـحـو  1000شـهـيـد مـنـذ ا
بـدء الــتــظـاهــرات وأُصـيب أكــثـر من
 22000ألف مـنـهم بـجـروح خالل تـلك
التظاهرات من ب اإلصابات  3آالف
"إعـاقــة" جـسـديــة فـضالً عن اعــتـقـال
الـعــديـد مـن احملـتـجــ وأيـضــاً قـطع
شــــبــــكــــة اإلنــــتــــرنت وتــــعــــدّ هــــذهِ
االضطـرابـات األكثـر فـتكـاً في الـعراق
منذ انتهاء احلرب األهلية ضد تنظيم
الـدولــة اإلسالمـيــة في كـانـون األول/
ديسـمبر  ?2017وتأجّـلت التـظاهرات
دة ألجل مراسيم الزيارة األربعينية.
جتددت هذه التـظاهرات يـوم اجلمعة
 25تـشـرين األول  ?2019وفي أعـقـاب
حرق القـنصـلية اإليـرانيـة في النجف
في  27تــشــريـن الــثــاني  2019ســقط
عشرات القتـلى واجلرحى وكانت تلك
أكـــثــر أيــام االحـــتــجــاجـــات دمــويــة
بـخــاصـة في مــحـافـظــة ذي قـار الـتي
جـرت فـيهـا مـجـزرة الـنـاصـريـة التي
أدّت إلـى إعـالن رئــــــــــيـس الــــــــــوزراء
العـراقي نـيـته تـقد اسـتـقـالته وفي
 30تــشــرين الــثــاني قــدّم عــادل عــبــد
ـهدي اسـتـقـالـته من رئـاسـة مـجلس ا
الـــــوزراء فــــعالً تـــــمــــهــــيــــدا إلجــــراء
انتـخـابـات جديـدة تـعمـل على تـهـدئة

األوضاع في البالد.
ؤلف تـسلـسل األحداث  يسـتعـرض ا
في تظـاهرات تـشرين الـعراقـية الـعام
 2019وفـق مــــا دون في الـــــتــــقــــريــــر
الدولي بـاللغـة االنكـليـزية فـيذكر أنه
في األســابــيـع الــتي ســبــقت انــطالق
تظاهرات تشرين األول  ?2019نشرت
ـــواقع اإللـــكـــتـــرونـــيــة الـــصـــحف وا
ـــــقـــــاالت الـــــعـــــراقـــــيـــــة عـــــدداً من ا
نـشورات الـتي دعت إلى الـتظـاهر وا
لـــلــمــطـــالــبـــة بــاإلعــمـــار واخلــدمــات
ومــكـافــحــة الـفــســاد أهـمــهــا مـقــالـة
الـــنــاشط بـــاسم مــحـــمــد حـــبــيب في
جريدة (الـصباح) الـعراقيـة بتاريخ 5
آب  ?2019وردت فــيـهــا مــطــالب عـدة
دعت احلــكـومــة إلى تــلـبــيــة أهـمــهـا:
التركـيز على مـلف اإلعمار والـتحقيق
في أسـباب بـعض احملـافـظـات داعـيا
الـــنــاس إلـى رفع أصـــواتــهـم عــالـــيــا
ـشـروعـة لـلـمـطـالـبـة بـهـذه احلـقـوق ا
وعدم القبول بأي مسوّغ لهذا التلكؤ
كما تضمن منشور آخر للكاتب نفسه
ــــطـــالـــبـــة حــــمل عـــنـــوان (آن أوان ا
ـــواقع بــــاحلـــقــــوق) نــــشـــره أحــــد ا
اإللكتـرونيـة بتاريخ  25أيلول ?2019
الـــدعـــوة إلى الـــتـــظـــاهـــر الـــســلـــمي
للـمـطالـبـة باإلعـمـار واخلدمـات وعدم

طالبات. ناشدات وا االكتفاء با
ــــؤلف إلى أن الــــدعــــوة ويــــشــــيـــــر أ
النـــطالق تـــظــاهـــرات ضـــد الــفـــســاد
والبطالة والدعوة الستقالة عادل عبد
ـهــدي وحـكـومـتـه وتـغـيـيــر الـنـظـام ا
الـــســيـــاسي قـــد جـــرت في األول من
تـــــشـــــرين األول/ أكـــــتـــــوبــــر ?2019
واجـتـاحت الـتـظـاهـرات بـغـداد ومدن
اجلنوب وقـوبلت برد فـعل عنيف من
الـقــوات األمــنـيــة بـإطالق الــرصـاص
احلي واسـتـخدام الـقـنـابل الـصـوتـية
ـــيــــاه والـــغـــاز وإطالق رشــــاشـــات ا
تظاهرين وفي ُسيّل للدمـوع ضد ا ا
الـــيــوم الــثــانـي أعــلــنت الـــســلــطــات

العراقية حظر الـتجوال في العاصمة
ـؤديـة إلى بـغـداد وأغـلــقت الـطـرق ا
ســاحــة الــتــحــريــر وكـذلـك  حــظـر
مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي وقـطع
خــدمــة اإلنــتـرنـت في جــمــيع أنــحـاء
الـبالد بــاسـتـثــنـاء إقـلـيـم كـردسـتـان.
وجـــرى اغــــتـــيـــال الـــنـــاشط ورســـام
دني مع الـكاريـكـاتـير حـسـ عـادل ا
زوجته سارة في مـنزلهم في الـبصرة
لـثـم ـسلـحـ ا علـى يد عـدد من ا
ـشـارك وكـان حـسـ وزوجتـهِ من ا
ــا دعــا في تـــظــاهـــرات الــبــصـــرة 
مـنــظـمـة الــعـفــو الـدولـيــة في الـيـوم
ـطالـبـة بالـكف الـفوري الثـالث إلى ا
عن اســــــتــــــخــــــدام الــــــعــــــنـف ضـــــد
ـتـظـاهـرين كـمـا طـالـبت الـسـلـطات ا
العراقـية بـإجراء التـحقيـقات الالزمة
في ســـقــوط الـــقـــتــلى واجلـــرحى من
ـتظـاهـرين وإنـهاء احلـظـر الـفوري ا
عـلـى شـبــكـة اإلنــتـرنت وعــلى مـواقع
التـواصل االجـتـماعي كـافـة ووجهت
االتـهـامـات لـقــوات مـكـافـحـة الـشـغب
بـــــــإطالق الــــــرصـــــــاص احلي ضــــــد
ـنــظـمـة ــتـظـاهــرين كــمـا وجـهـت ا ا
ـرتـبـطة لـيـشـيـات ا االتـهـامات إلـى ا
بـإيـران كـسـرايـا طـلـيـعة اخلـراسـاني
بـإطالقـهـا الـنـار عن طـريق الـقـنـاصة
ـــتـــظـــاهـــريـن ولم تـــتـــحـــرك ضــــد ا
ــرجــعــيـة الــديــنــيـة الــشــيــعــيـة في ا
الــنــجف إال في الــيــوم الـرابـع حـيث
وجـهت أربـع مـطــالب إلى احلـكــومـة
تــقــضي بــتــشــكــيل جلــان حــكــومــيـة
حملاربة الفساد وتوفير فرص العمل
لـــلــعـــاطــلـــ وحتــســـ اخلــدمــات

وإنهاء الفساد. 
فـي الـــيــــوم اخلــــامس دعــــا رئــــيس
ـان الـعراقي مـحـمد احلـلـبوسي البـر
ثل عن الـتظاهرات لـلحضور إلى
مـقـر مـجـلس الـنـواب والتـقى بـعض
ـــتــظـــاهــريـن في مـــجــلس الـــنــواب ا
وبحث مطـالبهم فـيما رفض عدد من
ناشطي الـتظـاهرات تخـويل أي جهة
لـتـمـثـيـلـهم بـعـد سـقـوط ضحـايـا في
الــتــظــاهــرات وقــد داهــمت الــقــوات
األمـنـيــة مـكـاتب قــنـوات إعالمـيـة في
بـــغـــداد ومـــنـــهـــا مـــكــاتـب قـــنــوات:
العـربـية احلـدث إن آر تي الـعربـية
ودجــلــة واعـــتــدى مــســلــحــون عــلى
صــحـــفــيــ وســربـت قــنــاة احلــدث
إحــدى الــفــيــديــوهــات من كــامــيـرات
ـسلّـح يقـتـحم مـبنى الـقـناة ـراقبـة  ا
ـكــتب في بــغـداد ويــحـطّم أجــهــزة ا
وفي اليـوم الـسادس وعـد عادل عـبد
كافحة هدي بتنـفيذ حزمة قـرارات  ا
الـفـسـاد ووعد بـتـوزيع قـطع أراضي
سكنية وتوفير رواتب للعائالت التي
ال مــعـيل لــهــا كـمــا وعـد بــفــتح بـاب
التـطـوع في اجلـيش وذكـرت وسائل
ـتـظـاهـرين في مـديـنة اإلعالم حـرق ا
الناصرية جنوبي العراق مقرات عدة
وجودة تابـعة لألحزاب الـسيـاسيـة ا
ــتـظــاهـرين ــديـنــة واقـتــحـام ا في ا
مـــكـــاتب حــزب الـــدعـــوة اإلسالمـــيــة
وحـزب الـفـضيـلـة اإلسالمـي العـراقي
ومنـظمـة بدر وتـيار احلـكمة الـوطني
ـتـلـكـاتـهــا وحـرقـهـا كـمـا وتـدمـيــر 
اقتحموا أيضاً مقر احلزب الشيوعي
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في اليوم الـسابع ارتـفع عدد الـقتلى
إلى  110أشــخــاص بــعــد مــقــتل 15
شـخصـاً أثـناء اشـتـبـاكات في مـديـنة
الصـدر شرقي بـغداد وأقـرّت القوات
ـفـرطة الـعـراقـية بـاسـتـخـدام الـقـوة ا
. وأشارت خلية اإلعالم ضد احملتج
األمــني الـــعــراقي فـي بــيــان إلى أن
هدي وجّه بـ"سـحب كافة عادل عبـد ا
قـطــعـات اجلـيـش من مـديـنــة الـصـدر
واســتــبــدالــهــا بــقــطــعــات الــشــرطــة
االحتــاديــة" وذلـك نــتــيــجــة األحــداث
ـنطقة لـكن في اليوم التي شهـدتها ا
ـظـاهـرات مـؤقـتـاً الـثـامن تـوقّـفت ا
بـسـبب مــراسم زيـارة األربـعـ وفي
 17تــــشـــــرين األول ذكـــــرت وســــائل
اإلعالم اعـــتــقـــال األجــهــزة األمـــنــيــة
دوّن شجاع اخلفاجي في للناشط وا
بــغـداد وقــد أُطــلق ســراحه بــعـد 24
ساعة من اعتقاله لكن في  21تشرين
األول انـطـلـقت تـظـاهـرات في بـغـداد
طالـبت بـالـكـشف عن مصـيـر الـناشط
مــيـثـم احلـلــو الــذي اعـتــقــلــته قـوات

مجهولة ومن دون معرفة مصيره.
ــؤلف في اســـتــعــراض ويــســـتــمـــر ا

أحداث تظاهرات تشرين يوماً فيوماً
شارحاً أحـداثها اعـتماداً عـلى تقارير
ـكن أن نـعـدّ عـمـله أكـبر ـا  دولـيـة 
عـمل توثـيـقي لـهذه الـثـورة الـشعـبـية
ويـــرصــد رفع كـــتــابـــات في األول من
تــشـــرين الـــثــاني  ?2019عــلـى حــائط
ــركي في سـاحـة الـتـحـريـر ـطـعم الـتُ ا
وسط بـغــداد  تـضـمــنت: "دمـاؤنـا في
ــهــدي"  "ثــورة أعــنـــاق عــادل عــبـــد ا
الـــعـــراق ال تــقـــتــلـــهـــا الــرصـــاصــات"
و"الــلــعــنــة عــلى إيــران" كــمــا يــرصـد
ـدني لـطلـبة ذي استـمـرار العـصـيان ا
ـطـالب ومـطـالـبـة قـار حـتى حتـقـيق ا
تعـاقدين في العـشرات من األجـراء وا
دائرة صحة الـديوانيـة خالل تظاهرة
في ساحـة االعتـصام بـإقالـة مديـر عام
ـتــأخـرة الـدائــرة وصــرف رواتـبــهم ا
وانضـمام موظـفي تربـية الـبصرة إلى
ساحـة االعتـصام دعـماً لالحـتجـاجات
الــشـعــبــيـة وازديــاد كـبــيــر في أعـداد
ــتـظــاهــرين في ســاحـة االحــتــفـاالت ا
ــديــنــة الــســمــاوة وانــضــمـام ذوي
االحتياجات اخلـاصة في البصرة إلى
ساحة االعـتصام دعـماً لالحتـجاجات
ــديـنـة الـنـاصـريـة واعـتـصـام اآلالف 
ـطعم التُركي على غرار نـظرائهم في ا
وسـط الـــعـــاصـــمـــة ونـــصب نـــقـــابـــة
احملام في البصـرة خيمة في ساحة
االعتـصـام لتـقـد مشـورات قـانونـية
ــــئـــات من الــــطـــلــــبـــة ومـــواصــــلـــة ا
واطن احتـجاجاتهم الـسلمية في وا
سـاحـة االعــتـصـام أمـام مــقـر حـكـومـة
ميـسـان وانـطالق تظـاهـرة في سـاحة
الـشــهـداء وسط الــقـرنــة تـضــامـنـاً مع
االحــــتــــجـــاجــــات الــــعـــامــــة وجتـــدد
التـظاهـرات الطـالبيـة في مركـز مديـنة
السـمـاوة وتنـظيـم نقـابة الـصـحفـي
ـثـنى حـمـلـة لـلـتـبـرع بـالدم لـدعم في ا
جـــــرحـى الـــــتــــــظـــــاهــــــرات وجتـــــدد
التظاهرات أمام بوابة جامعة البصرة
في بــــاب الــــزبــــيـــــر تــــضــــامــــنــــاً مع
ـطــالـبــة بـالــتـغــيـيـر االحــتـجــاجـات ا
نطقة وتنظيم موظفي مديرية كمارك ا
اجلنوبية في البصرة وقفة تضامنية
والتحاق نقابـة الصحفي في ذي قار
بــســـاحــة اعــتــصــامـــات الــنــاصــريــة
ـعـتصـم إلى وتواصل تـوافد آالف ا
ســاحــة احلــبــوبي وسط الــنــاصــريـة
ـندائيـة في البصرة وإلغاء الـصابئة ا
احــتـفــاالتـهم بــعـيــدهم تــضـامــنـاً مع
ضحايا التظاهرات ورفض معتصمي
الــنـــاصــريــة أي حــكــومـــة بــديــلــة من
األحزاب احلـاليـة ومـطالـبة  15نقـابة
واحتــاداً مــهـنــيــاً احلــكـومــة بــتــقـد
اســتـقـالــتـهــا فـوراً واخــتـيــار مُـرشح
مــســتـــقل حلــقــبــة انــتــقــالــيــة وهــذه
الــــنـــقــــابـــات واالحتـــادات هـي كل من
ـــهــــنـــدســـ نـــقـــابــــات: األطـــبــــاء ا
الــــصـــــيـــــادلــــة أطـــــبــــاء األســـــنــــان
هن الصحية األطباء اجليولوجي ا
ــدقـقـ الــبـيــطـريــ احملـاســبـ وا
ــعــلــمـــ والــتــمــريض احملــامـــ ا
ــقــاولــ واحتــادات احلــقـــوقــيــ ا

الصـناعـات العـمال ومـواصلة اآلالف
اعــتـصــامــهم في ســاحـة الــســاعـة في
مـــحـــافــــظـــة الــــديـــوانـــيــــة وتـــوافـــد
تظاهـرين نحو ساحـة التربية وسط ا

كـربالء وتـوافـداً كــبـيـراً عـلى سـاحـة
االعتصام وسط السماوة.
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تـظـاهـرون في هـذه األثـناء حـاول ا
نطـقة اخلضـراء في بغداد اقتحـام ا
سيل فأطلـقت الشـرطة قنـابل الغـاز ا
ـنطـقة ـنعـهم من اخـتراق ا للـدموع 
وذكـرت وكــالـة رويــتـرز أن اثــنـ من
ــتــظــاهـريـن قـتـال اثـر تــعــرضــهــمـا ا
لـقـنـابل الـغـاز الـتي أطـلـقت مـبـاشـرة

نحوهما.
شهـد الـيوم األول مـن تشـرين الـثاني
عتـصمـ مينـاء أم قصر في إغالق ا
مــحــافـظــة الــبـصــرة ووقــوفــهم أمـام
ــــطـــالب ــــيـــنــــاء حـــتى حتــــقـــيق ا ا
الــــشـــعـــبـــيـــة كـــمــــا أغـــلق عـــدد من
ـتـظاهـرين حـقل الـبـزركـان الـنـفطي ا
في محافـظة مـيسان ومـنع العـامل
من الـــوصــول إلــيـه والــتــحق اآلالف
بــســاحـــة اعــتــصــام الــنــاصــريــة في
زيـد من العـشائر الصـباح وانـضم ا
إلى ســاحــات اعـتــصــام الـنــاصــريـة
وأفصـحت هـيـئة الـنـزاهـة عن صدور
أوامـر قــبض واسـتـقــدام بـحق نـواب
ومسـؤول محـليـ على خـلفـية تهم
ـال العـام بلغ عـددها فسـاد وهدر بـا
 60أمــــــراً وأكــــــد الــــــعـــــشــــــرات من
عتصم أمام بوابة ميناء أم قصر ا
في البـصـرة استـمـرارهم بـاالعتـصام
ـينـاء حل والتـظـاهر وغـلق بوابـة ا
ـطـالب الـشـعبـيـة ونُـصبت حتـقيق ا
خـــيــمـــة اعــتـــصـــام في مــدخـل حــقل
مجنون النفطي شمال شرق البصرة
ئـات في سـاحـة االعـتـصام وجتـمع ا
ـثـنى بـالــسـمـاوة مــركـز مــحـافـظــة ا
ـتــظـاهـريـن نـحـو وتـوافــد عـشــرات ا
خـيــمـة االعـتــصـام في حـقـل مـجـنـون
ــئــات من أبــنـاء الــنــفــطي وشــارك ا
الديوانية في اعتصام الساعة ونظم
احتـاد نـقـابـات عـمـال الـبـصـرة وقـفـة
تـــضــامــنــيـــة مع االحــتـــجــاجــات مع
اسـتـمـرار الـتــظـاهـرات وسط الـقـرنـة
ــطـالــبـة بــإقـالــة احلـكــومـة وإلــغـاء ا
ــان كـمــا شــارك الـعــشـرات من الــبـر
شـريـحـة الـصـم والـبـكم في اعـتـصـام
الديوانـية رفضاً لـلتهـميش ونُصِبت
خــيـــمــة اعــتــصــام أخـــرى في فــلــكــة
ئات التـربيـة وسط كربالء وشـارك ا
مـن أهــــالي مــــنــــاطـق الــــصــــدور في
اعـتـصـام الـديــوانـيـة ونُـظِمَ مـعـرض
صور لـشهـداء التـظاهرات فـي ساحة
اعتصام الـناصريـة وشارك اصحاب
القـبعـات الزرق في اعـتصـام السـاعة
ــئـات إلى في الــديـوانــيــة وتـوافــد ا
ثنى ساحة االعتـصام في محافـظة ا
ووصلت مجامـيع التُك تُك إلى ساحة
االعــتـصــام وسط مــحـافــظــة كـربالء
ـــــثـــــنـى دعـــــمـــــهم ُ وأعـــــلن جتــــــار ا
لـلتـظـاهرات وشـارك أبـنـاء العـشـائر
في اعـــتــصـــام الــســمـــاوة وشــاركت
ـهـنـدسـ في الـديـوانيـة في ُ نـقـابـة ا
االعتصام وسـجل اعتصـام السماوة
ُـشـاركـ تـزايـداً كــبـيـراً في أعــداد ا

وحتـــــولت ســـــاحــــة احلـــــبـــــوبي في
الناصـرية إلى مركـز اعتصـام جلميع
األقضيـة والنـواحي ونُظِمَت مـسيرة
لـشــرطـة الـبــصـرة ودراجـات بــايـكـرز

لنـشر ثـقافـة الـسالم وتسـلمت شـرطة
ـــثـــنى مـــقـــرات اجملـــالس احملـــلـــيــة ُ ا
بأقضية الـسماوة والرمـيثة واخلضر
واستـمر االعـتـصام أمـام بوابـة ميـناء
أم قـــــصــــر الــــشــــمـــــالي وزاد أعــــداد
ــعـــتــصــمــ أمـــام بــوابــة أم قــصــر ُ ا
ونصب سـرادق السـتـمرار االحـتـجاج
ـثـنى جلـنـة السـتالم وشـكل مـحـافـظ ا
ــــالــــيـــة ألعــــضــــاء مـــجــــلس الــــذ ا
ئات وسط قضاء احملافظة وتظـاهر ا
الـشـطـرة لـلـمطـالـبـة بـتـغـيـيـر الـنِـظام
واكتـظت سـاحـة احلبـوبي بـعـد حتول
االعتصام إلى مركزي وشهدت ساحة
ُــثــنى زخــمـاً كــبــيـراً االعــتـصــام في ا
ــاضــيــة وشـاركت مــقــارنـةً بــاإليــام ا
عـــائالت بـــأكــمـــلــهـــا في االعــتـــصــام
ونُــــصِــــبَت مــــنــــصــــة لالحــــتــــفــــاالت
َـسـرحـية وزاد والـعـروض الـفـنـيـة وا
ـواكب احلسـينـية في حجم مـشاركـة ا
تظاهرات كـربالء وشاركت أعداد غير
مـسـبـوقـة في تـظـاهـرة الـبـصرة وزاد
ُعتـصم بالـبصرة في أجواء اعداد ا
ــبـــيــرة ووجه مُــحــافظ احــتـــفــالــيــة كَ
النـجف لؤي الـياسـري بتـحويل مـبنى
مــــجــــلـس احملــــافـــظــــة اجلــــديــــد إلى
مــســتــشـفى لـألمـراض الــســرطــانــيـة
ـــدخل حـــقل وتـــواصل االعـــتـــصـــام 
مــجــنــون الـنــفــطي شــمــال الــبــصـرة
ــعـــتــصـــمــ في وتـــضــاعف أعـــداد ا
الــبـصــرة وكـذلك الــدعم الــلـوجــسـتي
وتـوسـعت سـاحـات االعـتصـام في ذي
قـار بـعـد توافـد كـبـيـر لـلـمـشـارك من
األقضية والنواحي وشـهدت محافظة
ثنى ثالث اعتصامات في آن واحد ا
وأُصيب مـينـاء أم قصـر بشـلل تام اثر
ُـسـتمـرة وقُـتلت فـتاة االحتـجـاجات ا
فوق جـسر اجلمـهوريـة في العـاصمة
بعـد إصابـتهـا بقـنبـلة غـازية اسـتقرت
بـرأسـهــا وسُـجـلِت مــحـاوالت لـعـبـور
جـــســر الـــســـنك في بـــغــداد وتـــوافــد
ـتــظـاهــرون عـلى خــيـمـة االعــتـصـام ا
ــدخل مـــجــنــون الــنــفــطي وتــوافــد
اآلالف إلـى ســــاحــــة االعــــتــــصــــام في
الــبــصـــرة وأقــامت جــمــعــيــة األدبــاء
الـشعـبـي بـالـديـوانيـة حـفالً تـأبيـنـياً
ـئـات لـشـهـداء الـتـظـاهـرات وتـوافـد ا
عــلى ســاحــة الــتــحــريـر مـن مــخـتــلف
مــــــنــــــاطـق بـــــــغــــــداد وجــــــدد اآلالف
ــسـائــيـة في ســاحـة اعــتـصــامـاتــهم ا
احلــبـــوبي وسط الــنـــاصــريــة وجــدد
اآلالف من أبناء الديـوانية اعـتصامهم
في سـاحــة الـسـاعـة مـقــابل احلـكـومـة
ُـثنى احملـليـة وحُـوِلَ مـبـنى مـجـلس ا
إلى دائــرة اســتــخــبــارات ومــكــافــحــة
اإلرهاب في احملافظـة ونصبت صحة
الــديـــوانــيــة مــفــرزة طــبــيــة بــســاحــة
االعتـصام لـتقـد اخلدمـات العالجـية
ؤلف تظاهرات . ويتابع ا للمعتصم
تـشـريـن واتـسـاعـهــا راصـداً أحـداثـهـا
ــقــبل نــرصـد مع بــدقـة وفـي الـعــدد ا
ؤلف إغالق احملتج شوارع بغداد ا
وحرق مـبـنى القـنـصلـيـة اإليرانـية في
كـــــربـالء إغالق دوائـــــر الـــــبـــــلـــــديــــة
اء واجملـاري في مديـنة والبـلديـات وا
الناصـرية بأمـر الشعب وفـقاً لكـتابات

على أبوابها وغيرها من األحداث.  
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هـذا كـتـاب جـديــد يـصـدر عن مـكـتـبـة
دجــلـة في بــغــداد لـيــكـون أول كــتـاب
ـقـبل تـصـدره هــذه الـدار في الـعــام ا
 ?2022وعنوانه (شجون على ضفاف
الـرافـدين.. احـتـالل بـغـداد ومـا خـفي
ــدوح ــؤلــفـه عــبــدالـــقــادر  أعــظـم) 

البريفكاني.
وتــأتي أهــمـيــة هــذا الــكـتــاب من أنه
وثق بـبــراعـة لـلـحــقـبـة من  2003إلى
 2022بـتـقـاريـر مـوثـقـة مـعـظـمـهـا من
ـؤلف عـمل في ـتـحـدة لكـون ا األ ا
ـيــة مــسـتــشـاراً ـؤســســة األ هــذه ا
واطـلـع عـلى تــقـاريــرهـا عن الــعـراق
فـتـضـمن كـتــابه حـشـداً من تـفـاصـيل
مــعـــلــومــات عـن حــوادث وأســرار لم
يـعرف الـنـاس إال عـنـاوينـهـا أو نـتـفاً
ا عنهـا وتداولـوها من دون التـأكد 

إذا كانت صحيحة أم ال.
ـؤلف بـتـسـلـسل األحداث لم يـلـتزم ا
فقد بـدأ بتظـاهرات تشـرين الشبـابية
وأهـدى كـتـابـه إلى أرواح شـهـدائـهـا
ثم انتقل إلى األحداث األخرى مقدماً
جهداً توثيقياً استثنائياً لن يستغني
عــنه أي بــاحث في الــشــأن الــعــراقي

للحقبة التي يشملها الكتاب.  
ـؤلف لـكــتـابه بـالــقـول: "يـظل يـقــدم ا
التساؤل األكثر إحلاحاً ب مجموعة
ـاذا اسـتـهـدفت بـغداد من األسـئـلـة: 
وكـيف حتــولت عـاصــمـة الــدنـيـا إلى
مدينة للقتل والنهب والسلب ومرتعاً
لكـل أّفاق رجـيم? ويـظل الـتـساؤل من
دون جــــــواب حــــــول مــــــا جــــــرى في
عـاصـمـة الدنـيـا بـغـداد وضـواحـيـها
وتـبــقى مـجـمــوعـة ألـغــاز وتـداعـيـات
عـالـقـة حـول احلـرب التـي اسـتهـدفت
مركز األرض (أرض الرافدين) مبتغى
نـهــائـيـاً لـتــحـقـيق اإلســقـاط الـشـامل

والنهائي للدولة ولإلرادة.
ــؤلف يــرى أن اجلـواب عــلى تــلك وا
األسئلة سيقود أيضاً إلى استيضاح
ـخـطط الـيـمـ ـتـعــلـقـة  احلـقـائق ا
تـصـه وأصـحـاب نظـريـة احملفل ا
ي فـي الـــشـــرق األوسط الـــتي الـــعـــا
سبقت احلرب وفتـحت جراح مرحلة
من الـزمن ال تـنــدمل وصـاغت آلـيـات
جــديـدة لــلــصـراع اإلقــلــيـمـي ولـعــبـة
ــنــطــقـة بـل هي كــمـا ــصــالح في ا ا
نطـقة كلها يجمع الكثـيرون أدخلت ا
في مــخــاض جـديــد وحــشــرتــهـا في
مرحلة جديدة أقل ما يـقال عنها إنها
مـدمرة اخلـاسـر فـيهـا شـعب الـعراق
نـطقة كلـها بالرغم من أن وشعوب ا
ـــؤلف يـــســـمي الـــشــعـب الــعـــراقي ا

شعوب الرافدين.
في هـــذا الــكـــتــاب أحــداث وحـــقــائق
وأخـبــار مـتـفــرقـة جــمـيـعــهـا تـخص
الــوطن اجلـريـح وهي من الــتـقــاريـر
الــتي ســجـلــتــهـا ودونــتــهـا الــكـوادر
تـحدة في نـظمـة األ ا السـياسـيـة 
العـراق خالل الـسـنوات الـتي امـتدت
من ســـــنـــــة  2003إلى ســـــنـــــة 2021
مـــيالديـــة مع مـــشـــاهـــدات وأحــداث
ـــؤلـف خالل وجـــوده في عـــاشـــهـــا ا
أرض الرافدين مستشاراً سياسي في
ـتـحـدة خالل الـسـنوات بـعـثـة األ ا

التي أعقبت سنة  .2003
WO «dF « s¹dAð  «d¼UEð

في حـديـثه الـذي يـسـتـهل بـهـا كـتـابه
عن تظـاهـرات تشـرين الـعراقـيـة التي
يــســمـــيــهــا أيــضــاً االحــتــجــاجــات
الـــعـــراقـــيـــة الـــعــام  ?2019أو ثــورة
تــشـرين يــعـرفـهــا بـأنــهـا تــظـاهـرات
انــدلـــعت في  1تــشـــرين األول ســـنــة
 ?2019في بـغـداد وبـقـيـة مـحـافـظـات
جنـوب العـراق احـتجـاجاً عـلى تردّي
األوضاع االقتـصاديـة للبـلد وانـتشار
الـفـسـاد اإلداري والـبـطـالـة ووصـلت
ـــتــظـــاهــرين إلـى إســقــاط مـــطــالب ا

غالف الكتاب
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مــحــله خــلــيـل إســمــاعــيل الــبــســتــاني
الـــــيـــــســــــاري عن احلـــــزب الــــــوطـــــتي

قراطي. الد
4- مـحمـد حـسن عبـد القـادر كبـة وزيرا

للعدلية.
5- عــــبــــد الـــــوهــــاب مــــرجــــان وزيــــرا
لالقـتصاد لغايـة إقالته في تشرين ثاني

 1948ليخلفه علي حيدر سليمان
األســــتـــــاذ جنــــيـب الــــراوي وزيــــرا  -6

للمعارف.
7- جالل بابان وزيرا للمواصالت.

8- محمد الصيهود وزير بال وزارة.
رحمه الله

ـا أزعج الـبـاشـا الـوطــنـيـة الـعـراقـيــة 
ــتـــابـــعــة نـــوري الــســـعـــيـــد وطــالـب 
ـــوضــوع. ســارع إلـى إرســال بـــرقــيــة ا
تـهـنـئــة إلى الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم
بـعـد جنـاخ ثـورة  14تـمـوز  1958ومن
جـمـلـة مـا قـاله فـيهـا; (لـتـحـيـا الـقـومـية
الـعربيـة والوحدة ولـيسقط االسـتعمار)
ــالــكـة إال أنه تــألم بــنـهــايــة الـعــائــلـة ا
ه والــتــمــثــيل بــجـثـث عـبــد اإلله وغــر

نوري السعيد.
…—«“Ë qOJAð

فـي الــعـام  1948وإلـى كـانــون الــثــاني
 1949شـــكـل وزارته كــــمـــا أســــلـــفــــنـــا
ونالحظ الــتــشـكــيــلـة الــوزاريــة الـتي ال
تـخـلـو من مقـاربـة تـضم عنـاصـر كـردية
وعــربــيــة (شــيــعــيــة وســنــيــة) ولــو أن
الـتسميات األخيرة لم تـكن تذكر بالعهد
ــلـــكي إال أنــنـي ذكــرتــهـــا الى مــفــردة ا
مـــقــاربـــة . ضـــمت هـــذه الـــوزارة الــتي
خـلـفت وزارة مـحـمـد الـصـدر وهي عـلى

النحو اآلتي:
1- مــزاحـم الــبــاجــجي رئــيس الــوزراء
ووزيـر اخلـارجـية وكـالـة. لـغايـة تـعـي
علي جودت االيوبي وزيرا باالصالة .
2- مـصطفى العمري  –وزيـرا للداخلية
. لــغـايـة اقــالـته فـي تـشـرين أول 1948

ليخلفه عمر نظمي.
ـتاز الـدفتـري وزيـرا للـمالـية 3- عـلي 
لـغايـة اقالته في  27ايـلول  1948لـيحل

عدد من اجلنود وحث اجليوش العربية
ـثل ذلك من أجل إنـقـاذ أهـالي لـتــقـوم 

فلسط من االستفحال الصهيوني .
كـــان انـــتـــمـــاؤه إلى احلـــزب الـــوطـــني
ـــقــراطـي ونـــشــاطـه في صـــفــوف الـــد
ــعــارضــة ســنــة  1930 – 1928وهي ا
ـلكي ازاء مـعـارضـة إلجراءات الـنـظـام ا
الــسـيــاســة الـبــريــطـانــيــة ودعـوته إلى
الـتجنيد اإلجباري ومن منطلق القومية
باشرة بالرئيس العربية كانت عالقته ا
جـمــال عـبـد الــنـاصـر بـالــذات وتـايـيـده
ـا اضطر دائرة التـحقيقات لـسياسته 
اجلـنائية الـعراقيـة كتابة تـقرير عنه في
الـعام  1956أشـارت فيه إلى أنه أصبح
ـبلغ داعـيًا حلـكـومة مـصر وتـبرع لـها 
ـــال وأنه يــؤيـــد ســيـــاســتـــهــا في من ا
احملـافل الــدولـيـة واحملـافل الـسـيـاسـيـة

مــــزاحم امــــ الـــبــــاجـــجـي ســـيــــاسي
ودبــلـــومــاسي يــرجـع اصل اســرته إلى

وصل وإلى قبيلة شمر العربية. ا
ولد سنة  1891وتوفي سنة .1982

فـي الـــعـــام  1924أصـــبـح عـــضـــواً في
ــثال اجملــلس الــتــأســيــسي الــعــراقي 
ـثل لــلـحـلـة ووزيــرا لـلـعــدل وأصـبح 
الـــــعــــراق فـي لــــنــــدن  ?1927ووزيــــرا
لــلــداخــلــيــة ســنــة  ?1931ثـم مــنــدوبـاً
ـــتـــحــدة لـــلــعـــراق في عـــصـــبــة األ ا

وسفيراً متجوالً في أوربا.
ـيوله القـومية كـان البـاججي معـروفا 
الــعـــربــيـــة وتــأيـــيــده حلق الـــعــرب في
فـلـسطـ له عالقـات وطـيدة مع مـحـمد
أمــــ احلــــســـــيــــنـي مــــفــــتـي الــــديــــار
الـفلسطينية. قام بدوره كرئيس للوزراء
خالل احلـرب في فلسـط بإرسـال أكبر
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مزاحم الباججي وولده

مزاحم الباججي 
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الناصرية

أجـمل ما في الصـحافة هو حـرية القـلم وقلمي اليـوم يتكـلم عن عادات سيئـة سأذكرها
قال عـلها تـفي وتصل أعـ اجملتمع عـند قراءتـها ومن أهم هذه الـعادات هو في هـذا ا
ـتـكــرر في عـدة امـور ومن أهـمـهـا الـتـدخـل في أمـور االخـرين ومـراقـبــتـهم وسـؤالـهم ا
تكرر من قـبل الغرباء او حتى األقارب متى سوف التدخل في أمـر االرتباط بالسؤال ا
ـا لم يـجـد او جتد ـاذا لم تـتـزوج اجلـواب ببـسـاطـة ر تـتـزوج أو متـى ستـتـزوجـ أو 
شخـصا مـناسبـا لهـذه الشـراكة أو غـير مسـتعـد لالرتبـاط  أغلب حـاالت الطالق التي
حتصـل اليـوم سـببـهـا الـتدخل . فـيـسـتعـجل الـشـاب او الشـابـة للـتـخـلص من اإلحلاح
صـطلح الـذي قيد سـتمـر أو بحجـة العـمر أو حتى تـتخـلص من كلـمة (عانـس) هذا ا ا

سألة.   نظوره الضيق في هذه ا رأة من قبل اجملتمع الذي ينظر  ا
  ال يـعلم بعـضهم بأن الـزواج هو التـقاء أرواح تـلبدت بـغطاء احلب والـتفاهم والـثقة و
االحتـرام فـالكـثـير تـزوجن بحـجـة األعراف والـتـقالـيد الـسـائدة في مـجـتمـعـنا الـشرقي
ؤسـسة الثمينة التي ترفدنا وعاشت في تعاسـة كأنها آلة ألجناب األطفال فقط  هذه ا
بأبـناء يـكملـون بنيـة اجملتمـع وحلمته يـجب أن تكون عـلى أساس سـليم وقو  نـحتاج
الى ان نـرسخ فكرة االرتـباط بـأنهـا لم تقـتصر فـقط على فـستـان أبيض وقـاعة أعراس
وغـرفـة  نـوم وخـا في الـيد الـيـسـرى ويـنـتـهي بـعدهـا كل شيء  لـم يع االخريـن بأنه
ارتباط روحي قـبل ان يكون ارتـباطا عـلى الورق وشهود  عـلى االنسان أن يـكتفي في
ا هـناك من يـطمح اموره اخلـاصة ويـترك االخـرين يعـيشـون حيـاتهم كـما يـحبـون  ر
سـؤولية او غيرها ـادية ال تسمح او ال يحب ا لتحقـيق أحالمه قبل االرتباط او أموره ا
من االمـور  احلـيـاة لـيـست فـقط زواج واجنـاب احلـيـاة عـمل وطـمـوح وأحالم وبـصـمة
تتركهـا في هذا اجملتمع أبتـعد عن التطفل وحشـر أنفك في أمور االخرين و دع الناس
تعيش كما يـحلو لها  نحتاج حلملة تثقفية كبيرة و واسعة من اجل نشر ثقافة احترام
خـصــوصـيـة الـقـرار وعـدم الـتـدخل في احلـيـاة اخلــاصـة لالخـرين ونـحـتـاج كـذلك الى

نهضة لتغيير مفاهيم كثيرة شائعة وخاطئة في هذا اجملتمع.
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تستعـد ستة انديـة عراقية الى الـتقدم بشـكوى لدى االحتاد الـدولي بكرة القـدم فيفا
ضد احتـاد الكـرة. وقال مصـدر رياضـي في تصـريح صحـفي ان ستـة انديـة بصدد
تـوكـيل مـحــامٍ دولي لـرفع شـكــوى لـدى فـيـفـا ومــحـكـمـة كـاس الــدولـيـة ضـد االحتـاد
العراقي لكرة القدم. واوضح ان الـشكوى تأتي بسبب صـدور قرار هبوط اربعة فرق
ؤتمر الفني الذي سبق انطالق سابقة او با خالل منافسات الدوري وليس قبل بدء ا
ـوسم بـعـد الـدوري. يـذكـر ان الـدوري الــعـراقي سـيـقـام من  16 فـريـقـاً ابـتــداءً من ا

القادم.
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احتل القوة اجلوية مواقع
 الــغـر الــزوراء بـفـارق
االهــــداف  28نــــقــــطــــة
مـؤقــتــا بـعــد  انــهـاء
مهـمـة اربيل بـهدف
حـــــمــــادي احـــــمــــد
ولـــيـــعـــود الـــبـــطل
لــــيـــعــــكس  نــــفـــسه
بــــشـــكل جــــيـــد بـــعـــد
الــنــتـــيــجــة  الـــثــانــيــة
طـلوبـة  خالل اسبوع ا
 لــلــذي شــهــد خــسـارة
اربـيل مـرت  تـوالـيا
ليستمر في مو قعه
ـــهـــدد وتـــعـــادل ا
االمـانــة والـكـرخ
من دون اهداف
 لــيــبـقى االول
تـــــــاســـــــعــــــا
واالخــــــــــــــــــــر
سـادس عـشـر
 كــــمــــا تــــعـــادل
الـــــــكــــــــهــــــــربـــــــاء
والـصــنــاعـة بــهــدفـ
ليـستـمرا ايـضا   في مو
قــعــهــمــا  وفــر ض الــقــاسم
الــتـــعــادل عــلـى الــطالب  حتت
انـظـار جـمـهورهـم الكـبـيـر   بـهدف
لـيـعـود بـنـقــطـة غـالـيـة تـضـاف الى
تـــعــادل الـــشـــرطـــة  والـــفــوز عـــلى
النجف وتعادل مع الديوانية    في
اربــعــة ادوار مــقـبــولــة  في الــرابع
عـشـر   فـيـمـا  يـعـد التـعـادل بـطـعم
ـــركــز اخلـــســارة لـــلـــمــضـــيف  بـــا

اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــس. 
وبـاخـتـتـام  الـدور الـتـاسع لـلـدرجة
االولى زاد الــصــراع عـلى  الــريـادة
قوة كـبيـرة ب االول والـثاني  فـقد
واصل كـــــربـالء صـــــدارته لـــــفـــــرق
اجملـمـوعة الـثـانـية   اثـر فـوزه على
الــــشـــــرقــــاط بـــــهــــدفـــــ لــــواحــــد
بــرصــيـده  21 ويــســعى  مــواصــلـة
حتــقــيق الــنــتــائج  لالبــتــعــاد  عن
مالحقة الوصيف باعتماد    اللعب
ـــنـــظـم   واالهم تـــقــــد نـــفـــسه  ا
للمرور باجملـموعة للنـهاية  للعودة
ـــشــــاركــــة   مع ــــقــــعــــده هــــدف ا
جـمــهـوره فـيــمـا اسـتــمـر االخـر في
مـربع الـهـبـوط   وعـاد الـبـيـشـمـركة
بـفــوز هـام بـتـغــلـبه  عـلـى مـضـيـفه
ديــالى بــهـدفــ لــواحـد لــيــتـمــركـز
وصيفا  20وسط طموحات  العودة
لــلـريــادة  قـبل ان يــذهب  اصـحـاب
االرض لــــــلــــــســــــادس   وتــــــمــــــكن
النـاصريـة من العودة لـلتـوازن بعد
ــلــعــبه تـــفــوقه عــلى الـــســمــاوة  
ركز الثالث 16 بهدف لواحد  في ا
ويــامل عـشـاقه ان  يــقـدم افـضل مـا
ـــنـــافــــســـة والـــتـــقـــدم ـــكـن في ا
للصـدارة التي وحدهـا من تعود به
لــلـمــتـتــاز فـيــمـا انــحـسـرت نــتـائج
الـــســمـــاوة داخل وخـــارج مــلـــعــبه
والـتـراجع ثامـنـا و تقـدم اجلـنسـية
سـابـعــا مـسـتـفـيــدا من نـقـاط فـوزه
عـلى بـابل بــهـدفـ لــواحـد والـدفع
به للمنطقة الهابطة  ورغم  تخطيه
لــلــصـنــاعــات لــكن فــريق احلــسـ
اســتـمــر  في دائـرة  اخلــطـر حـادي
ـــوقف  وتـــعـــادل مـــتـــذيل عـــشـــر ا

الترتـيب  غاز الشمـال  مع البحري
الرابع  بهدف.
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وفي اجملــــمـــوعـــة االولى اشـــتـــدت
ــنــافـــســة بــفــارق الـــنــقــطــة بــ ا
ـــتــــصـــدر دهـــوك  20 ووصــــيـــفه ا
احلدود   19 بـعــد  فـوزهـمـا سـويـة
ــرور عــنـــدمــا تــغــلـب االول عــلى ا
بـهـدف  لـيعـكس طـمـوحات  الـبـقاء
فـي الـــقـــمـــة الـــتي يـــامل  احلـــدود
الـوصـول  اليـهـا بعـدمـا  اخذ يـقدم
نفسه بـوضوح في االدوار األخيرة
تـة سوق الـشيـوخ بربـاعية  وهـز
نــظـيــفــة   وجنح صــلـيخ  بــالــفـوز

لـلمـرة الثـانيـة توالـيا بتـغلـبه  على
ـصـافي  بـهـدفـ لـواحـد وقـبـلـها ا
على دهوك  ليتقدم ثالثا فيما  تاثر
االخـر بـاخلـسـارة  لـيـذهب خـامـسا
وتـــراجع الــــكـــوفـــة لـــلـــرابع بـــعـــد
خسـارته من عفك  الـذي استـمر في
مـــنــطــقــة اخلــطـــر  وحــقق الــدفــاع
ـــدني افـــضل نــتـــائــجه  بـــعــبــور ا
مــيـــســان بــثالثــة اهــداف لــهــدفــ
مـتــقـدمـا لــلـســابع  واعـلى نـتــيـجـة
تذيل حققها الرمادي بالفوز على ا

 العلم بخمسة اهداف لواحد.
واجـتــمعَ  االحتـادُ الــعـراقيّ لــكـرةِ
الــــقــــدم  في مــــقـــر احتــــاد الــــكـــرةِ
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بـحـضور وزيـر الـشـباب والـريـاضة
رئـــيـس االحتـــاد عـــدنـــان درجـــال
والــنـائـب الـثــاني يــونس مــحــمـود
واألمـــ الــعـــام لـالحتـــاد مـــحـــمــد
ـنـصـةِ االلكـتـرونـية فـرحـان عـبر ا
والنائب األول لـرئيس االحتاد علي
جـبـار وبـقـيــة األعـضـاء حـضـوريـاً
وتمت منـاقشةُ الـعديد من الـقضايا
نتخب واألمور التي تـخصُ واقع ا
الـوطـني بــعـد االطالع عـلـى تـقـريـر
ـنــتـخب يــونس مــحـمـود مـشــرف ا
الحظاتِ الذي تـضمن الكـثيـرَ من ا
الـتـي  تـدويـنــهـا أثــنـاء مــشـاركـة
مــنـتــخـبـنــا الـوطــني في مــونـديـال

ـناقشاتِ العرب و االتـفاقُ بعد ا
درب بـيـتروفـيتش عـلى استـمـرار ا
فـي عـمــله بــقــيــادة مـنــتــخــبــنـا في
الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة فـي خـطوةٍ
لـتأمـ االستـقرار الـفني لـلمنـتخب
مع تـرك حــريـة االخــتـيــار لـلــمـدرب
ـسـاعد. الك الـتـدريـبي ا بـتـعـيـ ا
ـوافقـةُ في االجتـماع على وتمت ا
تابعة تخصـصةِ  تشكيل الـلجان ا
ـلـفِ بـطــولـة ـتــعـلــقــة  األعــمــال ا
خـلــيـجي 25 الـتي ســتــحـتــضـنــهـا
الــبـــصــرة فـي الــســـادس ولــغـــايــة
الـــتــاسـع عــشــر مـن شــهـــر كــانــون

الثاني 2023. 
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ومـن األمــــــور الــــــتي طــــــرحـت في
االجتمـاع أيضاً االتـفاق مع الناقل
مـتاز بـاريات الـدوري ا احلصـري 
عــلى إنـهــاء جــمــيع نــقـاط اخلالف
بــعـد أن ســعى االحتـاد الى تــوفـيـر
أفـضل الــسـبل جلــمـهـورنــا الـكـر
ـشاهـدة مبـاريـاتِ الدوري بـصورةٍ
جـيدة. و الـتأكـيـدُ في االجتـماع
عــلى تـطــبــيق مـعــايـيــر الــعـمل في
كتب االحتاد سواء في اللجان أو ا
اإلعالمـي أو الـــدوائــــر  عــــلى أن ال
ـكــتب اإلعالمي في يــعــمل عـضــو ا
االحتـــاد في أي هـــيـــئــةٍ ريـــاضـــيــةٍ
أخـــرى  او احتـــاد آخـــر أو نـــادٍ أو
مـؤسـسـة إعالميـة ويـكـون متـفـرغاً
لـلــعــمل في االحتــاد. واإليــعـاز الى
الــلــجـنــةِ الــقـانــونــيــة  في االحتـاد
بــالــبــدء بــاإلجــراءات الــقــانــونــيــة
اخلــاصــة بــاالعالن عن اســتــقــبــال
نتخبات الوطنية. عروض رعاية ا
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مـــا أنْ يـــذكـــر اسم الـــعـــراق  في اي
جتـمع عـربي بـبـطــولـة لـكـرة الـقـدم 
حـتى يبـادر األشـقاء من الـصـحفـي
واإلعالمــيــ الــعــرب بــاحلــديث عن
حق استضافة العراق لبطولة عربية
أو قــاريّـة  مــبــدين اســتــغـرابــهم من
اســتــمـرار احلــظـر عــلى مالعب بالد
العـب الــتي وصل الــنــهـــرين هــذه ا
صــداهــا إلى جــمـــيع ارجــاء الــوطن

العربي. 
واكــــد االعالمـي الــــلــــيــــبي جــــمــــال
الـشــيـبـانـي اسـتـغــرابه الـكــبـيـر من
العب اســـتــــمـــرار احلــــظــــر عـــلـى ا
الــعـراقــيــة من قــبـل االحتـاد الــدولي
الـفـيــفـا الــذي اعـاد احلــظـر اجلـزئي
الــــذي رفـــــعه عــــام  2019  قــــائال ان
احلـجج الـواهـيـة بـعـدم وجـود االمن
في العراق هي كـذبة كبـيرة جداً وان
الــعـراق مـســتـقـر فـي الـوقت احلـالي
وخيـر دليل هي احملـافل الفـنيـة التي
تــــقــــام عــــلى ارض بــــغــــداد وبــــابل

وتواجد فـنانيـ عرب في حفالت 
بثها على الهواء مباشرة.
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موضحاً  أن جـميعنا شـاهد التطور
العب الـعراقية وبالذات الكبير في ا
فـي الـــبــــصـــرة وكــــربالء والــــنـــجف
وبـــغــداد لـــذلك اتـــمــنـى من االحتــاد
يـاه الراكدة العـربي ان يحرك هـذه ا
ويـسـند مـهمـة تـنظـيم بطـولـة عربـية
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العب مجمع الشعب بطولة العراق بالتنس للفئات العمرية إنطلقت  
ـركـزي للـتـنس  أسـعد  14 و  16 عامـا. وقـال نـائب رئيس االحتـاد ا
ـنتخب الوطني الـذي سيمثل العراق شاكر ان البطولـة تقام الختيار ا
ؤمل إقـامتـها مـنتـصف شهر في بطـولة سيـرالنكـا الدولـية الـتي من ا
شباط القادم. وأضاف  قائالً ان البطـولة شهدت مشاركة واسعة من
ـشـتـرك 24 مـشـاركاً مـختـلف مـحـافـظـات الـعـراق حـيث بـلغ عـدد ا
قبل. وأشاد سيتنافسون حتى خـتام منافسات البطـولة يوم اجلمعة ا
بية الوطنية العراقية الحتاد التنس قائال هذه شاكر بدعم اللجنة األو
ادي ـبـيـة الـدعـمـ ا ـرة األولى الـتي تـقدم فـيه الـلـجـنـة األو لـيسـت ا
ـنتـخبات واللـوجسـتي الحتادنـا إذ سبق ذلك إقـامة مـعسـكرٍ تـدريبي 
ـشاركـة ببـطولـة غرب آسـيا وهـو مشـهد يـستـحق الثـناء التـنس قبل ا
ـبـيـة ومــسـانـدته جلـمـيع االحتـادات لـدعم الـسـيـد رئـيـس الـلـجـنـة األو
الرياضـية الـوطنـية. جديـر بالـذكر أيـضاً ان بطـولة شـباب احملـافظات
إنطـلقت أيـضاً عـلى مالعب كلـية الـتربـية الـبدنـية وعـلوم الريـاضة في

اجلادرية وذلك بالتزامن مع إقامة بطولة العراق للفئات العمرية.

لـــصـــاحله وبـــفـــارق ســـلـــة واحــدة
بــنــتــيــجــة 46-48. واســتــمــر نــادي
الكهرباء في صحوته واستطاع من
ـــبـــاراة من نـــادي خـــطـف نـــقـــاط ا
الـتـضـامن لـيـنـهي الـفـتـرة الـرابـعـة
بنـتيـجة 58-68. وحصل العب نادي
الــكــهـربــاء احــمـد ثــائــر كــر لـقب
ـــبــاراة بـــعــد ان افــضـل العب في ا
وضع  8 نــقـاط في سـلــة الـتـضـامن

و 8 ريباوند و 5 اسيست.

ضـــيــــفه الــــتــــضــــامن الــــنـــجــــفي.
واســــتــــطــــاع الــــضــــيــــوف فــــرض
ســـيــطــرتـــهم عــلى الـــفــتــرة االولى
واسـتـمر لـتـنـتـهي بـنـتـيـجـة 16-13  
نادي التـضامن في تسجـيل النقاط
خالل الفترة الثانيـة لتنتهي الفترة
الـثـانـيـة بـفارق  9 نـقـاط وبـنـتـيـجة
 في حـــ شـــهـــدت الـــفـــتــرة 35-26
الــثـالــثـة صــحـوة نــادي الـكــهـربـاء
لـيـتـمـكن من انـهـاء الـفـتـرة الـثـالـثة
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 تغـلب فريـق نادي احلشـد الشـعبي
عـلى مــضــيـفه نــادي الـســمـاوة في
اللقاء الـذي جمعهـما يوم اخلميس
في قاعـة السمـاوة ضمن منـافسات
ـــمــتـــاز بــكــرة الـــدوري الــعـــراقي ا
الـسلـة. وتمـكن الضـيوف من انـهاء
الـفتـرة االولى لصـاحلهم وبـنتـيجة
وعـاود الـضـيـوف من فـرض  17-12
ســيـطــرتـهم عــلى الــفـتــرة الـثــانـيـة
لـتـنـتـهي لـصاحلـهم ايـضـاً وبـفارق
سـلــة واحــدة بـنــتـيــجـة 26-28. ولم
يــــتــــمــــكـن صــــاحب االرض نــــادي
الـسمـاوة من مجـاراة فريق احلـشد
ليـنهي نادي احلـشد الفـترة الثـالثة
لــصــاحله ايــضــاً بــنــتــيــجــة 50-39
ولـتـنتـهي الـفـترة الـرابـعة بـنـتيـجة
 لـيـؤكـد الـضيـوف هـيـمـنـتهم 75-63
ـــبــاراة والـــعـــودة بـــنـــقــاط عـــلى ا
باراة. وحصل العب نادي احلشد ا
الـشـعـبي حـيـدر جـمـعـة لقـب افضل
ـبـاراة بـعـد ان وضع 14 العب في ا
نـــقــطـــة في ســـلـــة الـــســـمــاوة و14
باراة. ريباوند و 1اسيست خالل ا
نافسات وفي مباراة ثانيـة ضمن ا
ذاتها تمكن الكهرباء من الفوز على
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فــــاز رئـــيـس االحتــــاد الـــعــــراقي
ــركـزي لــلـجــوجـيــتـســو الـســيـد ا
مـخـلص حــسن بـرئـاسـة االحتـاد
العربي للعبة في االنتخابات التي
جــرت في الـعــاصــمـة الــلـبــنـانــيـة
بــيـــروت. وقـــال حــسـن لــلـــمـــكــتب
بيـة إنه نال ثقة االعالمي لـلجنـة األو
الهـيـئة الـعامـة رئيـسـاً لالحتاد الـعربي
ـقـبـلـة. لـلـحـوجـيــسـتـو لـلـسـنـوات األربع ا
وأضـــاف حــسـن قــائالً إن رئـــيس االحتــاد
ـنـصب الـنـائب الـسـوري عـمـاد قـدورة فـاز 
األول لـرئيس االحتـاد الـعـربي كمـا فـاز رئيس
ـنصب األم االحتاد الـلبـناني فـرانسو سـعادة 
نـصب رئيـس جلنة العـام لالحتاد وعـمر الـشمـري 
ذوي االحــتـيـاجـات اخلـاصـة. وبــ حـسن ان الـهـيـئـة
العـامة لـالحتاد الـعربي أقـرت وباألجـماع الـتقـريرين
ــالي لالحتــاد كـمــا أقـرّت أيــضـاً مــنـهـاج االداري وا
ــقــبل الــذي شــمل أقــامـة بــطــولــة الــعـرب الـعــام ا
لـلــمــنـتــخـبــات في شــهـر آذار في الــعـاصــمـة
اللـبـنانـيـة بـيروت والـتي سـتـجري بـالـتزامن
مـعــهـا أول بــطـولــة بـاجلـوجــيـســتـو لـذوي

االحتياجات اخلاصة.
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متاز مباراة فريق احلشد بالدوري ا

العب الكروية اجلمهور العراقي في ا
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بطولة التنس للفئات العمرية

ـيـزةً ومـلـبـيـةً لـتطـلـعـاتِ اجلـمـيع.
وأشـارَ درجال الى: ان وجـود الـدولة
الــبــديـلــة يــعــدُ من األمــورِ اخلــاصـة
بـالــبـطـولــة كـمـا انــهـا تـدفــعـنـا الى
الـــعـــملِ اجلـــاد  لـــتـــوفـــيـــر جـــمـــيع
مـســتـلـزمــاتِ إقـامــتـهـا في الــبـصـرة
بنـجاحٍ تام. واخـتتمَ  درجـال حديثه
بـالـقـول: أتقـدمُ بـالـشـكـر اجلزيل الى
جـميع رؤسـاءِ االحتاداتِ اخلـلـيجـية
األشقـاء لـلـتـجديـد لـلـبصـرة لـتـنـظيم
الــبـطــولـة ولـديــنـا الــثـقــةُ الـكــبـيـرةُ
ــركـــزيــة بــتـــعــاون احلـــكـــومــتـــ ا
واحملــلــيــة في الــبــصــرة من أجل أن
تــظـهــر خـلــيـجي 25  بـأبــهى صـورةٍ
حبةٍ وترحاب. وحتتضن األشقاء 

األعــــضـــــاء من رؤســــاء االحتــــادات
اخلليجية لكرة القدم. 
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وقــالَ وزيـــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
رئـيس االحتاد الـعـراقي لكـرة الـقدم
عـــدنــــان درجــــال: إنه  اعــــتــــمـــادُ
الـبـصـرة بــصـورةٍ نـهـائـيــةٍ لـتـنـظـيم
خــــلــــيــــجي25 في شــــهــــر كــــانــــون
الثـــــــاني 2023 مع ضرورةِ اكتمال
تطلبات اخلـاصة بالبطولـــــــةِ في ا
 . وأضــافَ: ان الــبــصــرة 2022/6/30
سـتـكـون بـأ اجلـاهـزيـةِ الحـتـضـان
خــــلــــيــــجي 25 وإكــــمــــال جــــمــــيع
ــتـــطـــلـــبــات فـي وقــتـــهـــا احملــدد ا
والــســعـي إلى أن تــكــون الــبــطــولــة

جديدة ومنـها ملعب الـبصرة الدولي
ــيـنــاء وكـربالء والـنــجف واربـيل وا
ومالعب جــديــدة فـي بــغــداد وبــاقي
احملافظات لذلك فان العراق يستحق
اسـتـضــافـة الــعـرس اخلــلـيـجي وان
اهل اخلـليج بـشـكل عام والـعـمانـي
بـاالخص كلـهم شـوق لزيـارة الـعراق
ومشاهـدة جمهوره الـذي يعشق كرة

القدم.  
كما جددَ احتادُ كأس اخلليج العربي
لـكـرةِ الـقـدم ثـقـته بـتـنـظـيم الـبـصـرة
خلـيجي 25 في االجـتمـاع الـذي عـقد
الـيوم اخلـميس فـي الدوحـة برئـاسةِ
الـشيخ حـمـد بن خلـيـفة بن أحـمد آل
ثــاني رئـــيس االحتــاد وبـــحــضــور

العـراق ونـتمـنى ان يرفع احلـظر عن
كن. العب العراقيـة باسرع وقت  ا
فيـما كـشف االعالمي العـمانـي احمد
الـكــعـبي عن حــلـمـه بـزيــارة الـعـراق
مـبـيـنـاً ان الـعـراق لم يـطـالب بـأكـثر
من حقه ومن واجب العرب مساندته
الستعـادة دوره في تنظـيم البطوالت
الـــرســــمـــيـــة عـــلى ارضه وبـــوجـــود
جـمـاهـيــره  مـبـيـنـاُ أن الــعـمـانـيـ
ـشـاهــدة بـطــولـة كـأس مـتــشـوقــون 
ـقـبــلـة في الـبـصـرة او اي اخلــلـيج ا
ـهم ان مـحـافــظـة عــراقـيـة اخــرى فـا
تـكــون في أرض الــرافـديـن السـيــمـا
بعـد الثـورة العمـرانيـة الكبـيرة التي
يـشــهـدهـا الـعـراق من انـشـاء مالعب

لـلعـراق حتى وان كـانت عـلى صعـيد
الشباب. العراق قادر على استضافة
اي بطولـة قارية  هـكذا قال االعالمي
الفلسطيني مجدي القاسم الذي اكد
ان اجلمـيع شاهـد بطـولة غـرب اسيا
لـلـشـبــاب والـتي اقـيــمت مـوخـراً في
العراق وكـانت بثالث محـافظات هي
الـبـصـرة واربـيل واخـيـراً الـعـاصـمة
بـغـداد الـتـي شـهـدت افـتــتـاح مـلـعب
ـــديــنـــة الــذي جــديـــد هــو مـــلـــعب ا
يـة مع حضور العب الـعا يضاهي ا
اجلـمــاهـيـر الــعـراقـيــة بـشـكل كــبـيـر
بـالـرغم من كـونـهـا بـطـولـة لـلـشـبـاب
ولـــــــيـــــــسـت قـــــــاريـــــــة وتـــــــابع ان
الفلـسطيـني يقـفون قلبـاً وقالباً مع

مثلي الكرة اخلليجية جانب من لقاء درجال 

لقطة جماعية للمشارك في انتخابات اجلوجيستو

حمادي احمد



الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7149 السبت 13 من جمادى االولى 1443 هـ 18 من كانون االول (ديسمبر) 2021م

ـستحـيل تعـاقد نـادي برشـلونـة مع النـرويجي إيـرليـنج هاالند - وكاالت: يـرى خافيـير تـيبـاس رئيس رابـطة الـليـغا أنه من ا { برلـ
هاجم الـنرويجي صاحب الـ 21 عاما بعـقد مع بوروسيـا دورتموند حتى قبـلة. ويرتـبط ا مهاجم بوروسـيا دورتمـوند خالل الفـترة ا
صيف 2024  وتسعى العديـد من كبار أندية أوروبـا للظفر بـخدماته. وقال خـافيير تيـباس خالل حفل نظمـته رابطة الليـجا: ال أعتقد
وقـفهم االقتـصادي. وأضاف: يـجب أن تتوفـر العديـد من الظروف لدى مكن أن يـتعاقـد برشلـونة مع إيرليـنج هاالند نـظرَا  أنه من ا
برشلونة إلبرام التعاقد معه وهاالند ب يدي مينو رايوال وهو ال يبيع احللوى بل يبيع العبيه بثمن باهظ. وأ رئيس رابطة الليجا:

AZZAMAN SPORTال أرى أي احتماالت لبرشلونة للتعاقد مع إيرلينج هاالند ألن سقف الرواتب لن تساعد النادي على حسم توقيعه.
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{ تونس- وكـاالت: سجلـت التونـسية
أنس جـابر صـفـحة جـديـدة في تاريخ
ـية للـتنس في أبو بطـولة مـبادلة الـعا
ظـبي كونـها أول العـبة عـربيـة تشارك
فـي الـبــطـولــة وحتـصــد لــقـبــهـا مــنـذ
ـسـابـقـة في 2009. وتـمـكـنت انـطالق ا
الالعبة األفـضل في أفريقـيا من الفوز
عــلى خـصــمـتــهـا بـلــيـنــدا بـنــشـيـتش
ـبيـاد طـوكـيـو بـعد حـاملـة ذهـبـيـة أو
يزة في ختام اليوم مباراة تنافسية 
األول لــلــبــطــولـة والــذي شــهــد خــتـام
نـافسـات النسـائيـة. وعلى الرغم من ا
ــنــافــســة في وقت قــبــولــهــا خــوض ا
ا رادوكـانو مـتـأخر بـعـد انسـحـاب إ
تــمــكــنت أنس من تــقــد أداء مــذهل
وأشـعـلت حــمـاس جـمـهــور الـبـطـولـة.
وارتفعت األصوات مع تقارب النتيجة
بـ الــبـطــلـتــ في اجلـولــتـ األولى
والثـانيـة حيث انـتهت األولى لـصالح
بـنـشـيتش 4-6  فـيـمـا تـمكـنت أنس من
حــسم اجملــمــوعــة الــثــانــيــة 3-6. وفي
اجلـولـة الـثـالـثــة أظـهـرت الالعـبـتـان
ة حلصد الفوز إال أن أنس جابر عز
حـــافــظت عــلى تـــقــدمــهــا رغم تــقــارب
الــنــتــيــجــة مع بــنــشــيــتش في بــعض

اجملموعات.و تستـضيف العبة التنس
وسـيدة األعـمال سـيريـنا ويـليـامز في
لقاء سنوي يهدف إلى أن يكون جسرًا
ـــتـــحـــدة وأمـــريـــكــا بـــ الـــواليـــات ا
الالتـينيـة فيمـا يتعـلق بالتـكنولـوجيا
واالبـتــكـار حــسـبـمــا أعـلـنت الــشـركـة
ــنــظـمــة. وســتــكــون بــطــلــة الـتــنس ا
الشـهـيرة ومـؤسـسـة جمـعـيـة سيـريـنا
فينشرز مـضيفة أسبوع الـتكنولوجيا
الـرســمي لـلـمــنـتـدى الـذي ســيـقـام في
مــيـامي بــواليــة فـلــوريـدا األمــريـكــيـة
ــدة عـامـ والـذي يــعـود بـعــد تـوقف 
بـــســبـب جــائـــحـــة فــيـــروس كـــورونــا
ـسـتجـد. وتشـارك ويـليـامـز أفكـارها ا
حول رحلتها الشخصية كرائدة أعمال
ـؤتـمــر الـذي سـيــعـقـد يـومي 18 في ا
و 19أبريل/نـيسان فـي مركز مـؤتمرات
ـا جاء في بـيان. مـيامي بـيتش وفـقا 
ــؤسـسـة وقــالت مـيــلـيـســا مـيــديـنـا ا
نـتدى يسـعدنا أن شـاركة ورئيـسة ا ا
ـشـاركـتـنا نـرحب بـسيـريـنـا ويـلـيامـز 
جتـــربــتـــهــا الـــرئــيـــســيـــة في احلــدث
الــرئــيــسي لــلــمــنــتــدى وإلــهــام رواد
األعمال لـتسخـير نفس روح الـتصميم

في رحلتهم الريادية.
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الـتـجـاريـة الـكـبـرى.وأوضـحت نـائـبة
رئـيس اجملـمـوعـة لـشـؤون الـتسـويق
والـتواصـل إريكـا فـايـكس-سـنـيد في
بـيان اخلـمـيس أن "مـيتـافـيـرس" بات

أولى مـجمـوعـاتـها بـتـكـنولـوجـيا "ان
اف تي" لــتـوثــيق األصــالـة الــرقـمــيـة
الـتي حتــدث خـضـة كــبـرى في سـوق
األعـمـال وتـتـهـافت عـلـيـهـا الـعالمـات

{ فــرانــكــفــورت-(أ ف ب) - تــعــتــزم
مـــجــــمـــوعـــة "أديــــداس" الـــعــــمالقـــة
لـلـمنـتـجـات الـرياضـيـة خـوض غـمار
عــالم "مـيــتــافـيــرس" من خالل إطالق

—UJ²Ðù«Ë UOłu uMJ²K  Èb²M  ÂÒbIð e UOK¹Ë UM¹dOÝ

q «u²ð W½uKýdÐ

«dð—UÐ l

{ بــرشـــلـــونــة وكـــاالت: قـــال تــقـــريــر
صـحفي إسبـاني إن برشـلونة يـتحرك
من أجل اســــتـــعــــادة خـــدمــــات العـــبه
الـسابق والذي يـنشط حالـيًا مع ريال
بـيـتـيس. وذكـرت صـحـيـفـة سـبورت
اإلدارة الرياضية لبرشلونة تتابع
مــــارك بــــارتـــــرا مــــدافع ريــــال
بـيـتـيس لتـعـزيـز خط الـدفاع.
ـر وتــابــعت مـارك بــارتــرا 
بــفـتــرة رائــعـة في مــســيـرته
حــالـــيًــا مع ريــال بـــيــتــيس
حـيث يــلـعب مـوسـمه الـرابع
مع الــــــفـــــريق األنــــــدلـــــسي

ـجـمـوع  124 مـبـاراة رسـمـيـة.
وأضـافت حدثت اتـصاالت بـالفعل
رغم أنــــهــــا ال زالت في الــــبــــدايـــة
ــلك ذكــريـات جــيـدة خالل بــارتـرا 

فترته مع برشلونة.

أخبار النجوم
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{ رومـا- وكاالت: يتـوقف مسـتقبل جـورجيـو كيلـيني مدافـع يوفنـتوس على
مدى قدرة إيطاليا على التأهل إلى كأس العالم 2022  بحسب تقرير صحفي.
ـدة عـامـ حتى 2023  عـقب الـتـتـويج بـلقب وجـدد كـيلـيـني عـقـده مع اليـوفي 
قبل. ـونديـال ا شـاركة مع اآلزوري في ا ـاضي أملًـا في ا الـيورو الـصيف ا
لحق واحلاجة إلى الفوز على لـكن وضع منتخب إيطاليا تعقد بالذهاب إلى ا
مـقدونيا الشمـالية ومن ثم التغلب عـلى تركيا أو البرتـغال للوصول إلى كأس
الـعالم. وبـحـسب صـحيـفـة الجـازيتـا ديـلـو سبـورت اإليـطـاليـة سـتـؤثر نـتـيـجة
ـدافع اخملـضـرم مـا إذا كان ـلـحق عـلى مـسـتـقـبل كـيـلـيـني حـيث سـيـقـرر ا ا
ـقـبل بحـسب نـتائج سـيخـوض مـوسمـا آخـر أم سيـقـرر االعتـزال الـصيف ا
ــقـررة في مــارس آذار الـقــادم. ويـعــتـزم كــيـلــيـني إعالن مـبــاريـات اآلزوري ا
اعتزاله إذا فشل اآلزوري في بلوغ مونديال قطر. يذكر أن الالعب البالغ من
الـعـمـر  37 عـامًـا خـاض  546 مـبـاراة مع يـوفـنـتـوس و 114 مـواجـهـة دولـيـة

بقميص إيطاليا. 

tzUO²Ý≈ sŽ dÒ³F¹ Õö

»uK  —«d  s

{ مـدريد- وكـاالت: كشف روبـرتو بـيدرو طـبيب الـقلب اخلـاص باألرجـنتـيني
سـيرجيو أكـويرو مهاجم بـرشلونة عن الـسبب الرئيـسي وراء اعتزاله. وخرج

أجـويــرو في مـؤتـمــر صـحــفي  أعـلن خـالله اعـتـزال كــرة الـقــدم بـعـد
عـاناته من اضـطراب في مـسيـرة حافـلة بـاإلجنازات واأللـقاب نظـرا 
نـبضات القلب. وقال الطبـيب بيدرو خالل تصريحات نقـلتها صحيفة
ـنـطقـة التي مـاركا اإلسـبانـيـة ما  عـملـه بالـقسـطـرة هو حـرق تلك ا
نـشأت مـنـها اضـطـرابات نـظم الـقـلب. وأضاف نـعـتقـد أن مـا فعـلـناه
ـشـكـلـة لـكن سـيـجـعل الـقـلب يـعـمل بـشـكل جـيـد لـلـغـايـة ويـتم حل ا
ـارس الـريـاضـات عـالـيـة األداء الـتي حتـتاج نـصـيـحـتنـا له كـانت أال 
درجة كبيرة من اجلهد البدني والعقلي لعدة ساعات في اليوم. وأوضح
عـلى األرجح الندبة الـصغيرة الـتي  العثور عـليها نـاجتة عن فيروس
تعرض له في مرحلة ما في حياته ولم يتم اكتشافه أبدا لكن ال عالقة
له بـفيروس كورونا أو اللـقاح. وأ كنت قلقا لـلغاية وح رأيت نتائج
الـفحص كان أول ما قلته له: إذا كنت ابني لنصحتك بعدم االستمرار
ـا كـان بـإمـكانه االسـتـمـرار في الـلعب في لـعب كـرة الـقدم. وأردف ر

دون مشاكل لكن األمر ليس مضمونا.

{ لـنـدن- وكـاالت: أبـدى جنم لـيـفـربـول مـحـمد صـالح اسـتيـاءه من
اني يـورجن كلـوب خالل مباراة أمـام ضيفه قـرار للمـدير الـفني األ
متاز. نـيوكاسل يـونايتـد  ضمن اجلولة  17 من الـدوري اإلنكليـزي ا
درب يورجن كـلوب على اسـتبدال صالح بـزميله الـبرازيلي وأقـدم ا

باراة. روبـرتو فيرمينو العائد من اإلصـابة قبل ربع ساعة من نهاية ا
 وعـندما علم صالح باستبداله هـز رأسه وبدا غاضبا قبل أن يتدارك

لعب.  وكان ـوقف ويصفق للمشجع ثم صافح كلوب حلظة خروجه من ا ا
صالح قـد ســجل الـهــدف الـثــاني في الـلــقـاء فـرفـع رصـيـده إلى  15 هــدفـا
ـيـرلـيج خالل ـمـتـاز الـبـر يـتـصـدر بـهـا تـرتـيب هـدافي الــدوري اإلجنـلـيـزي ا
ـوسم اجلاري.  يذكر أن صالح عادل خالل لقاء اليوم الرقم القياسي لنجم ا
ـتـتالـية  15 الـتي يـسهم فـيـها ـبـاريات ا لـيسـتـر سيـتي جـيمي فـاردي لـعدد ا

يرليج. العب واحد بتسجيل األهداف في البر
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أديداس تطلق أولى مجموعاتها بتكنولوجيا ان اف تي

"اخلـط األمــــــــــامـي لـإلبــــــــــداع" و"من
الـطــبـيـعـي ألديـداس أوريـجــيـنـلـز أن
تخـوض هذا الـغـمار". ولـفتت إلى أن
عالمة "أديداس أوريجينلز" التجارية
ســتــطــرح في األســواق اعــتـبــارا من
اجلمعة مـنتجات رقمـية بتكـنولوجيا
ـكن شـراؤهـا بـواسـطة "ان اف تي" 
ـشفرة وسـتعطي في باد العمالت ا
األمــــــر "نــــــفـــــــاذا حــــــصــــــريــــــا" إلى
ـــــكن أكـــــســـــســـــوارات رقـــــمـــــيـــــة 
اسـتـخـدامـهـا في لـعـبـة الـفـيـديو "ذي
سانـدبوكس".كذلـك ستُطـرح منـتجات
ـا فـيـهـا مـتـفـرعـة غـيـر افـتـراضـيـة 
ــثــال ســتــرة خــاصـة عــلى ســبــيل ا
ـغـلق لــلـبـيع ألعــضـاء هــذا الـنــادي ا
الـــذيـن ســـيــــحـــوزون هــــذه الــــقـــطع
بـتـكـنـولـوجيـا "ان اف تي" فـي مقـابل
 0,2 إيثـيـريوم (أي مـا يـقرب من 800
دوالر) للوحدة.ويشكل الـ"ميتافيرس"
ـســاحـات االفــتـراضــيـة شــبـكــة من ا
ـتـرابــطـة تـوصف بـأنـهــا مـسـتـقـبل ا
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ية للتنس في أبو ظبي التونسية أنس جابر  تسجل صفحة جديدة في تاريخ بطولة مبادلة العا
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بــالــتــراضي.  وكـــان كل من إيــلي
اسـطــفـان وإيـلي رسـتم ورودريغ
ـاضي عــقل قـد حـصل األســبـوع ا
عـلى مــســتـحــقـاته.  وأكــد إيـلي
نصـار أم سـر النادي أن
احلـكــمـة يـسـعى إلنـهـاء
مــلـف الــديـون بــشــكل
كــــامل مــــطــــلـع عـــام
2022  كي يــعــود إلى
مــكــانه الـــطــبــيــعي
ويــبــرم الــصــفــقــات
التي تعزز آماله في
ـنــافـســة احملـلــيـة ا
والـــقــــاريــــة.  وأمل
نــــــــــــصـــــــــــار أن
يـــتــــجـــاوب

كـمـا حـقـق فـريق الـشــانـفـيل فـوزا
كـبيـرا على حـسـاب أطلس الـفرزل
ـبـاراة التي بـنـتـيـجة  53-86 في ا
جــرت عـــلى مـــلــعـب ديك احملــدي
مـساء اخلـميس ضـمن مـنافـسات
اجلـــولــة الـــســـابــعـــة من الــدوري
الـلـبـنـاني لــكـرة الـسـلـة. وشـهـدت
ــبـاراة تــفــوق الــشــانـفــيل خالل ا
الربع األول إذ أنهاه بـنتيجة 28-5
 ثـم أكـــمـل ســـيــــطــــرته في الــــربع
الـثـاني الـذي تـفـوق فـيه بـنـتـيـجة
25-41  كــمـا انــتـهى الـربـع الـثـالث
لـصـالح الشـانفـيل أيـضا بـنـتيـجة
43-65.  وســــــــــجـل جنـم فــــــــــريـق
الــشـانــفـيل بــاتــريك بـو عــبـود 19
نـقـطـة كأفـضل مـسـجل في الـلـقاء

كــمــا وقع الالعب نــفــسه عــلى 11
متابعة و 5تمريرات  حاسمة.  من
جــهــتـه ســجل جنم فـــريق أطــلس
الفـرزل ربيع ديب  18 نقـطـة أنهى

{ واشــنــطن - وكـاالت:
حــقـق بــروكـــلـــ نــتس
االنــتــصــار الــرابع له عــلى
الــــــتـــــوالي وتــــــغـــــلـب عـــــلى
فيـالدلفيـا سيـفنـتي سيـكسرز
 105-114 أمس اجلمعة ضمن
مـنـافـسـات دوري كـرة الـسـلة
. وسجل األمريكي للمحترف
كـيفن دورانت  34 نـقـطة و11
متـابعة و 8تمـريرات حـاسمة
وأضـــــــاف كـل من بــــــــلـــــــيك
جـريــفـ ونـيك كالكـسـتـون
 17نـقطـة ليـحـقق بروكـل
نتس االنتصار رقم  21 له
ـــوسـم مـــقـــابل 8 هـــذا ا
هــزائـم. وعــلى اجلــانب
اآلخــــــر كـــــان جــــــويل
إمـبــيــد أبـرز عــنــاصـر
ســـــيـــــكـــــســـــرز خالل
ـــبـــاراة وســـجل 32 ا
نــــــقــــــطـــــــة وتــــــسع
مــــتــــابـــعــــات وست
تــمــريـرات حــاســمـة
كــمـــا أضـــاف ســيث
كاري  29 نقـطـة لكن
ة الفريق تلقى الهز
الثـالثة عـلى التوالي.
وســجل جــفــال مـاجي
 17 نـــقــــطـــة وأضـــاف
ديـــــانــــدر آيـــــتــــون 15
نقـطة لـيقـود فيـنيـكس صنز
إلى الــفــوز عــلى واشــنــطن
ورفع ويــــــــــزاردز 118-98. 
فـــيــنـــيــكس صـــنــز عــدد
انــتـصــاراته بـذلك إلى
 23 مــقــابل  5 هــزائم
متـساويا في ذلك مع
جـــــولـــــدن ســــتـــــيت
واريـورز في صدارة
مـجــمــوعــة الــغـرب.
وفـي مــــــبــــــاراتــــــ
أخــــريـــــ تــــغــــلب
نــيـــويــورك نـــيــكس
عـــــلى هـــــيــــوســــ

روكــــــــتس 116-103
وإنـديــانــا بــيــسـرز
عـــــلـى ديـــــتـــــرويت
بيستونز 122-113.

ــبـاراة كـأفـضـل مـسـجل في بـهـا ا
فريقه مع توقيعه على  3متابعات
وتـمـريـرة حـاسـمـة وحـيدة.  ورفع
الـشــانـفـيل رصـيـده إلى  10 نـقـاط
ـركز الـثالث مـؤقتـا في ح في ا
تــراجـع أطــلس لــلـــمــركــز الــثــامن
بـرصـيد  8 نـقـاط. وأعـلن احلـكـمة
الـلـبــنـاني عن تــسـويـة مــالـيـة مع
جنم منتخب لبنان ونادي بيروت
هايك غـيوكـجيـان.  وكان هـايك قد
لعب في صفوف سـلة احلكمة في
وقت ســـــابق إلـى جــــانـب والــــده
ـدرب ديـكران غـيـوكجـيـان. وكان ا
لــهـمــا ديـون في ذمــة الـنـادي إلى
جــانب الـعـديــد من الالعـبـ وقـد
حــظـر الــفـيــبــا تـعــاقـدات الــفـريق
األخـــضـــر لــهـــذا الـــســـبب. وجــاء
اإلعالن عن االتفاق بشـكل مباشر
عبر صفحة الـنادي على فيسبوك
إذ أعــلن الـطــرفــان عن الــتـســويـة

Í—Ëœ∫ جانب من أحدى مباريات الدوري األمريكي بكرة السلة

سيرينا ويليامز

بـــــاقي الـالعـــــبـــــ الـــــذين لـــــهم
مـســتـحـقــات في ذمـة الــنـادي مع
اإلدارة من أجل مـصلـحة

اجلميع.

ــاركـات اإلنــتــرنت.وازداد اهــتــمــام ا
الكبرى بعالم "ميتافيرس" منذ إعالن
فيسبـوك نهاية تشـرين األول رغبتها
ـساحـة االفـتـراضـية في جـعل هـذه ا
سـتقبلـية لدرجة أساس مشاريـعها ا
أنهـا غـيّرت اسـمهـا إلى "مـيتـا".وكان
"ان اف تي" ("نـان فـاجنـيـبل تـوكـنز")
مجهوال بصورة شبه كاملة قبل عام
وهو أسلوب تشفيـر عبر الرموز غير
القابلة لالستبدال يتيح منح شهادة
" تـثــبت قــائــمــة عــلى "بــلــوك تــشــ
أصـــالــــة أي مـــنــــتج رقــــمي.وبــــاتت
وثقة بتكنولوجيا الوثائق الرقمية ا
"ان اف تي" محركا رئيسيا للمزادات
الـفـنـيـة في األشـهـر األخـيرة ويـصل
ــــزادات إلى ماليـــ ســــعـــرهـــا في ا
الــدوالرات مــنــذ الـســعــر الــقــيـاسي
الـذي حـقــقه الـفـنـان األمــيـركي بـيـبل
لعمل رقـمي بهذه التـكنولـوجيا وبلغ
 69,3 مـلــيـون دوالر خالل مــزاد لـدار

"كريستيز" في آذار.
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يعزو الساسة األكراد أسباب الهجمات األخيرة لداعش على مخمور و
ناطق الـتي يسمونها متنـازع عليها كونها كفري وأطراف كركوك الى ا
هـشــة امـنـيــاً وهـذا الـســبب غـيــر صـحــيح  فـأسـبــاب جنـاح داعش في
ـاسـكـة لألرض وغفـلـتـها وقـلـة انـتبـاهـها هجـمـاته هي ضـعف الـقوات ا
خصوصـا في  الليل وبـقائهـا في نقـاط  محددة ومـعلومـة لداعش أشبه
بالـربايا احلـراسة فـيهـا ليالً غـير جـيدة وركـون هذه الـقوات خـصوصا
ا يسهل سـتكن ال الدفـاع التعـرضي  قوات البيـشمركـة الى الدفاع ا
لـداعش حتـركـها ووصـولـهـا الى أهـدافـهـا بـسـهـولـة ودون كـشـفهـا ألنه
نـاطق التي تتـواجد فيـها قوات الـبيشـمركة يتجـنب الطرق الـرئيسـية وا
ويباغتها من أماكن أخرى وطرق  نسيمـية يستطلعها جيدا توصله الى
ـنــاطق الـتي ـراقـبــة اجلـيـدة  أمــا كـون ا أهـدافه بــسـهـولــة في غـيــاب ا
اذا ? ان من يسـمونهـا متـنازع عـليـها هشـة امنـيا فـمن جعـلهـا كذلك و
جعـلـها هـشة هم سـاسـة اإلقلـيم الـذين يعـتـرضون عـلى تـواجد الـقوات
ـناطق وان وجـدت فال يـتم الـتـعاون مـعـهـا من قبل االحتاديـة في هـذه ا
قوات الـبيـشمـركة ويـعتـبرونـها كـأنهـا عدو وال يـجري أي تـنسـيق معـها
وتبقى كل قـوة لها قـيادتهـا وتسـتلم أوامرهـا من مرجعـها فالـبيشـمركة
الـتي يـقــول سـاسـة اإلقـلــيم وحـتى احلـكــومـة االحتـاديــة إنـهـا جـزء من
ـسـلـحـة الــعـراقـيـة وهـذا الـقـول غــيـر دقـيق بل غـيـر مـنـظـومـة الــقـوات ا
صحيح الن الـبيشـمركة تـستـلم أوامرها من قـادة أحزابهـا ال من قيادة
سلـحة سـلطة عـليـها ولهـذا نرى هذه ـشتـركة وليس لـلقـوات ا القوات ا
القوات حتـمل علم اإلقلـيم على بدالت مـنتسـبيهـا وعلى عجالتـها ال علم
ــسـلـحـة الـعـراقــيـة فال تـوجـد قـوات الـعـراق كـونـهــا جـزء من الـقـوات ا
سلحة مسلحة لدولة احتادية حتمل علم ولـها مرجعيت بل القوات ا
في كل الدول االحتادية واحدة ومرجعيـتها واحدة هي الدولة االحتادية
انيا والهند وحتمل علم الدولة االحتادية وهذا ما موجود في أمريكا وأ
وكل الــدول االحتـاديــة ثم ان الــبـيــشـمــركــة نـفــســهـا لــهـا مــرجــعـيــتـ
فبـيـشـمـركة أربـيل تـسـتـلم أوامرهـا من أربـيل وبـيـشمـركـة الـسـليـمـانـية
تستلم أوامرها من السليمانية صحيح توجد وزارة البيشمركة لكنها ال
تسـتـطـيع الـتحـكم في الـبـيشـمـركـة الن مرجـعـيـتهـا الـقـادة السـيـاسـي
نـاطق التـي يسمـونهـا متـنازع عـليـها هـشة امـنياً األكراد ولـهذا تبـقى ا
لـعـدم وجـود قــوات مـوحـدة وعـدم وجــود قـيـادة واحـدة لــلـقـوات وتـعـدد
مـصادر الـقـرار فـيـهـا وإذا كـان الـسـاسـة الـكرد جـادين فـي وضع حد
ـنـاطق عـلـيهم وضع لإلعمـال اإلرهـابـيـة لداعش الـتي تـنـطـلق من هذه ا
ـتنـازع علـيـها بـإمرة ألويـة الـبيـشمـركـة التي تـعـمل في منـاطق نـينـوى ا
سؤولـة عن انفتاحـها وأوامرها وواجـباتها قيادة عمـليات نيـنوى وهي ا
وتامـ مـواد تـمـوين الـقتـال لـهـا ونـفس األمر يـنـطـبق في كـركـوك حيث
توضع عـدد من ألويـة البـيشـمركـة بإمـرة قيـادة عمـليـات كركـوك وهكذا
األمر في ديـالى وبـهذا تـتم السـيـطرة عـلى القـوات وتـوحيـد مرجـعـيتـها
ووحدة قـيـادتـهـا وأوامـرها وال حـاجـة لـلـحلـول الـتـرقـيعـيـة مـثل تـشـكيل
مراكز تـنسـيق مشـترك بـ القـوات االحتادية والـبيـشمـركة فـما جدوى
راكز إذا لم توجد قوات حقيـقة على األرض لها قيادة موحدة أو هذه ا
تشـكيل لـوائـ مخـتلـطـ وثم ماذا ? مـاذا سيـؤمن هـاذين اللـوئ وفي
أي منـطقـة يـعمالن ومن يـقودهـمـا ان هذه احلـلول الـتـرقيـعيـة ال جدوى
منها وال يـكتب لهـا النجاح الن غـاياتهـا معروفة وهي عـودة البيـشمركة
ـتنـازع علـيـها ولـو كانت الـنـوايا صـادقة والـثـقة مـوجودة نـاطق ا الى ا
لوضع عـدد من ألـوية الـبـيـشمـركـة بإمـرة قـيادات الـعـملـيـات في قواطع
العمليات للمحـافظات التي تشهد عمـليات خرق مستمر من قبل داعش
ـدنـي وحتـقق جنـاح فـيـهـا وتـكـبـد الـقـوات االحتـاديـة والـبـيـشـمـركـة وا
خــســائــر في كل عــمـــلــيــة إذن احلل الــوحــيــد هــو في وحــدة الــقــيــادة
ا لـديـها من شـتـركـة  والسـيـطـرة وعنـدهـا ستـكـون قيـادة الـعـملـيـات ا
ـا لديـها من قوة إمكـانيات لـوجسـتيـة واستـخباراتـية أرضـية وجـوية و
ــســاعــدة قـوات جــويــة وطـيــران جــيش وصــنــوف مــخــتــلـفــة قــادرة و
البـيشمـركة الـتي تصـبح بإمـرتهـا على ضـبط األمور وحتـقيق األمن في
ناطق األخرى القريبة منها والتي تشهد تنازع عليها وحتى ا ناطق ا ا
عـمـلـيـات مـتـكـرره لـداعش وبـكل كـفـاءة حـيث سـيـكـون الـدفـاع في هـذه
ركـزة واحملـدودة عـلى أمـاكن ـنـاطق تـعـرضـياً مـن خالل الـهـجـمـات ا ا
تواجـد داعش ومن خالل الـكـمـائن ودوريـات القـتـال واالسـتـطالع التي
ـواضع الـرئيـسيـة والـقرى الـقـريبـة وتعـطي إنـذار مبـكـر للـقوات تؤمن ا
اسـكـة وتشـتـبك مع داعش عنـدمـا تدعـو احلـاجة  أمـا مـراكز تـنـسيق ا
وألوية مخـتلطة وعـمليات تـنسيق مع قيـادات البيشـمركة وكأننـا نتعامل
مع جيش دولة أخرى ال مع قوات البيشمركة التي يقول الكل إنها جزء
شـكـلة سـلـحة االحتـاديـة فهـذه األمـور لن حتل ا من منـظـومة الـقـوات ا
ركز واإلقـليم بل تـسهل لـداعش تنـفيذ خصوصـاً مع غيـاب الثـقة بـ ا
ـوحدة مزيـدا من عـمـلـياتـه بسـبب غـيـاب اخلـطط العـسـكـريـة واألمنـيـة ا
وحدة  فوحدة الـقياد أهم مقومات أي عمل عسكري . وغياب القيادة ا
 {   خبير عسكري واستراتيجي
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بغداد

طمأنينة داخلية وسعادة كبيرة ألنّ
الرب يـسوع ساهـر معـنا وال يتـركنا
أبــداً فــهــو الــذي قــال:"ال تــخــافــوا
هاءنذا مـعكم طوال األيـام إلى نهاية
الـــــعــــالـم" (مــــتى20:28). هــــذه هي
ـانـنـا إنـها جـذورنـا إنـهـا جـذور إ
رسـالـة سـاميـة نـحـملـهـا في مـسـيرة

احلياة ليس إال. 
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نـــعم كـــمـــا أعـــلن قـــداســـة الـــبـــابــا
ـشـاركـ في لـقـاء فـرنـســيس أمـام ا
حـول األزمــة اإلنـسـانــيـة في سـوريـا
والـعـراق في أيـلول 2018 وبـصوت
يهدر دون انـقطاع وبـشجاعـة ملؤها
احملــبــة والـغــفــران "هـنــاك خــطـر أن
ـسـيــحي من تـلك يُــلـغى احلـضــور ا
األرض التي مـنهـا إنتـشر في الـعالم
ـؤكـد لـيس من نـور اإلجنـيل" فـمن ا
الـسـهـولـة مـقـاومـة هـبـوب عـواصف
التكفير وسيول اإلضطهاد وهذا ما
يجعلنا أمام أزمة إرهاب تطردنا من
ديارنا ومسيحيتنا ال زالت مجبولة

آسي.  با
إن الالمـباالة تـقـتل ونريـد أن نـكون
ة الـصـوت الـذي يـتـعـارض مع جـر
الالمـبـاالة... نـريـد أن نـعـطي صـوتـاً
لِـــمَـن ال صـــوت له ولــــلـــبـــاكـــ ألن
الـشـرق األوسط اليـوم يـبـكي ويـتألم
ويصـمت فيـما يـدوسه آخرون بـحثاً
ـال لـذا عـمالً بـنداء عن الـسـلـطـة وا
ـا يـقوله قـداسـة البـابا الـكنـيـسة و
فـرنـسيس ال يـجـوز أبـداً اإلسـتسالم
لــظـلــمــات الــعــنف ولــنـحــافظ عــلى
شـعــلـة الـرجـاء مـتّـقـدة بـنـعـمـة الـله
ستـقبل فأنا أؤمن أن ولننـظر إلى ا
الـله يـرى مآسـيـنا ويـدرك تـمـاماً كم
ؤكـد أنه هـو "ثـقـيل صـلـيـبـنا ومـن ا
ســـيـــحـــمــلـه مـــعــنـــا" (مـــتى32:27)
ويـسمع صـراخـنـا وينـتـبه إلى أن
أمّـهـاتـنـا وبـكـاء أطـفـالـنـا وحـسـرات
شــبـابــنــا "فـهل ســيــأتي لــيـنــقــذنـا"
(مــرقس4:35) ومـــا هـــذا إال صــوت
البـابا فرنـسيس واإلرشـاد الرسولي
لـــكــنـــائس الــشـــرق األوسط صــوت
آبــائــنــا ورؤســائـــنــا األجالء... نــعم
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ـسـيـحـيـة في شـرقـنـا نـعم ال زالت ا
عـامــة وفي عـراقـنــا اجلـريح خـاصـة
أمـام قــصـص مــأســويـة ال تــنــتــهي
غـريبـة بـواقعـها ومـخـيفـة بـفحـواها
ــــة بـــارتـــكــــابـــهـــا وال زالت وجـــر
تـهـاجـمـنـا وبـطـرق مـخـتـلـفـة كـوارث
متـعددة من أجل الـنيل من وجـودنا.
وت - اإلرهابيون - ال زالوا فأزالم ا
مــتـــأهــبـــ دائــمــاً بـل مــســتـــعــدين
لـتـدمـيرنـا وتـكـفـيرنـا وال زال الـفـكر
الـداعـشي يـريـد قـتـلـنـا ويـصـبـو إلى
نـهب أمـوالـنا واسـتـبـاحة خـيـراتـنا
ومــا ذلك إال مـن أجل مــحــو إســمــنـا
وطــمـر حـضـارتـنــا وإنـهـاء وجـودنـا
انـنا وفي أرضٍ وتغـيـير ديـننـا وإ
كــانت لـنــا أصـوالً وكـنــا نـحن فــيـهـا
أصالء كـما كـنّـا لهـا حـضارةً وعـلـماً

وتاريخاً.
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ة أسـأل نفـسي: هل هـو زمن الـهـز
ـــة ـــة الـــقِـــيَم واألخالق هـــز هـــز
ـــة الـــصـــدق واحلـــقـــيـــقـــة أم هـــز
ـة احلـضــارة واألصـالـة?. إنــهـا هـز
ـــة لــتــشــويه فـي كل اجملــاالت هــز
وجودنا وسجالت أحوالـنا ومسيرة
ة تاريـخنـا ليـكتبـوها لـنا دومـاً هز
أبـدية ومـا تـلك إال مصـيـبة ابـتُـليـنا
بـهــا واكـتـنــفـتــنـا حـيــنـمــا اسـتـولى
ـرنــا من داعش عــلـى أمالكــنــا وهـجـَّ
بــيـوتــنـا وســرق أمالكـنــا وحاللـنـا
فــفي ذلك يـعــيـدون الـتــاريخ وسِـجِل
آبـائـهم وأجدادهم والـتي ارتـكـبـوها
بــحق شـعـوبـنـا وآبــائـنـا وأجـدادنـا
ـــســـيـــحـــيـــون وهـــذا مــــا يـــصـــفه ا
بـاإلضـطــهـاد فـتـعـلـو أصـواتـهم "أن
هذا البلـد لم يَعُد لنا" "لـننفض غبار
أرجلـنا" (لـوقا5:9) علـينـا أن نهـاجر
إذ لم يبقَ لنا فيه خبزة نتقاسمها". 
ــؤامــرة جــرفـــتــنــا بــســـيــولــهــا فـــا
وازدادت هـمـومــنـا وتـاهت عـقـولـنـا
في مـسـتقـبل مـجـهـول ومـا نحن إال
ـسـتـقـبل اخملـيف. ما في مـسـتـنـقع ا
أراه الدمار واأللم واحلقد هذه كلها
حتــوم حـولــنـا والـكــراهـيــة تـسـجل
مـــحـــو وجــودنـــا والـــبـــغــضـــاء في

وإلى أي صوب نوجّه بوصلتنا فما
يحـصل لنـا ولوطـننـا قد أعـمى حتى
عــيــونــنــا وأصــبــحــنـا تــائــهــ في
ســاحـات الــتـاريخ ال نــدرك أين نـحن
وإلى أين ماضون... فهل نحن باقون

أم ضائعون!!!?.  
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ـــســــيـــحي الــــعـــريق إن الـــوجــــود ا
ـشترك واألصيل ومـبتـغاه الـعيش ا
ــــتـــــبـــــادل الــــنـــــزيه مع واحلـــــوار ا
سـلمـ هو بـحدّ ذاته رسـالة. وما ا
ـسـتَـهـدَف والـذي يـراد من أراه هـو ا
قِبَل البـعض بل من قِبَل الكـثيرين أن
يـنـتــهي ولـكن الــكـنــيـسـة اجلــامـعـة
ـواصـلـة احلـوار. تـوصـيــنـا دائـمـاً 
سيرة قاسية فعيشنا ومهما كانت ا
ــشــتــرك مـــا هــو إال رســالــة حــوار ا
وقبـول اآلخر اخملـتلف إلدراك ما هي
ـشـتــركـة الــكـبــيـرة الـتي الـقـواسـم ا
جتـمــعـنــا لـنــكـون عالمــة اسـتــقـرار
وازدهـار في حتـقـيق الـعـدالـة وهـذه
رسـالـة ملـؤهـا احلـيـوية ألمن وسالم
الــعــالم والــنــظــر إلى الــطــمــوحـات
والـتـطـلّـعـات في سـبـيل هـذا الـعـيش

شترك.  ا
فـــنــحـن مــســـيــحـــيـــون نــنـــظــر إلى
مــبـادرات قـداسـة الـبــابـا فـرنـسـيس
والــبـــابــوات من قـــبــله ومـــواقــفــهم
اإلنـــســانــيــة الـــنــبــيــلـــة والــكــبــيــرة
ـسـالِـمـة وهم يـنـادون بـالـتـفـكـيـر وا
شكالت اجلدّي في حل النزاعات وا
وينظرون إلى التحديات التي تواجه
مـنـطـقـتـنـا بعـ احملـبـة واإلنـسـانـية
والــتـــســـامح عــلـى أســاس احـــتــرام
احلـريــات الـعـامـة وحــقـوق اإلنـسـان
واطـنة وقِيَـم اإلنسـانيـة الرفـيعـة وا
وهــذه أمــور كـلــهـا تــضــمن احلـرص
ـشـتـرك وعـلى أهـمـية عـلى الـعـيش ا
ـشـتـرك احلـفــاظ عـلى هـذا الـعــيش ا
كـنمـوذج يُـحـتذى به فـي اجملتـمـعات
ذات الـتـنــوع الـديـني والـعـرقي ومـا
ـكن أن تُسـهم في ذلك إال مـبـادرات 
إرســاء احلــوار والــتــعــاون لــتــكــون
الشراكة إنسانية وثقافية وحضارية
بـدالً مـن أن تــتــحـول إلـى مــسـتــنــقع

للموت والتهجير والتكفير.

إلى عــرش الـلـه ومن أجل هـؤالء ال
كنـنا أن نـسمح أن يقـال بعد اآلن
في الــــشـــرق األوسـط كـــمــــا في أي

مكان آخر "أحارس أنا ألخي?".
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كــمـا قـالت مــنـظـمــة بـورت اوفـيـرت
(أبـواب مـفــتـوحـة) - وهي مـنـظـمـة
فرنسـية غيـر حكومـية مخـتصة في
الــــدفــــاع عن احلــــريـــة الــــديـــنــــيـــة
لـلـمـسـيـحـيـ - في تـقـريـرهـا لـعام
2018 عن خـــمــــســـ دولــــة حـــيث
ـســيـحــيـون إلضــطـهـاد يـتـعــرض ا
وتهـجـير فـقـد قالت: أن هـناك 215
مــلــيــونــاً مــســيــحــيــاً يــتــعــرضـون
لإلضطهـاد والتهـجير حـول العالم
وقــد أتت عــشـر دول عــربـيــة ضـمن
ـــــراتـب الـــــعــــــشـــــرين األولـى في ا
الـقـائــمـة وأحـد األسـبـاب واضـحـة
وجـليـة أال وهي إنـتـشار األصـولـية

واإلسالموفوبيا.
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أمـام هــذا اإلضـطــهــاد والـتــهـجــيـر
هـنــاك أهــواء ســيـاســيــة عــديـدة ال
زالت تـقـذفـنـا الـيـوم من شـاطئ إلى
آخــــر ومن بــــلــــد إلى آخــــر دون أن
ندرك ماذا نريـد وكيف نحصل على
مـا نـريــد ومـا غـايـة مـا نـريـد. فَـعِـلْمُ
الــسـيـاســة واإلعالم لم نَـتــقن حـتى
اآلن فـنــونَـه وقــواعــدَه ومـطــالــيــبه
وأهـدافَـه وغــايــاتِه فــهــو بــحــر قـد
غرقنا فيه منذ أعوام وال زلنا حتى
الــســاعــة لم نـــتــعــلم كــيف نــســيّــر
مـركبَـنـا وإن كانت الـريـاح عاصـفة
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في كـلـمـة لـقـداسـة الـبـابـا فـرنسـيس
ـــثـــلي الـــكــنـــائس أمـــام رؤســاء و
ـسكونية على الشرقية في الصالة ا
نـيـة الــسالم ووقف احلـرب والـعـنف
في منطقة الشرق األوسط في مدينة
بـــاري بــــأســـيـــزي اإليـــطــــالـــيـــة في
2018/7/7 قــال قــداســتـه"أذهــانــنـا
ـهــة نــحــو الــشــرق وقــلــوبــنـــا مــوجـَّ
األوسط من هنـاك انتـشر في الـعالم

ان". أجمع نور اإل
إنّ هذا التقليد هو كـنز ينبغي علينا
احلفاظ عـليه بكـامل قوانا ألن جذور
نــفـــوســنــا هي في الــشــرق األوسط
ـنـطـقـة ــ ولـكـن تـكـاتـفت عـلـى هـذه ا
والسـيمـا خالل الـسنـوات األخـيرة ــ
غـيــوم الـظالم حــرب وعـنف ودمـار
إحــــتالل وأشــــكـــال مـن الـــتــــطـــرف
هجـرات قسـرية وترك وهـذا كله في
صـمـت الـعـديـد وتـواطـئ الـكـثـيـرين
فـــــأصـــــبح الـــــشـــــرق األوسط أرض

أشخاص يتركون أرضهم. 
وأضـــاف قــداســته أيــضــاً:"نــريــد أن
نــعـــطي صـــوتـــاً لِــمَـن ال صــوت له"
ــســيــحــيـون فـي الـواقـع هم نـور فــا
العالم ليس فقط عندما يكون كل ما
ـا أيـضـاً في يـحـيط بـنـا مـشـعّـاً وإ
ـظــلــمــة فـهم ال حلـظــات الــتـاريـخ ا
يستـسلـمون إزاء الظالم الـذي يخيّم
على كل شيء ويغذّون فـتيل الرجاء

بزيت الصالة واحملبة". 
لــــيـــحـلّ الـــسالم... إنــــهـــا صــــرخـــة
العديدين هابيل اليوم التي تصعد

مــسـيــرتـنـا تــنـتــقل من شـخص إلى
آخـر ومن حارة إلـى أخرى ومن دار
سـاحة فـصارت إلى دار وازدادت ا
من بلـد إلى آخـر وأصبـحنـا مذهـباً
مـكـروهاً وديـنـاً كـافـراً وأمّـة ال حول
لهـا وال قوة وشعـباً يـقاسي وحدة
وكلٌّ يــدلـو بـدلـوه ألمّــته فال يـجـوز
وت ألننا أبداً وال نقبل أن نـفنى و
في ذلـك سـنـكــون سـبـبــاً في ضـيـاع
انـنا وفـقدان مـسيحـيتـنا فـتُقلَع إ
جذورنـا وتمـوت أصولـنا في أرضٍ
غـنّـيـنــا لـهـا أغــانـيـنــا ورقـصـنـا من
أجــلـهـا. وإن كـان هـنــاك مـخـطـطـات
عديـدة تتنـازع مسـيرتنـا في أرضنا
األصــــيــــلــــة وفي قــــلـع أصــــولــــنـــا
وجـــذورنـــا لــشـــهـــوات ســيـــاســـيــة
ـصـالح ــوغـرافـيـات مـســيّـسـة  ود
وغـايات تـكفـيـرية ومـا رسـالتـنا إال
ــانـنــا وأوفـيـاء أن نــكـون أمــنـاء إل
ــسـيــحـيــتــنـا فــنـكــون مــخـلــصـ
إلجنيلنا في أن نـكون عناصر حوار

وتعايش مهما قست األيام علينا. 
ـكن ـسـيـحـيـة نـور لـلـعـالم وال  فـا
كــمـا ال يـجــوز أبـداً أن يـنــطـفئ هـذا
الــــنـــور من شــــرقـــنــــا. فال تــــهـــزّكم
العاصـفة واعمـلوا على أن ال تـغمر
السيول واألمواج زورق مسيحيتكم
ـانكم يـأمر الـهواء انـكم ألنّ إ وإ
والــــســــيــــول الــــريــــاح واألمـــواج
بـالهـدوء والسـكـون عنـدئـذٍ يخـتفي
اخلـطـر. ال تـنـسـيـوا أبـداً أنـنا نـحن
أيـضـاً كـالـرسل نُـبـحِـر عـلى بـحـيـرة
هــذا الـــعــالـم وال يــنـــقص فــيـــهــا ال
الــهــواء وال الـريــاح وال الــعـواصف
وال األمــراض وال الـــصــعــوبــات وال
اإلضــطـهـاد بــشـتّى أنـواعــهـا. إنـهـا
جتـارب هـذا الــعـالم الـيـومـيـة فـهي
تـغــمـر ســفـيــنـتــنـا كـل يـوم وفي كل
ا نسأل: من أين حلظة ودقيقة ور
تأتي هـذه الرياح والـعواصف هذه
الصـعـوبات والـتـجارب? هل بـسبب
أن الـرب يـسوع نـائم أو قـد نـسـانا
أم مــاذا? أقــول لــكم: ال لــو لم يــكن
ا خضـعنا الرب يسـوع نائمـاً فينـا 
ـانــنـا لــهـذه الــعــواصف ولـكن بــإ
سـنـنــتـصـر وسـنـفـرح وسـنـبـقى في
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تـعـرض إلى ســرقـة في وضح الـنـهـار
وابـــتــزاز وقـح وفــاضح ال مـــفـــرّ مــنه
إضافة إلى احليرة والـذل وهو يتنقل
بـ تـلك الـبـنـوك مـلـتـصـقـاً بـأجـهـزة

صرّافها اآللي. 
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تقاعدي اخلارج من ناهيك عما حلق 
ــاضي عــنــدمــا تــعـــسّف في الــعـــام ا
خــفّــضت احلــكــومــة قــيــمــة الــديــنـار
العراقي أمام الـدوالر فانخفض راتبه

تبعاً للفرق بينهما...!
فــلـــمـــاذا هـــذا االضـــطـــهـــاد واجلــور

للمتقاعد...? 
هل هي مـــــكــــافـــــأة له أم قـــــصــــاص

ضدّه...?
أم شــجــاعـة احلــاكم في اتــخــاذ قـرار

جائر...?
ن يعنيه األمر وبعد كل الذي حصل
ما جدوى وجود بنايـت كبيرت في
مـديــنـة عـمّـان تــعـود مـلـكـيــتـهـمـا إلى
الـية الـعـراقيـة حتمالن أسم وزارة ا
وشعـار مـصرف الـرافـدين يشـغـلهـما
أكثر من  25موظفاً يتقاضون رواتب
شهريـة بآالف الدوالرات كـان شغلهم
ـتقـاعدين أمّا الشـاغل خدمـة هؤالء ا
عــمـلــهم اآلن فــلـيس ســوى تــعـامالت
مصرفـية خجـولة ال ترتقـي إلى مكانة
مصرف الرافدين الدولية وال تتناسب
مع حجم التبادل التجاري الواقع ب

العراق واألردن...?
أليست هذه بطالة مقنّعة...?

أمــراً غــريـبــاً من اإلدارة الــعــامـة في
بـــــــغـــــــداد بـــــــوقـف صـــــــرف رواتب
تـقاعـدين بـشكل مـباشـر عن طريق ا
منافذها وبـكل أشكاله وحتويل هذا
الـــشــأن إلى الـــبــنــوك الــعـــامــلــة في
األردن لـيُـســتـقـطع الــبـنك من راتـبه
مـبـلغـاً مـحـدوداً  إضـافـة إلى خصم
مقطوع حلساب شركة (ماستر كارد)
في الــعـراق كـعـمــولـة فـاحــشـة غـيـر
مــنــصـــفــة وأصــبـــحت بــطـــاقــتــهــا
االئـتـمـانــيـة في هـذا الـوقت نـقـمـة ال

نعمة عليه.
ـسمـوح سـحبه من جـهاز بـلغ ا إن ا
الـصـراف اآللي لــكل الـبـنـوك مـحـدّد
سقفه وضئـيل وعلى شكل دفعات ال
دفـعـة واحـدة وأليـام مـتـواليـة ال في
نفس اليوم حلـ نفاد كامل الراتب.
ُـجحفة وتتكـرّر هذه االستقـطاعات ا
الـتي تـصل أقـيـامـهـا لـعـشـرين دوالر
عن كل عـمـلـيـة سـحب. وبـذلك يـكـون
ـسـكـ والــكَـهل قـد ــتـقـاعــد ا هـذا ا

ـتـحـضّـر وحـتى في كل دول الـعـالم ا
ن لــديــهم نــظـام الــنــامــيــة مـنــهــا 
اجــتــمـاعـي وتـشــريــعـات نــافــذة فـأن
اإلنـسان فـيـها وبـعـد سـنوات طـويـلة
ــتــازة لـوطــنه من الــعــمل وخــدمــة 
واسـتـقـطـاعات شـهـريـة مـنـتـظـمة من
معاشه يـستـحق بجدارة وبال مـنية
راتـبــاً تـقـاعــديـاً مُـجـزيــاً وامـتـيـازات
عديدة فـي مرافق متـعدّدة ويـستحق
من حــكـومــته أن يـعــيش حـيــاة حـرّة
ا تبقى من ة مفعمة بـالرفاهية  كر
خريف عمره تخفّف العبء عن كاهله
وتـــوفــر لـه اخلــدمـــات أيــنـــمــا ذهب
وجتــزيه وتــصل إلــيه وهــو في عــقـر

داره. 
ومـن هــــذا االســــتــــهالل أحتــــوّل إلى
ـتـقاعـد الـعـراقي في اخلارج مـحنـة ا
حالياً ومنهـا األردن كمثال وما عاناه
ـاضــيـ من عُـسـر خالل الـشــهـرين ا
في نيل مصدر رزقه في احلياة فبعد
أن تـلقى مـصـرف الـرافـدين في عـمان
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عمان
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دهوك

االنتـقـال من مرحـلـة أطِعْ وناقش فَـكر
ـــــــــاذا ال تـــــــــرون اخلـــــــــراب وأطِـع? 
االجـتـمـاعي واالقـتـصادي الـذي رافق
الـربــيع في الـعــراق ولـيـبــيـا وتـونس

وسوريا?
} } } }

1-ســــائل اجلـــاحظ- حتــــقـــيق عـــبـــد
الــسـالم مـــحــمـــد هـــارون- مـــكـــتـــبــة
اخلــــــاجني- 1964- الـــــــقــــــاهــــــرة-

ص213. 
وذكـر الـسـيــوطي في تـاريخ اخلـلـفـاء
ــنــصــور روايــة فــصـل أبي جــعــفــر ا
مشـابهـة (وقـال عبـد الرحـمن بن زياد
بن أنـعم اإلفـريـقي: كـنت أطـلب الـعـلم
ـنصـور قـبل اخلالفة مع أبي جـعفـر ا
فـأدخـلـني مــنـزله فـقـدم إلي طـعـامـا ال
حلم فـــيه ثم قـــال: يــا جــاريـــة عــنــدك

حلواء? 
قـــالت: ال قـــال: وال الـــتـــمــر? قـــالت: ال
فاسـتـلقى وقـرأ (عسـى ربكم أن يـهلك
عدوكم) اآلية فلما ولي اخلالفة وفدت
إليه فـقال: كـيف سلـطاني من سـلطان
بـــــنـي أمـــــيـــــة? قــــــلت: مـــــا رأيـت في
سـلطـانـهم من اجلـور شـيـئـا إال رأيته
في سلطانك فـقال: إنا ال جند األعوان
قــلت: قـال عــمــر بن عـبــد الـعــزيـز: إن
ـنزلة السوق يـجلب إليها السلطان 
مــا يــنــفـق فــيــهــا فــإن كــان بَــرَّاً أَتَـوْهُ
بِبِرهم وإن كان فاجرا أتوه بفجورهم

فأطرق).
 ليـتـحـقق قوله تـعـالى (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن
هْـلِكَ قَـرْيَةً أَمَـرْنَـا مُـتْـرَفِـيهَـا فَـفَـسَـقُوا نـُّ
رْنَـاهَـا فِـيـهَـا فَـحَقَّ عَـلَـيْـهَـا الْـقَـوْلُ فَـدَمـَّ
تَـدْمِـيـراً) اإلسـراء: 16. وقـوله تـعـالى
(وَكَــذلِكَ جَــعَــلْـنَــا فِي كُل قَــرْيَــةٍ أَكَــابِـرَ
مُجْرِمِـيهَا لِـيَمْكُرُوا فِـيهَا وَمَـا يَمْكُرُونَ
إِلَّا بِـأَنـفُسِـهِمْ وَمَا يَـشْـعُرُونَ) األنـعام:
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عرفة والسلطة: مدخل { جيل دولوز- ا
لقراءة فوكو- ص26.
عرفة- ص169. فوكو- حفريات ا

نـقــرأ وكـيف نـفــكـر حلـســاب مـا نـأكل
ونـــلــــبس ونــــســـكـن? كـــيـف نـــؤسس
خلـــروج أفــكـــارنـــا- الــتـي تــقِفُ وراء
احليـاة الـتي نعـيشـهـا- من قُصُـورِها

إلى سِن الرُّشد? 
WLO Ë V «u

إالمَ تستـمر العواقب الـوخيمـة للعقل
الــســيـاسي غــيــر الـتــاريــخي- خـارج
ـتـاثـر ـقـارن- ا ـنـظـور الـتـاريـخي ا ا

بالظواهر اآلنية سريعة الزوال?
ــــــارس إصـالح الــــــعـــــــقل ــــــاذا ال 
ـاذا بـاألســئـلـة وتـنــقـيـته وتـنــمـيـته? 
تنطـلق اإلجابات دومـاً من منظورات
ــاذا فـشــلــنـا في مــســبـقــة وبــاطـلــة? 
تطويـر تصـور ديني عن السـياسة أو
تــطـويــر تـصــور سـيــاسي عن الـدين?
اذا تـنطلـق السلـطة دومـاً من قلـقها
إزاء الــــتـــوازن الــــثــــقــــافي الــــديــــني
ٍ ـيــز بـ يــقـ ــاذا ال  الــسـيــاسي? 
ـكـن حتــصـيــله?  ٍ بــالــفــطــرة ويــقــ
كمحـاورة ابن رشد البن العـربي? عبر
: عــلم الـيــقـ ـاط الــيــقـ فــحص أ

باكتشاف احلق بـواسطة راوٍ موثوق
عن آخر كـذلك! عـ اليـق بـاكتـشاف
احلق بـواســطـة الـرؤيــة. حق الـيـقـ
بـاكـتـشـاف احلق عن طـريق الـتـجـربة

واحلواس كافة.
ألــيـس لـلــمــعــرفــة وجــوهــاً مــتــعـددة
ـصــلـحـة واحلـاجـة? بـحــسب تـنـوع ا
صـالح تعتـمد حاجـتنا أليست هـذه ا
إلى الــبـقــاء اجلَـمـعـي? ألـيس الــبـقـاء
اجلمعي هو محور سؤال الهوية? مَنْ
ارسـاتـنـا وقنـاعـاتـنا نـحن? ما هـي 
األخالقية? ما هي منتجاتنا الثقافية?
كيف نسـتطيع تـوجيه الذات في عالمٍ
يــفـرِضُ قــيــوداً داخـلــيــة وخـارجــيـة?
ألـيـست هـذه الـقـيـود هي الـتي وقـفت
وراء فشـلَ الربـيع الـعـربي? أليس في
فـشـلهِ فـشالً لـلـتـنـوير ودلـيالً عـلى أنَّ
هـذه الــشـعـوب لم تــصل سن الـرشـد?
ـاذا ال تــرون الـظــلـمـات الــتي رافـقت

ـفــاهــيم والــفــرضــيــات الــعــلــمــيـة ا
لــعــصـره... إال أنَّ كـل ذلك ال يــنـتــمي
ة التـاريخ الـطبـيعي وال يـدان عـلمـيـَّ
عرفة ال تُّ إليه بصـلة... لذا فـإنَّ ا
تسـتـغل في الـبراهـ فـقط بل حتى
في التخيالت والتأمالت واحلكايات
والــــقــــوانـــ اإلداريــــة والــــقـــرارات

السياسية). 
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الـــفــســـاد والــفــشـل واخلــراب الــذي
نـعيـشه سـبب فـسـاد عـقل احلاكم. أ
كـننا السيطرة ليس بالعقل وحده 
ــكـــنــنـــا فــهم عـــلى الـــواقع? كــيـف 
الـــواقع وحتــلـــيــله والـــوقــوف عــلى
ـاذا نـهـتمُّ بـالـلـغـة حـقـيـقـة أحـداثهِ? 
خـارج وظـيـفـتـهـا: شـدّ الـكـلمـات إلى
انـضـبـاط تـفــكـيـر مـنـطـقي وحـقـيـقي
يــتـوافق مع الــوجـود? مــتى تـتــحـرر
أنشـطتنـا الثقـافيـة واالجتمـاعية من
األهــداف الــســيــاســيــة? مــتى حتــرر
ـصـالح الشـخـصـية? الـسيـاسـة من ا
مــتى يــصل نــقــدنـا إلى مــســتــويـات

الفلسفة والعلم?
ــعــاصــر: من أيـن الــفــكــر الــعــربـي ا
الــعــقالنـيــة الــتــنـويــر احلــداثـة? من
جدلـية الـدين والدولـة? من ال نهـائية
اخمليلة البشـرية? من إهمال العقل -
ــفـتــاح- حلـســاب اجلـسـد - وهـو ا
وهـو مــجـرَّد حــامل-? من إهــمـال مـا

? متى يفهم احلُكَّام من تراث األقدم
العرب حديث الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ يوم
بــدر (يَـا رَسُــولَ الـلـهِ فَـإِنَّ هَــذَا لَـيْسَ
بِمَـنْزِلٍ) فـال يجـوز أنْ يكـون صاحب

القرار هو صاحب الرأي أيضاً! 
الحظَ فـوكو عـتـبـات خفـيـة لـلسـلـطة
عرفة ارسات خطابية تدفع ا وراء 
إلى اتــجـاهـات غـيــر عـلـمــيـة أو غـيـر
أخـالقــيـــة أفـــســـدت الـــذوق الـــعــام
والحظَ اجلــاحظ أيــضــاً (الــسّــلــطـان
سوق وإنّمـا يجـلب إلى كلّ سوق ما
ينفق فيها). فإنْ كـان السلطان غايته
الــعِــلـم حــضــرَ مـــجــلـــسه الــعـــلــمــاء
وأكـــرمــهم ازدهـــرت الــعــلـــوم وأقــبل
ــاس عــلــيــهــا وإنْ كــانت غــايــته الــنـَّ
اجلـور والفـسـاد جـذبَ إلى حـاشـيته
شُــــــذَّاذ اآلفــــــاق من الــــــلــــــصــــــوص
والفاسدين والناس على دين ملوكها
ـ اإللــهــيـة في األ لــتــتــحـقق الــسـُّ
واحلضـارات. وهـكـذا كانت وال زالت
(احملـظـورات واإلقــصـاءات واحلـدود
واحلـــريــات واخلــروقــات مـــرتــبــطــة
مارسة خِطـابية معيـنة ولها صِلة
ــيــاديـن غـيــر خــطــابــيــة) بــحــسب
فوكو(فـال تنتـمي إلى ميـدان العلـميَّة
سوى القضايا الـتي تخضع لقوان
بـنـاء وتـراكـيب مـعـيـنـة... فـمـا يقـوله
كـــتــاب حــلم داالمــبـــيــر بــخــصــوص
مـــصــيـــر األنــواع يُـــعــبـــر عن بــعض
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ــوجـود عـلى بـالــنـســبـة لـلــسـاري ا
ـــبـــنـى مع وضع اشـــارات حـــافـــة ا
حتــذيــريـــة. هــذه نــكــتـــة كــبــيــرة...
فــالألبـــراج مــوجــودة عـــلى أســطح
بيوت سكـنية مفتـوحة لساكني تلك
الــبـيــوت وبــكل ســهـولــة. وهــذا مـا

اليحصل أبداً.
ولـعــلـمـكم أن كل مـا ورد أعاله غـيـر
مـطـبق في الـعـراق من قـبل شـركات

الهاتف النقال.
كـخـبــيـر بـالـصـحـة الــبـيـئـيـة ورغم
ـاديـة الــتي يــتـقــاضـاهـا الــفـائــدة ا
نصوبـة أبراج الهاتف واطنـون ا ا
الــنـقــال فــوق أســطح مـنــازلــهـا إال
ـواطـنـ الـذين أنـني أدعـو هـؤالء ا
 تـشـيـيـد أبـراج هـاتف نـقـال فوق
أسطح منازلهم بضرورة الطلب من
شـركـات الـهـاتف الــنـقـال بـأن تـرفع
تلك األبراج على الـفور ألنها تسبب
لـــهم أمـــراضـــاً خـــطـــيـــرة ومـــنـــهــا
الـسرطـان وأيضـاً لـكونـها مـخالـفة
لــلــشــروط الــصــحــيــة ولــلـضــوابط
الـــدولــيــة بـــنــصب أبـــراج الــهــاتف

النقال كما ورد أعاله.
{ بروفيسور متخصص بعلم الفسلجة
والعقاقير الطبية ومستشار بإدارة
ؤسسات الصحية وخبير دولي ا
بالصحة البيئية والتغذية العالجية

عهد القومي األمريكي للمعايرة وا
والـتي تنص عـلى أن احلـد األقصى
لـكـثـافـة الـقـدرة يـجب أن ال تـتـجاوز
 0.4مـلي وات/سم 2عــلى أن تــقـدم
الــشــركـة شــهــادة بــذلك. هل قــدمت
شـركـات الـهـاتف الــنـقـال الـعـراقـيـة

شهادات بذلك?
يـجب عـدم تــوجـيه الـهــوائـيـات في
اجتــاه أبـنـيــة مـدارس األطـفـال. هل
تـلـتـزم شـركـات الـهـاتف الـنـقـال في
ـواصفـات? بالـتأكـيد الـعراق بـهذا ا
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يــنـــصح بــاقـــامــة مـــحــطـــات الــبث
الـرئـيـسيـة خـارج حدود الـتـصـاميم
االساسية للمدن. ال جند في العراق
أي مـحـطـات بث رئـيـسـيـة لـشـركات
الــــهـــاتـف الـــنــــقـــال خــــارج حـــدود
الــتـصــمــيم األســاسي لـلــمــدن عـلى
دن اإلطالق. إنـها جـمـيعـهـا داخل ا
ـنـازل والـقـصــبـات وفـوق أســطح ا

السكنية.
ضــــمـــــانــــا لـــــعــــدم االقـــــتــــراب من
الـــهـــوائـــيـــات يـــتم غـــلق الـــســـطح
بـالــكـامل بــبـاب مــغــلق ويـتم وضع
ســــور غـــيـــر مــــعـــدنـي من جــــمـــيع
االجتاهـات على مـسافـة ستـة امتار
من مـــركــز قــاعــدة الــبــرج ومــتــرين

راد إقامة بنى ا أن يكون ارتفاع ا
الـبــرج فـوق سـطـحه في حـدود من
50-15 مــتــراً وهــذا ال يـــطــبق في
الـواقـع عـلى األسـلـوب الـعـشـوائي
الـذي تــنـتـشــر فـيه أبــراج الـهـاتف
ــدن الــنـــقــال في بــغــداد وبــقــيــة ا
الـعراقـية. هل رأيـتم بـرج منـصوب
فــوق مـنــزل وهـو عــلى ارتـفـاع 15

نزل? متراً على األقل عن سطح ا
ـبـنـى الـذي يـتم أن يــكـون ســطح ا
تــــــركــــــيب الــــــهـــــوائـي فـــــوقـه من
ــســلـحــة. واليــسـمح اخلــرسـانــة ا
بـتـركـيب الـهــوائـيـات عـلى أسـطح
باني التي بـدون سقف خرساني ا
مـــســـلح. وهـل أن جـــمـــيع أســـطح
ــنــصـوب عــلــيـهــا أبـراج ــنـازل ا ا
الـــهــاتف الـــنــقــال فـي الــعــراق من

سلحة? اخلرسانة ا
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ان يـتم وضع حـواجـز مـعـدنـية من
جــــمــــيع االجتــــاهــــات. هل تــــرون
حــواجـــز مـــعـــدنــيـــة حـــول أبــراج
ـنــصـوبـة في الـهــواتف الـنــقـالــة ا

العراق على اإلطالق?
إلــزام شـركــات الـهــواتف الــنـقــالـة
ـواصـفـات اخلــاصـة بـاإلشـعـاع بـا
ـا أصدرته جمعـية مهندسي طبقا 
الكهربـاء واإللكترونيـات األمريكية

مخـالفات صحـية خطـيرة ترتـكبها
شركـات الهاتف الـنقـال في العراق
مـنذ تـأسيـسـها وحلـد اآلن وتغض
الـــطــرف عـــنـــهـــا وزارة الـــصـــحــة
والبيئة وهيئة اإلعالم واإلتصاالت
وجميع احملـافظات والضـحية هو

. سك واطن العراقي ا ا
لـهـذا سأبـقى أكـتب عـنهـا حلـ ما
ـعـمول يـلـتـزموا بـتـلك الـضوابط ا
بها لـنصب أبراج الهـواتف النقالة
فـي جــمـــيـع أنــحـــاء الـــعــالـم عــدا
الـعــراق ... ويـبــقى الـســؤال: تـرى
اذا ال تطبقها وكالة شؤون البيئة
في وزارة الـصحـة والبـيئـة وهيـئة
اإلعالم واالتـــــصــــاالت واجملــــالس
الـبـلـديـة عـنـدمـا أعـطت مـوافـقـتـها
عـــلـى نــــصب تــــلك األبــــراج عــــلى
ــواطـــنــ وفي أســطـح مــســـاكن ا
الــقـرى والــقـصــبـات الــبـعــيـدة عن
واطن هـناك ـدن الكـبيـرة حـيث ا ا
ـوت ضـحـيــة سـهـلــة لألمـراض وا
التي تسببها له تلك األبراج أم أن
تلك األبـراج أنـشئت رغـما عن أنف

الضوابط?
من خالل اســـتـــعـــانــتـي بـــنــتـــائج
ــــعـــــدة عن طـــــريق الــــدراســـــات ا
ـؤسـسـات الـعـلـمـيـة وخـصـوصـا ا
يـة والوكـالة مـنظـمة الـصحـة العـا
ــؤين الـــدولــيـــة لالشــعـــاع غــيـــر ا
وكــــذلك االطالع عــــلـى الــــقــــانـــون
االمــريــكـي والــقــانــون االســتــرالي
اضــافـة الى قــوانـ دولــيـة أخـرى
في هـــــذا اجملــــال أدرج ادنــــاه أهم
ـــعـــايـــيــر الـــواجب الـــضـــوابط وا
اتباعها عنـد القيام بنصب األبراج
الــرئــيــســيــة والــهــوائــيــات وكــمـا
مـعمـول بهـا في جـميع دول الـعالم

ومنها:
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إن مــصـرف الــرافــدين في األردن ومـا
كـان يـؤدّيه قـبل هـذا الـقـرار الغـامض
والـال وطـــــنـي هي أســـــهـل وأبـــــسط
ــكن أن يــقـــدمــهــا مــصــرف خـــدمــة 
عــريـق جتــاه عــمالئـه وكــذلك عــمالء
مصـرف الرشـيد في كل أنـحاء الـعالم
ـاديــة لـهـمـا أوالً لـتــعـود بـالــفـائـدة ا
تقاعد احملترم ثانياً. وفائدة وراحة ا
تقاعدون في حيـنها مطمئن وكان ا
لـــتـــلك اخلــــدمـــة حتت يــــد مـــوظـــفي
ــــصــــرف األكــــفــــاء والــــغــــيــــورين ا
دى تـعاونهـم معهم وال ومنـشرحـ 
تــوجــد اســتــقــطــاعـات مـن رواتـبــهم
ويــتـأمــلـون تــفـعـيـل جـهــاز الـصـرّاف
ـــصــرف لــتـــهــوين اآللي اخلـــاص بــا
أمـرهم أكثـر وهـذا أقل مـا يـسـتوجب

تقاعد ولكن...! ا
ولغايـة كتابـة هذه السطـور لم نسمع
صرف أو تفسيراً منـطقياً من إدارة ا
ـا يـحـدُث وما حـجّـة مـبرّرة رسـمـيـة 
ــتـقــاعـد فـي حـيــرة من أمـره...! زال ا
تـداولـة ب ـتسـرّبـة وا لـكن األنبـاء ا
ـتقـاعـدين والـتي ال نـشك بصـحـتـها ا
أمـام مـا يـجـري في الـعـراق هـو جزء
ـالـيـة من فـســاد مـنـظّم لـلـمــنـظـومـة ا
ـصــالح نـفـر من شـذّاذ وارتـبــاطـهـا 
ي الضمـير أو مـا يُطلق اآلفاق وعـد
عليهم الـيوم (باحليـتان) على حساب

واطن.  ا
واألدهـى من ذلـك أن أيّــــــاً مـن رجـــــال
الـية في احلكومة لم يُحرّك السلطة ا

ـا يــجــري من خــذالن لــهـذه ســاكــنــاً 
الشـريحـة على الـرغم من مرور فـترة
ــا يــعـطي ــهــزلـة  عــلى بــدأ هـذه ا
انـطـبـاعـاً ورسـالـة واضـحـة بـأن هذه
ا يـجري لتلك احلكومة غـير مكـترثة 
ناصبهم ـا هم متنعّمـون  الفئة طا
وامـــتــيـــازاتـــهـــا ويـــحـــوزون كـــامل
رواتــبـــهم ومــحــفــزاتــهــا حــتى بــعــد

تقاعدهم...!
هل ألنــهـا حــكـومــة مـنــتـهـيـه الـواليـة
والصالحية أم عادة مألوفة لها...?! 
السـفيـر الـعراقي في عـمّان بـاعتـباره
ديرة أب للجـالية العـراقية وأيـضاً ا
صرف الرافدين باعتبارها اإلقليمية 
ـباشـرة يـتعـرضان ـعـنيّـة ا اجلـهة ا
يـومـيـاً لــضـغـوط هـائـلـة بـسـبب هـذا
ـأزق من خالل تـلــقـيـهـمـا اتـصـاالت ا
هــاتــفـيــة مـســتـمــرّة أو عــنـد لــقـاءهم
وجـــاهــيــاً بــهــذه الــشــريــحــة وكــذلك
تعرضهما للتنمّر اللفظي القاسي في
مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي هــمـا
بـالتـأكـيد ال نـاقـة لـهمـا وال جـمل بكل

شكلة. ا
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ــبــذولـة  وعــلى الــرغم من اجلــهـود ا
ــشــكــورة من قــبــلــهــمــا حلـل هـذه وا
ُــعـضـلــة من خالل تــواصـلـهــمـا مع ا
ـــركــزي الـــعــراقي مـــحـــافظ الــبـــنك ا
واتـصاالتـهم مع كـبـار مـوظفي وزارة
ــالـيــة والـوعــود الـتي يــتـلــقـيــانـهـا ا
بـالـفـرج الـقـريب إال إن هـذه الـوعـود

كـــاذبــة جــوفـــاء وكالم مــعـــســول في
ملـعقـة فارغـة ال تُسمن وال تُـغني من

جوع...!
ـتـقـاعـد لـكـني أجــد وأنـا أحـدهم إن ا
مُـــحقّ في مـــطـــلــبه وبـــأعـــلى صــوت
إليــصـالــهــا ألعـلى الــســلـطــات وبـأي
كنة لنيل حقوقه الطبيعية وسيلة 
ــثـل الــرائـج (قــطع مـــتـــكــأيـن عــلـى ا
األعــــنــــاق وال قـــطـع األرزاق) والـــذي
يـعـرف مـغــزاه الـعـراقـيـون ونـتـائـجه

أكثر من غيرهم...! 
وعـلـيه فـأنــنـا نُـنـاشـد مـحـافظ الـبـنك
ـالـيـة ومن مـوقع ـركـزي أو وزيـر ا ا
ـسؤولـيـة أمام الـله واألدبـيّـة جتاه ا
ـهـنـة والـضـمـيـر وفي إنـكار شـرف ا
ـصـلـحة الـعـامـة على ذاته وتـغلـيب ا
اخلـاصة أن يـعـيد لـلـمتـقـاعد هـيـبته
ـتقـاعـد بالـقدر وكرامـته كي يـشعـر ا
األعـلـى فـيـمــا تـبــقّى من حـيــاته مـثل
بقية شرائح اجملتمع ومحترم باحلد
األدنى من حــكــومــته ويــتــشــوّق في
الــــوقت نــــفـــسه عــــلـــوّاً فـي راتـــبه ال
اجـتــزاءه ورعـايـة واهـتــمـام أكـثـر ال
كتمه وحتديداً األردن إذ يبلغ عددهم
حالـيـاً أكثـر من ثالثـة عشـر ألف فرداً
يُقيمون في بـلد يعتبـر واقعياً األغلى
ـــنـــطــــقـــة من حـــيـث تـــكـــالـــيف في ا
ـعيـشـة وهم شـكلـيـاً أبـناء بـلـد هو ا
األغـنى في الــعـالم بـخــيـراته لـكن لم
يـحـوزوا مـنه مـا يـسـتـحـقونـه أبداً...

والله من وراء القصد.
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قراءة في كتاب ناصر هاشم بدن

عنوان لديوان شعري يضم ب دفتيه ثـالث قصيدة ب شعر التفعـيلة واحلر للشاعر ( ساالر موكري
) و طبع الـديـوان في مـطبـعـة جامـعـة صالح الدين فـي اربيل الـديـوان باكـورة اصـدار الشـاعـر الذي

يجوب بقصائده ما الهمته مخيلته وايا كانت مرارة ماضييه فهو يورد حلاضره اجلنان .
عـروف ( مدحت بيخه و ) وهو مـن فطاحل الشعر واالدب ان موكري من عائلـة ادبية فوالده الـشاعر الكردي ا

 .
تربى ودرس الشاعر ساالر موكري في اربيل وغادر العراق من سنوات ليعيش الغربة في بريطانيا متخصص
وحاصل على شهادات جامـعية في اللغات ويـجيد اللغات العـربية والكوردية واالنـكليزية واالسبـانية والفارسية
كمـا انه حاصل عـلى بـكالـوريوس في الـقانـون اجلنـائي واضـافة الى كـتابـة الشـعر بـالـلغـات العـربيـة والكـردية

واالنكليزية فقد سبق له ان مثل منتخب العراق وبريطانيا في الكاراتيه ومولع بالتصوير الفوتوغرافي والرسم .
s Š b¹d  

رسالة أربيل

f _« v ≈Ë bG « cM

18

الــفالسـفــة الـعــرب عن اجلـمــال قـائالً : ( و
اهـتم فالسـفـة الـعـرب بـاجلـمـال  ومـاهـيـته
وقــدمــوا نــظـــريــاتــهم فـــيه فــمـــثالً يــقــسم
(الـــغـــزالي) ظـــواهـــر اجلــــمـــال الى ثالثـــة
مـــســـتـــويـــات (( حـــســـيــة  ووجـــدانـــيــة 
وعـقـلـيــة)) ويـؤكـد أنّ اجلـمـال احلـسي هـو
الــذي يـــدرك بـــاحلـــواس ((الــســـمـــعـــيــة و
الــبــصـريــة )) أمّــا اجلـمــال األســمى عــنـده
فـإنه(( يُدرك بـالـعـقل والقـلب و الـقـلب أشد
) ص 13وعن اجلـمال في إدراكاً من الـع
ؤلف قائالً : ( أمّا عن سرح يتـحدث ا فن ا
ـسرح فإنه يـبدأ من حلظة اجلمال في فن ا
كـتــابـة الــنص الـدرامي  و يـشــكل احلـوار
ـسرح  فـيـما األنـيق جـزءاً من جمـالـيـات ا
تــكـــون أو تـــؤسس الـــفـــكــرة أو الـــقـــيـــمــة
اجلـمـاليـة األولى  وتـأتي الـشـخـصـيات و
مـثل و اإلخـراج كعـناصـر جمـاليـة أخرى ا
تـــبـــنـى عـــلى اســــاس الـــنص ويــــبـــدع كل
متخصص في مجاله في تـقد اجلماليات
ـسـرحـية) ص  15 وفي الـصـفـحـة ((21 ا
ـمــتع هـذا الى ـؤلف فـي كـتــابه ا يــنـتــقل ا
تــســلـــيط الــضـــوء عــلى جـــمــالــيـــات لــغــة
ـوسـيـقـيـة مـحـلالً عـنـاصـرهـا اخلـطـابـات ا
األساسية وهي : اإليقاع واللحن والتوافق
ـوسـيـقي و الـسـرعـة الـصـوتي و الـقــالب ا
ــوســيــقــيـة و ــوســيــقــيــة و الــزخــارف ا ا
جماليـات احلركات التـعبيرية  شارحاً عن
كل عنـصر جـمـاليـته وما قـاله الفالسـفة  و
األدبـاء عن هـذه الـعـنـاصر  و سـأقف عـند
ـؤلف : الـعـنـصـر األخـيـر و ماذا قـال عـنه ا
رئية((الرقص)) (تعد احلركات التعبيرية ا
خــطـابـات مـوســيـقـيـة مــهـمـة اسـتــخـدمـهـا
اإلنـسان مـنذ الـقـدم للـتـعبـيـر عن أفراحه و
أحزانه و طقوسه  وما االحتفاالت الدينية
اً إالّ طـقوساً تعـتمد الرقص اإلغريقيـة قد
و الشعر  و كذلك في جمـيع احلضارات و

األ األخرى ) ص . 75
   واعـطى الــدكـتـور نـاصـر هــاشم عـنـوانـاً
وسيقي في للفصل الـثاني هو (اخلطـاب ا
ــســـرح ) شـــارحـــاً فـي بــدايـــتـه الـــتــدرج ا
الــتـــاريــخي لــهــذا اخلـــطــاب الى أن يــصل
ط العـصر احلديث فـيقـول : ( كمـا وظهر 
سرحية اط العـروض ا أو نوع آخر من أ
التي تبـنى اساساً عـلى استخـدام اخلطاب
ـوســيـقي وهـو ((الــبـالـيه)) ومن ثم ازداد ا
ــسـرح و االهــتــمــام من أجل تــطــويــر فن ا
األوبــرا فـقــد اجــتـمــعت فــنـون الــدرامـا مع
ـوسـيــقى و الـغـنـاء حــيث تـتـزاوج فـنـون ا
ـوسيـقى و الـغـناء و الـشعـر و الـدرامـا و ا
ـوسـيقي الديـكور  وبـهذا فـإن لـلـخطـاب ا
ــســرح أثـره الــكـبــيـر فـي تـطــور الـفن في ا
الدرامي ) ص  85 و يتحدث في الـصفحة
( (86عن الشـاعر األسـباني لـوركا قائالً : (
أمّا عن الشاعـر اإلسباني لوركـا فهو اآلخر
وسـيقي في قد أكـد على أهـميـة اخلطـاب ا
سـرحي وجتلّى ذلك بوضوح في العرض ا
مــــســــرحــــيــــة (عــــرس الــــدم ) فــــفي بــــيت
(لــيــونــاردو) جنــد زوجــته وأمــهــا يــغــنـ
ـهـد فـهي (أغـنـيـة مـهـد ) وكـسـائـر أغـاني ا

وسـيـقى باحلـياة مـثلـما تـرتقي ترتـقي ا
الفلـسفة بـالفكر  وهي تعبـر في معـناها
عن عــمــيق الــروح  ووالدتــهــا تــأتي من
جتـانس أحـاسـيس عـدة تـنطـلق مـن فعل
اَلّهةِ ما وهي كما وصفت في الـتدوينات

األولى : 
ـتـنـاغـمـة الـتي نـريـد بـها أن (األصـوات ا
نـــســـتــــحـــضــــر اآللـــهـــة )  وفـــعالً كـــان
الـــــســـــومـــــري يـــــحث مـن خالل صـــــوت
ـوسـيـقى الـروح الـهـائـلـة األخـرى الـتي ا
يـظن أنّهـا مـخـبأة في مـكـان مـا من زوايا
ـوسـيـقى مع بـداية العـالم  لـهذا بـدأت ا
الـفــهم الـوجــودي ألشـيــاء احلـضـارة  و
ا تكون هي الـلصيق األول لـلغة حيث ر
ـوجـودات أدركت الـدراســات أنّ تـنــاغم ا
الطبيعية في عـناصر عدة كهديل احلمام
اء  و هدير العاصفة  مثلت  و خرير ا
لـدى اإلنسـان سـياقـات صـوتيـة عـبر بـها
ـكن عن ردود الـســيـطــرة عـلى شيء  و
رأة أن نرى تصويـر األلواح البـاقية أنّ ا
السومرية ال حتـمل ولدها إالّ على اجلهة
الـتي يـقع فــيـهـا الـقـلب  و هـذا اكـتـشف
بعـد آالف األعـوام من العـلـماء أن صوت
القـلب ينـبض بـها حس مـوسيـقى خاص
يـدفع الطـفل الى الـهـدوء و الـنوم  ولـقد
دونات كثيراً من الترتيالت و تركت لنا ا
األغـاني و األشــعـار الـتي تــمت بـهـاجس

وسيقى  ا
إلى احلــيـاة واجملـتــمع في سـومــر نـعـيم
ع1 عــبــد مــهـلــهل  اآلداب الــســومــريـة 

2007.
ـة الــعـهـد في نـظم ـوسـيــقى  قـد     و ا
الـــتــعــلـــيم و الــتـــربــيــة  إذ جنــدهــا في
ة و احلضارة احلضارة الـصينـية القـد
اً  كـمـا جنـدهـا بـآالتـها و الـهـنـديـة قـد
قوانينها عند البابلي و اآلشوري الى
جانب الفراعنة في مـصر لدرجة أن كهنة
مصـر اسـتعـملـوها فـي تربـية جـيل كامل
بشـحذ هـمـمهم حـتى  طرد الـهكـسوس
من بالدهم  و الـشـيء نـفـسـه اسـتـعــمـله
الدوناتيون في اجلـزائر حملاربة الرومان
عن طـيق األغــاني اجلـمـاعــيـة والـفـرديـة
وعـندمـا أخـذت احلـضـارة اليـونـانـية من
ـوسـيقـى و آالتهـا عن اآلشـوري عـلوم ا
و الفـراعـنة  أصـبح للـمـوسـيـقى عـندهم
ـدرسي ـنـهج ا وضع خـاص و مـهم في ا

ـيالد  ابـتــداءً من الـقـرن اخلــامس قـبل ا
كما أكـدت الفلسـفة اليونـانية على تـنمية
وسيقى عند أفالطون  وتثقيف العقل با
ومن ثم جـاء أرسـطــو فـأكـد عـلى اجلـانب
اجلمالي التذوقي للموسيقى  وبالنسبة
لــلــديــانــات الــثالث  جنــد أن الــتــراتــيل
الــيــهـــوديــة تـــرتــكــز أســـاســاً عـــلى عــلم
ـوســيـقى من أقــدم الـعــصـور ومـا زالت ا
أمّا حلـد الـيــوم في أمـاكـنـهـم الـعـبـاديـة  
ـسـيـحـيـة التـي حتفـظت الـى حد مـا في ا
ــوســيــقى  فــســرعــان مـا الــبــدايــة من ا
ـوســيـقى تــغـيــرت الـنــظـرة و ارتــبــطت ا
و أدخـلتهـا الكنـيسة ـسيحـية  بالـديانة ا
ضـمـن الـعـلــوم : احلـسـاب والــهـنـدسـة و
وسيقى و الفلك  أمّا بالنسبة لإلسالم ا
فنـستـذكر مـقولـة الفـيلـسوف ( أبـو حامد
الــغـــزالي ) : (ومن لم يــحـــركه الــربــيع و
أزهـاره والـعــود و أوتـاره  فـهــو فــاسـد
ـــــــــزاج لـــــــــيـس لـه عالج ) ووصـــــــــلت ا
ـسـلـمـ الى درجـة غـيـر ـوسـيـقى عن ا ا
مــســبــوقــة اذ أســتــخــدمــهــا األطــبــاء في
معاجلة مجموعـة من األمراض العقلية و

العضوية . 
WOM  ‰ULŽ«

    يــصـنـف إتـ ســوريـو الــفــنـون وفــقـاً
لـلـكـيفـيـات احلـسـية الـغـالـيـة في األعـمال
الفـنية  فالـلون مـثالً هو الـصفـة الغـالبة
عـلى الـتـصـوير و الـبـروز أو احلجـم هو
الصفة الغـالبة في النحت  و احلركة في
وقد ـوسـيقى   الرقص  و الصـوت في ا
خـلص سـوريو الـى حصـر سـبع كـيـفـيات
هي : اخلــطــوط و األحــجــام و األلــوان و
ـفـسـرة اإلضـاءة و احلـركـة و األصـوات ا
ـــوســـيـــقـــيـــة في الـــلـــغــــة و األصـــوات ا
اخلـالـصـة  وعـلى أسـاس كـل كـيـفـيـة من
هذه الكيفيات التمثيلية قدم سوريو فن
إثـنـ أحـدهـمـا يـنـتـمي الى فـئـة الـفـنـون
احملكية أو التـمثيليـة و اآلخر ينتمي الى
ـوسـيـقـية  فـئـة الـفنـون الـتـجـريـدية أو ا
ويرى الدكتور مصطفى سويف في كتابة
(الــعــبـقــريــة في الــفن) : ( أن لــلــفن آثـاراً
اجتماعية هائلة  إذ أنّه يغير شخصيتنا
وجتربـتـنا في مـجاالت احلـيـاة ويجـعلـنا
أكـثـر حــكـمـة و سـمـواً  ويـعـمـق رؤيـتـنـا
لذواتنا و ذوات اآلخرين  إن للفن وجهاً
مـــوضــوعــيــاً أســاســيــاً وهــو اقــتــراب ال

اغتراب  و لقاء معقـود و موعد مضروب
ــتـــلــقي (مــتـــضــايــقــان ) ــبــدع وا  ألن ا
كـاألستـاذ والـتـلـميـذ و الـزوج والـزوجة و
األب و اإلبن يأخذ كل من اآلخر حقيقته و
ـا تـقدم معـناه ) ص  . 70ونسـتـخلص 
وسيقى وسيلة تربوية راقية  وأداة أنّ ا
تـثــقـيف سـريـعــة االنـتـشـار  وهي أيـضـاً
سالح ذو حـدين  إمـا لــلـفـتك و الــتـدمـيـر
الـثقـافي و احلـضـاري أو لـلسـلم وتـنـمـية

العقل للسمو احلضاري.
  الكتـاب الذي اقدمه لـلقار الـعزيز هو (
ــوســيــقي و أثـره جــمــالــيــات اخلـطــاب ا
الــنــفــسي في مــســرح الــطــفل ) لـألســتـاذ
ساعد الدكتور ناصر هاشم يدن. الفنان ا
ي في جـــامــعــة الـــبــصــرة  في واألكـــاد
ئـة و ست طبـعة األولى سـنة  2016 
توسط  يقول مؤلف صفحـة من القـطع ا
الــكـتــاب في مــقـدمــته : ( إرتــبـطت فــنـون
ـسـرح مـنـذ الـقـدم بل ومـنذ ـوسـيـقى بـا ا
ـســرح في عــصـور الــنـشــأة االولى لــفن ا
ـوسـيقـى أحد اإلغـريق الـقـدماء  وتـعـد ا
هـمة في العـناصـر األسـاسيـة اجلمـاليـة ا
ـسـرحي و لـهذا اهـتـمت جـميع الـعرض ا
سـرحيـة التي ظهـرت فيمـا بعد دارس ا ا
ــسـرح ــسـرح الــتــعــبـيــري و ا أمــثــال : ا
سـرح السياسي و غيرها  البريشتي و ا
وسـيـقى و جمـالـيـتهـا في الـعرض  و بـا
ــــوســـيــــقى و تــــنـــوعـت طـــرق تــــقــــد ا
سرحية  فقد استخدامها في الـعروض ا
ـربـون  الى دوره في حـيـاة الطـفل تـنـبه ا
وتنـشـئته و إعـداده للـمـستـقبل  إذ أكدت
يل و الدراسات النفسية على أنّ الطفل 
منذ األشهر األولى للموسيقى ولهذا تمت
ـــســـرح الـــطــــفل عل أســـاس الـــكـــتـــابــــة 
وسيقى و الغناء و حتويل احلكايات و ا
الـــقــصص إلى إســـلــوب غــنــائـي مــحــبب
للـطفل) ص . 5يتـألف الـكتـاب من خمـسة
فـصول  يـتـحــدث في الـفـصل األول عن (
اجلمالـيات في الـطبيـعة و الفـنون ) قائالً
: ( يـدخـل اجلـمـال في تــفـاصـيل حــيـاتـنـا
بــدقـة ومــنــذ أن خــلـق الــلَّه ســبــحــانه و
تعـالى الكـون خـلق اجلمـال معه  وجتلى
جـمـال الـطـبـيـعـة في األرض و اجلـبال  و
ياه النـبات و أنواع الـطيـور و انسيـاب ا
و غـــروب الــــشـــمس .... الخ) ص 9 وفي
موضع آخـر يتـحدث الـدكتـور عن اجلمال
قــائالً : ( ولــفــهم اجلــمــال وجــهــات نــظـر
مختلفة أو متباينة و تدخل مسألة الذوق
و الوعي في فـهم واسـتيـعاب اجلـمال  و
ينطـلق اجلمال واإلحسـاس به من النفس
الــواعـيــة وكــمـا قــال الـشــاعـر أيــلـيــا ابـو
ماضي ((و الذي نفسه بغير جمال ال يرى
الوجـود شـيئـاً جـميال)) ومن هـنـا تنـطلق
فلسفة اإلحساس باجلمال و فهمه و لهذا
ـوذج مثـالي فـفـكرة فـإنه لـيس للـجـمـال 
اجلــمـال مع كل نــشــاط فـني مــبـدع  وكل
عمل فني هو في حدّ ذاته كشف جديد عن
وينـتقل وجه من وجوه اجلـمال) ص 11 
ـــؤلف في الــفـــصل نــفــسـه الى مــا قــاله ا

مــلــيــئـة بــاأللم و الــهــاجس من الــكــارثـة 
ولكـنهـا من أجـمل أغاني لـوركا ) وبـعد أن
يــســـتــعـــرض مــؤلـف الــكـــتــاب اخلـــطــاب
ـاني واالمـريكي ـسـرح األ ـوسيـقي في ا ا
ـنا الـعربي قـائالً : ( أمّا عن ينـتقل الـى عا
نـا الـعـربي فقـد اهـتم  فـنانـونـا الرواد عـا
ـسرح   ـوسيـقي في ا كـثيـراً بـاخلطـاب ا
ـوسـيـقي في مـسـرحـنا إذ يـعـد اخلـطـاب ا
العربي عنـصراً اساسيـاً وذلك بسبب ميل
الشعب العربي للغناء و الطرب ولهذا ركز
سـرحي أبـو خـلـيل الـقـبانـي على الـرائـد ا
رئية ـسموعـة و ا وسيـقية ا اخلطابـات ا
و اعـتـمـدهـا كـأسـاسـيات فـي عـروضه فـقد
مأل مــسـرحــيـاتـه بـاألنــاشـيــد الـتي تــغـنى
ؤلف شاهد الرقص )ص90 وينتقل ا و
ـسـرح الـفـني في الى احلـديث عن نـشـأة ا
هدية) القاهرة مستعرضـاً صوت (منيرة ا
سرح الغنائي ) و والذي أسماه (مرحلـة ا
حتــدث أيــضــاً عن الــفــنــان الــشــيـخ ســيـد
درويش ودوره الكبير في إدخال جماليات
ـوسـيــقي لـلـمـسـرح الـعـربي اذ اخلـطـاب ا
استلهم التراث الـشعبي في مصر وصاغه
ـسرحيات بعبـقرية و بنى أحلـانه فأنتح ا
الغنـائية و األوبـريتات الـكثيرة  و حتدث
عن مــحــمـد عــبـد الــوهـاب وســيـد مــكـاوي
ؤلف مستعرضاً اعمالهم الفنية  ويقول ا
عـن الـــعـــراق :  ( أمّــا فـي الـــعـــراق فـــكــان
ــوســيــقي دوره الــكــبــيــر في لــلــخــطــاب ا
سـرحـيـة مـنذ بـدايـاتـها  ومع الـعـروض ا
سـرحي في الـعراق من األيام صـار الـفن ا
ـهـمة األنـشـطـة الثـقـافـيـة و االجـتمـاعـيـة ا
سـرحـية وقـدمت العـديد فنـشـطت الفـرق ا
سـرحـية الـتي ال تخـلو من من العـروض ا
ويعد ـوسيـقـيـة في بنـائـها   اخلـطابـات ا
الـفـنـان حـقي الـشـبـلي من أوائل الـفـنـان
الــعـــراقــيـــ الــذين أرســـوا قــواعـــد الــفن
ـــســرحي احلــقـــيــقي فـي الــعــراق  وذلك ا
بالتعاون مع الفـنان العربي جورج أبيض
عنـد زيارته لـلعـراق مع فرقـته عام 1921م
فــقــدمـوا مــسـرحــيـات عــديــدة مـنــهـا ( في
ســبـيل الــتـاج ) إذ كــان يـتــخـلل الــفـصـول
أناشـيد وطـنيـة ينـشدهـا الشـباب) ص95
وفي الــفــصل الــثـالث يــتــحـدث الــدكــتـور
ناصر عـن الطفل وعـلم النـفس مستـعرضاً
ؤثـرة في نفسـية الطفل اجلوانب الفـنية ا
ـوســيـقـيـة  ومـدى وحتـديــداً اخلـطـابـات ا
تـقـبـله لـذلك الـفن  ويـقـول : ( يـلـعب الـفن
دوراً مـــهـــمـــاً في هـــذا اجلــانـب و يــســـهم
مسـاهمـة كبـيرة في طـرح عنـاصر اجلـمال
بأبـسط صورة لـألطفـال  من أجل إعدادهم
لـلـمـسـتـقبـل  ولتـقـبل احلـيـاة بـعـنـاصـرها
اجلــمــالـيــة ويــســهم أيـضــاً في تــخــلـيص
الـــطــفل من بــعـض الــصــفــات الــســيــئــة )

ص. 105
ؤلف للفصل الرابع عنواناً هو   ويعطي ا
ـوسيقي ) إذ يتحدث ( الطفل و اخلطاب ا
فــيه قـائالً : ( إن الــشـعـر مــوسـيــقى وفـيـة
ــيــلـون الى تــنـغــيم وايــقـاع  واالطــفـال 
قفى من نعومة التنغيم واإليقاع والكالم ا

أظـافـرهم  وكـلــنـا يـتـذكــر أغـاني االطـفـال
التي يتوارثونها من التراث الشعبي جيالً
بـــعـــد جـــيـل في ألـــعـــابـــهـم ورســـومـــهم )
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وفي موضع آخر من الـفصل نفـسه يقول :
وسـيقية ( وهنا تكـمن أهمية اخلـطابات ا
في تربية وتنشئة الطفل وإعداده  إعداداً
ســلــيـمــاً لــلـمــســتــقـبل  ولــهـذه االهــمــيـة
وسـيقـية لألطـفال بـشكل دقـيق من حيث ا
النص الشعـري واللحن كعنـاصر أساسية
وما يـتبـعهـا من عنـاصر تـكمـيلـية أخرى )

ص . 110
وكــان عـــنــوان الــفــصل األخــيــر ( مــســرح

الطفل نشأته  تطوره  إنتشاره ) 
ويـــبــدأه بــاحلــديـث عن مــسح الـــطــفل في
الص والهند وعصر اإلغريق معرجاً بعد
ذلك عـلى اجنلـترا ومـدى اهـتمـام اإلنـكلـيز

والدول اإلشتراكية بهذا الفن قائالً : 
( فقـد إهتـمت الدول اإلشتـراكيـة  إهتـماماً
سـرح الطفل بناء عـلى التوجهات كبيراً 
الفكرية والسياسـية واأليديولوجية أمثال
ـانــيـا  فـفي عـام إالحتــاد الـســوفـيــتي وأ
 1918تـأسـس مـسـرح الــطـفل فـي روسـيـا
وتــعــد الــسـيــدة ( نــاتــالـيــاســانــز ) رائـدة
ـــســرح الـــطــفـل في االحتــاد ومـــؤســـســة 
الــســـوفــيـــتي وقـــد أوصــلـــته الى مـــجــده
ويـسـتـعرض ـياً ) ص 116  وشـيـوعه عـا
ؤلف في فصـله األخير هذا نـشأة مسرح ا
الـطـفل في الــدول الـعـربـيـة ويـذكـر أسـمـاء
سرحـيات في ذلك الـعهد  ومن ومؤلفـي ا

ثم يأتي الى العراق قائالً : 
ـسـرحـية ( فـفي الـعـراق نشـطت احلـركـة ا

عــمــومــاً وخـصــوصــاً بــعــد عـودة رواد
ــسـرح الــعـراقي مـن دراسـتــهم خـارج ا
القطر  وشهد بداية السبعينات نهضة
سرحية ثقافية وفنية واسعـة للحركة ا

وسيقية واألدبية ... وغيرها   وا
سرحي الرواد وكان لبعض فنانيـنا ا
سـرح الطفل فقد دشن قاسم إهتماماً 
سرحيـته ( طير الـسعد ) التي محمـد 
أخرجـهـا للـفرقـة القـومـية لـلتـمثـيل عام
ــســرح  1970إالنـــطالقــة الـــســلــيـــمــة 
األطفـال في الـعراق ) ص 130 بـعـدها
ـــســرحــيــة ــؤلف الـى الــفــرق ا يـــأتي ا
ـسرحيـات ومؤلفـيها وتاريخ وأسماء ا

عروضها ويذكر البصرة أيضاً 
قــائالً : ( وفي مـحــافـظــة الـبــصـرة قـدم
اخملـرج الــدكـتـور كـر عــبـود عـدداً من
ـســرحــيــة لــلــطــفـل مــنــهـا الــعــروض ا
مسـرحـية ( مـقالب ثـعـلوب ) من تـأليف
الـفـنـان الـراحل جـبـار صـبـري الـعـطـيـة
وقــــدمت فـي ســــنـــة  ( 1988ص 137
ـؤلف الى وفي نــهـايـة الــكـتـاب يــصل ا
نتائج دراسـته هذه بنـقاط أربعـة يراها
ـوسـيـقي مـهـمـة في ارتـبـاط اخلـطـاب ا
بـعــروض مـسـرح الـطــفل اذ يـعـدهـا من

ؤثرة في نفسية الطفل .  العناصر ا
كتـاب الـدكتـور ناصـر هـاشم بدن كـتاب
ـتع عـنـد قراءته لـلـمـعـلومـات الـقـيـمة
ــسـرح فـي الـعــالم الــتي يــذكــرهــا عن ا
والـــوطـن الـــعــــربـي كـــذلـك مـــا يــــخص
ـوسـيـقي ومــسـرح الـطـفل  اخلـطــاب ا
ووجـدته قـد اعـتـمـد عـلى مـراجع مـهـمة
لــــدراســـــته من الـــــكــــتـب والــــدوريــــات

والبحوث العلمية . 
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الروائي غيث الربيعي : 

 أمــا كــتب األدب والــنـصــوص  الــنـثــريـة
ـشـتـركة الـتي صـارت رائـجـة في الـفـترة ا
ا األخيرة  فأنا ضدها جـملة وتفصيالً  
ت إلى روح فـيــهـا من مـحــتـوى سيء ال 
األدب بــصـلــة  إنــهـا عــبـارة عن مــشـاريع
جتـارية يـنـتفع مـنـها أصـحـاب دور النـشر
الذين يطبعونهـا ويروجون لها  وال تفيد

الكاتب بشيء .
{ بــرأيك من هـم أفــضل في كـــتــابــة الــروايــات

العرب أم الغرب ? 
- ال أستطيع أن أقول أن العرب أفضل من
الغـرب  وال العـكس  كل أمة لـديهـا أدبها
اخلــاص  وفــيــهــا مـن يــبــدعــون في هــذا

األدب .
{ هل تـــرى أن الــكـــتــاب الــرقـــمي تــفـــوق عــلى

الورقي ? 
- حـالـيـاً ال أرى تـفــوّقـاً مـلـحــوظـاً لـلـكـتب
ـكّنها من إلغـاء الكتب الورقية  الرقمية 
ستقبل أعتـقد أن الكتب الرقمية لكن في ا
سيكون لـها رواجاً أكبـر من الذي نشاهده
اليوم  فـقد تُهَـمَّش  الكتب الـورقية وتظل
ـكتبات الـعامة والرئـيسية  كمراجع في ا
وسينشط سوق واستعمال الكتب الرقمية

.
بعيـدا عن الكـتابة { لديك الـكثـير من اجلوانـب 
أنت قـار ديــني . أخـبــرنـا كــيف تـعــلـمت قـراءة

القرآن ? 
- نـعم أنــا مــبـتــهل ديــني وقــار لـلــقـرآن
الكر ومُـدرّس لعلوم جتـويده  انخرطتُ
في هذا اجملال مذ كنتُ صـغيراً  وابتدأت
رحـلـة الـدراسة في هـذا اجملـال مـنـذ الـعام
ــؤســســات الــقــرآنــيــة  ٢٠٠٧ مـن خالل ا
حتى ارتقيتُ إلى درجة التدريس  وقرأتُ
في مـحافل دولـيـة خـارج البـلـد  وشاركتُ
في مــســابـقــات وطــنــيــة وحتـصّــلتُ عــلى
مراكز مـتقدّمة . وال زالت الـرحلة مـستمرة

إلى يومنا هذا .
{ ما كلمتك للكاتب اليوم ? 

- ليس لك شيء أنفع من القراءة

روائي  مــبـدع  وقــار ديــني ومـدرس
عـلوم الـتجـويد وخـريج تقـنيـات طبـية
حـوارنــة لــهــذا الــيــوم مع كــاتـب روايـة
توحد  ورواية بداية االنطالق حيث دار
حوارنـة عن بـداية كـكاتب وقـار ديني
شـتركة واكمـلنا حـوارنة  حول الـكتب ا
ـشــتــركـة حـيث يــرى غــيث أن الــكـتـب ا

الغير علمية عبارة عن جتارة  .
ن ال يعرفك ?  { كيف تعرف نفسك 

- فـي واحــد من أحــاديث الــفــيــلــســوف
اليوناني الكبير (سقراط)  يقول : تكلّم
لــكي أراك . أنــا من أتـبــاع هـذا الــقـول 
أعرّف نفسي من خالل حديثي  وأجعل
ــقـابـل يـكــتـشــفـني من خـالل زوايـا مـا ا

حديثي .
{ من هـو أول داعم لك في مسيـرتك الكتـابية

 ?
- في بدايـة طريق الكـتابة لم يـكن هناك
أي داعم  بل كان هـناك من يسـخر مني
رور الـزمن وُلـد أول الداعـم   لكـن 
قرب جداً  وهو الذي أحد األصدقاء ا
قــرأ أول روايـة لـي (تـوحّــد) وشـجــعـني
عـلى طـباعـتـهـا ودعمـني في هـذا الـقرار
وهــو الـذي يــقـدّم لـي االسـتــشـارات في
هذا اجملـال . وبعـده حصلـتُ على الدعم

من قبل العديد من األصدقاء .
{ إن شـغــفي بـالــقـراءة يــجـعـلــني ازدهـر في
الكـتابة " قـول الكاتب أوسـكار وايلـد هل تؤيد

قوله ?  
تلك مـوهبة الكتابة - إن كان اإلنسان 
وهبـة مدفونة في داخله  وكانت هذه ا

 فـسـيـســتـخـرجــهـا ويـنـمّــيـهـا من خالل
القراءة .

{ صـدر لك روايتـ تـوحـد وبـدايـة االنطالق 
ما هـي الروايـة األقرب إلى قـلـبك ? ماهي اكـثر

شخصية في رواياتك قريبة منك ? 
- كـلــتـا الـروايـتـ قـريـبـتـان إلى قـلـبي 
ولعـلـني ال أبالغ لـو قـلتُ أني ال أستـطيع

أن أفضّل واحدة على
{ أتسـتـند  في كـتـابة روايـاتك عـلى الواقع أم

تستع باخليال ? 
- الـــروايــة عــنــدي عــبــارة عن مــزيج من
الواقع واخليال  حيث ال أستطيع كتابة
روايـة خــالــيــة من األحــداث احلـقــيــقــيـة
الـواقـعيـة  وال أسـتـطـيع أن أكـتب رواية
خـاليـة من اخلـيال  الـواقع واخلـيال في

كتاباتي  أحدهما يكمّل اآلخر .
{ مـا رأيك في الـكُـتـاب   الـشـبـاب  وهل أنت

شتركة ?  من مؤيدي الكتب  ا
- كل جــيل شــبـابـي في كل احلــقب الـتي
مــرت عــلى األدب الـعــراقي  فــيه اجلــيـد
ستـقبل جميل األدب الذي يبرز ويُـنبئ 
 وفــيه الــرديء الـذي يــسيء إلى األدب 
وبـالــتــالي ال يــبــقى ســوى اجلــيــد  أمـا
الزَبَد فيـذهب جُفاء . أما مـوضوع الكتب
ــشــتــركــة فــأنــا مع الــكــتـب الــعــلــمــيـة ا
شتـركة التي تـقدم خدمة جـليلـة للناس ا
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ـبـدع عـلي ضـياء الـدين يـؤكـد الـروائي ا
في عمله الروائي اجلديد ( أنهار) السير
عــلى نــفس إســلــوبـه الـرصــ والــشــيق
متع الذي إنـتهجه في روايته األولى وا
( خرائب الكريستال). فـهو ينتقي أبطال
ـعـاش وفي أمـاكـنه روايـته من الـواقع ا
احلـــقـــيـــقـــيـــة ويـــســـلط الـــضـــوء عـــلى
تـنـاقـضـات رؤى شـخـوصه مـعـتـمـداً في
ســــــرده الــــــروائـي وحــــــسـب تــــــطــــــور
شــخـــصــيــاته وإرهــاصــاتــهــا أســالــيب
تــنـــســـجم وأوضــاعـــهـــا اإلجــتـــمــاعـــيــة
والــنــفــســيــة واإلقـــتــصــاديــة مــجــســداً
ـتفـاوت فيمـا بيـنها سـتوى الثـقافي ا ا
مـلـمـحاً أحـيـانـاً الى أسـبـاب تـؤكـد على
ضـرورة اإلشــارة الـيـهـا.. ومــحـتـجـاً في

أحيـان كـثيـرة بـأسلـوب غـير
مـــبــــاشــــر عـــلـى األنـــظــــمـــة
السـياسـيـة العـربيـة القـمعـية
الـــــــــــــتـي صـــــــــــــادرت أحـالم
وطـمـوحـات اإلنـسـان العـربي
حـــتى وصل األمـــر الى وضع
ال يحسد عليه. ورغم تصريح
ؤلف بعدم إهتمامه بالشأن ا
الــــســــيــــاسي إال أن جتــــربـــة
اخملــيم الــفــلــســطــيــني الــتي
عاشها أحدثت إنقالباً جذرياً
فـي الــكــثـــيــر مـن مــفــاهـــيــمه
الــســابــقــة عن احلــيــاة الــتي
عاشـها وإخـتبـرها في إشارة
ذكـــيـــة ومــؤثـــرة الى الـــواقع
ـتـخاذل الـسـيـاسي الـعـربي ا
والـــــذي وصـل في نـــــهـــــايـــــة
ـــــــــطـــــــــاف الـى حـــــــــالـــــــــة ا
(الـــتـــطـــبـــيع)!!.. لـــقــد كـــانت
أحـــداث الــروايـــة تـــدور قــبل

ـرحـلـة اخملـزيـة. فـمـا الـذي نـهـايـة هـذه ا
ـــؤلـف يــاتـــرى فـي أعــمـــاله ســيـــقـــوله ا
الالحـقة عن الـتـطـبيع? إن جتـربـة اخمليم
الـفـلـسطـيـني الـتي خـاضـها الـشـخـصـية
الرئيسيـة في الرواية (نسـيم عبد الكر
رمضان) العراقي أكدت على إستحالة أن
يتخـلى اإلنسان العـربي الفلـسطيني عن
ــاضي واحلــاضــر أرضه. فــاألرض هي ا
سـتقـبل .. وهي احلـضارة والـكبـرياء وا
والـكرامـة. لـقد أكـدت جتـربة الـبـطل على
أن القضـية الفـلسطـينيـة سوف تظل هي
ركزية في وجدان كا عربي حر القضية ا
وشـريف وسـوف لن تـنـتـهي إال بـالـعودة
ـقــدس. ومن وجـهـة نـظـرنـا الى الـوطن ا

نعـتبـر العـودة وعداً إلـهيـاً صادقـاً نؤمن
بتحقيقه وإن عالماته بدأت تتضح شيئاً
ـتغـيرات اجلـذرية في فشـيئـاً من خالل ا
ـاذا أخفى عالم الـيـوم. بقي أن نـتـساءل 
الــعـراقي نـد عــبـد الــكـر الـكــثـيـر من
تـفـاصـيل حـيـاته عـنـدمـا كـان في الـعراق
وقـبل أن يـغــادره الى الـشـام. وطـذلك في
خــتـــام الــروايــة لم يــفـــصح الــكــاتب عن
الـــســــبب الـــذي أدى الى وفـــاة أنـــهـــار..
ـؤلف وضع الكثير ا تعمد ا حبيبتـه. ر
من عالمات اإلسـتـفهـام عن موت (أنـهار)
لكي يشحذ رؤية القاريء ويقود إنتباهه
الى تأويالت عـديدة ,مالحظـتي األخـيرة
ـبــدع عـلي أقــولـهــا لــلـصــديق الـعــزيــز ا
ضــــيـــاء الــــدين ان هــــذا اإلجنـــاز األدبي
ــتـمــيـز البــد من أن يــأخـذ إســتـحــقـاقه ا
ـشروع من الـنـقـد واإلنتـشـار وأن عـليه ا
ـتخصصـ في النقد هو واآلخرين من ا
األدبي الـسـعي الـى حتـقـيق ذلك. أتـمـنى
أن أرى هذا العمل مـترجمـاً ألنه يستحق

هذا اجلهد.
{  شاعر وكاتب مسرحي 
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اهم واجــــبــــات الــــشـــرطـــة في •
مـخـتـلـف صـنوفهـا  وفي جميع الدول

 هو مكافحة االجرام 
ومكـافحة االجـرام تنجـزها الـشرطة من

حورين هما :-  خالل العمل 
ـــة قـــبل مــــحـــور مـــنع اجلــــر •  
ـهم جداً وقوعـها ... وهـذا احملـور هو ا

.... وينجز من خالل :- 
الـدوريات   –ومنـهـا الـدوريات •  
اآللية أو الراجلة أو النهرية أو الطائرة
ومـنهـا دوريـات علـنـية ودوريـات سـرية

البس مدنية. 
احلراسات .  •  
راقبات .  ا •  

نشآت .  حماية ا •  
همة .  حماية الشخصيات ا •  

صاحلات .  ا •
الدراسات والبحوث .  •
الندوات واحملاضرات  •

ــة بـعـد مـحــور كـشـف اجلـر •    
وقـوعـهـا ... وهـذا احملـور مـهم ايـضـاً 

ـا ويــنـجـز مـن خالل قـيــام الـشــرطـة 
يلي:- 

التحـري عن اجلرائم بالـتعاون •
مع اخملــبــرين وأعــوان الــشــرطـة مــثل

اخملتارين واحلراس الليلي . 
جـــمع االدلـــة بــالـــتـــعــاون مع •  
اخلـــبـــراء وبــخـــاصـــة خــبـــراء االدلــة

تفجرات .  اجلنائية ومنهم خبراء ا
الــتـــحــقــيق االبـــتــدائي الــذي •  
تقـوم به الـشرطـة واحملقـق الـعدلـي
بــإشـراف قــضـاة الــتــحـقــيق واإلدعـاء

العام من خالل :- 
سماع الشهود . •

االستعانة اخلبراء .  •
التفتيش  –التحري  –. •

اإلجـــــبــــار عــــلى احلــــضــــور  •
التكليف  –القبض  –التوقيف وإخالء

السبيل بكفالة.
منع السفر وحجز االموال .  •

تهم .  استجواب ا •
النشر بوسائل االعالم .   •

وكـل رجل الـــشـــرطـــة  بـــحـــكم •
ـسـاهمـة في مـكافـحة مسـؤولـيته عن ا
االجـرام علـيه ان يـتعـلم ويـفـهم ما هي
عـتمده اجلرائم وما هـي تقسـيماتـها ا

في قوان بالده 
ـة هي كل فـعل أو إمـتـنـاع عن فـاجلـر

فعل معاقب عليه قانوناً . 
والـقوانـ اجلـنائـيـة هي التي تـتـحدد
اجلرائـم و العـقـوبات واخـطـر اجلرائم

في العراق هي :- 
ـنـصـوص عــلـيـهـا في قـانـون ا •
الـعــقــوبـات الــعـراقي رقم  111لـســنـة

 1969وهي :- 
ــصــلــحـة ــضــرة بـا اجلــرائم ا •
ـواد من  156الى الـعــامــة احملـددة بــا

 .404 
اجلـــــرائم الـــــواقـــــعـــــة عـــــلى •  
ـواد االشـخــاص واالمـوال احملــددة بـا

من  405الى  486. 
ـواد من اخملـالـفـات احملـددة بـا •

 487الى  504. 
نصـوص علـيها في الـقوان ا •

العقابية اخلاصة واهمها:- 
قانون العقوبات العسكري . •

قــانــون عـــقــوبــات قــوى االمن •  
الداخلي .

قانون انـضباط مـوظفي الدولة •
.

نصـوص علـيها في الـقوان ا •
العقابية التكميلية واهمها:-

قانون اخملدرات . •

قانون االسلحة . •  
قانون مكافحة البغاء . •  

قانون االرهاب . •
قانـون مـكافـحـة غسـيل االموال •

وتمويل االرهاب .
قانون مكـافحة االجتار بـالبشر •

.
وتـــنــــقـــسـم اجلـــرائـم حـــسب قــــانـــون
الــعــقـوبــات من حــيث طــبــيـعــتــهـا الى
جـرائم عـاديـة وجـرائم سـيـاسيـة . ومن
حـيث جــسـامـتـهـا الـى جـنـايـات وجـنح

ومخالفات .
كــمـا اعـتــمـد الــفـقه الـقــانـوني تــقـسـيم
اجلـــرائم الى جـــرائم عــاديـــة + جــرائم
سياسـية + جـرائم اقتصـادية +  جرائم

اجتماعية + جرائم ثقافية .
ان جــــمـــيـع اجلـــرائـم خـــطــــرة ويـــجب
مــكـافــحــتـهــا وشـرطــة الـنــجـدة بــحـكم
ـنـظم في الـشـوارع الـعـامة تـواجـدهـا ا
واالسـواق واالحـيـاء السـكـنـيـة تـتـحمل
بشكل مـباشر اكثـر من الشرطـة احمللية
والدوائر االمنية االخرى مسؤولية منع
وقمع اجلرائم االوسع انتشارا وهي :-

اجلــــرائم ذات اخلـــطــــر الـــعـــام •
وهي:- 

فرقعات .   احلريق وا •
اجلـــرائـم اخلـــاصـــة بـــالـــطـــرق •
رافق احليـوية كـالكـهرباء واالضرار بـا
ـؤسـسـات ـاء ومـحـطــات الـوقـود وا وا

الصحية . 
االعـــتــداء عـــلى سالمـــة الـــنــقل •

واصالت العامة . ووسائل ا
االعــتــداء عـلـى سالمــة وسـائل •  

االتصال السلكية والالسلكية . 
ـاسـة بــسـيــر الـعـمل اجلـرائـم ا •
شـروع او الـفتـنـة ب كـاالحزاب غـيـر ا
ــرافق احلــيــويـة الــنــاس او تــعـطــيل ا

العامة .
ــضـــرة بــالـــصــحــة اجلـــرائم ا •  
الـعـامة كـارتـكـاب فـعل عـمدي مـن شانه

االضرار بحياة االفراد . 
اجلرائم االجتماعية وهي :- •  

االمـــتــنـــاع عن االغــاثـــة اغــاثــة •
مـلـهـوف في كـارثـة أو مـجـني عـلـيه في

ة .  جر
اجلــرائم الــتي تــمـس الــشــعـور •
الـديـني كـاالعـتـداء عـلى مـعـتـقـد إلحدى
الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.

ـوتى والـقـبور انـتـهـاك حـرمـة ا •
آ .  والتشويش على اجلنائز وا

اجلـــرائـم الـــتي تــــمس االســـرة •
ة الزنا .  واخطرها جر

ــتــعــلــقــة بــالــبــنــوة اجلـــرائم ا •
ورعــايـة الــقـاصــر وتـعــريض الـصــغـار

والعجزة للخطر وهجر العائلة . 
جـرائم الـسـكـر   –من وجد في •  
طريق عـام أو محل مـباح لـلجـمهور في
ـ بــأن فــقـد صــوابه أو حــالــة ســكــر بـَّ

أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير .
لعب القمار .  •  

التسول .  •  
اجلـــــرائـم اخملـــــلـــــة بـــــاالخالق •

واالداب العامة :-  

االغـــتــصـــاب والــلـــواط وهــتك •
العرض .

الـــتــــحــــريض عــــلـى الـــفــــسق •
والفجور 

الفعل الفاضح اخملل باحلياء . •
اخملالفات :- •

ـعاقـب علـيهـا بـاحلبس ة ا هي اجلـر
البسيط من او الغرامة التي ال تقل عن
 50الف ديـــنـــار الى  200الف ديـــنــار

وتنقسم الى :-
ـتــعـلـقــة بـالـطـرق اخملـالــفـات ا •
الـعامـة واالمـاكن اخملـصصـة لـلـمنـفـعة

العامة . 
ـتـعـلــقـة بـالـراحـة اخملـالــفـات ا •
العمومية قـبل اطالق العيارات النارية

بدون اجازة .
ـتـعـلـقـة بـالـصـحة اخملـالـفـات ا •
العامة قـبل القاء في نهـر أو ترعة جثة
حــــيـــــوان أو مـــــواد قـــــذرة أو ضــــارة

بالصحة ..
ــتـعـلــقـة بـاالمالك اخملـالــفـات ا •
واالحـوال  –رمي احـجــار أو قـاذورات

على عربات أو بيوت .. الخ .
ــتـعــلـقــة بـاالداب اخملــالـفــات ا •
الــعــامــة مــثل الــظــهـور فـي مـحـل عـام
بحالة عري مـخالف لالداب أو التسكع
في احملالت الـعـامـة أو الـتـرصـد فـيـهـا

لقصد أو غاية مخالفة لالداب ..
تـعـلـقـة بـالـشؤون اخملـالـفـات ا •
الـتنـظـيمـيـة . مـثل عدم مـسك اصـحاب
الفنادق لسـجل بأسماء النزالء .... الخ

•ويـــلــتـــزم رجــال ونـــســاء شـــرطــة
ا يلي :-  النجدة في أداء واجباتهم 
أوالً // مــــراعـــاة اخالقـــيـــات مـــهـــنـــة

الشرطة .... وبخاصة :- 
مـثل وآداب الــشـرطـة الــعـربـيـة •
ــؤتــمــر الــثــاني لــقـادة الــتي أقــرهــا ا
الشرطـة العـرب سنة   1974ومنها ان
يـكـون رجل الــشـرطـة ... عـفـيف الـيـد 
طاهـر اللـسان ... ثـاقب النـظر ... فارط
ظلوم  تواق احلذر ... سباق لنصرة ا
ـأزوم ... يرى اللـه في ما شاء لنـجدة ا
وقصـد ويجـعل من شريـعته خـير عون
ان نـوازع الـشر وسنـد .. ويـقهـر بـاال
ووسـاوس الــشـيـطـان  ويــسـتـلـهم من
الدين احلق والصدق والصفح والعفو
والــلـ والـرفـق .. الـســلـطـة بــ يـديه
أمــانـة مـن الـشــعب لــديه فال يــرهـنــهـا
بباطل وال يـطلقهـا اال حلق .. العلم في
ـــنـــاه ضـــوء ســـاطع .. والـــعـــدل في
س حرية اال يسراه سيـف قاطع .. ال 
بقانون  وال يـكشف ستراً إال لواجب 
وال يخاف قوياً اذا ظلم  وال يعفى عن
ضعيف اذا ظلم .. خادم الشعب االم
ـوفي له بـالـعـهـد .. الصـادق له في .. ا
ـلــتـزم لــنــصـرتـه بـالــفـداء  الــوعــد  ا
ـدين لـه بـالـوالء .. كل مــاله من رجـاء ا

وآدب  ان يحفظ الله امة العرب .    

قــواعــد الـســلــوك لــلـمــوظــفـ •  
كلـف بإنـفاذ القوانـ  التي صادقت ا
تـحدة علـيـها اجلـمـعيـة العـامـة لال ا
في  /17كـانون االول/   1979وأهـمـها

 -:
خـدمة اجملـتـمع وحـمايـة جـميع •

االشخاص من االعمال غير القانونية 
احــتــرام الــكــرامــة االنــســانــيــة •
وحــمــايـتــهـا واحملــافــظـة عــلى حــقـوق
االنسان لكل االشخاص ويوطدونها . 
عــدم اســتـــعــمــال الــقــوة إال في •
حالـة الـضـرورة القـصـوى وفي احلدود

الالزمة ألداء الواجب . 
ـهــنـة احملــافـظــة عــلى أســرار ا •
وعــــــدم إذاعـــــتـــــهـــــا إال ألداء واجب أو

مقتضيات العدالة 
االمتـناع عن أي عمـل من أعمال •
ـعاملة أو التعذيب وغـيره من ضروب ا
الـعـقـوبـة الـقـاسـيـة أو الالانـسـانـيـة أو
ـــهــيــنـــة أو أن يــحـــرض عــلــيه أو أن ا

يتغاضى عنه 
كـفـالـة احلمـايـة الـتـامـة لـصـحة •
االشـخاص احملـتـجـزين لديـهم وعـلـيهم
بـوجه خـاص إتخـاذ الـتـدابيـر الـفـورية

لتوفير الضمان الصحي لهم . 
االمــتـنــاع عن إرتــكــاب أي فـعل •
من أفــعــال إفـــســاد الــذمــة كـــالــســرقــة
والـرشـوة واالخـتالس وخـيـانـة االمـانة
... ومـــواجـــهــة جـــمــيـع هــذه االعـــمــال

ومكافحتها بشدة . 
ـدونة احـتـرام الـقـانـون وهـذه ا •

ومنع وقوع أي إنتهاكات لها بشدة . 
ما اصـدرته وزارة الـداخلـية من •

تعليمات نافذة حالياً واهمها :-
الـسيـاقـات القـانـونـية الـواجـبة •

اإلتباع في حتقيقات الشرطة . 
تـشـكــيل اجملـالس الـتــحـقـيـقـيـة •

وإجراءاتها . 
إجراء التبليغات القانونية .  •
وهي منشورة في اجملموعـة التشريعية
اخلـاصـة بـقـوى االمن الـداخـلي إصـدار
ستشـار القانوني في وزارة الـداخلية ا
 –إعـداد الـلـواء الــدكـتـور سـعـد عـدنـان

الهنداوي سنة  2009.   
احــكــام قــانـون عــقــوبــات قـوى •
االمن الــداخــلي رقم  14لــســنــة 2008
وقـانــون اصـول احملــاكـمـات اجلــزائـيـة
لــقــوى االمن الــداخــلي رقم  17لــســنـة
  2008وقانـون واجـبات رجل الـشـرطة
ـة رقم   176لـسـنة في مـكـافـحـة اجلر

  1980وبخاصة في مجالي 
مـراعـاة قـواعـد الضـبط والـربط •
ـافوق وأداء الـعـسـكـريـ في احـتـرام ا
الواجب وتنفيذ األوامر وفق القانون . 
الـتــقـيـيــد بـضـوابط اســتـعـمـال •
الــقـوة أو الــسالح أثــنــاء أداء الـواجب
بإطار احتـرام احلريات العـامة وحقوق

االنسان .... 
{  لواء شرطة متقاعد 
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مــؤســســـة كــالــوسـت كــولــبـــنــكــيــان
Calouste Gulbenkian Founda-)
 (tionجــمــعــيــة خــيـريــة بــرتــغــالــيـة
أسسها كالوست كولـبنكيان بأمواله.
ـؤسـسات اخلـيـرية وتـعد من أغـنى ا
في الـــعــالم. تــأســـست في ١٨ تــمــوز
١٩٥٦ من قــبل كــولـبــنـكــيــان بـإرادته
ووصيته واتـخذت من لـشبونـة مقراً

لها والتي ورثت كل أمواله. 
ـؤســسـة قـائـمـة لألعــمـال اخلـيـريـة ا
والتـعلـيمـية والفـنيـة والعـلمـية وعلم
ــنح عــلى ــؤســســة تــوزع ا اآلثــار. ا
الـــطالب األرمـن وتــعـــنى بـــتـــقـــويــة
وتشـجيع اللـغة األرمـنية وخـصوصا
ـعـروفة بـ الـلـغة األرمـنـيـة الـغربـيـة ا
 .Arevmdahayerenكـــــــمــــــا تــــــدعم
ـدارس األرمـنـية فـي العـالم وكـذلك ا
األقليـات األرمنيـة والتاريخ والـثقافة
والــــكــــنـــائس واإلعـالم والـــريــــاضـــة

وغيرها. 
ؤسسة كالوست كـولبنكيان فرع في
ـتحـدة ومـركـز في باريس ـملـكـة ا  ا
(مركز كـالوست كولبـنكيـان الثقافي).
ــؤسـســة  اجملــتـمــعـات كــمـا تــرعى ا
األرمـــنـــيــة من خـالل مــهـــمــة فـــريــدة
ـساعدة دولة ومستـقلة طويـلة األمد 
أرمينيا و الشتات األرمني. إذ. عضو
ـــؤســســات األوروبــيــة فـي شــبــكــة ا

NEF). ..) بتكر للتعاون ا
ـؤسـسـة شـكـولـبـنـكـيـان مـسـاهـمـات
كــبـيــرة في دول أخـرى غــيـر الــعـراق
شملت الكثـير من القطاعـات الثقافية

والعلمية ومنها:

متحف كالوست كـولبنكيان ئة  با
Museu Calouste Gulbenkian))

في لشبونة البرتغال
مـعهـد كـولبـنـكيـان لـلعـلوم ـئة   با
Instituto Gulbenkian de Ciên-)
 (ciaوتـخـتص بــعـلـوم الـبـيـولـوجـيـا

والبحث الطبي
باليه كـولبـنكيـان من العام ئة   با

 1965إلى العام .2005
Coro) جـوقة كـولـبـنـكـيان ـئة   بـا
 (Gulbenkianابـــــتــــداء مـن الــــعــــام

1964
مطبعـة كولبـنكيان لـطباعة ئة   با
الكتب األدبية والفنية واللغويات
جوائز كـولبـنكيـان جوائز ئة   با
ســـنــويــة فـي الــعــلـــوم وفي حــقــوق
عرفة اإلنسان وفي االستدامة وا

مــسـرح كــولــبـنــكــيـان في ــئـة   بـا
جامعة كنت إنكلترا

مــسـرح كــولــبـنــكــيـان في ــئـة   بـا
اجلامعة اللبنانية األمريكية بيروت

لبنان
كما أسس حلديقـة كولبنكـيان العامة
في لــشـبـونــة الـبــرتـغـال حــيث تـقـام
الــنـــشــاطــات الـــفــنـــيــة والـــنــزهــات.

وللحديقة بحيرة داخلها. 
مــشـاريع مــؤسـســة كـولــبـنـكــيـان في
العـراقخالل عـقد السـتيـنيـات وبداية
ؤسسة بتمويل السعينيات  قامت ا
وإنشـاء أكثـر من أربعـ مشـروعاً ما
ب كبير ومتـوسط وصغير  وبكلف

مختلفة وهي:
ــتــحـف الــعــراقي الــوطــني عــام 1- ا

1966 في بغداد 

2-مـديــنـة الـطب فـي بـغـداد  أجنـزت
عام 1970

ــســـرح الــوطــنـي في الــكــرادة  3- ا
ـركزيـة لـلجـامـعة بغداد  4- الـقاعـة ا
ــســتــنــصــريــة وســاعــة اجلــامــعـة ا
الوزيرية بغداد في الستينيات

ــركـــز الــثــقــافـي في االنــبــار في 5- ا
الستينيات 

ـعظم ـكتـبـة الـوطنـيـة في بـاب ا 6- ا
بغداد في الستينيات 

7- جـمعـيـة اجلـيولـوجـيـ العـراقـية
نصور بغداد في الستينيات  في ا
8- جمـعيـة الفـنانـ التـشكـيلـي في

نصور بغداد في الستينيات ا
9- جـمـعيـة رعـايـة الـطـفل في كـركوك

في الستينيات 
10- جمعية مكافحة التشرد العراقية

نصور بغداد في الستينيات  في ا
ــــوصل في 11- قــــاعــــة جــــامــــعــــة ا

الستينيات 
ــوصل في 12- دار الــيــتـيــمــات في ا

الستينيات 
ـوصل 13- قـاعـة كـلـيـة الـزراعـة في ا

في الستينيات 
ــوذجــيــة في 14- قـــريــة عــصــريـــة 

كردستان في الستينيات 
15-كـلـيـة االقـتـصـاد في الـبـصـرة في

الستينيات 
16- مـتحف اآلثـار في الـنـاصـرية في

الستينيات 
17- مـــتــــحف األنـــثــــروبـــولــــوجـــيـــا
الـوصـفـيـة (عـلم االنـسـان) في بـغـداد

في الستينيات 
وصل في الستينيات  18- متحف ا
ـــنـــصـــور اخلـــاصـــة 19- مــــدرســـة ا
نـصور (مدرسـة االمريـكان ثـانويـة ا

للبنات) في الستينيات 
20- مركز صحـة الطفل في بغداد في

الستينيات 
21- مــــســــتــــشـــــفى اجلــــبـــــايش في

الناصرية في الستينيات 
ـوصل 22- مـسـتـشــفى احلـضـر في ا

في الستينيات 
23- مسـتشفى الـطوار في الـبصرة

في الستينيات 
هناوية 24- مستشفى الطوار في ا

في الديوانية في الستينيات 
وصل 25- مسـتشـفى الطـوار في ا

في الستينيات 
26- مـسـتـشـفى الـطـوار في مـديـنة

الصدر بغداد في الستينيات 
27- مـــــــســــــتـــــــشـــــــفى الـــــــوالدة في

السليمانية في الستينيات 
28- مسـتشفى الـوالدة في كربالء في

الستينيات
29- مـــعــهــد الــفــنــون اجلــمــيــلــة في

نصور بغداد في الستينيات  ا
30- مـكــتـبــة األطـفـال فـي كـركـوك في

الستينيات 
31- جـامـعـة احلـكـمـة في بـغـداد عـام

1961
31- مـــتـــحف الـــفن احلـــديث (قـــاعــة
كولبنكيان) في ساحة الطيران بغداد

عام 1962
32- ملعب الشعب في بغداد 1966
33- مكتبـة الطفل مع هشـام منير في

نصور بغداد في عام 1967 ا
ركز الثقافي النفطي في بغداد 34- ا

عام 1968
35- آمــريــة الـكــلـيــة الــعـســكــريـة في

الرستمية بغداد 1969
36- اجملـــمع الـــعــلـــمي الــعـــراقي في

الوزيرية عام  1970
37- مـركـز الـبـحـوث الـسـرطـانـيـة في

بغداد 1970
38- مــركــز مــرضـى الــسل في أربــيل

1970
39- قـــاعــة احملـــاضـــرات في نــقـــابــة
ــنــصــور بــغــداد في ــعـــلــمــ في ا ا

السبعينيات 
40- مبنى الهالل األحمر العراقي في

نصور بغداد في السبعينيات  ا
41- مـــركــــز الـــبــــحث الــــعـــلــــمي في

اجلادرية بغداد في السبعينيات 
ـهنـدسـ العـراقـي في 42- نـقابـة ا

نصور بغداد في السبعينيات  ا
ـركز الـثقـافي في الـنجف 43- قاعـة ا

عام 1973
44- نـــقــابــة األطــبــاء الـــعــراقــيــة في

نصور عام 1973 ا
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توزعت مشـاريع مؤسسـة كولبـنكيان
عـلى عـشـر محـافـظـات  فـيـمـا حرمت
ثمـان محـافظـات من أي مشـروع مثل
(واسـط ديـــالى بــــابل الــــســـمـــاوة
مــــيـــســـان صـالح الـــدين و دهـــوك).
شـاريع ويـعـود ذلك إلى مـقـتـرحـات ا
التي تـقدمـها احلـكومـة العـراقية إلى
مؤسسـة كولبـنكيـان التي هي معـنية
ـشروع حـسبـما في تمـويل وتـنفـيذ ا
ــؤســسـة مــا جــاء في االتــفـاق بــ ا
والــزعــيم عــبــد الــكــر قــاسم. إذ أن
ـشاريع في بغـداد ينطلق من تركيز ا
ـركـزية لـلـعـراق والتي فـكرة اإلدارة ا
كانت احلـكومات الـعراقـية تنـتهـجها
مـنــذ تـأسـيس الـدولـة الــعـراقـيـة عـام

 .١٩٢١
حـــظــيت بــغــداد بـــحــصــة األســد من
ــــشـــــاريع الـــــبـــــالغ عـــــددهــــا (45) ا
مشروعاً. أما التوزيع اجلغرافي فهو

كاآلتي:
1- بـغداد  25 مـشـروعـاً بـنـسـبة 55

ئة   با
2- نـيــنـوى 6 مـشــاريع بــنـســبـة 13

ئة  با

3- كــركــوك مــشــروعــان بــنــســـبـة 4
ئة   با

ئة  4- البصرة مشروعان 4 با
ئة   5- ذي قار مشروعان 4 با
ئة   6-أربيل مشروعان  4 با

7- الــسـلـيــمـانــيـة مــشـروع واحـد 2
ئة   با

8- الــديـــوانــيــة مــشـــــروع واحــد 2
ئة   با

ئة  9- كربالء مشروع واحد 2 با
10- األنــــبــــار مـــشـــــــروع واحـــد 2

ئة   با
11- الــــنــــجـف األشــــرف  مــــشـــروع

ئة  واحد 2 با
شاريع حسب وظيفتها توزيع ا

أوالً: قطاع الصحة
1- إنــشـاء (9) مــسـتــشــفـيــات عــامـة

وطوار ووالدة 
2- إنـــشــاء مــراكـــز صــحــيـــة رعــايــة

األطفال  عدد (2) 
3- مراكـز بحـوث سرطـان وسل عدد

(2)
4- مبنى الهالل األحمر عدد (1) 
ثانياً: قطاع الرعاية االجتماعية

1- مركز مكافحة التشرد عدد (1)
2- مركز أيتام عدد (1) 

ثالثاً: قطاع التعليم 
1- مباني كليات عدد (5)

2- قاعة مركزية عدد (1) 
3- مدارس عدد (1) 

4- مراكز بحوث عدد (2)
رابعاً: قطاع الثقافة

1- مراكز ثقافية عدد (3)
2- مكتبات عدد (3)
3- متاحف عدد (6)

خامساً: قطاع الرياضة
1- مالعب عدد (1)

سادساً: نقابات مهنية 
1- مباني نقابات عدد (4) 

2- قاعة محاضرات عدد (1) 
سابعاً: قطاع الفنون 
1- مسارح عدد (1) 

2- معهد الفنون عدد (1)
3- قاعة متحف الفنون عدد (1) 

ثامناً: قطاع اإلسكان 
1- إنشاء قرى عصرية عدد (1)
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موسوعة ويكيبيديا  -
موقع عراقيـبيديا  Irakipediaو -

تأميم النفط العراقي
مــــوقـع ســــاســــة بــــوست في 5  -

أيلول 2019
مـوســوعـة الـعــمـارة الـعــراقـيـة  -

القسم االول

{ عن مجموعة واتساب

جامعة احلكمة في بغداد

ركز الثقافي في النجفالكلية العسكرية في الرستمية ا
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 شـافَ ويـشـوف كـلـمــة عـربـيـة فـصـيـحــة لـهـا مـعـاني كـثــيـرة من أبـرزهـا نَـظَـرَ ورأى
ثل الذي ويستـخدمها العامة من غالـبية أهل العراق ولعلّ أجمل استـخداماتها هو ا
تـوجتُ به مــقـالـتي هــذه " مـاشـاف وشـاف!" لــلـتـعـبــيـر عن أصـحـاب الــنـعم اجلـديـدة
ثل لـلـتعـبـير الـنـاقد حلـالـة شاذة في ـشـكوك فـي أمرهـا ويـأتي ا فـاجـئة وغـالـباً ا وا
ــنــاصب والــوجــاهــة خــارج قــوانــ وأعـراف الــغــنى والــثــراء الــســريع أو اعــتالء ا
التـسـلسل الـطبـيـعي للـتطـور الـوظيـفي أو االجتـماعـي من خالل عمـليـة مـشبـوهة غـير
طـبيـعيـة وما أكـثرهم في يـومنـا هذا في الـبلـدان التي تـعرضـت لتـغيـيرات حادة دون
سياقـها الطبيعي وبتدخلٍ جراحي أدّى إلى ظـهور أعراض غير متوقعة أو مدروسة
ـتحـدة الهـيكل اإلداري لـلنـظام فـفي العـراق ومنذ  ?2003حيث أسـقطت الـواليات ا
الـعـراقـي الـسـابق دون أي بـرنــامج مـدروس لـبـديـل يـفـقه مـشــاكل الـعـراق الــبـنـيـويـة
واالجتـمـاعـية والـسـيـاسـية; وذلك بـاسـتـخـدام عنـاصـر ال تـمتـلك في جـلّـهـا أي جذور
عــمـيـقـة أو مـعــرفـة دقـيـقــة في مـعـضـلــة الـعـراق مـنـذ تــأسـيس كـيـانـه الـسـيـاسي في
اضي وحتى يومـنا هذا حيث كانت األدوات التي استخدمت في عشـرينيات القرن ا
معظمها من العناصر التي طافت على السطح فجأة وهم في غالبيتهم أناس يعرفهم
غمورين لـكنهم األكثر حـيلة أو فهلـوة في التعامل مع الوضع األهالي من النـكرات وا
اجلـديد والـقصـة ليـست حصـريا بالـذين يلـعبـون في السـياسـة بل اصبـحت ظاهرة
ـية وبـازار الـشهـادات والـعسـكـرية امـتدت الى كـل مفـاصل الـدولة واوجـهـها األكـاد
ـمـنـوحـة (الـدمج) واالقـتصـاديـة وبـالـذات مـكـاتبـهـا الـتـابـعة واالمـنـيـة خـاصـة الرتب ا
يليشيات التي تمتص ثروات الـبلد وابنائه ناهيك عن العصابات لالحزاب والكـتل وا
ـالـيـة واالقـتـصــاديـة حتت مـخـتـلف الـتـسـمـيـات الـتي تـهـيـمن عـلى مــعـظم االنـشـطـة ا

والعناوين.
    ولـغرض مـصادرة او احـتواء مـؤسسـات الدولـة الـتشـريعـية والـتنـفيـذية  تـرتيب
الوضع اجلـديد الذي يعتمد على صنـاديق االقتراع في اجللوس على كراسي احلكم
بأذرع مـيلـيـشيـاوية لـضـمان الـسيـطـرة على الـناخـبـ في عمـليـة الـتحـول من النـظام
الـشـمـولـي إلى الـنـظـام اجلــديـد حـيث بـدأت تــلك الـقـوى بـتــأسـيس مـيـلــيـشـيـات من
سطحة الوعي واخملدرة بشعارات طنانة باستخدامها الشرائح الـعاطلة عن العمل وا
ـفتـرضة وكـان هذا جـلّياً ـقراطـية ا كـأدوات إليصـالهـا إلى دفة احلـكم بشـرعيـة الد
في الـعـراق خـاصـةً في انـتـخـابات  2018 الـتي تـمـيـزت بـعـمـلـيـات تـزويـر هـائلـة لم
يـعترض عـليـها أي حـزب أو كتـلة بـينـما قـامت الدنـيا ولم تـقعـد حيـنمـا بدأت بـواكير
الوعي لدى الـناخبـ خاصةً في مـناطق حكم تـلك القوى حـيث رفضت الغـالبية من
السكـان رغم كل التأثيـرات أن تمنحهم الـشرعية والـتي أثبتت فشـلها في احلكم بكل
أشكاله; ولـذلك تراهم منـذ ظهور نـتائج االنتـخابات الـتي كشفت جـزءًا من حقيـقتهم
يـهـددون بإسـقـاط أو إلغـاء نـتائج االنـتـخابـات ألنهـا لم تـلبي
رغـبـتهم فـي البـقاء عـلى كـراسي السـلـطة الـتي لم تـنجح
في حتويـلهم إلى رجال دولة خالل أكثر من ثمانية عشر
عامـاً ليبقى الطبع غـالباً على التـطبع في نظام الذي (ما

شاف وشاف!?).

ـوسع الذي عـقد في بـغداد يـوم ١٤ شهـر كانـون االول  ب ـشتـرك ا شـكّل االجتـماع ا
وفدي حتـالف تـقدم بـرئاسـة محـمـد احللـبوسي وحتـالف الـعزم بـرئاسـة الـشيخ خـميس

اخلنجر خطوة اخرى كبيرة باجتاه تكريس الطائفية السياسية في العراق. 
فاوال اقتصـر االجتماع على لون طائفي واحد; فهو اجتماع لسياسيي الطائفي وليس
كن لسياسـيي العراق. وكل اجتماع مغـلق هو طائفي بامتيـاز. وكل اجتماع طائفي ال 
ان يكون وطنـيا. كلمة "الوطني" ال تطلق اال على ما كان عابرا للطوائف والقوميات. هذا
اصل ال جـدال فيـه. طبـعـا يـحق الية مـجـمـوعة طـائـفـية او قـومـيـة ان تعـقـد اجـتمـاعـاتـها
سمياتها ـكنها تسويق ذلك وكأنه اجتماع "وطني". تـسمية االشياء  اخلاصة لكن ال 
يجـعل امـور البـلد اوضح واسـهل والعـكس بالـعـكس. ولذلك تـبدو اجلـملـة التـاليـة ادعاءً
صـداقيـة اذْ تقول:"حتت سـقف العـراق الواحد ـضمـون وبعيـدا عن ا فـارغا خـاليا من ا
وخـيــمـة الـرغــبـة الــصـادقـة في بــنـاء عــراق مـزدهـر." ألن االصــدق ان يـقـول الــبـيـان ان

كون السياسية الخ". كون السني عقدوا اجتماعا لبحث شؤون ا سياسي ا
وهـذا مـا اكـدته بصـدق الـعبـارة الـتي تقـول ان االجـتـماع عـقـد "دفاعـاً عن حـقوق أهـلـنا
وجــمـهــورنــا" ثم تـقــول: "لـتــدارس ســبل إخـراج الــبالد من األزمــة الــراهـنــة وفق رؤيـة

مشتركة". 
ومع ان العبـارة االخيرة تشجع على امكانية واحتمال اخلروج من اخلندق الطائفي اال
ان البيـان ينتكس مرة اخرى حـ يشرع ببيان "ابـرز مقررات االجتماع" وهي: "إعداد
(=يـقـصـد غيـر الـسـنـة وهم االكراد ورقـة مشـتـركـة تُـعـرض على الـشـركـاء الـسـياسـيـ
والـشـيـعة) وتـتـضـمن رؤيـةً موحـدةً وأفـكـاراً حول الـشـراكـة بإدارة الـقـرار في الـدولة و
قـضـايـا اخملـتـفـ قــسـرا وإعـادة الـنـازحـ ومـراعــاة حـقـوق احملـافـظـات احملـررة في
كن ـبالغ الالزمة إلعـادة إعمارهـا." وهذه مطالـب حقة ال  وازنة الـعامة وتـخصيص ا ا
ـكون الـسني دون ان يـتطـرق البـيان الى ما التـغاضي عـنهـا لكـنهـا تعـبر عن مـطالب ا
كون الـعراقي" الغائب عن كل االجتـماعات الطائفـية او القومية كن اعتبـاره مطالب "ا

غلقة. ا
فيما يتـعلق بتشكـيل احلكومة لم يـتحدث البيـان عن حكومة اغلـبية او حكومـة جماعية

شاركة". وهذا هم اخر.  ا طرح مبدأ "الشراكة ال ا وا
د يـضم حتـالـفي تـقـدم والـعـزم وكـشف الـبـيـان انه "تـقـرَّر تـشـكـيل وفــد تـفـاوضي مـوحـَّ
لـلــتـفـاوض مع بـقـيـة الـشــركـاء" الـشـيـعـة والـكــرد طـبـعـا وهـذا تـكـريـس اخـر لـلـطـائـفـيـة
غـلقـة طائـفيـا او قـوميـا لم يفـكر السـياسـية. ذلك ان ايـا من االحـزاب او التـحالـفـات ا
حـتى االن بكسـر التـخوم الطـائفيـة والقـومية والـعمل عـلى تشكـيل حتالف وطـني يحمل
ـواطن وحتفظ سيادة العـراق وهيبة الدولة" رؤية وطنيـة حضارية حديـثة "تلبي حاجة ا
حسب العبـارة التي استخدمها البيان دون ان يشخص وقد وقع بأسر الرؤية الطائفية
ـكن حتـقـيـقه اال بـتــلك الـرؤيـة الـوطـنـيـة ـغـلـقـة ان هـذا االمــر ال  ا

احلضارية احلديثة. 
لالسف "مــا في حــدا احــسن مـن حــدا" كــمــا يــقــول اخــوانــنـا
اللـبنـانـيون في الـطبـقة الـسـياسـية الـتي تريـد الـبقـاء في منـصة

احلكم!
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رشح مستقل ,سيـكون حال مثاليا للخروج من احلالة توقع كثـير من الناخب أن منح الثقة 
ـتردية ,التي وصـلت إليـها العـملـية الـسيـاسية ,بعـد ان تصـدت كثـير من اجلـهات احلـزبية ا
شـكلة يـضاف إليه إلدارة الـدولة. لقـد غاب عن اذهـان البعض الـفهم الكـافي للتـعاطي مع ا
سـتقلـ هو بدايـة احللول ومفـتاحا لـتفكيك التـأثر بدعـايات خادعة ,تؤكد عـلى ان تصدي ا
ـتـصـدية, االزمـات التي يـعـاني مـنـها الـبـلـد.. نـاهيك عـن الشـعـور بـلزوم الـثـأر من الـطـبـقة ا
وضـرورة مـعاقـبـتهـا بـعدم الـتصـويت لـها ,بعـد ان لـعبت اإلشـاعـات دورا مؤثـرا في تـعاطي
ا هـو كمـاسبق ,ال يـعني إلـقاء تـصدرة لـلمـشهـد. إن وصف الـواقع  الـناخـب مع الـكتـل ا
ا يطالها من تصدية  صوت من جهة كما أنه ليس بالضرورة تبرئة للنخبة ا اللوم على ا
ـشهـد السـياسي الـتي أفرزته تـهم والتي أكـد الواقع ثـبوت بـعضـها بـقدر ما هـوقراءة في ا
انـتـخـابـات 10/10/ 202والـذي يـتــحـمل الـنـاخب الــعـراقي بـخـيـاراته اخلــاطـئـة خاللـهـا,

مسؤولية االنسداد الذي وصل إليه البلد.
ان فهم الناخب لـطبيعة النظام السياسي الـذي تدار به الدولة والذي يعتبر شكل احلكم فيه
من أهم مـخـرجـات العـمـليـة االنـتخـابـية _يـعـتبـر من أهم الـعـوامل الضـروريـة إلرساء قـواعد
احلـكم الرشيد ,بـعيدا عن احلـالة العـاطفيـة التي تتـحكم بـها االنفعـاالت الناجتـة عن أسباب
سحوقة ,والتي تشكل نسبة عدة ,أهمها التقصير في تهيئة مسببات العيش الكر للطبقة ا
ستقل ومن يـدفع بإجتاه منحه الثقة, رشح ا كن الـقول أن ا كبيرة من أبـناء الشعب. عليه 
ـا رافقـهمـا الشـعور قـد جنحـا في تغـييـر بوصـلة الـعمـليـة السـياسـية وعـرقلـة مسـارها ور
بنـشوة الـنصر لـبضـعة أيام ,تـمتـد من يوم االنـتخـابات إلى عـشيـة إعالن الكـتل الكـبيرة عن
ستقل نفسه في وضع ال يحسد عليه ,ب دخولها في مـعترك التحالفات.. وسيجد الـنائب ا
مثالـية الشعارات الـتي أطلقهـا في حملته االنـتخابية ,ونوعـية اخلطاب الذي تـبناه لكسب ود
اني يـعتـمـد لغـة األرقـام في تمـريـر أي صفـقة ,ومـعـياره اجلـماهـيـر من جـهة ,وبـ واقع بـر
األغلـبـية فـي إتخـاذ أي قـرار من جهـة أخـرى.  حيـنـها سـيـكون امـام خـيارين ,أحـدهـما أنه
ـنـفـعة ,وان كـانت بـعـيـدا عن دائرة سـيسـعى لـلـدخـول في حتـالف قـوي يضـمن له تـقـاسم ا
ـناصب ,وبـالـتالي ـشهـد في حـال الزمتـه حالـة الـزهد بـا ـراقبـة ا الضـوء.. وأألخـر يتـمـثل 
سيـرتدي نـفس الثـوب الذي عـاب على من سـبقـوه إرتداءه ,لتـبقى شـعاراته الـسابـقة مـعلـقة

باني وصفحات التواصل االجتماعي. على اعمدة الكهرباء ,وتزين جدران ا
ـستـقل وبـالغ في ـرشح ا الـكالم هـنـا مع الـنـاخب الـذي أجـهـد نـفـسه في الـتـرويج "لـوهم" ا
ـتـصـدية بـغض الـنـظر عن واقـيـة اإلدعـاء من عدمه فـهل بـانت مـعالم إبـراز مـثالـب الطـبـقة ا
ـستقل" لـقبة ني أنفـسنـا العيش فـيهـا حال وصول مـرشحك "ا احليـاة السـعيدة الـتي كنـا 
ثلك وتراقب أداءه ,وتعتـمد منـهجية صـادقة في معرفـة القوان ان?. هل ستتـابع من  البـر
صـلـحة الـتي ستـشـرع خلدمـتك? وهل سـتخـتلق األعـذار بـأن التـحالـف مع تلك اجلـهة ,هـو 
ـستقل ,بـعد ان بانت الـنوايا الـبلـد وخلدمة مـواطنـيه?.بعـد هذا يـحق لنـا أن نقـول جلمـهور ا
سـتور كيف كان مـذاق الطعم الذي إبـتلعتـموه? واخلدعة هل وكشف ا

أنطلت عليكم?
الـقـضــيـة لـيــست شـمـاتــة او تـشـفي ,بل هي حــسـرة وألم ,عـلى
سـنـوات ستـضـيع بـإنـتـظار أن نـحـسن خـيـارتـنا ,في مـحـاوالت

سار. قادمة لتصحيح ا
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في حـلــقـة من بـرنــامج (كالم الـنـاس) الـذي
تـــقــدمـه قــنـــاة (الـــشــرقـــيـــة) قــام بـــجـــولــة
اسـتقصائية الى مدينة الفاو التي تبعد عن
الـبصرة  110كم جـنوباً .. حـيث اشار مقدم
ومـعد الـبـرنامج عـلي اخلـالدي لـ( الـزمان )
الـتي رافــقت فـريق الـعــمل في الـفـاو ان(في
زيـارتنـا هذه للـفاو.. كـنا نـبحث عن مـعاناة
ومـشـاكل صــيـادي األسـمـاك هـنـاك  وكـذلك
ـــزارع احلـــنــاء عن اإلهـــمـــال الـــذي حلق 

دينة). الشهيرة جنوب ا
احملـطــة األولى كـانت بــزيـارة فـريـق الـعـمل
لـ(الـنگعـة) وهو مرسى الـزوارق وعلوة بيع
األســمــاك الــبــحــريــة الــشــهــيــرة بــالــعـراق
والـشـرق األوسط  حـيث الـصـيـادين كـانوا
ـتــلــكـون زوارق الــصــيــد الـكــبــيــرة الـتي
تـسمى ( الـلـنجـات ) وعددهـا كـان بالـسابق
أكـثـر من  1600 لـنج  وأصـبـح عـددها اآلن
بــــحــــدود  120 لــــنج .. وزوارق الــــصــــيــــد
الـصغيرة ( الطـرادات ) كان عددها أكثر من
 2000 زورق واآلن مـاتــبـقـى مـنـهــا حـوالي
 300 زورق .واوضـح اخلــــــــالـــــــدي( هـــــــذا
الـتـراجع بـعـدد الـلـنـجـات والـزوارق سـبـبـة
عـدم الـدعم احلـكـومي لـشـريـحـة الـصيـادين
بــالــفــاو  قــبل عــام  2003 كــان دعم وزارة
الـزراعـة جلـمــعـيـة صـيـد األســمـاك بـقـضـاء
الـفاو  من مكـائن للنـجات والزوارق وكذلك
شـبـاك الـصـيـد والـوقـود (زيت الـغـاز).وقال
أحـد أصــحـاب الـلــنـجـات (أبــو رضـا )وهـو
نـوخذة (ربـان الـسفـينـة) ان(اجلـميع يـعرف
معاناة الصيادين وأهمها  عدم وجود دعم
كـائن حـكـومي لـلـصـيـادين .. وعـدم تـوفـر ا
لـلنجات والـزوارق الصغيـرة وعدم تزويدنا
بـالوقود الكاز  جمـيع ماذكرته لكم نشتريه
من الـسوق السوداء) مـضيفاً (واآلن أصبح
تـواجدنا فـي مياهـنا اإلقـليمـية قـرب جنوب
الـفـاو .. بـسبـب مضـايـقـتـنـا من قبل زوارق

الدول اجملاورة). 
وحتــدث الـربــان أبــا عــلي لـ (كالم الــنـاس)
خالل جـولة بـحريـة على مـ لنج صـيد في
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 465 ملـيون دقـيقـة استـماع. وجاء
ـصـري مـحـمد ـركـز الـثـانـي ا في ا
حماقي مـحققًا  244 مليـون دقيقة
ــركـز الـثـالث الـرابـر فـيـمـا احـتل ا
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صري عمرو دياب طرب ا تصدر ا
قـائـمـة الـفـنـانـ األعلـى اسـتـمـاعًا
عـلـى إحـدى الـتـطـبـيـقـات اخلـاصة
بـاألغانـي خالل عام  2021 مـحـقـقًا
 465 مـلـيـون دقـيـقـة اسـتـماع. وفي
جتـربة هي األولـى له أتاح تـطـبيق
"أنـــغــامي" مـــعــرفــة أرقـــام ونــسب
ــغــنـيــ عــبـر حــسـاب اســتــمـاع ا
دقـائق اإلسـتـمـاع عـلـى مـدار الـعام
ولــــيس عــــدد مــــرات اإلســــتــــمـــاع
لألغـــــاني. ولـم يــــخـــــتــــلـف األمــــر
بالـنسبة لـدياب الذي تـصدر قوائم
االســتـمـاع عـبـر أنـغـامي في الـعـام
ــاضي أيــضًــا وفــقًــا حلــســابــات ا
ـرات وتـصـدرها اإلسـتـمـاع بعـدد ا
هـذا الـعـام وفـقًـا لـلـدقـائق مـحـقـقًـا

طالبتنا الـبحر قائال(ابرزمعاناتنـا تتمثل 
بـــحـــمــايـــتــنـــا من زوارق الــدوريـــات لــدول
اجلـوار وهم يشـددون عليـنا أوامـرهم بعدم
ـسير بعمق البحر   وكذلك نحن نشتري ا
الـوقــود الـكــاز بـالــسـوق الـســوداء .. حـيث
يصل سعر البرميل من  60الى  70 دوالر).
في احملـطــة الـثــانــيـة تــعـرفــنـا عــلى أنـواع
وأسـعـار األســمـاك في الــعـلـوة ( الــنـگـعـة )
حــيث  قــال تــاجــر األســمــاك احلــاج بـدران
(هــنــاك أنــواع عــدة من الـــســمك الــبــحــري
والـذي يجري بـيعة في ( الـنگعـة ) بواسطة
مـزاد يـبــدأ عـنـد الـســاعـة اخلـامــسـة فـجـراً
ويـنـتــهى عـنــد الـسـاعــة الـسـابــعـة وبـعض
األحـيـان تـصل لـلـسـاعـة الـعـاشـرة صـبـاحاً
يـنـتـهي الـبـيع). مــبـيـنـًا ان( الـفـاو تـشـتـهـر
بـأسماك الزبـيدي وبالهـامور وسمك اليودر
وسـمـك والـنــويــبي والــســمـان والــبــاســكـر
والـبرطام وحمـام اليود والـروبيان  وكذلك
األخـطــبـوط الــذي عــلـيه طــلب كــونه يـفــيـد
بــعـالج عــدة أمـــراض .. وأيـــضــاً ســـرطــان
الـبـحـر  وبـالـنـسـبـة لـلـزبـيدي هـنـاك حـجم
اجلـامبو وهـو الكـبير.. ويـوجد حجم وسط
ويـسمـى بالـسبـيـطي). فيـمـا  وأوضح بائع
األســـمــاك أبـــا أمــجــد (عـــمــلت بـــاألســمــاك
الـبحرية مـنذ أكثر من  30عـاماً وحلد اآلن 
وأســعـار األســمــاك جــيــدة في ( الــنــگــعـة )
أرخـص من أي مــــكـــــان لــــبــــيـع األســــمــــاك
بـالـعراق مـثالنـرى سعـر كـيـلوين الـزبـيدي
ـ  25 الف ديـنار .. أمـا سعـر سمك الـوسط ب

اليودر الكبير بـ  4 آالف دينار) .
ËUH « ¡UMO

من جـهـتـه بـ الـصـيـاد أبــا مـاهـر (الـدولـة
أتـعـبتـنـا جـيـداً .. الدعم مـنهـا لـنـا  الـعامل
الـذي يـطـلع بـحـر ويـبـقى بـالـصـيـد حـوالي
عـــشــرة أيـــام األجـــرة له هـي مـــائــة دوالر 
بــيــنـمــا الــكـثــيــرين تـركــوا الــعـمـل بـصــيـد
األسـماك والـتجـأوا  للـعمل في مـينـاء الفاو
الـكبير والبـعض عمل في مساطـر العمالة 
ويـتــقـاضــون أجــرة الـعــمل لـلــيـوم  25الف
ديـنار   وتركهم الـعمل على لنـجات الصيد
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"ويــجـز" بـ  155 مــلــيــون دقــيــقـة 
ـركـز الـرابع الـسـيـدة وجـاءت في ا
فـيـروز مـحـقـقة  141مـلـيـون دقـيـقة
اسـتــمـاع. ودخـلت بـعض األسـمـاء
األعلى ألول مـرة قـائـمـة الـتـوب  10
استـماعًـا في "أنغـامي"  مثـل تامر
ـــر كـــز حــــســـني الـــذي جــــاء في ا
اخلامس بـ  133مليون دقيقة وفي
ـركز الـسـادس جاء رامي صـبري ا
بـ  126دقــيــقــة بــيــنـمــا جــاء وائل
رتبـة السـابعة بـ 109 كفـوري في ا
دقـيقـة  ويلـيه نـاصيف زيـتون في
ركـز الـثامن بـ  97مـليـون دقـيـقة ا
بـيـنـما جـاء مـحـمود الـعـسـيلي في
ـــركــز الـــتـــاسع بـ  97 مـــلـــيـــون ا
ـــرتـــبــة الـــعـــاشــرة وأخــيـــراً في ا

نانسي عجرم بـ  93 مليون.

وكـان لـلـبرنـامج لـقـاء مع عـدد من الـوجـهاء
بـالـقــضـاء حــيث قـال الـوجــيـة أبـا مــحـمـد
(الـفاو مهملـة وتركت بعد أعمـارها وبنائها
فـي عـام  1989 الــشــارع الـــرابط الــبــصــرة
بــالـــفــاو وطــوله  110 كم تــبـــلــيـــطــة قــد
وحـــدثـت في تـــخـــســـفـــات وحـــفـــر وكـــثــرة
ــؤســـفــة فـــيه  الـــقــضـــاء فــيه احلـــوادث ا
يناء مـردودات أقتصادية ماليـة كبيرة من ا
ـرفـأ الــنـفـطي وعــلـوة األسـمـاك الـكـبــيـر وا
ومـزارع احلناء  نـطالب من احملافظ لـلنظر
بـطلبنا بتعبيـد الشارع العام) . أما الوجية
أبـا يـوسف الـدوســري فـقـال( نـطـالب مـديـر
رور مـرور الـبصـرة بـتـكـليف أحـد ضـبـاط ا
بـعمـليـة الكـشف عن الدراجـات والسـتوتات
لـغرض تسـجيلهـا في مركز الـقضاء  وعدم
جلـوء أصـحـاب الـدراجـات لـنـقل دراجـاتـهم
بـواسطة سيارات الـبيكاب واألجـرة العالية
ـتلك الـدراجة الى الـتي تكـلف كل شخص 
 75 الف ديـنـار) . وأختـتم الوجـبـة أبا عـبد
ـد الـله قـائال(تـركـنـا الـزراعـة هـنـا بـسـبب ا
ـلحي الـقـادم للـفاو من اجلـانب اإليراني  ا

ومـخاطر البحـر وأعمالهم التي عـملوا فيها
هي أيـضاً قريبة على أهـاليهم)  موضحاً ان
( ســعــر الــلـنـج هـو  500 مــلــيــون ديــنـار ..
وسـعـر بـرمـيل الـوقـود الـكاز يـصل الى 85 
الف ديــنــار  والــلــنـج في كل رحــلــة صــيــد
يـحتاج الى  20بـرميل وقود أي بكـلفة تصل
الى مــلـيـون و 700الف ديـنــار فـقط لـلـوقـود
وزيــوت احملـرك والــطــعـام والــثــلج تــصـبح

تكاليف كل رحلة للبحر مليوني دينار ).
وفي لـقـاء لـ(كالم النـاس) الـضابط الـبـحري
بـشـركـة صـيـد األسـمـاك الـسـابـقـة أبـا راشد
اوضح  (لـدي من اخلـدمـة حوالي  48 عـامـاً
ولم أحـــصل أنـــا وزمالئي الـ  400 مـــوظف
سـابق بـتـلك الـشـركـة  بـعـد تـوقف الـشـركـة
ـذكورة أنهت تلك الشركة عملنا وأصبحنا ا
بال رواتب أو تــقــاعــد  بـرغـم مـراجــعــاتــنـا
ـتــكـررة في مــقـر وزارة الــزراعـة .. وحـتى ا
خـاطــبـنــا رئـيـس الـوزراء ووزيــر الـزراعـة 
لـكـننـا لم نـرى الـرد مـنهـم .. واليـوم نـنـاشد
ـسـؤولـ عـبــر قـنـاة الـشـرقـيـة  ونـأمل أن ا

ناشدة للحكومة). تصل هذه ا

مـصب نهر الـكارون اإليراني الـذي كان قبل
اء فـيه عذب ويخـفف ملوحة عـدة سنوات ا
مـياة شط العرب  لكن اجلانب اإليراني في
عام  2009 أغـلق مصب نـهر الـكارون وفتح
احلـة ويصبـها في قناة شط مـبزالً للمـياة ا
ــلـوحــة في الــفـاو الـعــرب ويــزيـد نــسـبــة ا
ـــعــامـــر والــدواســـر والــدورة واخملــراك وا
والـفداغـيـة حتى مـن جهـة الشـط في ناحـية
الـسيـبة الـتي تبـعد عن الـفاو شـماالً ب 50 
كم). وفي خـتـام احلـلـقـة كـانت هـنـاك زيـارة
الى مـزارع احلناء الـشهيـرة . وب صاحب
مـزرعـة احلــنـاء أبـراهـيم أبــا حـسن ( كـثـرة
نـسـب األمالح الــقـادمــة من مــبــزل لـلــمــيـاه
ـاحلـة قـرب نهـر الـكـارون اإليـراني  الذي ا
ـلـوحـة بـشـط الـعـرب تـرتـفع جـعل نـســبـة ا
ـغـروسـات لـلـحـنـاء وحـتى وتـقـضي عـلـى ا
قـتل أشجـار النـخـيل  مع العـلم نحن نـقوم
ـاء الـعــذب لـسـقي اشـجـار بـشـراء تـنــاكـر ا
الـنخيل وأشجار احلناء وأرواء احليوانات
كــذلك) . مــوضــحــا ان
(أشـــجــــار احلـــنـــاء
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ـالية يحاضر مساء دير التـنفيذي لسوق العراق لألوراق ا ا
الـيــوم الـسـبت في الــورشـة االقـتــصـاديـة االفـتــراضـيـة الـتي
يـنــظـمـهــا مـنـتـدى الــزوراء االقـتـصــادي حتت عـنـوان (سـوق
ــالــيـة - االســتـثــمــار والـتــداول- االسـهم الــعـراق لالوراق ا

والسندات).
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اخملــرج الـــعــراقـي تــضـــيــفه قـــنــاة
(الــشــرقـيــة) مــســاء غــد االحـد مع
ـمثـلـة كلـوديـا حـنا ضـمن بـرنامج ا
(اطــــراف احلــــديث) الــــذي يــــعـــده
ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي

ويخرجه حيدر االنصاري.
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وسيـقي السوري قاد فرقة ربيع جرمانا في عزف عدد من ا
ـركز ـوسـيقـيـة في حـفل التـكـر الـذي نظـمه ا ـقـطوعـات ا ا
سابـقات دولية الـثقافي فـي كفر سوسـة لألطفـال الفائزيـن 

للحساب للذهني.
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تحـدث الرسمي جلائـزة اوروك الدولية ي العـراقي ا االكاد
اعـلن ان الـلجـنـة الـعلـيـا لـلجـائـزة ضـيفت يـوم امس اجلـمـعة
ـصـري يـاسـر علي مـاهـر وكـرمـته بحـفل اسـتـقـبال الـفـنان ا

اقيم في احد فنادق العاصمة االردنية عمان.
w− œ«uÐ Z¹—√ 

االديـبـة الـسـوريـة اشـرفت عـلى ورشـة الـعـمل الـتـخـصـصـية
لــلـشــبـاب في مــجـال الــكـتــابـة اإلبــداعـيــة ألدب الـطــفل الـتي
ـركز أقـامـتهـا مـديـريـة ثقـافـة الـطفـل في وزارة الثـقـافـة في ا

الثقافي بأبو رمانة.
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الشـاعـر العـراقي يوقع مـجـموعـته الشـعـرية (غـزل في امرأة
) مساء الـيوم السـبت في جناح مـنشورات جتاوزت األربعـ
ـعرض الـعراق االحتـاد العـام لألدبـاء والكـتّـاب في العـراق 

الدولي للكتاب.
W³ UA  5 √ tK «b³Ž

ـقـارنـة في كــلـيـة األمــيـر احلـسـ بن أسـتـاذ الــسـيـاســات ا
الثاني لـلدراسات الدولـية باجلـامعة األردنيـة صدر له كتاب
بـعنـوان (الـدولة األردنـيـة التـأريخ والـسيـاسة 1921-2021)

يقع في زهاء  600 صفحة من القطع الكبير.
rýU¼ ”U³Ž rK

ـوهــبـة الــريـاضــيــة في كـربالء  حــاضـر ــوظف في قــسم ا ا
افتراضيا في ندوة اقامها قسم االعالم واالتصال احلكومي
في وزارة الـشـبـاب والريـاضـة العـراقـيـة بعـنـوان (الصـحـافة

االستقصائية).

رقـصــة قـدّمــتـهـا راقــصـة يــهـوديـة
ــــلك تــــســــمـى ســــالــــومـي أمــــام ا
لكة هيرودس بتحريضٍ من أمها ا
هـــيــروديــا).ويــعــيــد حــرب إنــتــاج
الـرواية الـتاريـخـية عـبر إسـقاطـها
عــلى الـلــحـظــة الــراهـنــة ويـوظّف
الـعمل أغـاني وطنـية حـديثـة تؤكّد
ـواجـهة ـكـان  صـمـود أصـحـاب ا
ــاضي واحلــاضــر أعــدائــهم في ا
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اسـتــعـرضت مــسـرحــيـة ســالـومي
ــاضي الـــتي عُـــرضت الـــســبـت ا
شيني على خشبة مـسرح أسامة ا
فـي عــمّـــان مـــحـــطّـــات من تـــاريخ
األردن زمن احلــــارث الـــرابـع مـــلك
سرحية لكـة بترا.وا األنباط في 
التي حصل نـصّها عـلى جائزة في
مـسـابــقـة مـئـويــة الـدولـة األردنـيـة
الــتي أطــلــقـــتــهــا وزارة الــثــقــافــة
االردنـيـة مـطـلع الـعـام احلـالي من
تـــألـــيـف وإخـــراج حـــكــــيم حـــرب
وتــمــثــيل عــبــيــر عــيــسى جــمــيل
براهـمة شام الدبـس محمـد كيمو

ومحمد عيسى. 
وقــال حــرب في تــصــريح لــوكــالــة
ـــلـــحـــمــة األنـــبــاء األردنـــيـــة إن (ا
الـدرامـيـة سـالــومي تـتـنـاول قـصـة
حدثت عـلى أرض األردن قـبل ألفيْ
عــام وحتـديــداً في قــلـعــة مــكـاور
حــ قُــطع رأس الـنــبي يــحـيى بن
ـعـمــدان) مـقـابل زكـريــا (يـوحـنــا ا

الـعــرض عـدد كـبــيـر من اجملــامـيع
والــراقـــصـــ وأســنـــد تـــصـــمــيم
الــكـيــروغــرافـيــا إلى آني كــزريـان
البس والديـكور إلى فكـرية أبو وا
ـوسـيـقى من تـألـيف قـمر خـيط وا
ــاهـر بـدوان وتــصــمـيـم اإلضـاءة 
جـريـان وهـندسـة الـصـوت لـسيف
اخلاليـلـة ومـسـاعـد اخملـرج أحـمد

الدهشان.

كـمـا يـلـجأ إلـى كسـر الـبـعـد الرابع
مثل إلى صالة من خالل دخول ا
الـعـرض عــنـد افـتـتــاح كلّ مـشـهـد
ومن ثم يــصـعــدون إلى اخلــشــبـة
إلـى جـــــــــــانـب الــــــــــلـــــــــــوحــــــــــات
االسـتـعـراضيـة ومن بـيـنهـا لـوحة
ـــلك احلـــارث الـــرابع إلى دخــول ا
ـســرح عـلى ظــهـر الـفــرس ضـمن ا
أداء غـــنـــائي راقص.ويـــشـــارك في
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ـصريـة شـيرين طـربـة ا أطـلق مـغردون حـمـلـة تضـامن واسـعـة مع ا
ا أثـار جدال عبـدالوهـاب عـقب ظهـورها في حـفل حـليـقة الـرأس 
ـــظــهـــر اجلـــديـــد.وردت شــيـــرين عـــلى االنـــتـــقــادات عن أســـبـــاب ا

واالفـتراضات الـتي وُجهت إليـها عبـر تويتر سـائلة جـمهورها
اذا تفـترضون األسوأ?). وكانت عبدالوهاب قد أحيت )
حفـال غنـائيـا في الـعاصـمـة اإلماراتـيـة أبو ظـبي يوم
اجلــمـــعــة وتــطـــرقت خالل احلـــفل إلى هـــيــئـــتــهــا
اجلــديــدة قــائــلـة (أتــمــنـى أن تــتــقـبــلــوا شــكــلي
اجلـديـد). وعـبـر مـواقع الـتواصـل االجـتمـاعي
أطـلق مغـردون وسـومـا لـتعـبـريـهم عن دعـمهم
للـفـنـانـة رافـضـ االنـتـقـادات التـي وجهت
ــا وصــفــوه عــفــويــة لــهــا ومــشــيــدين (
ـصــريـة وقــربــهـا من وصــدق الــفـنــانــة ا
قـلوب جـمـاهـيرهـا). واسـتخـدم مـغردون
وســــــــوم #كــــــــلــــــــنــــــــا_شــــــــيــــــــرين و
#جـمـيـلـة_يـا_شـيـرين.ودافع مـغـردون
عن حــريــة شــيــرين بــاتــخــاذ قــرارات
تخص جـسدها مـنتـقدين مـا وصفوه
بـالـ (مـجـتمـع الذكـوري الـذي يـفرض
على النـساء مظـهرا معـينا).كـما عبّر
إعالمــيــون ومــشــاهـيــر عـن دعـمــهم
لـعــبـدالــوهــاب مـؤيــدين (قـراراتــهـا

الشخصية واجلريئة).

تـفــ اآلخـرين بــشـخـصــيـة ســاحـرة وحتـسن تــدبـيـر
الية.رقم احلظ  9. أمورك ا
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تــشــعــر الــيــوم بــاحلــيــويــة وتــنــعم بــالــهــدوء و تــخف
الضغوط.رقم احلظ 2.

Ê«eO*«

 تفكـيرك الهاديء سبب في اتخـاذ قرارات سليمة في
هنية. حياتك الشخصية وا

—u¦ «

ال تـــدع الــيــوم انـــفــعـــاالتك تــتــحـــكم في تـــصــرفــاتك
وتعقل.رقم احلظ  5.

»dIF «

تـشـعـر بـانــخـفـاض طـاقـتك.. اعـمل في صـمت واهـتم
بصحتك .رقم احلظ 8.

¡«“u'«

 قد تـبدو اليـوم محددا في رأيك لـكن ال ترفض الرأي
اآلخر.

”uI «

حـاول أن تأخـذ قسـطا وافـرا من الراحـة. يوم الـسعد
االربعاء.

ÊUÞd «

اتـبع بـصيـرتك وإحسـاسك وال تـخف من اتخـاذ قرار
مصيري لك ولعائلتك.

Íb'«

هم أن تعمل بعيدا حاول التحكم في انفعاالتك ومن ا
عن العيون.

bÝô«

جتـد مــتــعــتك في الــقـراءة واالضــطالع وتــدق أبـواب
عرفة بشغف. ا

Ë«b «

ن يــحـبـونـك وتـعـيــد اكـتـشــاف الـعـالم حتـاط الــيـوم 
معهم. رقم احلظ 7.

¡«—cF «

فرصـة جـيدة لـتنـمـية أعـمال وزيـادة مـدخرات. وتـملك
وسائل التقدم.

 u(«
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أوجـد معـاني ومرادفات
الكـلمات أفقـيا وعموديا
حـــــسب الـــــتــــســـــلــــسل

الرقمي:
 1- العاب أطفال

 2- بغض
 3- اعتذار

 4- قسمه الى نصف
 5- مادة منكهه

 6- في ريعان الصبا
 7- نحمله في االسواق

 8- يهدأ ويستقر
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عـــام 2018 وجـــهت لـي دعــوة من قـــبل االحتـــاد الـــعــربي
ـكـرم الـ  15 الـذيـن  اختـيـارهم لـلـتـطـوع باني أحـد ا
من كـل بلدان الوطن العـربي بجائزة سمـو الشيخ عيسى
ال خــلـيـفــة لـلـعــمل الـتـطــوعي لـعـام 2018 كــوني أسـست
ـان الــطـفل الــعـراقـي) و (جـائــزة الـعــنـقــاء الـذهــبـيـة (بــر
الـدوليـة) و (مؤتمـر القـمة الثـقافي) و(اجلـمعيـة العـراقية
لـلـتـسـامح والالعـنف ) وكل الـذين حـضـروا الـتـكر
ارسـلتهم دولهم بصيغة ( ايفاد ) وهي فخورة بهم
ـنــجـزهم الـذي تـخـطى حـدود اوطـانـهم... و
ــمـلــكــة الـعــربـيــة الــسـعــوديـة عــلــمـا ان ا
لك فهد رشـحت سمو األمير محمد بن ا
ودولـة اإلمـارات رشحت وزيـر التـسامح

هم .  لهذا التكر السنوي ا
ـلــكـة الــبــحـرين امــا انــا ذهـبت إلـى 
عـلى حـسـابي اخلاص بـعـدما تـيـقنت
تــمـامـا التـوجــد اي وزارة مـؤمـنـة او
لـديـهـا االسـتعـداد تـبـني مـا اسـسته
مـن إجنـازات ثـقـافـيـة وإنـسـانـيـة في
ــفــارقــات مــديـــنــتي و وطــني. ومن ا
ي بـالـضبط اجلـمـيـلـة وفي يـوم تـكـر
ـشـرف الــتـربـوي الـسـيـد (غــيـبـني ا
(ب) عـلما ان مـدير االعدايـة أخبره
بــأنـني قـدمـت عـلى اجـازة من أجل
شرف) حـضور حفل الـتكر لـكن (ا
ــا لي أصــر عــلى أن ( يــغــيــبــني) تــكـر
ولـكن بـطـريقـته اخلـاصـة .... وحيـنـمـا وصلت
ــلــكــة الــبــحـريـن وعـرفــوا اني وصــلت عــلى
نــفــقــتـي اخلــاصــة ( اســتــغــربــوا ) وحــاولـوا
مـعــاجلـة هـذا اجلـرح بـإضـافـة أسـبـوعـا عـلى
مـدة اقــامـتي مع سـائق وسـيـارة لـكي اتـعـرف
اكـثــر عـلى تـراث الـبـحـرين وامــكـنـته الـثـقـافـيـة
فـكانت جوالت ونشاطات ثقافـية جميلة التنسى
مـنهـا لقـاء مهـما مع سـمو الـشيـخة مـي اخللـيفة
وزيـرة الثقـافة   الشيء اجلمـيل باألمر ان بعض
ـكــرمـ اخــبـروني بــعـد من تــعــرفت عـلــيـهم مـن ا

عودتهم كان ينتظرهم استقباال
رسـمـيـا من قـبـل دولهـم احـتـفاء
ــهم. امــا انـا عـدت بــهم وبـتــكـر
إلـى وطــــني غـــــريــــبــــا عــــلى أرض

طار. ا

…—uB « Y¹bŠ
نـصرم  كادر بـرنامج (اسـتراحـة الظـهيـرة) الـذي كان يـعرض في ثـمانـينـات القـرن ا

تقد امل طه ومحمد حس عبدالرحيم.

حتب األجــواء احلــارة واألرض الــرطــبــة ..
وحـناء الـفاو مـفـضلـة عن احلنـاء في الدول
الــتي تــزرعــهــا  وخــرط أوراق احلـنــاء من
أغـصانـها تقـوم به النـساء وبـعد تـركها في
مـناطق تـوجـد فيـها الـشمـس تنـشر هـناك 
ــروحـة وتــرفع لــداخل غــرفــة حتت هــواء ا
وبــــعـــدهـــا نـــرسل األوراق الــــيـــابـــســـة من
مـحــصـول احلـنــاء لـلــطـحن ونـحــصل عـلى
أفضل إنتاج للحناء  واحلناء اليوجد فيها
غش جتـاري كونها تسجل عـلينا ونحن قلة
من يــعـمل بــزراعــتــهــا ). وقـبل مــغــادرتــنـا
جـنوب الفاو منطقة مـزارع احلناء  التقينا
شـاعـراً شــعـبـيـاً مــعـروفـاً في قــضـاء الـفـاو
ويـدعى الـشـاعـر سالم حـمـود الـذي قـرأ لـنا

بعض القصائد من الشعر الشعبي.
فــريق عــمل الــبــرنــامج مــؤلف مـن :األعـداد
والـتـقد : عـلي اخلـالـدي  مخـرج مـيداني
ـصـور : ا ومـديـر تـصـويـر : عـمـر اجلـابـري
ــفــرجي  Drone عــلـي الــطــرفي أســامـــة ا
ـتـابـعـة الـصـحـفـيـة : سـعـدون اجلـابـري ا

مونتاج : عمر مظفر وأدريس الكعبي.

عمرو دياب
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U½Ë—uJÐ WÐUB  gOK¹≈
{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -  أعــــلـــنت
ـيـة بــيـلي أيـلـيـش إصـابـتـهـا الــنـجـمـة الــعـا
بــفــايــروس كــورونــا وقــالت (إنــهــا ال تــزال

تعاني من آثار جانبية).
تاعب التي سبـبتها لها وكشفت أيضًـا عن ا
الــشــهـرة في سـن صـغــيــرة وصـدمــتــهـا من
ـلقاة على عاتقـها كلما تقدمت سؤوليات ا ا
في الــعـمــر. وأوضــحت في حــديـثــهــا ضـمن
بـرنـامج إذاعي  أن (حـالـتــهـا كـانت خـطـيـرة
وكــادت تــمـــوت) وعــبــرت قـــائــلــة (أريــد أن
أوضـح أن الـسـبب فـي أنـني بـخــيـر اآلن هـو
الـــلـــقـــاح). وكـــذلك أشـــارت إيـــلـــيش الى أن
ـوســيـقي (الـلــقــاح أنـقــذ حـيــاة شـقــيــقـهــا ا
فيـنـيـاس أيضـاً وأنـقـذ والـدها وأصـدقـائـها

أيضًا من انتقال العدوى إليهم).
ية نعومي كامبل تألقت عارضة االزياء الـعا
الـبـالغـة من الـعـمر  51 عـامـاً عـلى الـسـجادة
احلمـراء في خـتـام مـهـرجـان الـبـحـر االحـمر

ـاضي الـســيـنـمــائي االسـبــوع ا
بـجـدة اذ ارتدت فـسـتـان مرصع
باجلـواهر وغـطت اكتـافهـا بشال
ابـيض شفـاف. وضعت مـاكيـاجاً
عـلى عـيـونهـا سـمـوكي ووضعت
االكـســسـورات لــتـزين لــبـاســهـا.
وتــركت شــعــرهــا مــنــسـدالً عــلى

كتفيها.
ـسـؤول كـمــا اخـذت الـصـور مع ا
ـــهــرجــان مــحــمــد الــتــركي. عن ا
واسـدلت الـسعـوديـة السـتـار على
ـهــرجـان االول ـهــرجـان  وهــو ا ا
ــمــلــكــة الــعــربــيــة مـن نــوعه في ا
الــسـعــوديـة. حــضــر حـفل اخلــتـام
الـعـديــد من جنـوم الـعــالم الـعـربي
امـــثــال يــاســـمــ صـــبــري بــاسل
خــيـاط ودرة الــتــونـســيــة وصـفــيـة

العمري.
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في خـضم الـصـعـوبـات الـتي تـواجـهـهـا مـفـاوضـات
ـتـحدث االتـفاق الـنـووي مع إيـران في فيـيـنـا كان ا
اخلـاص لــلـبـنــتـاغــون يـنــبه الى خــطـورة الــطـائـرات
توافرة إليران. في سيّرة والقدرات الـصاروخية ا ا
وقت أعـلن الـناطق بـاسم اخلـارجيـة االيرانـية رفض
بالده النـتقادات بـيان قمـة الرياض لـلدول اخللـيجية
بـشـأن الـسـياسـيـة الـعـسـكـريـة في مـجـال الـتـسلـيح
والــصـواريـخ. بـوصــلـة االهــتـمــام نــحـو الــصـواريخ
والـطــائـرات اإليـرانـيـة بـاتت دقـيـقـة وواضـحـة وهي
يزان األمـني للخليج ذلك ان حقيـقة مستـحقة في ا
ـمـر الـبـحـري وشريـان الـنـفط ومـضـيق هـرمز أمن ا
كــلــهــا خــاضـــعــة  لــتــأثــيــرات مــبــاشــرة من الــقــوة
الـصـاروخـية اإليـرانـيـة  ولن يـكون لـلـعـامل الـنووي
أي تـأثــيــر في مــجــال الــنـفــوذ اإلقــلــيـمـي والـدولي
الســيــمـــا اذا لم يــتم اإلعالن صـــراحــة عن امــتالك

سالح نووي ذات يوم . 
ـنـطــقـة مـقــبـلـة عــلى احـتــمـاالت فـتح صــفـحـة اذن ا
جـديــدة هي الـسالح اإليـراني الــصـاروخي خـاصـة
صالح أمـريكيـة او سعودية في الذي اثـبت تهديـده 

خالل السنوات الثالث األخيرة. 
لـكن الطـامـة الكـبـرى ستـقع إذا فـشلت مـفـاوضات
االتفـاق الـنووي في فـيـينـا وعـاد كل طرف ادراجه
وهـنا لـيس بـالـضرورة ان تـقع احلـرب ولـكن هـناك
مـــا أشــد مــنــهــا مـن خالل ســبــاق تــســـلــيح يــنــاور
االستـهـداف من قبل أمـريـكا وإسـرائـيل الى جانب
إصرار مضاف على توسيع دائرة النفوذ اإلقليمي
على اعتبار ان الورقة النووية احترقت ولم يعد لها

وجود او محاذير. 
دول اخلــلــيج في قــمــة الــريــاض تــوقــفت امــام هـذا
ـكـن ان تسـعى الـى عودة االحـتـمال فـهي دول ال 
نطقة لـيس ألنّها ال تمتلك إمكانات ان احلرب في ا
تــكــون طـرفــاً في الــصــراع ولـكـن ألنَّ مـصــاحلــهـا
ستتـأثر ولن يـكون لـها حيـاة طبـيعـية في أي شأن
وهـنا سـتتـساوى في تـلقي الـضرر مع ايـران ألنهم

جميعا سيكونون حتت سقف أجواء غير طبيعية. 
ال تزال ايران تمتلك أوراق لعب اكثر من سواها. 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7149 Saturday 18/12/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7149 السبت 13 من جمادى االولى 1443 هـ 18 من كانون االول (ديسمبر) 2021م

{ مــيــامي-(أ ف ب) - طــلب طــاقم
طــائـرة تــابـعــة لـشــركـة "يــونـايــتـد
إيـرالينز" من أحد الركاب مغادرتها
قــــبل إقالعــــهـــا من مــــطـــار فـــورت
لـودرديل بوالية فلـوريدا نظراً إلى
ـثـابة أنـه كان يـضع عـلى وجهه 
كـمامـة سرواالً داخلـياً نسـائياً من
صــنف "ســتـريــنغ" عـلى مــا أفـادت
وســائل إعـالم مـحــلــيــة اخلــمـيس.
وأوضـح الــرجل الــبــالغ  38 عــامــاً
لــقــنـاة "إن بي سي 2  احملــلــيـة أنه
أراد بـذلك إثبـات "سخافـة" التـدبير
الـــقـــاضي بـــإلـــزام الـــركـــاب وضع
كـــمــامـــات داخل الـــطــائـــرة اتــقــاءً
لـــكــوفــيــد- 19وفـي الــوقت نـــفــسه
الــســمــاح لــهم يــنــزعــهــا لــتــنــاول
ـشـروبــات.في مـقـطع ــأكـوالت وا ا
فـيـديـو صـوّره راكـب آخـر لـلـحادث
الــذي حـصل األربـعـاء ظـهـر أفـراد
الـطاقم وهم يـبلغـون الرجل بأنه ال
يـســتـطـيع الـبـقـاء في الـطـائـرة إذا
أبــقى الــســروال عـلى وجــهه فــمـا

كـــان مــنـه بــعـــد جــدل إال أن تــرك
. وقارن الرجل نفسه مقعده صاغراً
ــــقــــابــــلــــة مـع "إن بي سي 2 فـي ا
بـاألمـيـركـيـة من اصل إفـريقي روزا
بـاركس الـتي تـعـتـبـر رمـز الـنـضال
ــــدنــــيــــة في مـن أجل احلــــقــــوق ا
ـــتــــحـــدة إذ رفـــضت الــــواليـــات ا
عــــــام  1955 الـتخـلي عن مقـعدها
فـي حـافــلـة لــرجل أبــيض وفق مـا
ـرعـية كـانت تـقـضي به الـقوانـ ا
اإلجـراء وقـتـذاك.وقـال بـجـديـة "في
هـذا البلـد كل تغييـر حصل بفضل
". وأضــاف أن أشـــخـــاص عـــاديـــ
"روزا بـــاركس لم تـــكن مـــشــهــورة"
ومـع ذلـك "غــــــــيـــــــــرت مــــــــجــــــــرى
الـــتــاريـخ".وأوضــحت "يـــونــايـــتــد
إيــراليـنــز" في بـيــان أن الـراكب "لم
تـثلًـا للـتعـليـمات الـفدرالـية يـكن 
بــوضع كــمــامــة" مــضــيــفـةً "نــحن
شكلة عاجلـته ا ـتنون لطاقـمنا 
عـــلى األرض قــبل اإلقالع وجتــنب

أي اضطراب محتمل في اجلو".

{ لنـدن-(أ ف ب) - لـقي أربعـة أطـفال
مــصـرعــهم مــسـاء اخلــمـيـس في حـريق
ــنـــزل في ســاتـن الــضـــاحــيــة انــدلـع 
اجلنوبـية لـلندن بـحسب مـا أفادت فرق
اإلطـــــفــــــاء وشــــــرطــــــة الـــــعــــــاصــــــمـــــة
ـسؤول الـبريـطـانـية.وقـال روب شـيبـرد ا
في شـرطـة سـكـوتالنـديـارد في بـيـان إنّ
ســــبـب احلــــريق الــــذي انـــــدلع قــــرابــــة
الـســــاعـة 19:00 (بـالــتـوقـيــتـ احملـلّي
ـي) ال يـزال "مــجـهــوالً " و"ســيـتم والــعـا
الـتـحـقـيـق فـيه".من جـهـتـهـا أعـلـنت فـرق
اإلطـفـاء أنّ عـنـاصـرهـا وجـدوا أنفـسـهم
حـال وصـولـهم إلى مـوقع الـكـارثـة أمـام
"نــيــران شـديــدة" تــلــتــهم ســائــر أنــحـاء
ـبنى.وأضافت أنّ الـطابق األرضي من ا
عنـاصرها دخلـوا وسط النيران مزوّدين
بـــأجــــهــــزة تــــنـــفّـس خـــاصــــة وأعــــتـــدة
ثل هـذه األوضاع وتـمكّـنوا مـخـصّصـة 
مـن إخــــــراج األطـــــفــــــال األربــــــعــــــة من
ــنـزل.وفــور إخـراجــهم تــلـقّى األطــفـال ا
إســعـافــات أولـيــة في مــوقع الـكــارثـة ثم
نُـقلـوا إلى مـستـشـفيـ في جـنوب لـندن
حيث أُعـلنت وفاتهم.وقالت الـشرطة إنّها
تعـتـقـد أنّ األطـفـال القـتـلى يـنـتـمون إلى
نفس الـعائلة مشـيرة إلى أنّها لم توقف
أحــــــداً حــــــتـى الـــــــســــــاعــــــة فـي هــــــذه
الـقضـيـة.وشـارك حوالي سـتـ إطفـائـيا
وثـــمـــانـي عـــربـــات إطـــفـــاء في إخـــمـــاد

النيران.
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