
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport) طبعة العراق 

t «dÞ√ W —UA  ÊËœ W uJŠ qOJAð bF³² ¹ wIO M² « —UÞù«

»U ²½ù Î«œÒb×  bŽu  ôË wÝUOÝ  U³Ý

  ‚«dF « fOz—
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ÊU e « ≠ qOÐ—«

يــعـيش الــعــراق مـرحــلـة ســبـات
سـيـاسي بـعـد جتـاوز الـتـوقـيـات
الـــدســتــوريــة النـــتــخــاب رئــيس
اجلـمـهـوريـة نـتـيـجـة عدم تـوافق
عنية على اختيار مرشح الكتل ا
تسوية لـلمضي باالسـتحقاقات 
وتـشكـيل حـكـومـة التي اسـتـبـعد
االطـار التـنـسيـقي والدتـهـا ما لم
تــشــارك فـيــهــا اطــرافه في وقت
يـــــعـــــتـــــزم االحتـــــاد الـــــوطـــــني
الكـردستاني عـقد اجـتمـاعاً على
ـســتـوى الـقـيــادي والـسـيـاسي ا
لالتفاق عـلى تقـد مرشح واحد
ــــنـــصب ـــكــــون الـــكــــردي  مـن ا
الـرئـاسـة  بـهـدف فـتح االنـسداد
الـسـيـاسـي الـداخـلي بـ الـقـوى
الـكرديـة.وذكـر الـقيـادي بـاالحتاد
غياث سورجي في تصريح امس
ــكــتب إن (اجملــلس الــقــيــادي وا
الــســـيــاسي بــاالحتــاد ســيــعــقــد

اجــتـــمــاعـــاً بــرئـــاســة الـــرئــيس
ناقشة شترك بافل الطالباني  ا
آخـر التـطـورات التـي بحـثـها مع
ــــقــــراطي رئــــيـس احلــــزب الـــد
مسعود الـبارزاني للوصول الى
رشح واحد حل بشأن اخلروج 
ــنــصب رئــاســة اجلــمــهــوريــة)
ـنــاقـشــات الـراهــنـة وتــابع ان (ا
ــنـصب فـقط تـنــصب عـلى ذلك ا
وبـــعــد حـــسم ذلك االمـــر ســـيــتم
مــنـــاقـــشــة مـــســـألــة احلـــكـــومــة
االحتادية اجلديدة) الفتا الى ان
(مــبـــادرة اإلطـــار الـــتـــنـــســيـــقي
االخـــيـــرة جــيـــدة ومـــرحب بـــهــا
ـنــاسب لـفـتح وجـاءت بــالـوقت ا
ـفاوضـات مع الـكتل باب عـودة ا
الـــســــيــــاســـيــــة وعــــلى جــــمـــيع
األصعدة). وكان مصدر قد كشف
عن تفاصـيل االجتمـاع الذي عقد
في مـــصـــيـف صالح الـــدين بـــ
الـبـارزاني والـطـالبـاني.وقـال في
تـصـريح  إن (الــطـالـبـاني عـرض
عـــلى الـــبـــارزاني االتـــفــاق عـــلى

مـــــرشح تــــــوافـــــقي لـــــرئـــــاســـــة
اجلــــمــــهـــوريــــة يـــكــــون من أهل
مـحـافـظـة السـلـيـمـانـيـة حـصرا)
مؤكدا ان (اجـتماعـا سيعـقد على
ــكـــتب الـــســـيــاسي مـــســـتـــوى ا
ـنــاقـشـة مـا  االتـفـاق لالحتـاد 
). وافـــاد عـــلـــيه بــــ الـــطـــرفـــ
ــكـــتب الــســـيــاسي ســـكــرتـــيــر ا
ـقراطي الكردستاني للحزب الد
فاضل ميراني بأنه بغض النظر
عـن اتــــفــــاق حــــزبه مع االحتــــاد
الـوطنـي أو عدمـه فإنـه يجب أن
يــكـون عــنـدهم مــرشح احـتــيـاط
وهـــــــــو فـــــــــؤاد حـــــــــســـــــــ في
الــــغــــالب.وأعـــــلن مــــيـــــراني في
تـــصــريح ان (عـــمــلــيـــة تــرشــيح
آخــــــريـن ومــــــســــــألـــــــة رئــــــيس
اجلمهورية متوقفة حالياً وقرار
احملكـمة االحتـادية سـيتـأخر إلى
ــقــبل وهل سـتــرد األمـر األحـد ا
الـوالئي أم سـيــتـغـيـر كـأن يـكـون
غـــيـــر مــســـتــوف لـــلـــشــروط في
احلـــالـــتــ ســـتـــكــون الـــصــورة

واضـــحـــة عـــنـــدنــــا وســـنـــذهب
لــلــتــصـويـت وكـذلـك االتـفــاق مع
االحتاد الـوطـني يجب أن يـكون
عـنـدنـا مــرشح احـتـيـاط وسـواء
اتـفــقـنـا مع أو لم نــتـفق وسـواء
غـيـرت احملكـمـة االحتـاديـة رأيـها
أم ال االحتياط جيد). في تطور 
أكــد عــضــو اإلطــار الــتــنــسـيــقي

منطلـقة من وجهة انـشاء حكومة
كـــامـــلــــة شـــامـــلــــة) مـــؤكـــدا ان
(الـتــنـســيـقي بـدأ احلــوار بـشـأن
ــــبـــــادرة مـع بــــعـض الـــــقــــوى ا
ـــســـتـــقـــلــ الـــســـيــاســـيـــة وا

واجلمـيع مـدعـوون للـمـداولة في
مـــــا يــــخـص ورقــــة اإلطــــاريــــة)
ـبادرة سـلـماوي ان (ا واوضح ا
ـقــدمـة ال تــفـرض أيــة أفـكـار أو ا
رؤى عـــــلى الـــــقــــوى واالطــــراف
السـياسـية بل طـرحت مجـموعة
افــــكـــــار تـــــفـــــتح بـــــاب احلــــوار
والـــتـــفـــاهـــمـــات). بـــدوره  أكـــد
الـنائب عن دولـة الـقـانون مـحـمد
الـــصــيـــهــود أن تـــدارك الــوضع
الــــســـــيـــــاسي الـــــراهن يـــــكــــون
بـــــــاالســــــــراع في تـــــــشــــــــكـــــــيل
احلــكــومـة.وقــال الــصــيــهـود في
تصـريح امس إن (تـدارك الوضع
الــــراهـن يــــكـــون بــــاالســــراع في
تـــشــكـــيـل احلـــكـــومـــة وتـــقــد
االطـراف الـسـيــاسـيـة لـلـتـنـازالت
وعـلى رأسـهم االطـار الـتـنـسيـقي
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بعـد تنـحي الـدولة عـن دورها في مـؤسسـة االعالم الـوطني
ـهــنـة وعـلـى رأسـهم انت ســعـد الــبـزاز لـتــقـيم تـقــدم اهل ا

اعالماً عراقياً حراً نزيها يجمع العراقي وال يفرقهم.
ـؤسـسـات االبـتـزاز الـعـربي ولم يـعـد الـعـراق هـدفـا سـهال 
فتـشـكل فـيـلقـنـا الـناجح بل الـرائـد لـيـحفظ الـشـأن الـوطني
وقد ظهرت مؤسسات اعالمية لغيارى نجاة من سطوتهم
رتزقـة الذين لم تـعد لهم سوق عراقيـ تقف في مواجـهة ا
في بـلـدنـا وهـو وطـني بـحـت يـعـود الـفـضل في اشـاعـته لك
انت سـعـد الــبـزاز ولم يـعــد الـبـيت الــعـراقي يـســتـغـني عن
(الـشــرقــيــة) الــتى يـرى عــلى شــاشــتــهـا احـالمه وهــمـومه
ومنـحـنيـات واقعـه اليـومي وكـنت حريـصـا على ان ال تـفرط
صـداقيـتهـا وقد اخـترت لـها كادرا مؤسسـاتك االعالمـية 
وطنيا محتـرفا.ولوال (الشرقيـة) لكان مرتزقة االعالم داخل

زور. طلية بالعسل ا غرفنا ينشرون السموم ا
بورك الباني وبوركت جهوده الوطنية الرائدة.

والكتلـة الصدرية عـلى اعتبارهم
الــعـــمــود الـــفــقـــري لــلـــعــمـــلــيــة
الــسـيــاسـيــة في الــبالد) واشـار
ـثلـي الكـتـلـة النـيـابـية الى ان (
يـتـحــمالن تـعـطـيل االكـبــر عـددا 
تــشــكــيل الــكــتــلــة االكــبـر وعــمل
ـان) وتــوقع الـصـيـهـود ان الـبـر
(بــــقـــاء االمـــور عـــلى وضـــعـــهـــا
الـراهن يـشـكل ازمـة وهـذا يـحـتم
عــلــيــنــا تــدارك تــلك االزمــة عــبـر

تقد التنازالت). 
في وقـت  يــــــــرى خــــــــبـــــــراء ان
االنسداد السياسي احلالي الذي
ــدد يــعــيــشه الــعــراق وجتــاوز ا
الـدسـتـوريــة في انـتـخـاب رئـيس
اجلمـهوريـة قد يـستـمر في حـالة
تـــعـــنت االطـــراف الـــســيـــاســـيــة
ـصلـحة واقـفـها دون تـغلـيب ا
الـوطــنـيــة. وقـالــوا انه (ال مـوعـد
جــديـد جلــلـسـة انــتـخــاب رئـيس
اجلـمـهــوريـة  وهـذا يـؤشـر عـدم
تــوصل الــكــتل الــســيــاسـيــة الى
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ــــانـــويل مــــاكـــرون  الحـــيـــاء إ
في حـ احلــوار الـدبــلــومـاسـي 
رأت واشـــــنـــــطن أن حـــــربـــــا في
أوكـرانـيـا قــد تـنـدلع في أي وقت
ــقــرر أن يــجــري اتــصــال .ومن ا
بـــ بـــوتـــ ومـــاكـــرون بـــشـــأن
ـــوضــــوع ذاتـه. فــــيــــمــــا حـــذر ا
مسـتشار الـبيت األبـيض لشؤون
األمن الــقــومي جــايك ســالــيــفـان
بعد اجتماع عن بعد لقادة الدول
الـغـربـيــة الـرئـيـسـة  انه ال نـزال
نـــرى مـــؤشّـــرات إلى تـــصـــعـــيــد
روسـي ويـــــشـــــمل ذلـك وصــــول
قـــــوات جــــــديــــــدة إلـى احلـــــدود
األوكـــرانـــيـــة. واضـــاف ان (هــذا
ـكـن أن يـحــصل في أيّ الــغــزو 
وقت حــتّى قــبل مــوعــد انــتــهـاء
ـبـيـة الــشـتـويـة في األلـعــاب األو
بـــكــ في الـــعــشـــرين اجلــاري)
وأكّد ساليفان ان (إمكان حصول

هجوم فعلي). 

وجـودين في كيـيف بالـتواصل ا
مع ســفـارتــهـا هــنــاك.ويـأتي ذلك
عـلى خلـفـيـة تصـعـيد الـتـوترات
بـــشــأن أوكـــرانــيـــا بــ روســـيــا
في وقـت اكـــدت فــــيه والــــغــــرب 
روســيــا تــقــلــيص عــدد مـوظــفي
بــعــثــاتــهــا الــدبـــلــومــاســيــة في
كـــيـــيف.فـــيـــمــا اعـــتـــبــرت وزارة
اخلارجيـة األوكرانيـة أن التحلي
بالـهدوء وعـدم االستـسالم للـهلع
في وجه الـتـهديـد بـحـصـول غزو
روسي امـر مـهم. وجـاء في بـيـان
مــقـتــضب لــلـوزارة انـه (في هـذه
هم لـلغـاية الـتحلي رحـلة من ا ا
بـالـهدوء وتـعـزيـز الـبالد داخـلـيا
وجتنب الـتـصرفـات التي تـزعزع
اســـــتــــــقــــــرار الـــــوضـع وتـــــزرع
الذعر).ويـجري الـرئيس الروسي
مـــحـــادثــات ــيـــر بـــوتـــ  فـالد
هـــاتــفــيـــة جــديــدة مع نـــظــيــريه
األمـريكـي جو بـايـدن والـفـرنسي

ــــغــــادرة لــــلــــحــــفــــاظ عــــلى بـ(ا
سالمتهم والتواصل مع السفارة
الـكويـتـيـة في كيـيف). كـمـا حثت
دولـــــة االمــــــارات الـــــعــــــربـــــيـــــة
مـواطـنـيــهـا الـراغـبـ في زيـارة
أوكــرانـيــا عــلى تـأجــيل ســفـرهم
فـــيـــمــا شـــددت عــلـى رعــايـــاهــا

رعـــايــــاهــــا فـي أوكـــرانــــيــــا إلى
مـــغــادرتـــهــا.وقـــالت الــوزارة في
ــواطـنـ بـيــان امس إنه (عـلى ا
الكويتي الراغب بالذهاب الى
أوكـــرانــيــا تـــأجــيل ســـفــرهم في
الـوقت الراهن) مـطـالـبا الـرعـايا
ــــــوجــــــديـن فـي أوكــــــرانــــــيــــــا ا

(التمتع باإلجازةِ السنويةِ بشكلٍ
يكفل سالمة أفراد البعثة). ورأى
امـ عــام حـركـة بـابــلـيـون ريـان
الــكــلـداني مــا وصــفه ان مــا بـ
الــعـراق وأوكــرانـيــا خـبــز ومـلح
ونفط. وقال في بـيان امس (حان
ارسة الوقت ليكف كلّ مـنا عن 
ــعـســكــره فـإن دور الــتــصـفــيق 
صـاحلـها الـدول كلـهـا تشـتـغل 
ـســتـقـبــلـيـة الــسـتـراتــيـجــيـة وا
فـلـمـاذا نـقف مـطـبـلـ لـلـحروب?
وهل من الصـعب جداً أن نـحاول
وقع غير التطبيل مع أن نكون 
ـــاذا ال يـــكــون طـــبـــول احلـــرب? 
الــعــراق الــدبــلــومــاسي مــكــانــاً
عــقالنـيــاً ويـفــرض نــفـسه إن مع
روســـيـــا والـــصـــ أو أمـــريـــكـــا
وأوربــا فــهل نــسـيــنــا مـوقــعــنـا
الـــنــفــطي عـــلى خــارطـــة الــعــالم
ومــوقــعــنــا اجلــغــرافي?). ودعت
وزارة اخلـــارجـــيــة الـــكـــويــتـــيــة
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دفع تــصـعــيــد الـتــوتـرات بــشـأن
أوكــرانـيــا بــ روسـيــا والــغـرب
العـراق ودول عربـية واجـنبـية 
ـغـادرة عـلى مـطـالـبـة رعـايـاهـا 
االراضي االوكـــرانــيــة  خـــشــيــة
تعرض حياتـهم للخطر في وقت
تـــــوصل واشــــــنـــــطـن وبـــــاريس
جهودهـما الدبلـوماسيـة للضغط
عـلى مـوسـكو وانـهـاء الـتـصـعـيد
الــعــســكــري.وذكــر بــيــان لـوزارة
اخلـارجيـة تـلـقـته (الـزمان) امس
أنه (حرصاً من الوزارة على أمنِ
وسالمة أبـنـاء اجلالـيةِ الـعراقـيةِ
في أوكـرانـيـا ونـتـيـجـةً لـلـظروف
نحثُّ اجلالية االستثنائيّـة هناك 
على مغـادرة األراضي األوكرانيّة
ــواطــنــ إلــيــهــا وعــدم ســـفــر ا
توخـيّاً لـلسالمـة) داعيـا موظفي
السـفارة الـعراقـية في كـييف الى

wÝËd « b¹bN² « tłË w  ÎULN  ¡ËbN « Èdð nOÒO Ë W “_« qO²  ŸeM  œuNł

UO½«d Ë√ …—œUG  U¼U¹UŽ— s  VKDð WOÐdŽ ‰ËœË ‚«dF «

ـكن ــسـلـمــاوي انه ال  فـراس ا
ـقـبـلـة بـدون تـشـكـيل احلـكـومـة ا
مشاركة اإلطار. وقال في تصريح
امـس ان (االطــــار قــــدم مــــبـــادرة
وطــــنـــــيــــة شــــامـــــلــــة إلكــــمــــال
االستحقاقات الدستورية واكمال
نظومة احلكومية) واضاف ان ا
ـبــادرة تـشــمل اجلــمـيع وهي (ا

مسعود البارزاني بافل الطالباني
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جــددت اطـراف سـيـاسـيـة وشـيـوخ
ــصــلــحــة عــشـــائــر الى تــغــلـــيب ا
الــوطـنــيـة وحـقن الــدمـاء من خالل
انــهـاء حـالــة الـتـوتــر االمـني الـذي
تـشـهده مـحافـظة مـيسـان منـذ ايام
عـلى وقع سـلـسـلة اغـتـيـاالت طالت
شــخـصــيـات بــارزة في احملــافـظـة
فــيـــمــا اطــاحت الـــقــوات االمــنــيــة
وخالل عـمـليـة نـوعيـة من االطـاحة
ـتـهم بـعـمـلـيـات خـطـف واغـتـيال
شرح. خـالل دهم وكره في ناحية ا
وقـــالت خــلـــيــة االعـالم االمــني في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(قـيادة عـملـيات مـيسان ومن خالل
قـــوة من لـــواء الـــقـــوات اخلـــاصــة
ـــعـــلـــومــات األول فـي اجلـــيش و
ومــتــابـعــة مــديـريــة اســتـخــبـارات
ومـكـافـحة إرهـاب مـيـسان الـتـابـعة
ألقت القبض لوكالة االستخبارات 
ـــســؤول عن ا ـــتـــهم ح . ط عـــلى ا
تـــنــفـــيـــذ الــعـــديـــد من عـــمــلـــيــات
االغــــتـــيــــاالت واخلــــطف وإرهـــاب
ـواطـنـ في احملافـظـة) وأضاف ا
ــتــهم مـطــلــوب الى الـقــضـاء ان (ا
ادة  4إرهــاب) مـشـيـراً إلى وفـق ا
أن (عـمليـة إلقاء القـبض عليه تمت
خالل عـملية دهم نوعـية في ناحية

ـشـرح). وأعـلـنت حـركـة عـصـائب ا
أهـل احلق دعــــــمـــــهـــــا الــــــكـــــامل
الجـــراءات االجـــهــزة االمـــنـــيــة في
ـتـهم احملــافـظـة مــشـيــرة الى ان ا
ـلقى القبض عليه ليس له انتماء ا
رسـمي لـلـحركـة.وقـالت احلـركة في
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس انه
ـبـذولـة من (اســتـكـمـاال لـلـجــهـود ا
اجل درء الـفتـنة وابـعاد مـخاطـرها
واضـرارها عن اهـلنـا في احملـافظة
 نــعــلن دعـمــنــا الـكــامل إلجـراءات
االجــهـزة االمــنــيـة لــتـنــفـيــذ اوامـر
ـطـلـوب الـقـبض الـصـادرة بحق ا
بـجرائم الـقتـل واالغتيـال واخلطف

دون الــــنـــظــــر الى انــــتـــمــــاءاتـــهم
اجلـهوية او العشائرية) مؤكدا ان
ـدون ـتـهم الذي ادعـى بعض ا (ا
ــشــبــوه في ــعــروفــ بــدورهم ا ا
وســـائـل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
لــيس لـديه اي انــتـمــائه لــلـحــركـة 
وليس لنا انـتماء رسـمي حلركتنـا 
اي عـالقــة به وســـبق ان ادعى ذلك
.( وصــدرت بــراءة مـنه قــبل عــامـ
بـدوره  قـال رئـيس حتـالف الـفـتح
إنه ال طــــريق هــــادي الــــعــــامــــري 
أمــامــنــا إالّ الــتــفــاوض والـتــوافق
سائل األمنية. والتفاهم على حلّ ا
وقــال الـعــامـري في تــصـريح امس
ــســائل األمــنـيــة خطّ أحــمـر ان (ا
لـذلك نـطالب بـالتـهدئـة في اجلانب
األمـني) مؤكدا ان (الدم خط أحمر
وال يــــجب أن نــــربــــطه بــــالــــوضع
الـسـياسي). ودعـا اميـر قبـيلـة بني
االطــراف الم  ســـعــدون غالم عــلي 
ـتـنـازعة في مـيـسـان من االحزاب ا
والـعـشـائـر الى الـتـهـدئـة. وقال في
بـــــيــــان (بــــاســــمـي واسم رؤســــاء
نـعـلن الـقــبـائل وزعـمـاء الـعـشـائـر 
اســـتـــعـــدادنـــا لـــلــــتـــدخل من اجل
اصـالح وحل الــنـزاعــات الــقــائــمـة
ووضـع احلــلـــول مـن اجل اخـــمــاد
الـفـتنـة واحلـفاظ عـلى ارواح ابـناء
احملـافـظة). وكـان وفـدي العـصائب

والـتــيـار الـصـدري قـد اتـفـقـا خالل
اجـتمـاعهمـا االول في مسـيان على
دعم جـهود اسـناد الـقانـون وتقد
ـتهـم بـاالغتـياالت الى اجلـهات ا
الـــقــضـــائــيـــة. وفي بـــغــداد  افــاد
بـالـقـاء الـقـبض عـلى مـصــدر أمـني
الــشـــخص الــذي قــام بــاغــتــصــاب
بـنـات اخـيه بـعد قـتل ابـيـهن .وقال
ـصـدر في تـصـريح امس ان (قوة ا
أمـنيـة ألقت الـقبض عـلى الشخص
الــذي قـام بـاغـتـصــاب بـنـات اخـيه
بــعــد قـتل ابــيــهن في الــعـاصــمـة)
ته ـتهم اعـترف بـجر مـبيـنا ان (ا
ــعـنـيـة و إرســاله إلى اجلـهـات ا
لــنــيل جــزأه الــعــادل). وأقــدم أحـد
جتـــار اخملــدرات عـــلى الـــهــرب من
سـجن مكتب مـكافحة اخملدرات في
مــــحـــافــــظـــة الــــنـــجـف خالل مـــدة
االسـتراحة.  وقال مصدر إن (تاجر
اخملـــــدرات هــــرب مـن الــــســـــاحــــة
اخلـلفـية للـسجن وتمـكن من الفرار
ــركـــز الـــذي يــتـم فــيـه ايــداع مـن ا
ـوقوفـ قبل مـحاكـمتـهم) وتابع ا
أنـه ( ايداع مالك احلراسة الذين
كـانوا يشرفون على حـماية البناية
الــتي هـرب مــنـهـا تــاجـر اخملـدرات
لـلـتـحقـيق مـعـهم في كـيفـيـة هروب
ـتهم واجلهات التي تعاونت على ا

تهم لتسهيل هروبه).  مع ا هادي العامري 
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اكـدت وزارة الصـحـة أن الـعراق
مــازال ضــمن دائــرة اخلــطــر اثـر
وجـة الـوبائـية الـرابـعة داعـية ا
ـــــــواطــــــنـــــــ الى االلـــــــتــــــزام ا
بـــاالجـــراءات الـــوقــائـــيـــة واخــذ
ـضـادة.وقالت عـضو اللـقـاحات ا
الـــفــريق االعـالمي لـــلــوزارة ربى
فـالح فـي تـــــــــصــــــــــريـح امس ان
(إنـــخـــفـــاض اعـــداد االصـــابـــات
اليـومية ال يـعني جتـاوز خطورة
ــوجــة الــرابــعــة والســيــمــا ان ا
الــفـايــروس اليــزال مــوجـودا وال
نــســتــبــعــد حــدوث او تــســجــيل
ـسـتـويـات اصـابـات جـديـدة وو
مـــرتــــفـــعــــة) مـــشــــددة عـــلى ان
(احلفاظ على هـذا التراجع يكمن

بـااللـتـزام بــاالجـراءات الـوقـائـيـة
ـــضـــادة). واخــــذ الـــلـــقـــاحـــات ا
ورصـــدت الــــوزارة امس  2014
اصــابـة بــكـورونــا مــقـابل شــفـاء
 4323 حــالـــة وبــواقع  23 وفــاة
ـوقف الوبائي جديدة. واوضح ا
الـــيـــومي الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من  16 الــــفــــا  حـــيـث  رصـــد
اصابة  2014 بكورونا في عموم
احملافظات) واضـاف ان (الشفاء
بـــلغ  4323 حــــالـــة وبــــواقع 23
وفاة جديدة) وتابع ان (اكثر من
ستـة االف شخص تـلقى جـرعات

ضاد. اللقاح ا
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ـناطق كافـة صحـوا  وال تغيـر بدرجات  ان يكـون طقس الـيوم االحد في ا
احلرارة. وقـالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم األحد
ـنـاطق  صـحـواً مع بـعـض الـغـيـوم ودرجـات احلرارة سـيـكـون في جـمـيع ا
مقاربة لليوم السابق) مشيرا الى ان (طقس يوم غد االثن سيكون مشابه
للـيوم السـابق). بدوره  افـاد مدير اعالم الـهيـئة عامـر اجلابـري بإنه (حتى
االن الـعـراق لم يـغـادر فـصل الـشـتاء وهـنـاك احـتـمـالـيـة كـبـيـرة النـخـفاض
درجـات احلــرارة وحـدوث مـوجـات من االمـطـار) وتـابع ان (فـصل الـشـتـاء
ـقبل لـذلك فأنـنا ال نزال في يبـدأ في البالد من تـشرين الـثاني حتى آذار ا

الفصل وال نستبعد حدوث اي تقلبات في الطقس). 
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أكــــد رئـــيـس حــــكــــومـــة اقــــلــــيم
كردستـان مسـرور البارزاني إن
حـكــومـته مـاضـيــة من أجل بـنـاء
أفضل الـعالقات مع بـغداد وحل
ــلـفـات الــعـالــقـة بــشـكل جـذري ا
وعـلى اســاس الـدســتـور. وسـلط
الـــبـــارزانـي خالل اجـــتـــمـــاع مع
بعوثـ والدبلومـاسي للدول ا
الـــتي لــهـــا تــمـــثــيل في االقـــلــيم
(الـضــوء عـلـى الـوضع الــداخـلي
في كـــــــردســــــتـــــــان فــــــضـالً عن
اإلصالحـــات الــتـي شــرعت بـــهــا
الــتـشــكـيـلــة الـوزاريــة الـتــاسـعـة
والعالقات ب االقليم واحلكومة
ــســتــجـدات االحتــاديــة وآخــر ا

والــــــتــــــطــــــورات في الــــــعــــــراق
نطقة) وقـال ان (هناك جهود وا
ا لتـشكـيل احلـكومـة اجلديـدة 
واطن العراقي يخدم جميع ا
كـونات اخملـتلـفة ويـسهم في وا
حتـــقــيـق االســتــقـــرار الــســـلــمي
واألمني في الـعراق) وأشار إلى
أن (االقـلـيم مــاضٍ في الـعـمل من
أجل بــنــاء أفـــضل الــعالقــات مع
احلكـومـة االحتاديـة وحل جـميع
الـقـضـايـا الـعـالـقـة بـشكـل جذري
وعـلى أسـاس الـدسـتـور) وتـابع
ان (برنـامج عمـل حكـومة اإلقـليم
يهـدف لـتنـويع االقـتصـاد وزيادة
مــــــصـــــادر اإليـــــرادات وخـــــفض
النفقات وإعادة تنظيم الضرائب
ــســتـــثــمــرين وتـــســهــيل عـــمل ا

األجـــانب واحملـــلـــيــ ورقـــمـــنــة
اخلـــدمـــات في خـــطــوة مـــهـــمــة
لـتــطـويـر وتـعـزيــز الـتـعـاون بـ
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة بـطـريـقة ا
حـــديــثــة وعــصـــريــة واحلــد من
الفساد من خالل نظام يتم خالله
معرفة اإلنفـاق احلكومي اليومي
عــلى نــحــو إلـكــتــروني وشــفـاف
وواضح) مــؤكـــدا انه (بــرغم من
اخلالفات الـسيـاسيـة في العراق
واالقـلـيم  إال أن ذلك لم يـنـعـكس
ســلــبـاً عــلى أداء احلــكــومـة  بل
على الـعكـس تمـاماً فـإن التـعاون
والتنسـيق ب أعضاء التـشكيلة
الوزاريـة التـاسعـة جيـد) مجددا
تـأكــيـده بـأن (االقـلــيم عـامل مـهم
نـطـقـة ويـتـطلع لالسـتـقرار فـي ا
دائــمـاً لـبــنـاء عـالقـات طـيــبـة مع
دول اجلوار واالرتـقـاء بـعالقاته
مع اجملتمع الـدولي عامة) ولفت
الى (أهـمـيـة مـواصـلـة الـتـنسـيق
والـتـعـاون مـع االقـلـيم لـلـتـصـدي
لـتــهـديـدات إرهــابـيي داعش وال
نـاطق الـكردسـتانـية سيـمـا في ا
خـــارج إدارة اإلقــلـــيم ويــتـــمــثل
بإنـهـاء الثـغـرات األمنـيـة في تلك
ناطق وتفـعيل مراكز الـتنسيق ا
ـشـترك بـ البـيـشمـركة األمني ا
واجلـيش) مـبــيـنـا ان (حـكـومـته
اتــــخـــذت اجــــراءات لـــلــــحـــد من

الهجرة غير الشرعية). 
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والـــــعـــــراق في رحـــــيـل قـــــداســــة
الـبطـريرك مـار ادا الثـاني بطـريرك
ــة الـــكــنــيـــســة الــشـــرقــيــة الـــقــد
صاب ونـشاطرهم أحـزانهم بـهذا ا
اجلـــلل). مـن جـــانــبـه قــدم رئـــيس
االقـــلـــيم نـــيـــجـــرفـــان الــبـــارزاني
التعازي برحيل مار أدي الثاني .
كـما نـعت االوساط الـطبـية  نـقيب
اطـــبـــاء االســــنـــان االســـبق غـــالب
واشـارت عــلـيــوي حـسن اجلــاسم 
فـي بيان نعيـها ان (الراحل حاصل
عـــلى شـــهــادة بـــكــالـــوريــوس طب
وجـراحة الفم واالسنـان من جامعة
بـغـداد عـام  1970وانــتـخب نـقـيـبـا
الطـــبــاء االســـنــان في الـــعــراق من
الــفــتــرة  1982 الى 2003 ورئــيس
احتـاد اطباء االسـنان العـرب الكثر
تـدريسي في كـلـية من  10سـنـوات 
طـب االسنان جامعة بغداد ورئيس
قـسـم كـلـيـة طب االسـنـان في كـلـيـة

الرافدين اجلامعة) .

مــوالـيــد عـام 1950. وعــزّى رئـيس
حــكـومـة إقـلـيم كــردسـتـان مـسـرور
الـبـارزاني بـرحـيل الـبـطـريـرك مار
ادا الـثاني.وجاء في برقية التعزية
ـواساة (نـتـقدم بـخالص الـعزاء وا
إلى مــؤمــني الـكــنـيــسـة الــشـرقــيـة
ـــــة واألخــــوات واإلخــــوة الـــــقــــد
ــــســـيـــحــــيـــ في كــــوردســـتـــان ا
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نـعت االوساط الدينيـة والسياسية
واجملــــتـــمـــعــــيـــة امس بــــطـــريـــرك
ة مار ادا الـكنـيسة الـشرقـية القـد
ـــوت في الــــثـــانـي الـــذي غــــيـــبـه ا
ـتـحـدة االمـريـكـيـة بـعـد الـواليـات ا
ـــرض والــراحل من مـــعــانـــاة مع ا

غالب عليوي حسن اجلاسم %bOA∫ قطعات اجليش الروسي حتشد قرب احلدود االوكرانية مار ادا الثاني 



d —UI Ë —U √2

www.azzaman.com

واألربـعــ عـلـى الـثــورة اإليـرانــيـة
بــحــضــور عــدد من الــســيــاســيــ
وبعثات دبلومـاسية لعدد من الدول
 ان (ايـران جتــهــز الـعــراق حـالــيـا
بـــــنـــــحــــو  1200مـــــيــــغـــــاواط من
الــكــهــربــاء) واضــاف ان (عــمــلــيــة
تـوريــد الـغــاز لم تــتـوقف وال لــيـوم
واحــــــد) وتـــــــابـع انه (فـي فـــــــصل
الـصـيف عـنـدما يـرتـفع الـطـلب على
الغـاز نحن نـقوم بـزيادة الـتجـهيز)
أشـار الـسـفـير ـيـاه  وبـشـأن مـلف ا
ــجـال إلى أنه (ســيــتـم الــتــعــاون 
ـيـاه ويـنـبغي لـوفـدي الـبـلدين أن ا
يـجـلـسـوا و يــتـفـاهـمـوا حـول هـذا
األمـر) وقــال (كــونـوا عــلى ثــقـة ان

 1500اج بي بالتعاون مع شركة
ـيــة  لــتــقـد شـلــمــبــرجـيــر الــعــا
اخلـدمـات الــنـفـطــيـة) واضـاف انه
(سـيـتم نقل اجلـهـاز الى مـوقع اخر
في نفس احلقل لـلمبـاشرة في حفر
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قال الـسفـير اإليـراني لدى الى ذلك 
بــغــداد إيـرج مــســجــدي  إن بالده
ستواصل إمـداد العراق بالـكهرباء
ـشـغل حملــطـات الـطـاقـة  والـغـاز ا
والـعـمل عـلى اتـفاق مـشـتـرك بـشأن
ــيـــاه بــ الــبـــلــدين. واكــد مـــلف ا
مــــســــجــــدي خالل حــــفل أقــــامــــته
نـاسـبة الـذكرى الـثالـثة الـسفـارة 
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الكـات الفـنية والـهنـدسية اجنزت ا
في شـركـة احلـفر الـعـراقـية الـتـابـعة
حـفـر الـبـئـر الـنـفطي لـوزارة الـنـقط 
الـــذي  يــــتم اجنــــازه ضـــمن االول 
برم مع شركة ايطالية حلفر العقد ا
٣٧ بــئـرا نــفــطـيــا في حــقل الـزبــيـر
ــحـافــظـة الــبـصــرة  .وقـال بــيـان
لــلـشــركـة تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(احلــفـر   بــعـمق ٣٦٤٠ مــتـرا الى
تـكـوين الزبـيـر  وهو الـبـئر الـنـفطي
االول  خالل مـدة زمـنـيـة قـدرهـا ٥٦
يـوما  بـاستـخدام جـهاز احلـفر اي
دي سي   38ذي الـقدرة احلـصـانـية

·ô¬ wO  Í—U'« ÂUF « W “«u

W JK *« WÒO «dLF « l —UA*« 
 ÊU e « ≠ œ«bG

Íd U'« ÊËbF  ≠ n M «

كـــشــفـت األمــانـــة الـــعـــامــة جملـــلس
الــــوزراء عـن ان مــــوازنـــــة الــــعــــام
اجلــاري ســتــكــون انــطالقــة لــثــورة
عـمـرانـّية شـامـلة مـن خالل توجـهـها
تلكئة شاريع ا إلعادة العمل بآالف ا
مــنــذ اعــوام  فــيــمــا يــشــرع الــبــنك
ركزي تنـفيذ مشـاريع عمرانية في ا
ـحافـظـة الـنـجف ـة  ـديـنـة الـقـد ا
ــتــنـبي . عــلى غـرار اعــمــار شـارع ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(احملافظ مـصطـفى غالب مـخيف بدأ
صارف على رأس وفد يضم رابطة ا
اخلــاصـة والــدائـرة الــهــنـدســيـة في
صندوق تمكـ جولته في احملافظة
 وكـان في استـقـباله احملـافظ مـاجد
ـقـترح ـشاريع ا ـناقـشـة ا الـوائـلي 
ـة) واكد ـدينـة الـقد تـنفـيـذها في ا
ـــبـــادرات مــــخـــيف ان (صــــنـــدوق ا
اجملـتـمـعـية تـمـكـ سيـنـفـذ عدداً من
ــديــنـة ــشــاريع الــعــمــرانــيــة في ا ا
ــة) وأضــاف أن (زيــاراتــنـا  الــقـد
تـــهـــدف إلـى إعـــادة تـــأهـــيل بـــعض
ة ـدينـة القـد ـهمـة في ا الـشوارع ا
تـنـبي الذي أعـيد عـلى غرار شـارع ا
ـبـادرة) الفـتا تـأهـيـله من صـندوق ا
الى ان (هذا الصندوق يهدف لوضع
بـصــمـاته في جـمـيع احملـافـظـات من

خــــصـــصـت تـــمــــويالً لــــلـــمــــبـــاني
الـتـاريـخـية واألمـاكن الـديـنـيـة التي
كن أن تـسـهم في دعم بقـائهم في
الــعــراق). في غــضـون ذلـك  نـاقش
ـصرفية في البنك مركز الدراسات ا
رفع اسم العراق من قـائمة االحتاد
االوربـي لــلـــدول عـــالــيـــة اخملـــاطــر
ـــــــتــــــــرتـــــــبـــــــة والـــــــنــــــــتـــــــائـج ا
عـلـيـهـا.واسـتـعـرضت الـنـدوة الـتي
حـاضـر فـيـها خـبـيـر مكـافـحـة غسل
األمـــوال و تـــمـــويل اإلرهـــاب عـــلي
محمد جواد (جـهود البنك ومجلس
مــكــافــحــة غـسـل األمــوال وتـمــويل
اإلرهاب واجلـهات األخرى في رفع
اسم الـــعـــراق من قـــائــمـــة االحتــاد
االوربـي لــلـــدول عـــالــيـــة اخملـــاطــر
ــتــطــلـــبــات الــدولــيــة لــلــقــطــاع وا
ـصرفي في االمـتـثال لـذلك) ولفت ا
الـى ان (اجلــمــيع بــدأ يـــســتــشــعــر
أهــمــيــة مـــكــافــحـــة غــسل األمــوال
فـضًلـا عن وجود وتـمويل اإلرهـاب 
جــهـــات دولــيــة تـــتــابع اإلجــراءات
واخلـطـوات الـتـي نـتبـعـهـا وبـشـكل
دوري) الفــتــا الى ان (هـنــاك زيـارة
ـالي مــرتــقــبـة جملــمــوعــة الــعـمـل ا
تبادل للعراق وإجراءات للتقو ا
مــــعـــاجلـــة أوجه الــــقـــصـــور خالل
اضيـة من خالل استكمال االعوام ا
القـوانـ والـتـعـلـيـمـات الـتي بـدأنا

ـعـايـير الـعـمل عـلـيـهـا) وتـابع ان ا
الـدولـيـة في مكـافـحـة غـسل األموال
وتـــمــويل اإلرهـــاب بــدأت تـــتــطــور
تـابعـتهـا قطـاعات أخرى وتضـيف 
ــالـــيــة). الـى ذلك  اعـــلــنت غـــيـــر ا
األمـانـة الـعـامـة جملـلس الوزراء إنَّ
موازنة عام  2022ستكـون انطالقة
لـثــورة عـمـرانــّيـة شـامــلـة من خالل
تــوجـــهـــهــا إلعـــادة الـــعـــمل بــآالف
ــتـــلــكـــئــة مـــؤكــدة أنَّ ــشـــاريع ا ا
االتــفــاقــيـة الــعــراقــيــة الــصــيــنــيـة

ـشـروع دخـــــــلت حــيـز الـتــنـفـيــذ 
تطوير مطار الناصرية الدولي ومن
ثم تـــوقــيع  15عـــقــدًا إلنـــشــاء الف

مدرسة.
ـتـحدث بـاسم األمـانـة حـيدر وقـال ا
مـــجــيـــد في تـــصـــريح  امـــــــس ان
وازنـة حتتـاج إلى منـاقشـتها في (ا
مجلس الوزراء وحتتاج إلى العديد
مـن اجلــــــلـــــــســــــات ومـن ثم يـــــــتم
الــتـــصــويت عـــلــيـــهــا فـي اجملــلس
نـاقـشـتـها ــــــــان  وحتـال إلى الـبـر

اجلنوب إلى الـشمال ولم يـستثن أية
مـــديـــنـــة) مـــشـــددا عـــلى (أهـــمـــيـــة
وخـصــوصـيـة مــديـنـة الــنـجف الـتي
ميز ستتجسد في دورنا الواضح وا
قبـلة عالوة على التوجه في األيام ا
ـديـنة) احلـكـومي إلعـمـار وتطـويـر ا
ومــضى الى الــقــول أنه ( تــسـلــيم
ألف َرحـــلـــة ضـــمن دفـــعـــة أولى إلى
مـديريـة تربـية احملـافظـة  لتـوزيعـها
بـ مدارس الـنجف دعـمًا لـلمـسيرة
التـعـلـيـمـيـة). واسـتـقبـل مخـيف في
وقت ســابـق بــطــريــرك الــكــلــدان في
الـــعــراق والــعـــالم لــويـس روفــائــيل
سـاكــو. وأعـرب ســاكــو في مـســتـهل
ـا قدمه الـلـقاء عن (شـكـره واعتـزازه 
ــــصـــارف عـــبـــر الـــبــــنك ورابـــطـــة ا
مــبــادرتــهـم اجملــتـمــعــيــة  وتــأهــيل
كـنيـسة مـر الـعذراء في مـحافـظتي
بــغـــداد والــبـــصــرة وكـــذلك تـــقــد
سـاعدات والهـدايا ألطفـال العوائل ا
ــتــعــفــفــة في أعــيــاد رأس الــســنـة ا

يالدية). ا
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 بــدوره  اكـد  مــخـيـف ان (األعـمـال
ــبـادرة مـن أمـوال الــتي تــقــدّمــهــا ا
تدعم ـصـارف الـعـراقـيـة  تـبـرّعـات ا
األواصــر اجملــتـــمــعــيــة) وتــابع ان
سيحي ُيعدّون جزءًا أصيًال من (ا
ــــبــــادرة اجملــــتــــمـع  لــــذلك فــــإن ا

.وذكـَر مُدير عام الشـركة محمـد فائـق
َّ جتـمـيـعـها في جـمـعـة أَن (اآللـيـات 
ـصـنع الـسـيـارات مـعـمل احلـافالت 
ُحددة وبـجهود دة الـزمنيـة ا ضِمَن ا
مالكات هنـدسية وفـنية وأيـدي عاملة
مـاهــرة) مـؤكـدا ان (الــشـركـة تــمـتـلك
طـاقــات هــنــدسـيــة وفــنــيـة ُمــتــمــيـزة
ومـعـامل وخـطـوط إنتـاجـيـة ُمـتـنـوعة
تستطيع من خِاللها تلبية إحتياجات
مـؤسـسـات الــدولـة كـافـة من ُمـخـتـلف
ُـــواصـــفـــات ُـــعـــدات واآللـــيـــات و ا

ية. عا
 واشــــار الى ان (جـــــمــــيـع اآللــــيــــات
ُـجـهـزة تـتـمـيـز بـتـوفـر كـافـة شـروط ا
ــتــانـة واآلمــان وخــاضـعــة ألجــهـزة ا

التقييس والسيطرة النوعيـة).
 كـــمـــا جــــهـــزت الـــشـــركــــة الـــعـــامـــة
للـصناعـات الكـهربـائية واإللـكتـرونية
ُولـدات الـكـهربـائـية دوائـر الدولـة بـا
وتــنــفــيــذ أعــمــال تـــأهــيل وصــيــانــة
ُمــحــوالت تـــوزيع عــائــدة إلى شــركــة

كهرباء بغـداد.

ُـــســـتــفـــيـــدة كل من وزارة الـــزراعــة ا
والقطاع اخلاص وشركة الكنـدي ). 
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وزارة ورفـدت شـركــة ديـالـى الـعـامــة 
اإلتصــاالت بدُفـعـة جـديـدة مـن ُمـنتـج
القابلـو الـضوئـي .وأوضـَح مُدير عام
الشركة عبـد الستـار مخلـف اجلنابـي
أَن (الـشــركـة جـهـزت الـشــركـة الـعـامـة
علوماتية بدفعة جديدة لإلتصاالت وا
من ُمــنــتج الــقـابــلــو الــضـوئي ذو ٢٤
شعيرة بلـغت ٢٤١٤٥ مترا) الفتًا إلى
إَن (تصـنيع وإنتـاج القـابلـو الضوئي
بكافة األنواع والسعات يتم في معمل
الــقــابــلــو الـضــوئي الــذي أُنــشــأ عـام
٢٠٠٣ لـتلـبـيـة إحـتيـاجـات اإلتـصاالت
وبــــإمــــتــــيـــــاز من شــــركــــة روزنــــدال

النمساوية).
 فيـما جهـزت الشركـة العـامة لصـناعة
ُـعدات الـتـابعـة لـلوزارة الـسيـارات وا
شركـة مـصافـي اجلنـوب بـآليـات عدد
٦ نوع رينو قالب سـعة أربعة ونصف
ُبرم ب الطرفيـن وجب العقد ا طن 
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 جنــحت هــيــئــة الــبــحث والــتــطــويـر
الصناعي التابعة إلى وزارة الصناعة
ـــعــادن ومـن خِالل مـــركــز بـــحــوث وا
وإنتاج األدويـة البيـطرية الـتابع لها 
في إنتاج دفـعة رياديـة من مُستـحضر

ئة.  النيوماس حُقن ٢٠با
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
مُضاد حيوي واسع ستحضـر هو  (ا
الــطـــيف ضـــد أنــواع ُمـــخــتـــلـــفــة من
البكـتريـا التي تُصـيب العـ واجلهاز
الـــتـــنـــُفــــسي واجلـــهـــاز الــــهـــضـــمي
واإللتهابـات اجللدية لـدى احليوانـات
) واشـار الى ان (الــعـمل  بـاشـراف
ــركــز فــريـــال مــجــيـــد ومالك ُمــديــر ا
ــسـاحــيق واُحلـقن من خِالل ُشـعــبـة ا
ـواد األولـيـة الـراكـدة اإلسـتـفـادة من ا
والبـطيـئة احلـركة في الـشركـة العـامة
ُستلزمـات الطبية لصناعة األدويـة وا
ادة وتـوفير في سامـراء إلنتاج هـذِه ا
ُعقمة الالزمة إلنتاج احلُقن الظروف ا
لإلسـتـعـمـال الـبـيـطـري لـرفـد اجلـهات

ركزي U‰∫ محافظ النجف خالل استقباله محافظ البنك ا I «
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ال أقـصد بـهـذا العـنـوان تذكـيـر كبـار الـسن أمـثالي بـأم سـتوري  تـلك الـداللة
رحوم عـباس فاضل الذي يطل الـتي رسخها في أذهانـنا رسام الكاريـكاتير ا
بهـا علينا اسبوعيا من خالل صفحات مـجلة ( الف باء ) في فترة الثمانينيات
والتـسعـينيـات  حتى غـدت أم ستوري الـتي تلـتف بعبـاءتهـا السوداء وأمـامها
صُرر سـلعها  ايقـونة  شعبية تـتداولها األلسن كـلما مر احلديث عن الدالالت
ـوظفـ الـصغـار في األسواق ـارسه الـبعض من ا  او مـثاال لـلفـسـاد الذي 
ركـزية احلكومية الذي يهـربون السلع الم ستوري لتبيـعها بأعلى من ثمنها  ا
فـقد كان احلصـول على طبقـة بيض آنذاك من االجنازات  امـا احلصول على
سـلعة مـعمـرة فذلك هـو الفـوز العظـيم  ذلك ان البالد كـابدت أزمـة اقتـصادية
عـروض نـتيـجـة احلرب حـادة ومن مظـاهـرها : الـطـلب عـلى السـلع أكـبـر من ا

واحلصار وغيرهما من أسباب .
ـصاحـبة لـتخـطيـطاته الـبسـمة عـلى الـشفاه ورسمت تـعلـيقـات عبـاس فاضل ا
تـيبسـة من العوز واأللم والـقهر واالشتـياق حلبيب مـرابط في جبهـات القتال ا
مـنذ سـنوات طـوال  وال أمل عـنده  بـالتـسـريح من اجليش أبـدا  واسـتمـتاعه
برؤيـة أهله  وأحبابه ال تتجـاوز اسبوعا لكل شهر أو أكثـر  ويستهلك الطريق
منـهـا يـوم ذهـابـا وايـابا . وعُـدت تـلك الرسـوم وتـعـليـقـاتـها غـايـة في اجلرأة
ـا يـجـول في بــنـظـر الـنـاس فـي ذلك الـزمـان  األمـر الــذي جـعـلـهــا مـتـنـفـســا 
ـكتوبة دواخلـهم  بالرغم من كـونها رسومـات بسيطـة تتعكـز على التعـليقات ا
رسـومة  لكـنها اسـتفزت الـنظام كـما يقول أكثـر من اعتمـادها على الـصور ا

البعض  .
وبعـد غيبة طـويلة استغـرقت أكثر من عقـدين عادت ام ستوري بحـيوية ونشاط
رة من وكـأنهـا في بـداية شـبـابـها الـذي عـرفنـاه في تـلك الـفتـرة  ولـكن هـذه ا
خالل مـواقع الـتـواصل االجـتـمــاعي  والـفـيس بـوك عـلى وجه الـتـحـديـد  وال
ـوقع األكـثـر جـذبا أستـبـعـد أن تـكـون لـهـا صـفـحـة عـلى األنـسـتـغـرام  وهـو ا

للنساء العراقيات من غيره .
 لم تـنشر أم سـتوري شيـئا الفتـا في صفحـتها الـفيسـبوكيـة سوى صورة (
قـوري ) بــسـيط مـوجــود بـكـثــرة في أسـواقـنــا وبـسـعـر زهــيـد  وأرفـقت مع
الـصورة تـعلـيقـا  موجـها لـلنـساء بـاللـهجـة العامـية يـقول : ( مـنو عـدهه مثل

هذا القوري ? ) .
عـاصرين ألم سـتـوري العـزيزة  دفـعـني الفـضول طـبعـا كـحال غـيري مـن ا
لـتـصـفح صـفـحـتهـا  وفي خـاطـري سـيل من الـذكـريـات الـتي مـرت وكـأنـها
األمس من دون أن أعـرف كـغـيري كـيف ( راحن وانـگـضن أيـامنـا احلـلوة )
رآة حتى جرد النـظر با عـلى حد تعبـير أغنية الـفنان حسـ نعمة  لكـنك 

واجهة احلقيقة .  تكون 
مـا أدهشني في بوست أم استوري هو عدد التعليقات التي جتاوزت (400
 (تعليق  متناولة القوري من وجوهه اخملتلفة  ضحكت في داخلي على

ـتهـنـون الـكـتـابـة في الـصحف نـفـسي  وكـذلك عـلى بـعض الـزمالء الـذين 
ـواقع االلـكتـرونيـة   وبـخاصـة منـهم كـتاب األعـمدة الـصـحفـية واجملالت وا
الـذين ال حتصل كتاباتهم في أحـسن األحوال على خمس تعـليقا واعجابا
بـحــسب مـتـابــعـتي لـصـفــحـات زمالئي عــلى مـواقع الـتــواصل  وقـد يـكـون
قال عجب قد قرأ ا االعجاب عبارة عن مجاملة وليس بالضرورة أن يكون ا

 فأين نحن من أم استوري ?
صـار علينا ان نواجه أنفسنا بحقيقـة ان غالبية استخدامات الناس للمواقع
االلــكــتــرونــيــة ال تــرقى الـى أكــثــر من قــوري أم ســتــوري  مع ان في هــذه
ـكن اسـتـخـدامـهـا في اجملـاالت الـتي من شـأنـهـا الـوسـائط طـاقـات هـائــلـة 
االرتـقـاء بـاجملـتـمع  لـكن لألسف شـغـلت ( بوسـتـات ) أم سـتـوري مـسـاحة
ـواقع تفـوق أضاعـفا مـضاعـفة اهـتمـامهم واسـعة من اهـتمـام مسـتـخدمي ا

عارف .  باستثمارها في التربية والتعليم واثراء الثقافة وا
نظومة التربـوية والتعليمية في بالدنا عديدة ومع ان الـتحديات التي تواجه ا
عـوقـات التي  اال ان قـوري أم سـتوري يـعـد األكثـر تـهـديدا  واألبـرز بـ ا
ـعـنيـون بـالتـربـية والـتـعلـيم الـوصول حتـول دون بـلوغ األهـداف الـتي يروم ا
الـيهـا  فهل جـرس انذار أم ستـوري وغيـره يجـعلهم يـفكـرون بجـدية في ما
دعـونا اليه سابـقا بضرورة  ادراج ( التـربية االعالمية )
ضــمن مــنــاهـجــهم الــدراســيـة ? واال  فــســوف نــكـون
أسـرى ( بوستات ) أم ستوري  وما يترتب على هذا

األسر من كوارث  .

شــغل مـوضـوع مــراكـز الـتــجـمـيل الـتـي اتـسـعت رقــعت وجـودهـا في الــعـاصـمـة
دن والـقصبـات  الرأي الـعام  والسـيمـا بعد واحملافـظات  وفي بـعض مراكـز ا
ـؤسفة التي وصلت الى حد فقدان احلياة لبعض مرتاديها  وفي هذا احلوادث ا
راكـز غيـر اجملازة الصـدد  لفت نـظري تـصريح نـقيب االطـباء الـذي حدد عـدد ا
ـتحدث الـرسمي لوزارة الـصحة  شـكك بالرقم  بأربـعمائـة مركز جتـميل  لكن ا
بـالـقـول ان " األرقـام الـتـي حتـدثت عن مـراكـز الـتـجــمـيل غـيـر اجملـازة في بـغـداد
لـيـست دقـيـقـة " دون ان يـشيـر الى الـرقم  الـدقـيق الـذي رصـدته اجـهـزة الوزارة

وضوع . بشأن ا
وب رقم نـقابة االطـباء  وتشكـيك وزارة الصحـة  يبقى الـسؤال قائـما  تسوده
الـضبـابيـة  وهـو : هل في العـراق نحـو الفي طـبيـبة وطـبيب مـتخـصص بعـملـيات
تـواضع الذي اوردتـه  يكفي لـ  500مـركز فقط  الـتجمـيل ?  وهل هذا الـرقم ا
ركز وهو رقم ضـئيل كمـا اعتقـد  على افـتراض وجود اربـعة متـخصصـ في ا
ـراكز ? .. ال اظن ـتنـوعـة التـي جتريـها هـذه ا الواحـد موزعـ عـلى اجلـراحات ا
ـتخـصـصـ  فـظـاهـر االمـور غـير بـاطـنـهـا .. فـالـقـول الـشائع ان وجـود هـؤالء ا
واطن طلوبـة  والضحية هنا ا راكز تخلو من االخـتصاصات ا العديـد من تلك ا
غرية التي تسوقـها مراكز التجميل  ذكرا كان ام انـثى .. فالدعايات  الفخـمة وا
في وسائل االعالم  وفـي  صفحات التواصل االجتمـاعي تعلن عن قدراتها على
حتـويل االرض الـيــبـاب الى ارض مـخــضـرة مـآلى بـالــشـبـاب واحلــيـويـة والـوجه

النضر  اصبحت طُعما للباحث عن جمال خارج حدود الطبيعة ! 
ان وزارة الـصـحـة الـتي تـقـوم بدور مـشـرف في درء اخـطـار مـخـتـلف االمراض 
ـحـاربة وجـيشـهـا االبـيض الذي ابـلى بالءً عـظـيمـاً بـشهـادة مـجتـمـعـية كـبـيرة  
جائحـة كورونا وتـفرعاتـها  مطـلوب منـها االنتـباه الى هذا اخلـطر احملدق نـتيجة
استخـفاف البعض بـاجملتمع حتت مسمـيات طبيـة وعالجية  فاإلشاعـات بشأنها
زادت  واصـبـحت حــديث الـرأي الـعـام .. والــشـائـعـات كـمــا هـو مـعـروف جتـر
الـدمـار للـمـجتـمع من عـدة نواح اقـتصـاديـة واجتـمـاعيـة ونـفسـية..
ويتـأثر البعض بـها كثيـراً  لكن حتدونا الـقناعة أنَّ االمل
يـبقـى سيـد االخـتـيـارات  وهـذا األمل لن يـأتي من خواء
ــة وثـــقــة بــالــنــفس ووزارة  الــصــحــة بل يــأتي من عــز

واعالمها الشجاع موضع تلك الثقة . 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com

بـالــتـقــاعـد شــكل خـســارة في حـقل
اخـتــصـاصه وجتـربــته الـوظـيــفـيـة

عرفية. وا
وفـــضًال عـن ذلك فـــان الــــكـــتـــابـــ
بـجــزأيـهــمـا يـعــدان مـتـمــيـزين في
الــــطـــرح واحملــــتـــوى  وألول مـــرة
يتناول مؤلف بـالدراسة والتحقيق
ـتـابـعة الـعـلمـيـة اجلـانب االثري وا

في حياة صاحب نهج البالغة.
 وقد اقـتضى منـهج البحث الـعلمي
ان يــكـون الــكـتــاب االول بـثــمـانــيـة
تـتـنـاول اثـار مـكـة والـيـمن فـصـول 
ـنورة والبـصرة والـكوفة ديـنة ا وا
وطـــــريق صـــــفـــــ واثـــــار طـــــريق
الــنـهـروان ثم اثـار االقـامـة االخـيـرة
في الـكـوفـة فـيــمـا تـضـمن الـكـتـاب
ـــؤلف جــزءًا الـــثــانـي الــذي عـــده ا
ثـانـيـًا حملـات آثـاريـة مـرصـودة في
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شغف الـدكتور قـيس حسـ رشيد
ـوروث الــعـربي شــغـفــًا عـمـيــقـًا بــا
االسالمي وابدع في محاريبه ستة
كـتب هي (فـيـروز شـابـور  –تاريخ
و  ( مدينة االنبـار في العراق القد
(الـهـاشــمـيـة عـاصـمــة الـعـبـاسـيـ
ـسـاجد وحـضـورها ـنـسيـة) و (ا ا
و (األرث ي)  في الئحة التراث العا
في العمارة  –الغاطس من العمارة
الربيعية السـامرائية). أما الكتابان
فــكـرســهــمـا اخلــامس و الـســادس 
لفكر االمـام علي بن أبي طالب عليه
الــسالم فـاصـدر مـنـهـمـا مـا يـخص
اجلــانـب االثــاري في حــيــاة االمـام.
ـــؤلف الى (الــزمــان) وقــد حــضــر ا
مــســتــصــحــبــًا نــسـخــة من جــزئه
عنون (علي و االثار ونهج الثاني ا

الــبالغـة  – تــنـقــيــبــات في الــسـرد
الـتـاريــخي ومـسـوحــات في فـضـاء
اللـغة) وقـد صدر حـديثـًا في بغداد
بـطـباعـة أنـيقـة مـعززة صـفـحاته ال

لونة.  444 بالصور ا
ولـعـل نـظـرة سـريعـة عـلـى مـحـتوى
الــكـــتــاب تــكــشـف جــهــدًا عـــلــمــيــًا
تـتـصف به رؤى ومـعـرفـيـًا واسـعـًا 
ــؤلـف الــذي شــغل مـــســؤولــيــات ا
رفــــيــــعــــة في كـل من دائــــرة االثـــار
والتراث ووزارة الثقافة والسياحة
حــــتـى وصل الـى وكـــــيل وزارة في
االعــوام 2014 – 2015 وقـــبــلـــهــا
مـديرًا عـامًا ورئـيـسًا لـلهـيئـة للـمدة
 2009 – 2019 قبل ان يتقاعد

30 بـــــــنــــــــاء عـــــــلـى طـــــــلـــــــبـه في 
حزيران 2019. 

ولـن نـــغـــالـي اذا قـــلـــنـــا ان قـــراره
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احلـكومـة االيرانـية سـتبـذل قصارى
جــهــدهــا لــلــتــعــاون مع احلــكــومــة
والـــشــعـب الــعـــراقي) ومـــضى الى
القول انه (بأمكـان أي عراقي السفر
إلى إيـران جواً من دون اسـتحـصال
تــأشــيــرة لــلــدخــول) ولــفت الى ان
(رئـيس مــجـلس الــوزراء مـصــطـفى
الــكــاظــمي وعــده بـإلــغــاء تــأشــيـرة
الدخول للمسافرين اإليراني خالل
شهر شعبـان) مشددا على (ضرورة
تــعـــزيــز الـــروابط الــثـــنــائـــيــة بــ
الــبـــلــدين). وكــان وزيــر الــكــهــربــاء
قـــد كــشف عن وكــالـــة عــادل كــر 
تـــفـــاصــــيل عـــرض عــــراقي إليـــران
لــلــتــفــاوض عــلى تــســديــد الــديـون

واالتـــفـــاق عــــلى امــــدادات الـــغـــاز
مــحـــددا أهــداف االتــفـــاق الــعــراقي

القطري بشأن توريد الغاز.
“UG « `

وقـال كـر في تـصـريح إن (اإلنـتاج
احلــالي لـلــطـاقــة إذا تــوفـر الــوقـود
يــــــــصـل إلى أكــــــــثــــــــر من  22ألف
ولـكن لـعـدم تـوفره وشح مـيـغـاواط 
الـغـاز اإليــراني أصـبح أقل من ذلك
بـكـثيـر) وضـاف ان (اإلنـتاج حـالـياً
أقل كون هـناك اعـتدال ربـيعي وفي
االعــتــدال اخلـــريــفي ايــضــاً يــكــون
قبلة دة ا اإلنتاج قليال لكن خالل ا
ســــتــــكــــون احلــــاجــــة إلى  19ألف
مــيــغــاواط) واشــار الى ان (الــغــاز

ـسـتـويـات مـتـدنـيـة االيــراني وصل 
جـداً وهـنـاك نـحو  6االف مـيـغاواط
فــقـدت بــســبب عـدم وجــود الــوقـود
سواء الغاز اإليراني أو وقود وزارة
الـنـفط) مـؤكـدا ان (الـعـراق يـحـتاج
الــغــاز اإليــراني لــســنــوات مــقــبــلـة
بــســبب عــدم وجــود مــشــاريع لــدى
الـنــفط خالل احلـكــومـات الـســابـقـة

إلنـتـاج حـقـول غـاز جـديـدة لذلك 
التوجه إلى قطر لـلبحث عن مصادر
أخــرى مـسـاعـدة أو بــديـلـة في حـال
انــقـطــاع الـغـاز اإليــراني أو شـحه 
والسيـمـا خالل فصل الـصيف لـكون
إيران تواجه أيضاً شـحا في الطاقة

الكهربائية)
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قبلة). بعد تشكيل احلكومة ا
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 وتــــــابع انه (بحـسب رؤية وتوجه
وبـعد أن  تكلـيفها األمانة الـعامة 
بوضع الـبرنـامج الوزاري لـلحـكومة
ـوازنـة ــتـمــيـز فـي ا فـإنَّ ا ــقـبــلـة  ا
قـبـلـة هـو الـتـوجه الـكـبـيـر إلجناز ا
ــشـــاريع في احملــافـــظــات وإعــادة ا
ـتوقفة شاريع ا العمل بـاآلالف من ا
ــتــلـــكـــئــة مــنــذ  10ســنـــــــــوات وا
ـــــشـــــاريـع جـــــديــــدة واإلعــــــــــداد 
وسيكون عام  2022انطالقة جديدة
لثـورة عمـرانيـة في كل احملـافظات)
الفـتـا الى ان (االتــفـاقـيـة الــصـيـنـيـة
الـعــراقــيــة دخــلت حــيـز الــتــنــفــيـذ
ومـثلـها اتـفاقـيات أخـرى موقـعة مع
الــســعـــوديــة واألردن ومــصــر وقــد
بــدأنـــا تــوقــيع الــعـــقــد مع اجلــانب
ـشروع تـطـويـر مـطـــــار الـصـيـني 
الـناصـرية الـدولي ومن ثم تــــــوقيع
 15عقدًا إلنشاء الف مدرسة ورؤية
وتوجه احلكـومة واإلدارة التنـفيذية
لــلــمــشـروع في األمــانــة الــعــامـة أن
ـقبل يـرتـفع عدد الـعـقـود في العـام ا
إلى  3آالف مـدرسـة حلـ الـوصـول
إلى  7آالف ونــــحن بــــحـــاجــــة إلى
درســــية بعد أن الكثير من األبنية ا
تلـكأ مشـروع الوزارة رقم واحـد منذ

 10سنوات). 
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ؤلف 22 كالم امام البالغة. وقد عدها ا
عــنـوانـاً الثـنـ وعــشـرين حملـة اثـاريـة.
وبـــذل رشـــيـــد جـــهــــدًا كـــبـــيـــرًا في

واقع فردات االثرية وا التعريف با
مع اجــــراء مــــقــــاربــــة اثــــاريــــة مع
الدراسـات وما يقـابلهـا او يخالـفها

مـن نــصــوص االدب الـرافــديــني او
تـاريخ العـراق الـقد الـذي يـتسق
مع اخـتـصاصـه العـلـمي حـيث حاز
الدكتوراه عام  2018 في التاريخ

واحلضارة.
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هـيت تـاريـخـيـا كـانـوا يـسـكنـون في
هـذه القـلعـة  وقـد استـغـربت كثـيرا
ـفروض ان لـهـذه الـقـلـعـة التـي من ا
تــمـاثل قـلــعـة اربـيل وقـلــعـة كـركـوك
لـكنـها مـهمـلـة وعبـارة عن أكوام من
احلـجــارة فــالـقــلــعـة لـم يـبق مــنــهـا
سوى اسمـها في كتب الـتاريخ وما
يـزيـد من تـعـجـبي هـو وجـود مـنازل
مـســكـونــة في الــقـلــعـة  يــقـول لــنـا
ـرافق الـسـياحي لـقـد بـنـيت بـيوت ا
في الــقـلـعـة خـوفــا من الـفـيـضـانـات

—UDF « ÍbL  ≠XO

اول مـا تـذكـر اسم هـيت يـقـولون لك
(الــقـار او الــعـيــون الـقـيــريـة) واهل
هيت يـفتـخرون بـهذا الـشيء قائـل
ان لو ال مادة القير التي ال توجد اال
عمارية عـالم ا ا قاومت ا في هيت 
احلـضـاريـة لـلسـومـرين والـبـابـلـي
واالشـوريـن ومـادة الـقــيـر او الـقـار
هـي مـادة بــتـرولــيـة مــتـحــولـة وهي
اقـدم مـادة اســتـخـدمـهـا سـكـان بالد
الـرافـدين واول مـن اسـتـخـدمـهـا هم
السومريون وهم من اطلق على هذا
كـان كلمـة (هيـتو) او (أيـتو) ومنه ا
أخـذ اسم مـديـنـة (هـيت) واشـتـهرت

بينابيع القير.
سـرجـون االكــدي حـيـنـمـا وصل الى
هـيت وشـاهـد ينـابـيع وعـيـون الـقار
وهي تــــبـــعث الــــغـــازات والـــدخـــان
بـفقـاعاتـها الـسـاخنـة واذا اشتـعلت
فال تـنـطفـئ بفـعل الـغـاز حـتى اطلق
على هيـت اسم (فوهة الـنار) وكانت
هـذه الـغازات تـبـعث اصـواتـا تـشبه
فحيح االفـعى  اثناء صـمت وسكون
الـلـيل فـيـظن اجلـنـود انـهـا اصـوات
االلــهــة لـذلـك اقـام ســرجــون االكـدي

عليها معبدا!
WODH  ö J

احلــاج خـــالـــد جــهـــاد حـــسن وهــو
تعهد الحواض القار التي تقع في ا
مـركز مـدينـة هيت قـام بـأصطـحابـنا
الى احــدى عـيـون الـقــار وشـرح لـنـا
ـن يـتــكــون هــذا الــقـار قــائال "هي
تكـتالت نـفطـية عمـقهـا متـرين تـمتد
الـى حـديــثــة لــتــصل الى الــســمـاوة
والى بــحــر الـنــجف نــحن نــتـوارث

ــهـنـة اب عن جـد وتــسـتـعـمل هـذه ا
بـعـض الـيـنـابـيع الـكـبـريـتـيـة لـعالج
االجــســـام الـــتي تـــصــاب بـــاجلــرب
ــفــاصل كــمـا واحلــســاســيــة واالم ا
يـسـتخـدم الـقـار أقتـصـاديـا في طلي
السطوح وتبليط الشوارع وتصليح

الصحون .
هـذا القـيـر الذي ايـضا اسـتـخدم في
طالء ســـفــــيـــنـــة نـــوح وبـــرج بـــابل
وزقورة اور  يؤكد ان هـيت تاريخيا
ــة فـهي ثــالث اقـدم ــدن الـقــد من ا
مدن الـعالم بـعد أريحـا في فلـسط
ودمـشق وهـنـاك مـدونـات رومـانـيـة
ـادة ومكان ويونـانيـة تتنـاول هذه ا
وجــودهـا في هــيت وهي دلــيل عـلى

ة. ان هيت تاريخيا قد
—«d{ô«Ë —UL ô«

عـــــلى الـــــرغم مـن ان مــــادة الـــــقــــار
تسـتثـمر وتبـاع اال انهـا استـثمار ال
ـتـوقــعـة مـنه فـقـد يـحــقق االربـاح ا
الحظنـا عند زيـارتنا الى احـد عيون
الــقـار فـي مـركــز مـديــنـة هــيت مـدى
االهمال لـتلك العيـون حتى ان هناك
جـثــة كــلب تــطــفـو فـي الـقــار ! كــمـا
يـشــكــو اهـالـي هـيت الــقــريــبـ من
عــيــون الــقــار من رائــحــة الــغــازات
ــــنــــبــــعــــثـــة مـن هــــذه االحـــواض ا
ويــقـولــون انــهــا تــســبـب االمـراض
وتــعــطل (االجــهــزة الــكــهــربــائــيــة)
ــــثل الـــقــــائل (اذا مـــريت ويـــصح ا
بهيـت ال تبيت)!! وكـما يقـول حكمت
الكعـود (تاريخ هيت حـقيقـة فرضها

سؤولون) !!.  العلم واهملها ا
مــحـطـتـنـا الـثــالـثـة هي زيـارة قـلـعـة
هـيت الـتي يـقولـون عـنـهـا ان اهالي
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لـو تـوحــد احلـسـيـنـيـون احلـقـيــقـيـون والـعـلـمـانـيـون
احلـــقـــيـــقــيـــون في مـــكـــونـــات اجملـــتــمـع الــعـــراقي
ــكن كــافــة..لــســار الــعـراق فـي طـريـق االزدهـار. 

يتوحدوا?

-1-
تنـاقـلت كـتب األدب أخـبـار ( أبي العـيـنـاء ) ( مـحمـد بن الـقـاسم ) وكـان سريع

البديهة  حاضر النكتة  الذع اجلواب 
توكل يوما : قال له ا

بلغني ان فيك شرّا  فقال :
ـسيء بـاساءته فـقـد زكّى الله تـعالى ُـحسـنِ باحـسانه  وا إنْ يكن الـشـرُ ذِكْرَ ا

وذَمَّ 
فقال في التزكية :

(نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب )
ص /44

وقال في الذم :
هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ  عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ 

القلم / 13- 12- 11
 فَذّمَهُ الله تعالى حتى قذفه  

وقد قال الشاعر :
عروفِ لم أَكُ دِائباً  اذا أَنَا با

ُذمَما  ِ اجلِبْسَ اللئيمَ ا ولم أذ
فَفِيمَ عرفتُ اخليرَ والشرَ باسمه 

سامعَ والفَمَا ? وَشقَّ لي الله ا
الى آخر ما قال 

هذا مـثال واحد من األمثلة على سرعة اجلـواب عنده معززا باآليات والشواهد
األدبية البديعة .

-2-
وقد جاء في أخباره :

انّ عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال له يوماً :
" اعذرني فاني عنك مشغول "

فأجابه أبو العيناء .
" فاذا فرغتَ لم احتج اليك "

وجاء في أخباره أيضا :
ان بعض الوزراء شكا كثرة األشغال فقال له أبو العيناء :

ال أراني الله يوم فراغك 
-3-

االعتـذار باالنشغال من قبل الـعديد من السلـطوي الذين يتهـربون من استقبال
قـاصديهم من األصـدقاء أو من ذوي احلاجـات ليس أمـراً طارئا جـديداً بل هو
مـعـروف مــنـذ قـد الـزمن االّ ان الـسـلـطـويــ في ( الـعـراق اجلـديـد)  بـالـغـوا
ـواطـنــ فـهم غـالـبــاً يـسـارعـون الى تــغـيـيـر أرقــام هـواتـفـهم  بـالـتـهــرب من ا

ويقـيـمون احلـواجز بـينـهم وب من يـريد لـقاءهم من األصـدقاء
أو غـيـرهم ويـتـعـذرون بـاألشـغال الـتـي حتـول بيـنـهـم وب

مُرِيدِي لقائهم ..!!
ويـخيّل لـهم أنه عذر مـقبـول مع انّه عذر واهٍ لـلغـاية ذلك
ا يُقْـصَدُون في أيـام قدرتـهم على اجنـاز ما يُراد انّـهم ا
ناصب فلن يسأل عنهم أحد مـنهم أما اذا زالت عنهم ا
وانّ من يـخذلك عند احلاجة ال يحق له أْن يحظى منك بودّ

أو امتنان وهذا هو اخلسران ...

دارس U ∫جانب من امتحانات الطلبة في أحدى ا U «
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أنَّهـا فرصـة للـدُّول ب كلِّ خـمس سنـوات ومنذ 1851تقـد تاريـخهـا وحاضـرها
عرض الـدُّولي يحضر ( (192دولةً. ـستقـبلهـا وأول مرة في تاريخ هـذا ا وما تراه 
حرصتُ عـلى زيـارة أجنـحـة معـظم الـدُّول فهي فـرصـة أن تكـتـشف العـالم مـجـتمـعاً
على مـسـاحة أربـعة كـيـلومـترات مـربعـة. كـانت الوجـهة األولـى جنـاح العِـراق حامالً
تصوراً يرقى إلى آالف السِّن ما ترجمه ابن الوحشية(ت: بعد 300هج) عن فنون
الـزِّراعـة الـعـراقـيـة في »الــفالحـة الـنـبـطـيـة«ومـا جـمــعه احملـقق مـيـخـائـيل عـواد(ت:
 (1993في »حضارة بغداد في العصر العباسي«ما كان بها مِن صناعات وتاريخ
أفـكـار كـصنـاعـة السَّـاعـات وكـتابـة الـعـميـان دخـلت إلى مـوقع العِـراق في إكـسـبو

 2020دبي بهذا التَّصور. 
قلتُ: ماذا لـدى بقية الدُّول والشُّعوب كي تتـفوق على ما سيعرضه العِراق?! لم أكن
ـا كلُّ مَن عرف الـعراق الـقد واحلـديث كان مـأخوذاً الـوحيـد في هذا الـتَّـصور إ
ـا عـلق في ذهـنه من صورة مـشـرقـة قبل الـزِّيـارة وانـتابه الـشـعور بهـذا الـشُّعـور 
بـاخلذالن بعـدها فـلم تستـغرق الـزِّيارة أكثـر مِن خمس دقـائق! عُلـقت لوحات فـنان
ـة. كأنـه معـرض مدرسي وصـور عن األهـوار وصور مـتنـاثـرة عن احلضـارة الـقد

وليس معرض دولة عنوان مرحلتها »العِراق اجلديد !«
زرتُ مـعارض أصـغـر الدُّول وأقـلهـا ثـروةً وحضـارةً وتـاريخـاً مِن جـيبـوتي وراوندا
والرَّأس األخضـر واجلبل األسود وزمبابوي وسـنغافورة وأندونيـسيا إلى دول عربيَّة
اضي واحلـاضر وإسالمـيَّة وجـدتُ كلَّ دولـةٍ قدمت مـا يشـيـر إلى أزمنـها الـثالثـة: ا
ـسـتــقـبل. عـرضت فـي أجـنـحـتــهـا مـا تــشـتـهـر بـه ومـا حتـاول جـذب االســتـثـمـار وا
والـسِّـيـاحة إلـيـهـا عـرضت أفـضل مـا تمـتـاز به مِن ثـروة مـعـدنـية وبـحـريـة وزراعـيَّة
وتـقــنـيــة حتـكي لك ســيـرة وجــودهـا وال تـســتـحي مِن عــرض جـوعــهـا وعــريـهـا في

اضي كي يكون الزَّائر على عِلم بعظمة ما تقدمت به.  ا
عـرضت سنـغافورة كـيف كانت جزراً مـبعثـرةً بأقـوام شتى يجـمعهم شـظف العيش
حتى جـاءهم مَن شيد سنـغافورة احلـديثة. أبـرزت اإلمارات تالالً مِن الرِّمال إلى أنْ
تد مِن جاء مِن وضع أُسس العـمران على الرِّمال العـطشى قدم معرضهـا شريطاً 
عـصــر الـرِّمل إلى الـبــرج والـطَّـريق احلــديـثـة مع تــفـاصـيل اخلــطـة اخلـمـســـــــيـنـيـة

القادمة.
 عُـد جـنـاح الـســعـوديـة مِن أكـبـر األجـنـحــة تـرى فـيه قـصـة الـرؤيـة((2030والـعـمل
ـتنوع. دمـرة واالقتـصاد ا لالنتـقال عـلى جنـاح السـرعة إلى مـا بعد »الـصَّحوة «ا
وسـيقى التقلـيدية واألجمل ما عرضت إيران مـا امتازت به مِن صناعـة السّجَّاد وا

في مدنها وبيئتها ذات الفصول األربعة.
 قدمت مصـر تاريخها وما يجري اآلن فيها تسترعي االندهاش. أما البلدان األوربيَّة

ستقبل. والصِّ واليابان وكوريا فحدث وال حرج عمَّا تراه مِن تكنولوجيا ا
 إال العِراق اسـتحق معرضه ذرف الدَّمـعة على عتبـة بوابته وكأن ليس فـيه ما يشير
ستـقبل وال يجد في احلـاضر ما يُعـتد به. فماذا قَـدم الوفد الذي احتـفل بعيد إلى ا
الـعـراق الـوطـني بـإكـسـبـو مِـن تـصـور حلـكـومـته?! بال شك يــتـعـلق الـفـشل بـجـيش
ـقـاومـة «الــذين أحـسـبــهم يـقـفـون ــمـانـعــة وا ـشـغـولـ بـأكـاذيب »ا الـفـاســدين وا
ضاحـك على خـذالن العراق أمام ( (192دولةً. لـلخطـيب محمـد علي اليـعقوبي(ت:

» :(1962أال قلْ للوزارة وهي تبغي/ مكافحة اجلراد عن
الـبالدِ/ فـهال كـافــحت في احلُـكمِ قـومـاً/ أضـرَّ عـلى الـبالدِ
ـوسـوي الـشَّـيخ اليـعـقـوبي). كـانت فـرصة مِن اجلـرادِ)«ا
ناسبة للِعـراق تقد الصُّورة التي يجب أن يكـون عليها ا
قـامه ب دول العالم لكنَّ مقولة »فـاقد الشَّيء ال يعطيه«

لها تاريخ ومعنى! 

ة ـؤ !وتـبقى مـن ذاكرتي الـصـورة ا
لهذا االثر القد التي صارت عبارة

عن مكان ألنقاض البيوت.
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يـطل عـلـيـنـا ونـحن في الـقـلـعـة اقدم
منـارة  بـنيت في زمن اخلـليـفة عـمر
ـسـجـد الـفـاروق بن اخلـطــاب وهي 
ـيالن) وحتت ثـراهـا (وتـعـاني مـن ا
يرقد حفيد االمام موسى الكاظم (ع)
ـرات ـسـجـد  وقـد اعـيــد بـنـاء هـذا ا
عديدة وسـمعت بـإن في هيت كانت

هــنـاك كـنـيـسـة (كــنـيـسـة هـيت) و
ازلتهـا وازيل معهـا عددا من االديرة
سـيحـية  وهـناك اشـارات لوجود ا
الــيـهــود في هـيـت فـعــنـدمـا كــنـا في
متـحف الشـهيـد احمـد عفـتان  كانت
منـصة الـقاعـة قد كـتب علـيها اسم (
ــــرحـــوم جنـــاح قــــاعـــة االســــتـــاذ ا
سـاسـون الهـيـتي الـثقـافي) وعـنـدما
ســالــنــا قــالـــوا نــعم كـــان يــهــوديــا

واسلم.
ـراقد و اخـبـارنا بـوجـود بـعض ا

لـلــصـحــابـة وقــبـر الــنـبي ايــوب قـد
تــعــرضت لــلــتــخــريب من عــنــاصــر

داعش االرهابية.
وتلمـسنا مـدى االهمال الـذي تعاني
مــنه هـــيت وحــالـــة عــدم اســـتــغالل
ـــكـــانـــة ـــعـــدنــــــيـــة وا الــــثـــروات ا
التاريخية ولو كان هناك اهتام جاد
ــدن الـســيـاحــيـة لــكـانـت هـيت من ا
الـــــتـي جتـــــذب الـــــســـــيـــــاح مـن كل
احملـــــافــــظـــــات وحــــتـى من خـــــارج

العراق.

r∫ بقايا اثارية في مدينة هيت UF
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UI¡∫وزير النقل خالل لقائه سفير بعثة االحتاد االوربي

االوربي وزيــــــر الــــــنــــــقل رســــــالـــــة
ـفوضـيـة االوربـية الـعـامـة للـتـنقل ا
والــنــقـل الــتي حتــمل في طــيــاتــهــا
الثناء واآلطراء على االجتماع الذي
ـــاضي  بـــ عـــقــــد كـــانـــون االول ا
فوضـية االوربيـة و وكالة االحتاد ا
االوربي لـلـسـالمـة اجلـويـة (ايـاسـا)
ــدني الـعـراقي وسـلــطـة الـطــيـران ا
واخلطـوط اجلويـة العـراقيـة وعلى
عـايير التـقدم احلـاصل في تنـفيـذ ا
الحـظات الـدولـية مـقـدمـ بـعض ا
الالزم تنفيـذها لتحـقيق رفع احلظر
االوربي عن الــطــائــرات الــعــراقــيـة
شــاكـرين من خـاللـهــا سـيــادة وزيـر
ـتــواصل وجــهـودة الــنـقل لــدعــمه ا
ــبـــذولـــة لـــتـــطـــويــر واقـع الــنـــقل ا
ـســتــمــر  لـرفع الــعــراقي وســعـيـه ا
احلــــظــــر االوربـي عن الـــــطــــــــائــــر

االخضر.
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وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) أمس ان
(الـشبـلي أعـرب عن شـكره وتـقـديره
لــســـعــادة ســـفـــيــر بـــعــثـــة االحتــاد
االوربي وعن أهــمــيـة هــذه الــزيـارة
ودورهـا في تـقـريب وجـهـات الـنـظر
لالســـراع بــــتـــحـــلـــيـق الـــطـــائـــرات

العراقية في االجواء االوربية). 
حــقــقت  تــســارع الـشــركــة الــعــامـة
وانئ العـراق نسب إجناز مـرتفعة
ـنــتـجـات الــنـفــطـيـة في  تــصـديــر ا
خـتلف انـواعهـا عبـر رصيف رقم

 12في ميناء خور الزبير
الـــتــخــصـــصي والــذي يـــعــمل وفق

شترك  . نظام التشغيل ا
ــهـنــدس فـرحـان وقــال مـديــر عـام ا
ـوضـوعة الـفرطـوسي ان (اخلـطـة ا
للميناء تسـير وفق ما مرسوم لها 
مــشــيــرا الـى تــوجــيه وزيــر الــنــقل
الــكـابــ نـاصــر الـشــبــلي بـتــأهـيل
ــــوانئ وفق االنــــظــــمـــة أرصـــفــــة ا
الكترونية احلـديثة) .من جانبه ب
مــــديــــر مـــــيــــنــــاء خــــور الــــزبــــيــــر
الـتـخصـصي ربـان مـرفـأ اول حـيدر
فاخر ناصر ان رصيف رقم  12في
ـــيـــنـــاء يـــعـــمل ضـــمن مـــشـــاريع ا
شترك في شحن وتفريغ التشغيل ا
ـنــتــجــات الــنــفـطــيــة عــبــر غــرفـة ا
الـســيـطـرة االلـكـتــرونـيـة وقـد جـهـز
ـكــافـحـة ـنــظـومــة فـايــر  ــيـنــاء  ا
احلرائق والتي تعمل بـنظام سكادا
احلديـثـة وكذلك يـعـمل وفق النـظام
كافـحة احلرائق والسالمة ي  العا

ـرتبط بالنظـام الكترونيا هنية وا ا
ويـــشــــهـــد الــــرصـــيف االن حــــركـــة
مــسـتــمــرة لـشــحن وتــفــريغ نـاقالت

يناء) . النفط التي تأم ا
ÍdO  ‚u

من جـانب اخـر اعــلـنت الـشـركـة عن
إقـامـتهـا سـوقـا خـيـريـا خالل ذكرى
االنــتــفــاضــة الــشــعــبــانـيــة في 17
ــقـبـل عـلـى حـدائق الــشــركـة ( آذارا
الـــكـــبــــة ) دعـــمــــا مـــنـــهــــا  لالرامل
ـــتــعــفــفـــة بــالــتــعــاون والــعــوائل ا
ركـز السـتراتـيجي والتـنسـيق مع ا
للـثـقافـة واإلعالم .وقـال الفـرطوسي
ان (إدارة الـشـركـة الـعـلـيا ومـالكات
ـــوانـئ من الــــداعـــمــــ الطــــيـــاف ا
اجملـتـمع كافـة وخـصـوصـا اجملـتمع
الــبــصــري) . واجلــديــر بــالــذكــر ان
الــــســـوق اخلـــيــــري لـــيس االول بل
ــوانـي بــاقــامــته بــشــكل اعــتــادت ا
ـشاركـة مـجـانـية لـلـعـديد دوري و 
من اجلـمعـيـات ومـنظـمـات اجملـتمع
دني العاملة في البصرة اذ سيتم ا
فيه عرض منتوجـات محلية الصنع
دعمـا من مـواني العـراق والـقائـم
على السوق اخليري لهذه الشريحة
همة من شرائح اجملـتمع البصري ا

وأهــمـيــة اجـتـيــاز سـلــطـة الــطـيـران
ـــدني الـــعـــراقي تـــدقـــيق األيـــكــاو ا
والـــعــمـل عـــلى تـــذلـــيل الـــعـــقـــبــات
ـلف ـشــاكل امـام هــذا ا وحــلـحـلــة ا
احلــســاس الســتــعــادة الــثــقــة امــام
الــــدول االوربـــيــــة والـــعـــالـم اجـــمع
بـتـقـنيـة وتـطـويـر اخلـطـوط اجلـوية

العراقية).
مـن جـــانــبـه ســـلم ســـفـــيـــر االحتــاد
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بحث وزير النقل نـاصر حس بندر
الـشـبلي   مـع سفـيـر بـعـثـة االحتاد
االوروبي لــدى الـعــراق رفع احلــظـر
االوروبي عن الطائرات العراقية في

االجواء االوروبية .
و قـــــال ان(  خـالل االجـــــتــــــمـــــاع
التـباحث حـول امكـانيـة رفع القـيود
ــفــروضــة عــلى الــطــائــر االخــضـر ا

ــثــلــة .واجــتــمـــعت وزارة الــنــقل 
بـالـفـرطـوسي بـالـدوائـر احلـكـومـية

الساندة والعاملة في الشركة.
وقــال ( انـنــا مـتــوجـهــ الى فـصل
ـينـائي عن العمل الـكمركي العمل ا
ذلك مـن خـالل إنــــــشــــــاء ســــــاحــــــة
الـتـرحـيب الــكـبـرى والـتي سـتـدخل
الـعـمل قـريــبـا ) الفـتـا الى (تـوجـيه
وزيــر الــنــقل نــاصــر الــشــبـلـي بـان
ــــواني بـــانــــظـــمـــة يـــكـــون عــــمل ا

الكـترونية متطورة).
ــديـر الـعــام ان (الـشـركـة واضـاف ا
داعمـة لـلجـهات الـسـاندة والـعامـلة
فــيـــهــا وســـوف تــتـــبـــنى االتــمـــتــة
االلــكــتــرونــيــة وقــد اطــلــقــنــا عــلى
ـنــصـة اسم ( االبـلــة ) كـذلك نـحن ا
عـلى اسـتـعـداد تـام لـعـمل مـنـصـات
مــتــكــامـلــة تــنــزل مع حــواسـيــبــهـا
يـنائـي بالـصورة لـتسـييـر الـعمـل ا
الـــصــحــيــحــة وحـــضــر االجــتــمــاع
ؤسـسـات احلـكـومـية ـثـل عـن ا
ـــواني واالمــنـــيـــة الـــعـــامــلـــة في ا
ديـر العام الفـني للشركة ومعاون ا
ــهــنــدســ احــمــد جــاسم رئــيـس ا
ــثل وزارة الــنــقـل وعـددا نــعــيم و

مـن مدراء الشركة ).

ــبــتـدأ عــنــقي ألســدينَّ يــداً) حُــذف ا
وجــوبــاً وتــقــديــره (فـي عُــنــقي دَين
ألســدينَّ يــداً) غـيــر أنه يــتـعــذر عـلى
الـطــلـبـة مـعـرفـة جـواب هـذه الـفـقـرة
ـبــتـدأ وجـوبـاً كــون مـسـألــة حـذف ا
الواقع في جملة الـقسم غير مذكورة
ـبـتـدأ واخلـبـر) في عـرض فــقـرات (ا

قررة في الكتاب اجلديد. ا
 وهنا نتساءل:

ـلـحـوظات وغـيـرها أن  كـيف لـهذه ا
تمر ولم يلتفت إليـــــها اخملتصون? 
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   ومن مــلــحـــوظــات الــتــمــريــنــات:
ضــمـهـا مـسـائل نــحـويـة لم يـتـطـرق
إليهـا الكتـاب في العرض مـنها على
ــثــال أنه في الــصــحــيــفــة ســبــيل ا
الـرابـعــة عـشـر من الـكـتـاب خـصص
الـتـمــرين اخلـامس لـبـيـان مـا حـذف
من مــبـتـدأ وخـبـر وجــاء في الـفـقـرة
األولى قـــول الــشـــاعـــر: (في عـــنــقي
ألسـدينَّ يـدا  .......   لـكلّ ذي حـاجةٍ
يُــرجــيـهــا) وفي جــمـلــة الــقـسم (في

مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِـإِذْنِ اللَّهِ  وَيَتَعَـلَّمُونَ مَا
يَـضُـرُّهُمْ وَلَـا يَـنْـفَـعُـهُـمْ  وَلَـقَـدْ عَـلِـمُوا
لَــمَنِ اشْــتَــرَاهُ مَــا لَهُ فِي الْــآخِــرَةِ مِنْ
خَلَـاٍق  وَلَبِئْسَ مَـا شَرَوْا بِهِ أَنْـفُسَهُمْ
الــبــقــرة: لَــوْ كَــانُــوا يَـــعْــلَــمُــون١٠٢َ 
[102وذكر هذه اآلية بتمامها ال
يـسـتـدعي من الـطـلـبـة سـوى تـعـيـ
كــلـــمــة (هـــاروت ومـــاروت) بــدل من
) وهـذه ســابــقــة لم يــسـبق ـلــكــ (ا
إلـيهـا أحد في كـتب الـلغـة أو غيـرها

منذ نشأتها حتى عصرنا هذا ..!!

وتعـليم الـطلـبة طريـقة اسـتخـراجها
إذا ما ورد سؤال عنها مثال ذلك أنه
في الـوحدة الـثانـيـة من اجلزء األول
من الـكـتـاب خـصصت الـصـحـيـفـتان
التاسعـة واألربع وما بـعدها حول
ـشـبـهـة بـالـفعل تـمـريـنـات األحرف ا
(إنّ بكسـر الهمـزة  أنّ بفتح الـهمزة
 كأنّ  لـكنّ  لـعلّ  لـيتَ) فقـد جاءت
عــشـــرون جــمـــلــة خلـــمــســـة أحــرف
مـنـهـا:(إنّ بـكـسـر الـهـمـزة) في ثـمـان
جمل  و(أنّ بفتح الهمزة ) في ثالث
جــمل  و(كــأنّ) فـي جــمــلــة واحـدة 
و(لكنّ) في أربع جـمل ومثـلهـا (لعلّ)
في أربع جــــمل أيــــضـــا أمــــا (لـــيتَ)
فـأهمـلت ولم تـذكـر في أي جـمـلة من

جمل التمرينات ..!!
    ومن ملـحوظـات التـمريـنات: عدم
االقــتـصـار عــلى مـوطن الــشـاهـد في
اآليات الـطـويلـة كون االقـتصـار على
جـــزء من اآليـــة أجـــدى فـي تـــعـــلـــيم
الـقـواعـد الـنـحـويـة وأنفـع مثـال ذلك
أنه في الصـحيفـة الرابـعة عشـر بعد
ـئـة مـن الـكـتـاب خـصص الـتـمـرين ا
بدل منه والبدل مع الثاني لتعيـ ا
ذكـــر نــــوع الــــبـــدل  ومـن بـــ ست
فـقـرات لـهذا الـتـمـرين جـاءت الـفـقرة
بَـعُـوا مَا الـثـانـيـة قولـه تعـالى: ?وَاتـَّ
ُ عَلَـى مُلْكِ سُـلَـيْـمَانَ يَـاطِـ تَـتْـلُـو الشـَّ
َ يَـاطِ وَمَـا كَـفَـرَ سُـلَـيْـمَـانُ وَلَـكِنَّ الـشـَّ
كَـفَـرُوا يُعَـلـمُـونَ الـنَّاسَ الـسـحْـرَ وَمَا
أُنْــزِلَ عَـلَى الْــمَـلَــكَـيْنِ بِــبَـابِلَ هَـارُوتَ
وَمَارُوتَ  وَمَـا يُعَـلمَانِ مِـنْ أَحَدٍ حَتَّى
ـمَـا نَــحْنُ فِـتْــنَـة فَــلَـا تَــكْـفُـرْ يَـقُــولَـا إِنـَّ
فَيَتَعَـلَّمُونَ مِنْـهُمَا مَا يُـفَرقُونَ بِهِ بَيْنَ
الْـمَــرْءِ وَزَوْجِهِ  وَمَـا هُمْ بِــضَـارينَ بِهِ

ضميراً منفصالً أو اسماً ظاهراً .
       أمـا ضـمــيـر الـشـأن فال يـقـتـرن
بالم االبـتداء مـطـلقـاً ويكـون لـلمـفرد
الـغـائب مــثل (هـو) في قـوله تـعـالى:
?قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد] ?اإلخالص: ? [1
أو لـلـمفـرد الـغائـبـة ويـسمى ضـمـير
الـقـصـة مــثل (هي) في قـوله تـعـالى:
?فَإِذَا هِيَ شَاخِصَة أَبْصَارُ الَّذِينَ

كَـــفَـــرُوا] ?األنـــبـــيـــاء:   [97ويـــأتي
ضــمـيـر الــشـأن في الـكالم مــنـفـصالً
ومـتصالً  ظـاهـراً أو مسـتـتراً ; لـكنه
يــخــتــلف عن بــقــيــة الــضــمــائــر في
خـمسـة أوجه أحـدها: عـوده عـلى ما
بـعــده لــزومـاً إذ ال يــجـوز لــلــجـمــلـة
ـفــسـرة له أن تــتـقـدم هي وال شيء ا
مـنهـا عـلـيه  والثـاني: أن مـفـسره ال
يـكـون إال جمـلـة وال يـشـاركه في هذا
ضمـير  والثـالث: أنه ال يتـبع بتابع
فال يـؤكـد وال يعـطف عـلـيه وال يـبدل
مــنه  والـرابع: أنـه ال يـعــمل فـيه إال
االبــــــتــــــداء أو أحــــــد نــــــواســــــخه 
واخلـــــامـس: أنه مـالزم لإلفـــــراد فال

يثنى وال يجمع .  
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 ومن مــلـحـوظـات الـتــمـريـنـات: عـدم
ـفــردات الـعـلـمـيـة عـلى تـغـطـيـتـهـا ا
الرغم من وجود مـساحة كـافية لذلك

ديـريـة العـامـة للـمـناهج في قـدمت ا
وزارة الــتــربــيــة هــذا الــعــام كــتــابـاً
جــديــداً لــلــصف اخلــامس االعـدادي
بــفـرعــيه الـعــلــمي واألدبي وقـد ضم
الــكـتـاب مــسـائل نـحــويـة جـديـدة لم
تكن موجـودة ضمن الكـتاب السابق
ــا يــثـيــر االســتـغــراب أن عـدداً  و
منها غـير قليل لم يـسلم من تسجيل
ـلحـوظـات علـيـهـا سواء في بـعض ا
ــســـائل الـــنـــحــويـــة أم في عـــرض ا
التمرينات التي تستدعي من الطلبة

إيجاد حلول لها .
ــســائل  ومن مــلــحــوظـــات عــرض ا
النحوية: أنه في الصحيفة العاشرة
مـن الـكــتـاب ذكــر في امـتــنـاع تــأخـر
ــبـتــدأ عن اخلــبـر فــقـرة (وضــمـيـر ا
ــقـتــرن بالم االبـتــداء مـثل: الــشـأن ا
انع (ألنت أخي حقاً) ) ثم كرر هذا ا
في الـــصــحــيـــفــة الـــتي تــلـــيــهــا في
خالصة الـقواعد بـالقول: (أو ضـمير
ـقتـرن بالم االبتداء) واحلق الشأن ا
أنه ال يوجـد هكـذا قول أو قـاعدة في
الــنـــحــو الـــعـــربي وفي هـــذا الــكالم
أُدمـجـت قـاعـدتـان ســهـواً ألن جـمـلـة
(ألنت أخي حـقاً) مـثل جـملـة (حملـمدُ
أخي) من مـــســــائل وجـــوب تـــقـــد
ـبـتـدأ إذا اقـتـران بالم االبـتـداء وال ا
ــبــتـدأ فــرق في ذلك بــ أن يــكـون ا
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احيـانـاً كثـيره قـد جتد نـفسك غـيـر قادرة عـلى التـعامل
مع بـعض الـزمالء في العـمل الشـيـاء تـعـتـقدهـا مـسـبـقاً
ـهنيه واقف الـقيـميه ا .ولـكن من االصلح ان جتـد لهم ا
لـتـخـبـرك عـن اسـرارهم وتـقـدم لـك االجـابـة بـكل صـدق
ووضـوح مقـارنـة فيـما لـو انك اتـخذت الـقـرار على وفق
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

uÐ« XO?Ð W¹d? Ë w M?  dO?Cš ÃU?(« W?¹d ® Èd?  jOK?³ðË qO?¼Qð) ـناقـصة الـعامـة واخلاصة بـ تـعلن مـحافـظة مـيسـان/ قسم الـعقود احلـكومـية عن اعالن ا
WM ±≥∞≥) وبكلفة تخمـينية مقدارها  WOKO?LJ² « —ôËœËd²³ « W?½“«u درجة ضمن تخصيصات ( `© وا U  WFK  ¡UC  w  ©wK?Ž sÐ tK « b³Ž W¹d Ë j×O?DŠ
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ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنـوان (ميسان - العمارة - الشبـانة/ قسم العقود احلكوميـة) بناية مجلس قضاء الـعمارة سابقا وللحصـول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من احد ا «dŽ —UM¹œ n « dAŽ WFÐ—«Ë WzU Ë ÊuOK  W ?Lš® ©μ[±±¥[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير «d?Ž —UM¹œ n « Êu? LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقـصة والبالغ احلكـومية لغـرض شراء الوثائق الـقياسيـة على ان يتم دفع مـبلغ مستـندات ا

قابل للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≥® ·œUB*« ©fO?L)«® Âu¹ ÊuJOÝ W?B UM*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤® ·œUB*« ©¡UFÐ—ô«® Âu¹ Êu?JOÝ WB UM?*« ozUŁË lO³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

©≤∞≤≤Ø≤Ø≤¥® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»(?fOL) ا ـناقصـة عند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص بـاالجابة عـلى استفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

±μ¥π ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≤Ø±∞ ∫ a¹—U² «

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

ــشــروع / مــهــنــدس ١- مــديــر ا
(مدني) 

٢- فني (مساح) / عدد (١)

بلغ (٥١٫١٣٥٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

ـــاثل واحـــد مــنـــجـــز وخالل مــدة ال ٢- يـــقــدم عـــمل 
ـوعـد الــنـهـائي لــتـقـد تــتـجـاوز (١٠) ســنـوات قـبـل ا
ــبــلغ ال يــقل عـن (١٥٣٫٤٠٥٫٠٠٠) ديــنـار الــعــطــاء و

عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©≤∂® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

l  WŽUÝ Ø≥Â¥∞∞ WFÝ WF?L−  ¡U  …bŠË qO?GAðË VB½Ë eO?N&) نـاقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافـظة ميسان/ قسم العـقود احلكومية عن اعالن ا
?WM ±≥∞≥) وبـكلـفـة تخـمـينـيـة مقـدارها ?  W?O?KO?L?J?²? « —ôËœËd²?³? « W?½“«u? ـدرجة ضـمن تـخصـيـصات ( ?UL?F—…© وا « ¡U?C  …d?O?²?³? « w  WJ?³?A? «Ë q U?M « j?š

ÆÂu¹ ©≥∞∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n «  ÊuF³ÝË W LšË WzU Ë ÊuOK  dAŽ vMŁ«Ë WzULF³ÝË Ê«—UOK  ©≤[∑±≤[±∑μ[∞∞∞®

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنـوان (ميسان - العمارة - الشبـانة/ قسم العقود احلكوميـة) بناية مجلس قضاء الـعمارة سابقا وللحصـول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من «dŽ —U?M¹œ n « ÊËdAŽË ÊUM?Ł«Ë WzU Ë ÊuO?K  ÊËdAŽË WF?³Ý® ©≤∑[±≤≤[∞∞∞® ١- التأمينات االولـية والبالغة
دة ®∞≥±© يوم من تـاريخ غلق ـركزي الـعراقي). او صك مـصدق او سـفتـجة وتـكون نـافذة  ـنصة االلـكتـرونيـة للـبنك ا ـعتـمدة وعـبر ا ـصارف ا احد ا

ناقصة. ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤® ·œUB*« ©¡U?FÐ—ô«® Âu¹ Êu?JOÝ W?B U?M*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±® ·œUB?*« ©¡UŁö¦? «® Âu¹ ÊuJ?OÝ WB? UM*« ozU?ŁË lO³?  bŽu  d?š« Ê« ULK?Ž

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

©≤∞≤≤Ø≤Ø≤≥® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عـقد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة على اسـتفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

±μ¥∂ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≤Ø±∞ ∫ a¹—U² «

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

ــشــروع / مــهــنــدس ١- مــديــر ا
(مدني) او مهندس (مساحة)

٢- مهندس (ميكانيك) / عدد (١)

٣- فني (كهرباء) / عدد (٢)

بلغ (٢٤٤٫٠٩٥٫٧٥٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

ـــاثل واحـــد مــنـــجـــز وخالل مــدة ال ٢- يـــقــدم عـــمل 
ـوعـد الــنـهـائي لــتـقـد تــتـجـاوز (١٠) ســنـوات قـبـل ا
ــبــلغ ال يــقل عـن (٨١٣٫٦٥٢٫٥٠٠) ديــنـار الــعــطــاء و

عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السادسة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©≤μ® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

±≤ WFÞU?I Ë W ? U)«Ë WF?Ð«d «Ë W¦? U¦ « b?½ËUN?½ ¡U  WJ?³ý cO?HMð) ناقـصة العـامة واخلاصة بـ تعـلن محافـظة ميـسان/ قسم الـعقود احلـكوميـة عن اعالن ا
—ôËœËd²?³ « W?½“«u? درجـة ضـمن تخـصيـصات ( ?cðU?Ýô« wŠ W?J³?ýË d?¹bG…© وا «® W?ÐdG?  ¡U?  WJ?³?ý s  ¡ełË p²?Ýö³? « qL?F  —ËœË W?O?−³?F? « ¡U  W?J?³ý ‰U?L? «Ë

…b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —U?M¹œ n « Êu LšË W?zUL²ÝË ÊuOK?  ÊuF³ÝË WF?Ð—«Ë WzULF ðË —U?OK  ©±[π∑¥[∂μ∞[∞∞∞® وبكلفة تخمـينية مقدارها (≤∞≤± WM  WO?KOLJ²? «

ÆÂu¹ ©≤±∞® U¼b « cOHMð

صنف من ذوي اخلبرة واالختصـاص تقد عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي قـاول ا ناقصة من الشركات وا فعلى الراغب باالشتـراك في ا
الى العـنوان (ميسان - العـمارة - الشبانـة/ قسم العقود احلـكومية) بنـاية مجلس قضـاء العمارة سابـقا وللحصـول على معلومـات اضافية االتصال

على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
نـاقصة عـلى ان تقـدم عطاءاتـهم في داخل ظروف مـغلـقة ومخـتومـة ومثبت عـليـها اسم مقـدم العـطاء وعنـوانه االلكـتروني ورقم الهـاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان(صادر من «d?Ž —UM¹œ n « ÊuF?Ð—«Ë WF³?ÝË WzULF?³ÝË ÊuO?K  dAŽ W?F ð® ©±π[∑¥∑[∞∞∞® ١- التأميـنات االولية والـبالغة
دة ®∞≥±© يوم من تـاريخ غلق ركـزي العـراقي). او صك مـصدق او سـفتـجـة وتكـون نافـذة  ـنصـة االلكـتـرونيـة للـبـنك ا عـتمـدة وعـبر ا ـصـارف ا احد ا

ناقصة. ا
ـنـاقصـة صـادر من الـهيـئـة الـعـامة لـلـضـرائب معـنـون الى مـحـافظـة مـيـسان/ قـسم الـعـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- براءة الـذمـة او كـتاب عـدم 

احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعـتمد نـسبـة الشـراكة ب الـشركـاء وحسب ما مـحدد في عـقد الـشراكة وفي حـالة لم تـذكر الـنسبـة في عقـد الشراكـة فيـتم القـسمة بـينـهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتـفاق اولي على الـشراكـة موقع من قبل ـبرم بيـنهـما على ان يـكون مـصدقا من كـاتب العـدل اخملتص ويـجوز تقـد  ب. يعتـمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليـهمـا على ان يتم تـقد عـقد الـشراكة بـينـهما اطراف الـشراكـة معززا بـتعـهد يقـدم من قبـلهم بـعدم التـنازل او االنـسحـاب في حالة رسـو ا
مـصدق من كـاتب الـعدل اخملـتص بعـد تـوقيع الـعـقد خالل مـدة ال تتـجـاوز(١٤) يومـا من تـاريخ توقـيع العـقـد وفي حالـة انـسحـاب احد الـشـركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
ـفوض لـلـشـركة او مـن يخـوله قـانـونا الى قـسم الـعـقود ـديـر ا ـنـاقصـة بـعـد تقـد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكـان مقـدمي الـعـطاءات شـراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير قابل للـرد.  «dŽ —UM¹œ n « ÊU²zU ناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا
WŽU? « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤® ·œU?B*« ©¡U?FÐ—ô«® Âu?¹ ÊuJ?OÝ W?B U?M*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±® ·œUB?*« ©¡UŁö¦? «® Âu¹ Êu?JO?Ý WB? UM?*« ozUŁË lO?³  b?Žu  d?š« Ê« UL?KŽ

?¦Ë ©«dNþ d?AŽ W?O½Uسـيتم فتح الـعطـاءات بشكل عـلني في نـفس يوم الغـلق امام مقـدمي العـطاءات واذا صادف يـوم الفتح عـطلـة رسميـة فيؤجل الى «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غـلق ا نـاقصة على ان تـكون العطـاءات نافذة  ه بعد موعـد غلق ا اليـوم الذي يليه وسـوف يهمل اي عـطاء يتم تقـد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

©≤∞≤≤Ø≤Ø≤≥® صادف ?dN?þ …b?Š«u»© من يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ـنـاقصـة عنـد السـاعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مؤتـمـر خاص بـاالجابـة على اسـتـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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ــشــروع / مــهــنــدس ١- مــديــر ا
(مدني) او مهندس (مساحة)

٢- فني (ميكانيك) / عدد (٢)

بلغ (١٩٧٫٤٦٥٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

ـــاثل واحـــد مــنـــجـــز وخالل مــدة ال ٢- يـــقــدم عـــمل 
ـوعـد الــنـهـائي لــتـقـد تــتـجـاوز (١٠) ســنـوات قـبـل ا
ــبــلغ ال يــقل عـن (٥٩٢٫٣٩٥٫٠٠٠) ديــنـار الــعــطــاء و

عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السابعة) واجازة 
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تـعـلن نقـابة احملـام الـعراقـيـ عن نيـتهـا تأجـير
ــدة (٥) خـمس مــســبح الــنـقــابــة مع مــلــحــقــاته و
ســنـوات قــابــلـة لــلـتــجـديــد وفق شـروط قــانـونــيـة
بـاالمكـان االطالع عـليـهـا لدى قـسم االدارة في مـقر

نصور - شارع النقابات. النقابة الكائن في ا
فعلى الراغب تقـد عروضهم للنقابة اعتبارا من
الـيوم الـثـاني لـنشـر االعالن ولـغـاية نـهـايـة الدوام
ــوافق ٢٠٢٢/٢/١٧ الــرســمـي لــيــوم اخلـــمــيس ا
ــســبح فـي مــقــر الــنــقــابــة ــكن االطـالع عــلى ا و
اعتـبـارا من الـيوم الـثـاني لـنشـر االعالن ولـلنـقـابة
اخـتيـار افـضل الـعـروض  ويتـحـمل من يـقع عـليه

االختيار اجور نشر االعالن.
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ـلـقب بـاسم أبو مـنـذ اعالن مـقـتل زعـيم تـنظـيم "داعـش" عبـدالـله قـرداش ا
إبـراهـيم الـقرشي في  3شـبـاط/ فبـراير ( (2022في عـملـيـة نوعـيـة نفـذتـها
ـنطقـة "اطمه" بـريف إدلب بالـقرب من احلدود القـوات اخلاصـة األمريكـية 
السوريـة-التركية طرحت العـديد من التساؤالت حول إمكانـية تأثر التنظيم
قتل قـائده ومسـتقبل الـتنظـيم وقيادته احملتـملة فـيما بـعد مقـتل عبد الله
قـرداش. خــصـوصـا" وأن مــقـتل زعـيـم داعش اإلرهـابي جـاء بــعـد أيـام من
ـنـطـقة الـعمـلـيـة الـنـوعيـة الـكـبـرى لتـنـظـيم "داعش" ضـد سـجن الـصـناعـة 
دينة احلسكة والتي تعتبر من أكثر عمليات التنظيم تأثيراً نتيجة غويران 
تحدة هروب الـعديد من قيادات وعناصر التنظيم على نحو دفع الواليات ا
كن أن يعطي دفعة قوية ثل تهديداً حقيقياً  األمريـكية إلى تأكيد أن ذلك 
ـطروح هو عن الـتداعيات ـقبلـة والسؤال ا ـرحلة ا لتـنظيم "داعش" خالل ا
ـقتل عـبـدالله قـرداش علـى تنـظيم داعش الـتنـظـيمـية والـعـملـياتـيـة احملتـملـة 

توسط. ستقبل القريب وا اإلرهابي في ا
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 على الـرغم من أهمية عملـية تصفية زعـيم داعش عبد الله قرداش اال أننا
ـستـقبل الـقريب نعـتقـد أن مقـتله سـوف لن يـكون له تـأثيـرا" واضحـا" في ا
على عـمل خاليا التـنظـيم التي بـاتت تعـتمـد الالمركـزية في تنـفيـذ عمـليات
خاطـفة يتمّ تـصمـيمـها وتنـفيـذها من قبَـل مفارز صـغيـرة ومحدّدة من دون
ركـزية. كمـا أن قرداش لم يكن معـروفا" بشكل العـودة إلى قيادة التـنظيم ا
ـنصب مـؤثـر وكـارزمي من قـبل افـرع وقـواعـد التـنـظـيم قـبل وبـعـد تـولـيه ا
دة التي تولى فـيها القيادة والـتي لم تتجاوز عام ونصف بسـبب قِصر ا
مـنـذ نـوفـمـبـر  2019 وحـتى فـبـرايـر 2022  وهى أقل مـدة لـقـيـادة الـتـنـظـيم

مقارنة مع أبي عمر البغدادي وأبي بكر البغدادي. 
بـاإلضـافــة الى أن أســلـوب إدارة الـعــمـلــيـات الالمــركـزي قــلل كـثــيـرا" من
تداعـيات مقتل قيـادات الصف األول بالتنـظيم خاصة على األفـرع اخملتلفة
وقد كـان ذلك واضحا" بقلـة اهتمام صـحيفة "الـنبأ" "الداعـشية" التي صدر
عـددها األخـير 324  مـساء يـوم مقـتل الـقرشي اخلـميس  3 شـبـاط/فبـراير
2022  دون اإلشارة بـشكل مـباشـر إلى مـقتل زعـيم التـنظـيم وكذلك فـعلت

ؤيدة للتنظيم. بقية منصات التواصل االجتماعي التابعة وا
ـستـقبل ـستـوى التـنظـيـمي والتي تـتعـلق  هـمة عـلى ا  اال أن الـتداعـيـات ا
تـنـظيم "داعـش" ستـتـعـلق بـاخـتيـار الـزعـيم اجلـديـد لـلتـنـظـيم الـقـيادة خالل
قبلة خصوصا" وأن تـنظيم داعش اإلرهابي يعاني من صراعات رحـلة ا ا
: عـقـائديـة وفـكـريـة مـنـذ عام  2015تمـظـهر بـالـصـراع ب جـنـاح فـكـري

األول يطلق عليه "احلازمون" نسبة ألبي أحمد بن عمر احلازمي.
 والثانـي يطلق عـليه "الـبنعـاليـون" نسبـة لتـركي بن علي البـنعـلي واجلناح
األخيـر حضي بتأييد أبـو بكر البغـدادي الذي قام بإعدام وتـصفية قيادات

) في عام 2016. (احلازمي
ا أدى إلى االنشقاق وتشكيل تنظيم "جند الله" الذي يتمركز بالقرب من  
جـبـال الالذقيـة وعلى احلـدود مع مـحافـظة إدلب ويـعـتبـر أكثـر الـتنـظيـمات
ـطالـبـة داخل التـنـظيم اإلرهـابـية غـلـواً وتشـدداً في الـعالم. كـمـا تتـصـاعد ا
) عن مـناصب الـقـيـادة بعـد الـدعم الـذي حـضوا به في بـإبـعـاد (العـراقـيـ

عهد أبو بكر البغدادي ومن بعده عبد الله قرداش.
رشـحون لزعـامة داعش سوف لن يكـون سهال" على داعش اخـتيار زعيم ا
جديـد بالسرعة الـتي بويع بها عـبد الله قرداش خلـيفة" ألبو بـكر البغدادي
وذلك بــسـبب اخلـالفـات والـصــراعـات الــفـكـريــة الـتي تــعـصف بــالـتــنـظـيم
بـاإلضافـة الى مـقتل أكـثر من (48 قـيادي) من مـؤسـسي التـنظـيم والـقبض
ــراقـبـ عــلـى الــبــعض اآلخــر مــنـــهم خالل عــامي  2020 و2021  اال أن ا
لـتـحـركات الـتـنـظـيم اإلرهابـي يروّن أن األسـمـاء احملـتـملـة خلالفـة عـبـد الله

قرداش هي كما يلي: -
تحدث الرسمي للتنظيم.  1- أبي حمزة الهاشمي القرشي ا

 2- جـامـعـة عــواد الـبـدري رئـيـس مـجـلس شـورى الــتـنـظـيـم وشـقـيق زعـيم
التنظيم السابق أبي بكر البغدادي.

 3- جبار سلمان العيساوي ويُعرف أيضاً باسم أبو ياسر العيساوي وهو
من قادة الصف األول لداعش.

 4- هاشم اجلـريـسي أو عـمر اجلـريـسي الـذي كان يُـكـنى بـ "أبـو احلسن
وصل في اجلـزراوي" اشيع أنه قُـتل خالل انـتـقاله من ريـف البـعـاج إلى ا

العراق وهو من كبار قادة التنظيم. 
لـقب أبو صفاء الـرفاعي كان عسـكرياً برتبـة عقيد في  5- مازن نـهيري ا
اجلـيش الـعـراقي الـسـابـق وهـو من مـؤسـسي الـتـنـظـيم. ويـرتـبط به مـكـتب
اســتـخــبــارات الـعــمــلـيــات الــسـريــة االنــتـحــاريــة في اخلــارج أي اخلاليـا

سؤول األول عنها. االنتحارية وهو ا
ـلقب بـ"أبو خديجـة " وهو زعيم تنظيم داعش  6- عبـد الله مكي الرفاعي ا

في محافظة ديالى .
ويعتـمد تـنظيم داعش سـياقـات وتقالـيد خـاصة بزعـامة الـتنظـيم اذ يفرض
دائـمـا" أن يكـون زعـيـمه قرشي وعـراقي اجلـنـسيـة وهـو تقـلـيـد اتخـذه بـعد
ـا اثار ـركزيـة إلى الالمـركزيـة"  فصل الـواليـات والتـحـول من القـيـادة ا
حـفـيـظة حـمـلـة اجلنـسـيات األخـرى من عـنـاصر داعـش. واعتـقـد أن االوفر
حضـا" بزعامـة التـنظـيم همـا (أبو حـمزة الـهاشـمي القـرشي وجمـعة عواد

البدري).
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ال يبـدو أن تداعيات مقتل زعـيم داعش عبد الله قرداش ستـؤثر كثيرا" على
الحظ استمـرار نشاط أفـرع التنـظيم اخملتـلفة عملـيات ونـشاط التـنظيم فـا
في بـعض دول الـعالـم مـنذ أن  اإلعـالن عن مـقتـل الـقرشـي حيـث تمـكن
تـنــظـيم "داعش" في األيـام الــثالث الـتي تـلـت مـقـتل عـبــد الـله قـرداش  من
تـنفـيذ  12 عمـليـة إرهابـية شـمـلت بعض أفـرع التـنظـيم داخل عدد من دول
اإلقلـيم باإلضافـة إلى ثالث عمـليات إرهـابيـة نفذهـا التنـظيم عـبر فرعه في
وسط أفـريقـيا وعـمـليـت إرهـابيـت نـفذهـما الـتـنظـيم في أفغـانسـتان- عـبر
فرعه "تـنظيم خراسـان"- إلى جانب عملـية إرهابيـة في العراق وأخرى في

قراطية" (قسد). سوريا ضد ميليشيا "قوات سوريا الد
 وقد اسـتمرت عـملـية هدم االسـوار التي سـبق للـتنظـيم ان اعلن عن شـنها
قـبل مـقـتل زعـيـمه قـرداش حـيث نـفَّـذ تـنـظـيم "داعش" عـمـلـيـة إرهـابـيـة يوم
اجلـمـعة  4 شـبـاط/فـبـراير  2022 ضـد أحد الـسـجـون بـبـلـدة "نـوبيـلي" في

الكونغو. 
ـنصات اإلعالمية لـلتنظيم في كمـا استمرت مواقع الـتواصل االجتماعي وا
نشر الـفعـاليات الـعمـلياتـية ألفرع الـتنـظيم اإلرهابي بـشكل طـبيعي دون أن
ـقتل زعيـمها عـلى يد القـوات اخلاصة االمـريكية تولي اهـتمامـا" واضحا" 
اال أننـا نتوقع أن يقوم داعش باإليعاز لفروعه بالقيام بعمليات ثأرية ويبدو
قتل أن الساحـة االوربية ستكون هي األكثر ترجيحا" للقيام بعمليات الثأر 

زعيم داعش عبد الله قرداش.
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ـعطـيات احلـالية تـشيـر الى أن التـداعيات استـنادا" الى كل مـا سبق فان ا
ـقتـل زعيـم تنـظـيم داعش اإلرهـابي أبـي إبراهـيم الـتـنظـيـمـيـة والـعـمـلـيـاتـيـة 
الهـاشمي القرشي لن تكـون ذا تأثير يـذكر بشكل عام سـواء على مستوى
ـستوى الـعمليـاتي والتكـتيكي  على األقل بنيـة التنـظيم الداخلـية أو على ا
ـنظـور بل قـد تكـون تداعـيـات مقـتل الـقرشي إيـجـابيـة على ـسـتقـبل ا في ا
التـنظيم فيما لو جيء بزعيم غيـر عراقي قد يعيد جسور الوصل مع االفرع
نـشقة عن الـتنـظيم مثـل تنظـيم (جنـد الله) و(حراس الـدين) وحتى جـبهة ا
واجهة الضغوطات العسكرية النصـرة أو هيئة حترير الشام حاليا" وذلك 

الية التي يواجهها التنظيم في الساحت العراقية والسورية. وا

{ لواء بحري متقاعد
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موسكو

عن العراق ومازالـت حتاول العبث في
وحــــدته من خـالل تــــشــــجــــيع بــــعض
االطراف التي تـفتقر الـى ابسط مباد
الــوطــنــيــة  ’ويــكــفي االشــارة الى مــا
فعلـته فرنسـا في ليبـيا ليـعطي صورة
ومازالت ـمـارسـات الــفـرنـسـيـة   عن ا
هـنـاك مـدن عــربـيـة لـدى دول تــسـيـطـر
عـلــيــهـا عــنــوة ودون وجه حق وخــيـر
غربيت مثال على ذلك سبتة ومليلة ا
احملـتـلـة من قـبل  اسـبـانـيـا وانـطـاكـية
واال سكـنـدرونـة الـتي احملـتـلة مـن قبل
تـركــيـا  امـا مــا يـحــري في اوكـرانــيـا
والـتـحـشــيـد الـعـســكـري االمـريـكي في
ما هذه الـدولـة احلدوديـة مع روسـيا  
هو اال مـنـاكـدة وتضـيـيق عـلى روسـيا
اال يحق للـروس ضمـان امنهم وهل ان
امـريــكـا وبــريـطــانـيــا ومن يـتــبـعــهـمـا
يحشدون قـواتهم حلمايـة اوكرانيا من
الروس وهل لـروسيـا نيـة في مهـاجمة
اوكـرانــيـا  بـالــتـا كــيــد اجلـواب كال 
ولـــكن هـــنــــاك دفع من قــــبل امـــريـــكـــا
وذيولها بد فع روسيا للحـــرب  هناك
اقلـيم دونتـسيك اعـلن االستـقالل وفيه
جالية  روسية ومن حق روسيا حماية
 االقليات التابعة لها  في هذا اإلقليم 
وكم قام الـبعـض من قومـيات مـخـتلـفة
باحلديث مع دول قو ميـا تهم وطالبوا
باحلماية   ومنذ ان استقلت اوكرانيا

اجلـــزائـــر هــــو من تـــدبـــيــــر امـــريـــكي
ومـازالت مـسـتـمـرة فـي نـهـجـهـا الـشـو
فــــيـــنـي جتــــاه االخـــر  وعن حــــقـــوق
االنسان اجلـميع الحظ كـيفـية الـتعامل
في هذه احلـقـوق مع مـواطنـيـهـا حيث
الـسـود ال تـفه االســـــــــبـاب ومـا قـامت
به الـشرطـة الـفـيـدرالـيـة مع  مـواطـن
امـريــكــيـ واضــــح   والــكل يــعــرف
وهي معـلـومات عـرفـناهـا مـنذ الـصـغر
عن اجملـــتـــمع االمـــريـــكي بـــانه في كل
ـــة قـــتل او حــادث دقــيـــقــة امــا جـــر
اغـتـصــاب وذات مـرة جــرى حـديث مع
مـواطن امــريــكي و االســـــــــتـفــسـار
عـلومة قال هـناك احياء منه عن هذه ا
ان  دخـلـتـهـا لن تـخـرج مـنـها  اي انك

تقتل.
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هذه هي امريكـا فهل من لم يوفر االمن
واطنـيه يسـتطـيع توفـيره لال خرين 
اما اجلـرائم االمـريكـية فـي قتل الـناس
فمـا حـدث في الـعـراق عـلى يـد الـقوات
االمـريـكـية شـاهـد كـبـيـر وواضح لـيس
لـدى االمـريـكـان ذرة من االنـسـانـيـة بل
امـــا وحـــوش وقــــتـــلـــة ومــــجـــرمـــ  
بريطانيـا وهي اال حقر واال خبث فهي
تخطط وتـنفـذ وتفصل مـدن عن الدولة
االصل كـمـا فــعـلت في فـلــسـطـ الـتي
سلـمـتهـا لـلصـهايـنـة وفصـلت الـكويت

يــفــعل وال تــوافـق عــلى اصــدار قــرار
بــاال دانـة لــهــذا الــكــيــان الــذي يـقــتل
وهـاجـمت الـفـلـسـطــيـنـيـ بـدم بـارد 
اورتـــيـــغـــا رئـــيـس بـــنـــمـــا واودعـــته
ســجــونــهــا وال احــد يــعــرف مــصــيـر
الرجل   وسانـدت الـقـاعـدة وطـالـبان
بحـجة وجـود االحتـاد السـوفـيتي في
افـغـانـسـتـان  وهــاجـمت يـوغـسالفـيـا
وقـسـمـتــهـا ونـفس الـشيء بــالـنـسـبـة
جليكـوسلوفـاكيـا  وضربت مسـتشفى
في الــسـودان ودار الــرئــيس الــلــيـبي
الراحل مـعمـر الـقذافي  وسـاهمت في
أســقــاطه بــعـــد ان احــتــلـت الــعــراق
ودمـرت كل شـيء فـيـه وسـهــلت قــيـام
نظـام سيـاسي قـائم عـلى احملاصـصة
والــطــائــفــيــة ومــا جــرى في ســوريــا
والـيـمن وتـونس ومــصـر وقـبـلـهـا في

ــــــتــــــحـــــدة ال جتــــــيـــــد الــــــواليـــــات ا
الدبـلـومـاسـيـة او انـها تـتـعـمـد اظـهار
حالها قوية واالخر اضعف منها وغير
قادر عـلى مـواجهـتـها وقد دأبـت على
اثـارة الـنـزاعــات في مـخـتــلف مـنـاطق
الــعــالم  امــا مــبـــاشــرة  او من خالل
تدخلـها بـقواتهـا العـسكريـة او بأثارة
الـنــزاعــات بــ الــدول او في دعــمــهـا
سـلـحة فـتارة لإلرهاب ولـلـجمـاعـات ا
تـدعي مــحــاربـة االرهــاب وتـارة تــقـدم
ـسـاعـدات لـلـجـمـاعات الـتسـهـيالت وا
سلحة  ولكـنها في كل احلاالت ليس ا
لها صديق وصديقها مصلحتها فقط 
وتـارة بـادعـاء رعـايـة حـقـوق االنـسـان
وحـــريــــة الــــفـــرد   واالمـــثــــلــــة عـــلى
تـدخالتـهـا الـسـافـرة والـقـذرة كـثـيرة 
فهي تساند الكيـان الصهيوني بكل ما

ــــــاذا لم عـــــام  1991والى الـــــــيــــــوم 
تهـاجمـهـا روسيـا خالل هـذه الفـترة 
االمــر لـــيس كــذلـك لــكن الـــتــحـــشــيــد
الـعــسـكـري االمــريـكي وبــعض الـدول
االوربـيـة هـو اسـتــفـزاز ودفع روسـيـا
للحرب  والسؤال الذ يطرح نفسه لو
ان روسـيـا عـمـلت عـلى زرع صـواريخ
برؤوس نوويـة في كوبـا او فنزويال 
وهات الدولت ال تبعدان عن امريكا
كـثـيرا  فـكـوبا حـوالـي تـبعـد حـوالي
 100كم  فـمــاذا ســيــكـون رد امــريــكـا
ومــازال الــعــالم يــتــذكــر مــاذا فــعــلت
امـــريــكـــا  حـــول نـــصب الـــصـــواريخ
السـوفـيتـيـة في السـتـينـات من الـقرن
ـــاضي  فـــهل روســـيــــا راغـــبـــة في ا
احلــرب  اكــيـــد ال ولـــكن من حـــقـــهــا
ضـمـان امـنــهـا وبـعـد مــا لـذي يـدعـوا
امـريـكــا وبـريـطــانـيــا الى الـتـحــشـيـد
الـعـسـكـري في دول اوروبـا الـشـرقـيـة
وبـالــقـرب من احلــدود الـروســيـة  اال
يــعـد حتــرش ودفع لــلــحــرب في وقت
جتتاح العالم جائحة كورونا ويعاني
من هذه اجلـائـحة الـتي شـلت احلـياة
االقـتـصـاديـة وسـبـبت تـسـريح االالف
من الـعــامــلـ في شــركــات الـطــيـران
ـصـانع نـتيـجـة شل احلـركة وبعض ا
االقتـصاديـة فهـل العـالم مهـيئ حلرب
ـية كمـا صرح الـرئيس االمـريكي  عا
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والـعـلم احلديث. وتـكـون الدولـة حديـثة
اذا عـاشت روح عـصرهـا وتـفاعـلت معه
وواكــبت تـطــوره ووظـفت نـتــاجـاته في
حــيــاتــهـا مع الــتــركــيــز عـلى نــســبــيـة
احلــداثــة وتــغــيــرهــا واخــتــصــاص كل
عــصـر بــحـداثـته. والــدولـة احلــضـاريـة
احلـديـثة لـيـست هي الدولـة االسالمـية
كــمــا ان الـدولــة االسالمـيــة لــيـست هي
الـدولــة احلـضـاريـة ولـيـست احـداهـمـا
بــــــديـال عن االخــــــرى. وال تــــــضــــــاد او

وتناقض بينهما.
ـكن لـلـدولـة االسالمـيـة ان تـكـون لـكـن 
كن حـضاريـة حديثـة او ال تكون كـما 
لـلــدولـة احلـضـاريـة احلـديـثـة ان تـكـون
اسـالمـيــة او ال تــكــون. واالمــر يـتــوقف
عـلى منظومة القيم العليا التي تتبناها
الـدولة الشـتغـال العـناصـر اخلمـسة في
ــا في ذلك عالقــة ــركـب احلــضــاري  ا

الدولة بعصرها. 
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فـيـمـا يـتعـلق بـالـدولـة االسالمـية وهي
ظـاهــرة بـشـريـة يـقـيـمـهـا االنـسـان فـان
الـقــران الـكـر يـحـتـوى عـلى مـنـظـومـة
مـفصـلة من القـيم العلـيا التي  يـفترض
ان تــتـبــنـاهــا الـدولــة في تـشــريـعــاتـهـا
وقــوانــيــنــهــا وتـصــرفــاتــهــا واســلـوب
تــنـشـئـتـهــا الطـفـالـهـا. وتــتـمـحـور هـذه
ـنظـومة حول الـتوحيـد واالستخالف: ا
تــوحــيــد الــله بــالــعــبــادة واســتــخالف
االنــــســــان فـي االرض ومن ثم الــــقــــيم
ـتـفـرعـة من هـذين االسـاسـ كـالـعدل ا
ـسـاواة والـكـرامـة. وتـمـثل واحلـريـة وا
فردات "عناوين" هذه القيم وهي هذه ا
عـنـاوين مذكـورة في القـران باسـمائـها
وتـمتاز بالـثبات كثـبات النص القراني.
كن ان تطاله يد االنسان وهـو نص ال 
بــالـتـعــديل او الـتـغــيـيـر او الــتـحـريف.
وهــذا مـا نــفـهــمه من قــوله تـعــالى:"إِنَّـا
نَـحْـنُ نَـزَّلْـنَـا الـذكْـرَ وَإِنَّـا لَهُ لَـحَـافِـظُـونَ".
وتــغـطي مـنـظــومـة الـقـيم الــقـرانـيـة كل

ــمـلـكــة الـعــربـيـة الــسـعــوديـة دولـة "ا
عــربـيــة إسالمــيـة ذات ســيـادة تــامـة
ديـنـها اإلسالم ودسـتـورها كـتـاب الله
تـعـالى وسـنـة رسـوله صـلى الـله عـليه

وسلم." 
الــدولــة االسـالمــيــة هي الــدولــة الــتي
تـــتـــخـــذ مـن االسالم قـــاعـــدة فـــكـــريـــة
لــتــشــريـعــاتــهــا وقــوانـيــنــهــا وهــويـة
ايـديـولوجـية لـها. وهـذا يعـني ان هذه

الدولة تقوم على اساس الدين. 
وســؤالـنــا هـو عن امـكــانـيــة ان تـكـون
دولـة تتخذ الـدين قاعدة لهـا "حضارية
وحـديثة". والدولة احلـضارية احلديثة
لـيست وصـفا عقـائديـا او ايديولـوجيا
ا نـعـني بـها الـدولـة التي لـلـدولـة وا
تـــشــكل اطــار مـــنــتــجــا بـــافــضل وجه
ؤلف لـلـمـركب احلـضـاري للـمـجـتـمع ا
مـن خــمـــســـة عــنـــاصـــر هي االنـــســان
واالرض والــزمن والــعــلم والــعــمل في
اطـار منظومة قيم عـليا تضمن حتقيق
افـــضل اشـــتــغـــال وتــفـــاعل بـــ هــذه
ــا يـــحــقـق الــســـعــادة الـــعــنـــاصـــر 
لالنــسـان بـاعـتـبـارهـا الـغـايـة الـعـلـيـا
لــلـدولـة. وشــرط االدنى لـلـســعـادة هـو
تــمـتع االنـســان بـحـقــوقه الـســيـاسـيـة
ـدنيـة على اساس احلـرية والـعدالة وا
والـكــرامـة. وتـقـوم الـدولـة احلـضـاريـة
ــــواطـــنـــة احلــــديـــثـــة عــــلى اســـاس ا
ؤسـسات ـقراطـيـة والقـانـون وا والـد

كــان انـدالع وجنـاح الــثـورة االسالمـيـة
في ايـران حـدثـا مـفـصـلـيـا في الـتاريخ
يُـــصـــنّف ضـــمـن ســـلـــســـلـــة الـــثــورات
الـتاريـخيـة الكـبرى جـنبـا الى جنب مع
الـــثـــورة االنـــگـــلــيـــزيـــة واالمـــيـــركـــيــة
والـفرنـسية والـروسية والـصينـية. وقد
احـدثت الثـورة حتوال نوعـيا في تاريخ
ـنــطـقــة ومـازالت تــفـاعـالتـهـا ايــران وا

مستمرة الى اليوم. 
وعـادة مـا يـتـنـاول الـكـتـاب هـذا احلدث
من جــوانب مــخــتــلــفـة مــتــعــددة وانـا
اعـتـزم احلديث عـنه من زاوية اطـروحة
الـدولـة احلضـارية احلـديـثة في سـياق
مـــحــاولــة االجــابـــة عن الــســؤال الــذي
ــقـالـة وهي: هل جــعـلـته عــنـوان هـذه ا
ـكن ان تـكـون الدولـة االسالمـيـة دولة

حضارية حديثة? 
يــعـلن الـدسـتـور االيـراني الـذي صـادق
عـلـيه الـشـعب االيـراني في ٢٩-٣٠ اذار
مـن عـــــــام ١٩٧٩ في مـــــــادتـه االولى ان
نـــظـــام احلـــكم فـي ايـــران "جـــمـــهــوري
اسـالمي" و تـثـبيـت هـذه الهـويـة في
اسـم الـــدولــــة الـــتـي وصـــفـت بـــانــــهـــا
"جــمـــهــوريــة ايــران االسالمــيــة". وهي
نـفس الـصـيـغـة الـتي اعـتـمـدت في اسم
جـمـهوريـة  موريـتـانيـا االسالميـة. وقد
ـــــادة االولـى من الــــــنـــــظـــــام ورد فـي ا
االسـاسي  (الـدستـور) لـلمـلكـة الـعربـية
ـلك فـهـد ان الـسـعـوديـة الـذي اصـدره ا

كما حصل للدول السلطانية التي قامت
باسم االسالم في العالم االسالمي الذي
تـــمــزقت وحـــدته بـــعــد ضــعـف الــدولــة
الــعــبـاســيــة وضــمـورهــا. وعــلــيه فـان
الــعــبــرة لــيــست في ان تــتــخــذ الــدولـةُ
االسالمَ قـاعدة لتـشريعاتـها وقوانـينها
ــــا فـي قــــدرة الــــدولـــــة حــــكــــامــــا وا
ومـــحــكـــومـــ عــلـى تــفـــعــيـل الــبـــعــد
احلــضــاري احلـداثــوي لــهـذه الــقــاعـدة
االسـالمـيـة.  يـظن بـعـض الـكـتـاب (مـثل
وائـل حـالق في كــــــــتـــــــابـه "الـــــــدولـــــــة
ــسـتــحـيــلـة") صــعـوبــة او اسـتــحـالـة ا
الــتـوفـيق بــ الـدولـة االسـالمـيـة وبـ
احلـداثــة. ويـعـود هـذا الـظن الى جـمـلـة
عـوامل منها قياس الدولة احلديثة على
جتــارب الـدول االسالمـيـة الـســلـطـانـيـة
الـــتي نـــشـــأت بـــعـــد فـــتـــرة اخلـــلـــفـــاء
الــــراشــــدين وهي جتــــارب ال جتــــســـد
مـنـظـومة الـقـيم العـلـيـا التي تـقـوم على
اســاســهـا الــدولـة االسـالمـيــة;  او عـدم
الـتمـييـز ب احملاور الـثالثة  في الـفكر
الـــقـــراني وهي: الـــعـــقــيـــدة واالحـــكــام
والــــقـــيم ووضـع كل مـــحــــور من هـــذه
احملاور في موضعه الصحيح من هيكل
الـدولة.  فـالعـقيـدة شأن شـخصي فردي
ال عالقـة له بـالـدولـة واالحكـام مـسـاحة
ـكـان ومدى مـتـغـيرة بـحـسب الـزمان وا
عالقـتها بتـحقيق القـيم في اطار الزمان
.  وتبقى منظومة القيم عين ـكان ا وا
ـعـنـيـة بـبـنـاء الـدولـة االسـالمـية وهي ا
عـلى اسس حـضـارية. والـبـحث الـدقيق
يــقــول بـامــكـانــيــة تـبــيــئـة قــيم الــدولـة
احلـــديـــثـــة ضـــمـن مـــنـــظـــومـــة الـــقـــيم
احلــضــاريـة الــقــرانــيـة حــيث ال يــوجـد
تـضـاد او تنـاقض مـفـهومي او مـنـطقي
. واحلـديث هـنـا عن الـقيم بـ الـطـرفـ
ولـيس عن االحـكام بـاعتـبار ان االحـكام
خــاضــعــة لالجــتــهــاد إن لم يــكن عــلى
مـسـتــوى الـنص فـعـلى الـتـطـبـيق عـلى

االقل.

بـــقي مـــنــهـــا في ذاكـــرتــهم. وهـــذا مــا
ــثــال في عــام حـــصل عــلى ســبـــيل ا
الــرمـادة فـي خالفـة عــمـر بن اخلــطـاب
ـديـنــة ومـا حـولـهـا من حــ وقـعت بـا
الــقـرى مـجـاعـة شـديـدة وكـان ذلك في
18هـ بـــعـــد عـــودة الـــنـــاس من احلج
ــطــر من الــســمـاء وأجــدبت فــحــبس ا
ــاشـيـة واســتـمـرت األرض وهــلـكت ا
هـــذه اجملــاعــة تـــســعــة أشـــهــر حــتى
صـــــارت األرض ســـــوداء فـــــشـــــبـــــهت
بــالـــرمــاد. وقــد قــام عـــمــر بــوقف حــد
الـسَّرقـة في هذا الـعام  وروي عنه انه
ــنـــة" اي قــــال: "ال قـــطع في عــــام الـــسـَّ
ــاس اجلــــوع. كــــمــــا أوقف إِلــــزام الــــنـَّ

بالزَّكاة.
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لــــــكـن فـي اجلــــــانب االخــــــر جنــــــد ان
مــنـظــومـة الــقـيم الــقـرانـيــة سـارت في
طـريق التحلل والتـفكك بعد ان حتولت
اخلـالفـة االسالمـيـة الــراشـدة الى مـلك
عــضــوض عـلى يــد مــعـاويــة يــتـوارثه
االبـناء عن االباء ويـتحارب عـليه ابناء
الــعـمـومــة واألنـسـبــاء االمـر الـذي جـر
اجملـــتـــمع االسالمـي عــامـــة والـــعــراق
خـــاصـــة الى ســـلـــســـلـــة مـن احلــروب
االهـليـة والنزاعـات الداخـلية والـتمزق
اجملــتـمـعي الى ان سـقط الـعـراق حتت
غـولي عام 1258 وكـان ذلك االحـتالل ا
مـن نــتـــائج االخـــتالالت احلـــادة الــتي
حـصـلت للـمركب احلـضـاري للـمجـتمع
االسـالمي الــعــراقي.  وهــذا يــعــني ان
قـدرة الـدولـة االسالمـيـة عـلى ان تـكون
دولة حضارية حديثة تعتمد ليس فقط
ـنـظــومـة الـقـيم عــلى الـبـعـد الــنـظـري 
ـا عـلى قدرة احلـضـاريـة الـقرانـيـة وا
احلـكام واحملـكوم عـلى جتسـيد هذه

القيم في الدولة واجملتمع.
 وفـي حــال عـــجــز هـــؤالء عن ذلك فــان
الـدولـة االسالمـيـة ستـتـحـول الى دولة
مـتـخـلفـة غـيـر حضـاريـة وغـير حـديـثة

ـا يـكـفل ـركب احلـضـاري  عـنــاصـر ا
ويـضمن اشـتغـال هذه العـناصـر بشكل
مــنــتج لــلــحــضـارة والــســعــادة وبــنـاء
مــجــتـــمع جــيــد الــتــنـــظــيم والــتــكــافل
والـتـعاون و اقـامة دولـة صـاحلة عـادلة
اذا تــولى ادارة هـذه الـدولـة وقـيـادتـهـا
اشــخـاص صـاحلــون مـؤمـنـون بــالـقـيم
الـقرانيـة. وبامكـان الباحث ان يـتقصى
بثوثة في كل الـقيم احلضارية العـليا ا
ثــنـايــا الـقــران بـشــرط تـمــكــنه من فـهم
الـقـران فـهـمـا حضـاريًـا. فـاذا مـا اخذت
ــنــظــومــة الــدولــة االسـالمــيــة بــهــذه ا
واحـسنت تطبيـقها فانهـا ستكون دولة
حــضـاريــة اي دولـة جتـســد مـنــظـومـة

القيم احلضارية كما ذكرها القران.
واذا كــانت عـنــاوين الـقـيم احلــضـاريـة
ثـابتـة بنص الـقران فـان مضـام هذه
القيم (او العناوين) ومصاديقها وطرق
حتـقـيقـهـا واليـات تنـفـيذهـا واحـكامـها
فـتعود الى الـدولة نفسـها فهي مـتغيرة
سـتوى احلـضاري ومـتـنوعـة بحـسب ا
لــلـدولــة واجملـتــمع وبــحـسب قــابـلــيـة
اجملـتـمع على االبـداع والـتطـور. حالـها
فـي ذلك حـــال الـــعـــنـــاوين االخالقـــيـــة
ـفـهـوم الــثـابـتـة مـن حـيث الـعـنــوان وا
صداق. تغيرة من حيث التنفيذ و ا وا
الـدولة ظـاهرة بـشريـة كمـا قلت  حتى
وان كـانت اسالمـية. فـاذا كان التـشريع
صدر سواء بصورة مباشرة او الـهي ا
غـيـر مـباشـرة فـان الـتقـنـ والـتفـسـير
والــتـطـبــيق مـســألـة بــشـريـة خــاضـعـة
الجــتـهــاد االنـسـان وظــروف الـتــطـبـيق
وروح الــعـصــر ومـشــمـولــة بـاحــتـمـال
وقـــوع اخلـــطـــأ الــــبـــشـــري في الـــفـــهم
ـسـلـمون والـتـطـبـيق. وهـذا مـا فـهـمـه ا
االوائـل على االقل مـنـذ الـلـحـظة االولى
لــوفــاة الــرســول (ص) حــيث بــاشـروا
ــا ادى الـــيه بـــادارة دولـــة الـــرســـول 
اجــتــهـــادهم في فــهم الــنــصــوص ومــا
وصـل اليـهـم من هـذه الـنـصـوص او ما

◊u A « —U '« b  bL

لندن

øÊ«bK « w U  U U { UMO Ë ÊUÒ — l  UMH UF  «–U*
الى شــعـور كـبـيـر بـالــقـلق عـلى مـصـيـر
الـضــحـيـة قـد يـؤدي الى أرهـاق نـفـسي
بل قــد نـتـجــاوز ذلك الى الــتـقـمص لــنـا
الـفكـري ومحاولـة التـماهي مع ما يـفكر
به الـضـحـيـة أو حـتى الـشـعـور أحـيـاناً
بــأرهـاق أو آالم جـسـديـة(كــالـغـثـيـان أو
آالم أخرى)نتيجة هذا التفاعل العاطفي
االنــفــعــالي. وقــد ســمـعـت من أكــثـر من
شـــخص عـن مــدى تـــأثـــرهم الـــنــفـــسي

والــفـكــري وحــتى اجلـســدي بـعــدمـا 
أخـراج ريـان من البـئر. أن هـذا الشـعور
بالتراحم والتضامن مفيد جداً لالنسان
لــيس فــقط ألنـنــا نــحـتــاج شـعــوريـاً ان
بل النه نــكــون عــلى صــلــة مع اآلخــرين
يـسـاعد أيـضـاً على االحـسـاس بشـيـئ
االول هو الـشعـور بان مـريـح لـلنـفس
اآلخـرين سـيتـضـامنـون مـعنـا حـ نقع
والـثاني هـو الـتنـظيم أو بـنـفس احملنـة
emotional الـتـكـيـيف الـذاتي الـعـاطـفي
   regulationوالذي نتعلم منه كيفية
ـشـابـهـة مـسـتـقـبالً ـواقف ا مـواجــهـة ا
دون ان نـنـهـار.الـناس عـادةً ال يـظـهرون
الــتــراحم أو الــتــواد بـنــفس الــطــريــقـة
بــسـبـب أخـتالفــاتـهـم الـشــخـصــيـة أوال
واألهم (فــيــمـا يــعــنـيــنــا بـقــصــة ريـان)
بـسبب أخـتالف الظـروف للـموقف الذي

الــتـعــاطف مـنــقـطع الــنـظـيــر مع ريـان
وهـذا الـتجـاهل مـنـقطع الـنـظيـر حملـنة
أطـفـالنـا الذين يـقـتلـهم االعداء دون ان
جند ذات التعاطف االعالمي والشعبي
بـاشر لـلـمجـازر التي تـرتكب والـنـقل ا
بـحــقـهم! هل فـعالً هـنـاك مـؤامـرة عـلى
عــقــولــنــا?يــفــرق عــلــمــاء الـنــفـس بـ
مــفــهــومــ يـلــعــبــان دورا كــبـيــراً في
أشــبـاع حـاجــة الـتـواصل االجــتـمـاعي
Sympathyعـند االنسان هـما التعاطف
1) Empa-) . و الــــتـــراحم  أو الـــتـــآزر
thyفالتعاطف يتضمن االكتفاء
أمـا بــالـتــعـاطف والــتـضــامن عن بــعـد
الـثاني فيتضمن تعـاطفاً أكثر أيجابية
ؤدي ال يـشمل فقـط التأثر الـوجداني ا

"انـه الــــنــــفــــاق والــــتـــــحــــيــــز واالعالم
ــاذا لم تــتــعــاطــفــوا بــنــفس ــوجـه... ا
الـطريقة مع االف االطفال الذين يقتلون
بـدم بارد في الـيمـن وسوريـا وفلـسط
والـعـراق?"هـكذا رد عـليّ أحـدهم عـنـدما
غـردت مـتـعـاطـفاً كـكـثـيـر من الـناس مع
ــغــربـي ريــان الــذي اســتــمــر الــطـــفل ا
ـوت في (غــيـابت اجلب)عـدة يــصـارع ا
ايـام حـبس فيـهـا جمـيع الـعالم انـفاسه
قـــبـل ان يـــلـــفـظ رحـــمه الـــلـه أنـــفـــاسه
األخــــــيـــــرة. وألنـي من شــــــعبٍ يــــــؤمن
فقد ؤامرة حتى عندما يصيبه األرق با
ا وجـدت هـذا الـرد مـقـنـعـاً ومـفـحـمـاً 
أضـــطــرنـي أن أعــود لـــكـــتــبي فـي عــلم
الـنـفس االجتـماعي ألجـد تـفسـيراً لـهذا

عـامـة ونـوادي وأمـاكن لـلـعب أطـفـالـهم.
أنه الـفـقـر واألهمـال والـعجـز احلـكومي
عن أنـقـاذه والظـلم االجتـمـاعي الطـبقي
ـكنه ان ـوت لـريان كـمـا  الـذي سـبب ا
صـيـر البنـائـنا لـذا كان يـسـبب نفـس ا
الـتـمـاهي والـتعـاطف مع ريـان أكـثر من
أي تـعـاطف ألفـنـاه. طبـعـاً انا هـنـا ح
أفــســر فال أتــخــذ أي مــواقـف حُــكــمــيـة
ا أحـاول معرفـة سبب هذا وأ أخالقـية
الـتعـاطف الكـبيـر مع الطـفل(ريان) وهل
كــان بــسـبـب مـؤامــرة أعالمــيـة غــربــيـة
أم صهيونية أمبريالية ماسونية كافرة 
هـناك أسـباب مـنطـقيـة أخرى له? هذا ال
يـعني أطالقاً قـبولي باجملـازر االرهابية
الـتي تـقع عـلى كل اطفـال الـعالم في كل
بل ـنا الـعـربي خصـوصاً مـكـان وفي عا
ـكـيـالـ اني أرفـض مـنـطق الـتـعــامل 
لــكـــني أحــاول ان أفـــهم مــا أخـالقــيَـــ
ؤامرة التي باتت حـصل خارج نظرية ا
 تـتـحــكم بـعـقـولـنـا وتـطـاردنـا حـتى في
غــــرف نـــومـــنـــا!  1لـم أهـــتــــدي لالسف
ـصـطلح ـصـطـلح يـقـابل مـعـنى لـهـذا ا
الــنـفـسـي االنـكـلــيـزي لـذا اجــتـهـدت في
اخــتـيــار مـصــطـلح الــتـراحـم أو الـتـآزر
وقــد كــاقـــرب مــا يــكـــونــان لــلــمـــفــهــوم

صطلح افضل. يسعفني أحدهم 

يـــحــصل الطـــفــال آخــرين مـن قــتل في
بــلـدان أخـرى قـد يـعــزو مـا حـصل لـهم
الـى ســيـــاســـات حـــكــامـــهم او بـــعض
ـــســلــحـــة الــتي تـــتــحــكم اجملـــامــيع ا
ـسـبـبـات بــحـيـاتـهم...أو سـواهــا من ا
الـتي تضـعف التـراحم العـاطفي مـعهم

لدى البعض.
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قـليلـون هم من فكروا مـثال بأن السبب
هـمل الـذي ترك الـبـئر قـد يـكـون األب ا
مـغطـى بغـطاء مـتهـالك لم يحـتمل وزن
الـــطــفل! أن عـــدم وجــود جالد نـــلــومه
يـقـلل كـثـيـرا من الـتـعـاطف وفي حـالة
ريـــــان غـــــاب اجلـالد الـــــذي تـــــســـــبب
ـــة.أن بــــاحلـــادث عن مــــســـرح اجلـــر
الـتـجربـة السـابقـة والـتوقـعات هي من
الـعوامل الـتي تزيـد أيضـاً من التـفاعل
والــتـعــاطف مع اآلخــر. ومـأســاة ريـان
ا حـصل لـيوسف عـليه تـذكـرنا مـثال 
الـــسالم وظـــلم أخـــوته لـه.كــمـــا انـــهــا
تــتــمـاهى مع مــأســاة ماليـ االطــفـال
تـلـكون أجـهزة أو الـفـقراء والـذين ال 
وآبـائهم منـهك من ألـعاب ألـكترونـية
ـضـني لـتـأم جـراء الـعـمل الـيـومي ا
ــعـيـشـة لــهم. أنـهـا تــذكـرنـا بــحـالـنـا ا
ــتــلــكــون حـدائق ـاليـ الــذين ال  وا

يـــتــطــلـب الــتــراحـم. فــنــحـن نــتــآزر أو
ـــواقف نـــتـــعـــاطف مـع األشــخـــاص وا
بـطرق مختلفة.أن طـريقة أدراكنا لآلخر
تـؤثر في مدى تعاطفنا أو حكمنا عليه.
نــحـن عــمــومــاٍ نــتــعــاطف مع االطــفــال
ا والـضعفاء(وأحـياناً االقويـاء) أكثر 
. فنقول نـتعاطف مع الـناس الطـبيعيـ
عــــمـن نــــعــــتــــقــــد أنــــهم عــــاجــــزين أو
ضــعــفــاء(خــطــيــة) في حــ نــقــول عن
اآلخـرين(يـسـتـاهلـون). وفي حـالـة ريان
كــمـا مع بـقــيـة االطـفـال عــادةً مـا نـقـول
كن ان نـقول "من أيده" وكان  (خـطيـة)
أذا كـــنــا نــعـــرف أو نــحــكـم عــلى ريــان
بأنه(وكيح أو مشاغب)! من جهة اخرى
فـأن أدراكـنـا ومن ثـم تـعـاطـفـنـا يـعـتـمد
على طريقة التسبيب أو التعليل (او ما
يـسـمى في عـلم الـنـفس العـزو) لـسـلوك
الـضـحـية. أنـنـا نحـاول دومـا ان جنعل
االشـياء تـبدو لنـا  منطـقية لـذلك نفتش
عن ربـط النـتـيـجة بـالـسـبب. وفي حـالة
ريـان تماهى الكـثيرون مع حـالة العجز
والـفـقـر الـتي يـعـانـون مـنـهـا فـعـزوا ما
حصل الى فقر العائلة التي تمتلك بئراً
ـتـلـكـون ــاً مـتـهـالـكـاً ولــو كـانـوا  قـد
ا حـصل مـا حصل. مـصـدر مـياه جـيـد 
ا في حـ ان مـنـطق تـفـسـيـر الـبـعض 
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امـبراطورهم  وقع عقد االستسالم ليس
مـع الـــرئـــيس االمـــريـــكـي بل مع قـــائـــد
االسـطول االمريكي في وقت ازهقت فيه
امـــريـــكــا ارواح ربـع مــلـــيـــون يـــابــاني

بقنبلت  بدقيقت .
قــلت لــســيــادتــكم  فـي احـد خــطــابــاتي
ـنـشـورة الـتي لـم تصـلـكـم ومـصـيـرها ا
ـا مكـاتبكم قـال طا كـان كمـصيـر هذا  ا
االعالمـيـة مـهـتـمـة بـالـنـسغ الـنـازل غـير
ـــهم (( الــقـــائــد الـــعــام يـــوجه بـــفــتح ا
حتــقـيق)) و (( الـقـائــد الـعـام يـقـول انه
سـيلـقي القـبض علـى اجملرم )) و(( ال
بـد من اسـتـعـادة هـيـبـة الـدولـة وحـصـر
الـسالح بـيـدهـا )) وغـيـر ذلك من االمور
ـــلل .. امـــا ان جتــد ـــكـــررة الى حــد ا ا
مـــكــتـب اعالمي يـــنــقـل الــيـــكم الـــنــسغ
الــصـاعــد فـهــذا امــر شـبه مــسـتــحـيل 
والــنـبـتــة الـتي يــشـتـغـل لـديـهــا الـنـسغ
الـــنـــازل فـــقط تـــذبـل وتـــمـــوت وهـــكــذا
السياسي الذي ال يصله النسغ الصاعد
مـن شـعـبه .. وقـد يـقـودكم هـذا االحلـاح
اذا ال حتـترم نفسك الـى تساؤل وهو : 
ا األمـر هكـذا فأزيل وتـتـرك الكـتابـة طـا

الـــشــاشــات حـــول جــيـــشي الــذي هــو
جــيش الـعــراق ألني اعي بــأنه الـورقـة
ـن يبحث الـرابحـة من ب كل االوراق 
عـن وطن حـــر ســيـــد ومن يـــبـــحث عن
وطـن ال يـأت قــائـد فــيـلق من ايــة دولـة
حـتى لـو كانت دولـة انبـيـاء ليـلف على
الــطــبـقــة الــســيـاســيــة كــلـهــا ومــنــهـا
الــشــخــصــيــة االولى في عــراق الــيـوم
ـها الـسـيد الـصدر  والـذي خفف من أ
تـغـريد الـسـيـد بعـد الـلقـاء .. ويـذكرني
ذلـك بألف شـاب يـابانـي انتـحـروا على
الــطـريــقــة الـيــابـانــيـة والــتي هي شق
بـــطــــونـــهم بـــاخلـــنــــاجـــر بـــســـبب ان

كــنـت قــد اعــتــدت في كل دورة جــديــدة
جملـلس النـواب ان انشر خـطابا اوضح
رحلـة اجلديدة واحللول فـيه حتديات ا
اعـلـونـهـا الى  الـسـادة اعـضـاء مـجلس
الـــنـــواب وفي الـــدورة االخـــيـــرة الـــتي
اسـقطت فيها اجلماهير مجلس النواب
جـعـلت رسـالتي بـعـنوان الـسـادة نواب
الــــفـــرصـــة االخــــيـــرة   وفـــعـال كـــانت
فـرصـتهم االخـيرة  وأن اسـتمـروا على
الـنـهج فـسـيـسقـطـهم ثـوار تـشـرين مرة
أخــرى       كــتـبـت لـكم الــكــثـيــر  كــمـا
فـعلت مع القـليل من الطـبقة السـياسية
 دون جــــــــدوى بـل وحتــــــــدثـت عــــــــلى

الــــقــــيــــادة الــــعــــامـــة ) ألنـه ال يــــوجـــد
ــــــوازنــة فــألــغي تـــخــصــيـــص فــــي ا
األمـر . آخر نـصيـحة تـصلـكم مني  –ان
وصـلت- وهـي ان يعـلـم سيـادتـكم  فـقط
ان اجليوش حتتاج الى عقيدة عسكرية
تـقـول لـهـا كـيف نـنـظـم جـيـشـنـا فـهذا ال
ــكن تـســديـده اال بــعـقــيـدة عــسـكــريـة
ولــيس وفق كـتــاب (كـيف تـشــكل قـيـادة
عـمـليـات بـدقـيقـة واحـدة وبدون عـقـيدة
عــسـكـريـة وبــحـكـومــة تـسـيــيـر اعـمـال)
وتـقول لنـا تلك العـقيدة : كـيف نتدرب 
وكـيف نـتـسـلح  وكـيف نبـني مـنـظـومة

اختيار االفراد .
مـلـحـوظـة لـلـقـراء الـذين الحـظـوا حـتـما
الــــفــــرق بـــ هــــذا اخلــــطــــاب اجلـــاف
وخـــطــابـــاتي الـــســابـــقــة  ولـــكي ازيل
الـغـموض اقـول ان تـلك اخلطـابـات يوم
ـيــنـاء الـفـاو الــكـبـيـر وهـذ كــان فـاحتـا 
اخلـطاب جـاء بعـد توقـيع اتفـاقيـة سكة
ــيـنـاء حــديـد الــشالمـجـة الــتي تـؤذي ا
احلــلـم بــغــيــاب مــجـــلس الــنــواب وفي
الـظـلـمة حـيث انـنا سـمـعـنا بـاخلـبر من

مسؤول ايراني .

نــفــسـه يــقــاتل ايــران الــتي هي ثالثــة
اضـــعـــاف قـــوة الــــعـــراق في كل شيء
ويـحقق عليها نصرا عـسكريا تاريخيا
لم يـتم استثـماره فحقـقت عليـنا نصرا

سياسيا حينها . 
اســألــكم بل اســال كل عــراقي : مـا هي
صـالحـيــات الــقـائــد الــعـام ??? هل هي
مــوجـودة في الـدسـتـور ??? كال .. وهل
هي مـشرعة بقانون ??? اما انها مطلقة
?? خــصــوصــا وأن دســتــورنــا اكــتــفى
بــالـقـول (( رئـيس الــوزراء هـو الـقـائـد
ــســـلـــحـــة)) ولــكن الـــعـــام لــلـــقـــوات ا
الـدستور لم يـعط صالحية تعـي قائد
فـرقـة لـلقـائـد العـام وال جملـلس الوزراء
بـرمته بل جمللس النواب فكيف بنا اذا
شـكـلــنـا قـيـادة عـمـلـيـات وعـيـنـا قـائـدا

عليها بأمر فردي
وهل يـوجد قائد عام بال قيادة عامة ??
اعـطيكم مثال  يوضح لكم ذلك وهي ان
مــلك الــعـراق قــبل ثالثــة اربـاع الــقـرن
تـــقـــريــبـــا قـــرر ان يــحـــرك فـــوجــا الى
الـديـوانـيـة لـقمع حـالـة نـزاع عـشـائري
ـالـيـة (عـضـو فــيـهـا فـاعـتـرض وزيــر ا

هــذا الـتـســاؤل في ان بـيــني وبـ هـذا
اجلـيش حـالـة قـد ال يـفهـمـهـا الـبعض 
وقـد يفهمها جمـيل بثينة او قيس الذي

هوى ليلى.
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قـلت لسـيادتـكم  مـرارا ان وزارة الدفاع
مــتــكــرشــة ومــتــورمــة بــشــكل مــخــجل
وحـددت لكم بالتفصيل اين يكمن الورم
الــذي يـــســتــنــزف مــوازنــة الــدفــاع مع
الـضرر البـائن  وقلت على التـلفاز يوم
اوعـز بـتـقـلـيص الـرتـب الـكـبـيـرة بأن
هذا التقليص لن يتحقق اال برفع اورام
وزارة الــــــدفـــــــاع  وأن من االشــــــيــــــاء
اخملـجلة ان تقود  12قـيادة عمـليات 14
كن خلمسة قيادات فرقة ألن  14فـرقة 
عــمــلــيـات ان تــقــودهــا  ولـيس  12وأن
عــلــيـنــا حل ســبـعــة قـيــادات عــمـلــيـات
والــيــوم اضــفــتم قـيــادة اخــرى لــيــزيـد
الــطـ بــلـة  رغـم اني ذكـرت لــكم مـثال
وهــــو ان الـــفــــيـــلـق االول كـــان يــــقـــود
مـحـافـظـات الـعـراق الشـمـالـيـة بـرمـتـها
ومـعـهـا مـحـافـظـة صالح الـدين وصوال
الـى حــدودهـــا مع بـــغــداد وفـي الــوقت
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فــهل هـــذا الــذي يـــتــأمـــله الـــعــالم من
الــرئــيـس اال مــريــكـي  الــذي جــاء الى
الرئـاسـة مـتعـطـشا ونـهـمـا كمـا يـبدوا
ـيـة  دمـار لـلـحـرب .ان قــيـام حـرب عــا
كن البـشرية عـن موضـوع او قضيـة 
حلهـا دبلومـاسيا  لكن جتار احلروب
ومـــر يــــد وهـــا يــــرون ان احلـــرب هي
وسـيــلـة لـلــثـراء عــلى حـســاب مـأسـاة
النـاس وهـذه هي الرأسـمـاليـة الـقاتـلة
الــتـي قــتـــلت الـــعـــراقــيـــ واالفـــغــان
واللـيبـي والـيوغـسالف والسـوري

ــصــيـر الــشــعـوب و مـازالـت تـعــبث 
االفـريـقـيـة وثــرواتـهـا وتـمـارس ابـشع
اساليب القتل  والقهر االجتماعي ضد
شعوبها االمر الذي يـدفع الكثير منهم
لــلــهــجــرة والــبـــحث عن عــمل  خــارج
ـــشــكـالت بــ روســـيــا دولــهم امــا ا
واوكـرونـيــا والـتي لـو تــركت احلـلـول
ـمكن حلها شريطة للبلدين  لكان من ا
تحدة عدم التدخل من قبل  الواليات ا
وبريـطـانـيا والـبـعض من دول اوربـية
اقل تدخال من امريكـا اما طريقة احلل
هي منـح االقلـيم الـذي اعـلن اسـتقالله
حــــكم ذاتـي ضــــمــــــن جــــمــــهــــوريــــة
اوكرانـيا مع ضـمان حـقوق الـقومـيات
دون اضـــطـــهـــاد بـــدال من الـــتـــدخالت
االمـريـكـيـة وبـالـتــالي الـتـهـديـد بـقـيـام

ية. حرب عا
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اقـام النـشـاط الـريـاضي في قـسم تـربيـة سـامـراء  بـطـولة لـكـرة الـقـدم للـمالكـات الـتـربـوية
نـاسبـة بدء الـعطـلـة الربـيعـية .حـيث حضـر حفل افـتـتاح الـبطـولة االسـتاذ احـمد حـس
مدير قـسم تربـية سـامراء. ويـأتي هذا النـشاط ضـمن االنشـطة الالمركـزية الـتابـعة لوزارة
التربيـة . كما تـمنى  مديـر قسم التربـية عطـلة سعيـدة للمالكـات التربويـة بعد بـذلهم جهداً

اضية. كبيراً  طيلة ثالثة اشهر ا

W¹uÐd² «  U öLK  W¹Ëd  W uDÐ 

¡«d UÝ w

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

شـهـدت اجلـولـة الـعـشـرين  واألولى
ــرحـــلــة الــثــانــيــة من الــدوري من ا
متاز تغيـرات شملت عشرة مواقع ا
ـ  فـيـمـا كـان نــوروز  اكـثـر الـغـا
بــاخلـــروج من مـــنــطـــقـــة الــهـــبــوط
ــوقف واالنــتــقــال خلـــامس عــشــر ا
بعـدما تـمكن من الـفوز عـلى جيرانه
زاخو بـهدف في حتـول مهم انـتظره
هم قبل وحققه بفضل تقد االداء ا
ارغـــام الـــضـــيـــوف عــلـى الــتـــراجع
سابـعا  واسـتعـاد الزوراء الـوصافة
بـفـضل فـوزه عـلى الـصـنـاعـة بـهدف
وجنـح اوديــــشـــــو بــــوضـع حــــد 39
وايقـاف سلـسلة تـاخر الـنتائج ومن
دون فـوز ومـنع تكـرار اخلـيـبـة التي
الزمت االبــيض ثـمـان جــوالت فـيـمـا
اعـد االنـصــار الـنـتــيـجـة بــاخلـطـوة
همة والفرصة الكبيرة التي عادته ا
ــنــافــســة  وتــقـلــيص عــلى طــريق ا
الـــفـــارق مع الــــشـــرطـــة  وحتـــتـــاج
ـشــاركــة الى تــقـيـم مـتــواصل  من ا
اجل تــعـزيــز االمــور واســتــغالل مـا
ــــكـن اســــتــــغـالله لـــــردم الــــهــــوة
ـتـصدر الـتي حتـتاج الـواسعـة مع ا
الى عـمل اســتـثـنــائي فـيــمـا تـراجع

الصناعة للحادي عشر.
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وتراجع الـطالب للمـوقع الرابع مرة
واحـدة بعـد خسـارة الشـرطة بـهدف
الــــوقت الـــقــــاتل الـــذي ســــبب لـــهم
ضـغطـا من جمـهـورهم بعـد التـخلي
عن رغــبـــة الــبــقـــاء في احــد افــضل
ـــســتــوى ــهم ا ـــراكــز رغم تــقـــد ا
ـطـلـوب وكــان عـلـيــهم ان يـكـونـوا ا
ـهـمـة واألخـذ اكـثـر حـذرا لـتـخـطي ا

بـــهـــا لالخـــيــر و كـــمـــا يــجـب  لــكن
الـشـرطـة حـقق الـهـدف الـذي وضعه
ــدرب حـيـث الـفــوز لـيــؤكـد أنه في ا
قدمة منفردا بثقـة عالية للمنافسة ا
عـــلى الــلـــقب والـــقــدرة عـــلى حــسم
االمــــور بـــاي وقت فـي ظل جتـــانس
وانـسـجـام اجملـموعـة وتـأثـيـرها في
ــســتــويــات بــافــضل حــال تــقــد ا
والــتـصـاعـد بــهـا من دور الخـر كـمـا
وسع الـــفـــارق مع اقـــرب مالحـــقــيه
الــــزوراء 17وهـــــو كــــبـــــيـــــر في ظل
ــسـتــقـر كــمـا ــسـتــوى الـثــابت وا ا
ـجمـوعة العـب يـحضى االخـضر 
تظهر اكثـر عطاءا وتنظـيما وتأثيرا
بـاريـات وحسـمـها كـما في جـمـيع ا
يـــجب وبــات عـــنــد ثــقـــة جــمــهــوره
وإالدارة التي اقتربت من جني ثمار
شاركة حيث عملها وحتقيق هدف ا
الــلـقب.  وبــصـعــوبــة بـالــغـة تــمـكن
اجلــــويــــة من ادراك الــــتــــعــــادل مع
مضـيفه الـقاسم  الـذي أظهـر نواياه
ي الـهـجــومـيــة وتـقــدم عن طـريق 
داود د51 لـــيــؤكــد اصــحــاب االرض
تـواصلـة في التـعامل مع قدراتـهم ا
مــثل هــكـذامــبــاريـات بــثــقـة عــالــيـة
واســتــمــر مــواجـهــة الــكــبــار بــقـوة
ليخـرج بنقطـة غاليـة رابع عشر قبل
ان يـتدارك احـمـد لفـتـة التـعادل د64
لــلـجـويـة واسـتـعـاد تـوازنه لـكـنه لم
يقدر عـلى احلسم و اكـتفى بالـنقطة
والـبـقــاء في مـوقـعه اخلـامس  عـلى
ـتصـدر واستـمر يـفتـقد بعد 21عن ا
لروحية البطل والتخلي عن اللقب.
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ـسـتـفـيـدين كـان الـنـجف ومن بــ ا
الذي تقدم سادسـا بفضل فوزه على

الــديــوانـــيــة بــهـــدفــ ومــتـــابــعــته
همةلالخير وسط سعادة جمهوره ا
ـوقع اجلـديد 32فـيـما بـالـنـتيـجـة وا
زادت مـعـانـاة الــديـوانـيــة واسـتـمـر
بـغـير الـقـادر  حتـى في ملـعـبه وب

جـمـهـوره الـذي أخـذ يـشـعـر بـالـقـلق
احلــقــيــقي  واخــذت تــســوء االمـور
ـوقع بــعــد اسـتــمـرار بــحـثــا عـلـى ا
الــفــشل و بــات بــغــيــر الــقـادر عــلى
ـسـتـواه مـواجـهـة اقـرانه ومن هم 

وفـرط نــفط الــبــصـرة في االنــتــقـال
ـوقع افـضل لــيـسـتـمـر ثــامـنـا بـعـد
تـعادله مـع الكـرخ بـدون اهداف ولم
يـــقــدر عـــمـــاد عــودة مـن وضع حــد
لـنـتـائج الـفـريـق الـسـلـبـيـة  قـبل ان

ـنــطـقــة اخلـطــر مـرة يـعــود الـكــرخ 
ثالثة. 
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فـي الـوقت الـذي اســتـمـر الــنـفط في
مو قـعه التـاسع بـعدما فـرط بتـقدمه
بـهدف عـلى نـفط ميـسـان الذي أدرك
التعادل من ركلة جزاء ويستفيد من
دعم النقـطة والتقـدم عاشرا االفضل
له مـنــذ بـدايـة الـدوري واحـبط نـزار
مـحـروس مـخـطط فـيـلـيب بـتـحـقـيق
ثـاني أفـضل نـتـيـجـة الربـيل بـالـفوز
ـيـنـاء بثـالثـة اهـداف نـظـيـفة عـلـى ا
لـيـواصل سـيـطـرته  بـفـضل  خـبرته
وقــدرات عـنــاصـره وتـوجــيه ضـربـة
قـويـة لـلــمـيـنـاء ومــدربه وجـمـهـوره
والـكل يـشـعـر باخلـيـبـة وسط تـزايد
ــدرب حتـــديـــات الـــبـــقـــاء وحـــتـى ا
الـــثــالث لـم يــســـتــطـــيع من مــداواة
اجلراح بعد تـلقي اخلسـارة الثامنة
ـــضي عــكس رغـــبــة اهل والــوقت 
الــبــصــرة الن الــفـــريق لم يــقــدر من
تـغــيـر مـســار الـنــتـائج. وبــعـد غـلق
ـرحـلـة األولى بـالـتـغلـب على مـلف ا
ــيــنــاء بــهــدف افــتــتح الــكــهــربـاء ا
االخرى بالتقدم عـلى االمانة بهدف
لــواحـد لــيــتـقــدم ثـالـث عـشــر فـيــمـا
استـمر اآلخـر ينزف الـنقـاط واقترب
كـــثــيــرا من الـــســقـــوط في الــدائــرة
ـة اخلــطـرة بــعـد الــتــعـرض لــلـهــز
التاسعة واستمر فشل سامراء وهو
ـنـي الـنــفس في حتــقـيق نــتـيــجـة
الــفــوز بــعـــدمــا تــعــادل مع الــوسط
بــهـــدفــ  لـــيـــســتـــمــر االثـــنــ في
موقعهما مع الفوارق الكبيرة عندما
يــتــواجـد الــوسط ثــالــثــا وســامـراء

وقف. يتذيل ا
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ـفــردات هـذه االتــفـاقــيـات. من جــانـبه
ـركـزي شـكـر رئـيس االحتـاد الـعـراقي ا
لـلــتـجـذيف  عـبـد الـسالم خـلف رئـيس
ـبيـة مبديـاً إرتياحه في ان اللـجنة األو
ـبـيــة هـذ اخلـطـوة تـرعى الــلـجـنــة األو
التي سـتشـكل إضافـة مطلـوبة لـرياضة
الـــتــجــذيف فـي الــعــراق الســـيــمــا وان
ـدرب الـتـونـسي سـيكـون مـديـراً فـنـياً ا
جلـمـيع الـفـئــات الـعـمـريـة لـلـمـتـقـدمـ
ـدرب . وأعـرب ا والــشـبـاب والـنـاشـئـ
الـتـونـسي عن سـعـادته بـعـمـله اجلـديد

في الـعــراق واعـداً بـتــقـد كل خــبـرته
ـنـتــخـبـات الــعـراقـيـة الـتــدريـبـيــة مع ا
وحتــقــيق فــارق مــلــمــوس بــالــنـتــائج
ـسـتــحـقـات ـشـاركــات وا واالداء فـي ا
ـقـبـلــة مـتـمـنـيـاً له تـأهـيل اخلـارجـيـة ا
ي ـبـياد الـعا العـب عـراقـي الى األو
ـنـافـسـات ال عن عن طــريق الـنـتـائج وا
طـريق الـبـطـاقـات اجملـانـيـة اخلـضـراء.
درب شـكـري بن ميالد قـد تـبوأ وكـان ا
ـعهد ناصب من اهـمهـا قيادة ا عديـد ا
الرياضي في تونس وقيـادته للمنتخب

الـــتــونــسي االول بـــالــتــجـــذيف وعــمل
درب لعشرين عاما كما مسؤوال عن ا
عمل على تهـيئة العديـد من الرياضي
ـبـيــة وحـصل عـلى عـدد لــلـدورات األو
من االوســمــة في الــدورات األفــريــقــيــة
ياً مع ركز اخلامس عا وحاصل على ا
أحد اجلذاف التونسي كما سبق له
االشــــراف عـــلـى العـــبـــ مـن الـــعـــراق
ابـرزهم اجلـذاف مـحـمـد ريـاض وعـمل
أيـضــاً مع االحتــاد الــدولي لـلــعــبـة في

. درب تطوير ا

v d*« w

ÆÆWO «d²Šù« W¹b½_«

WMN  ·dýË …œUO Ë rKŽ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7196 Sunday 13/2/2022 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7196 األحد 11 من رجب 1443 هـ 13 من شباط (فبراير) 2022م

ÊULK « ÂUA¼ ≠ œ«bGÐ

حقق العبو اللجنة الفرعية في بابل
لقب بـطولـة العـراق بالـريشـة والتي
اختتمت  اجلـمعة على قاعـة اللجنة
ـبـيـة  الـعـراقـيـة. وتأتـي هذه الـبـارا
الــبـطـولـة  الـتي شــهـدت مـنـافـسـات
شارك فيها مثيرة ب  الالعبـ ا
السـيمـا انهـا تُـعد أول نـشاط مـحلي
تـنـظـمـة جلـنة الـريـشـة الـتي يُـشرف
عـلـيـهـا الـسـيـد عـبـيـد الـغـزي االمـ

ـبيـة الـعراقـية. ـالي لـلجـنـة البـارا ا
ـــركـــز الـــثـــاني اجلـــنــة وجـــاء في ا
الـفــرعـيـة في الـنـجف بـيـنـمـا حـصل
ـــركــز فـــريق جلـــنـــة كـــربالء عـــلى ا
الـثـالث. وكانت الـبـطـولة قـد شـهدت
فــوز العب جلــنــة بــابل كــرار حــيـدر
ـركـز االول ضــمن فـئــة اجلـلـوس بــا
والالعب  مـصـطفى خـلـيل من جلـنة
الـنجف و ثـانـيا والعب نـادي الذرى
رزاق محمد ثالـثا. وفي فئة الوقوف
جــاء العب كـربـالء عـلي عــدنـان أوال
ــركــز الــثــاني العب بــابل وجــاء بــا
ـركز الثالث حل اشرف حسن وفي ا
ركز ثنى  جـاسم محمـد با  العب  ا

الــثــالث. وفي ســيــاق مــنــفــصل زار
ــبــيـة االمــ الـعــام لــلــجـنــة الــبـارا
الـوطــنـيـة الــعـراقــيـة وكـالــة  أحـمـد
نـتخب العراقي العاني  تـدريبات ا
ـبي. وتأتي للـقوس  والـسهم الـبارا
زيـارة العـاني لـلتـدريبـات انـسجـاما
مـع تــوجـــيـــهـــات رئــيـس الــلـــجـــنــة
ـكـتب ــبـيـة عـقــيل حـمـيــد وا الـبـارا
التـنفيـذي للـجنة الـذي يرى ضرورة
ـنتـخـبات االلـعاب مـتابـعـة  جمـيع ا
ـنـضـويــة حتت مـظـلـة الـريـاضـيــة ا
ـبـيـة ألجل الـوقـوف الــلـجـنـة الـبــارا
عـلى اسـتعـداداتـهـا للـبـطـوالت التي
تـشارك بـهـا. واجـتمع  االمـ الـعام
وكــــالـــة بـــعــــد اطالعه عــــلى ســـيـــر
نتخب مع اجلـهاز الفني تدريبـات ا
ـــنــتــخب الـــعــراقي الــذي والعــبي ا
يـسـتعـد لـبطـولـة كأس الـعـالم  التي
تقام في مدينة دبي االماراتية للمدة
من الــتـــاسع عــشــر وحـــتى الــثــامن
والعشرين من شهر شباط اجلاري 
حـيث أبـدى الـدكـتـور أحـمـد الـعـاني
مـالحــظـــاته وتـــوجـــيـــهـــاته بـــشــأن

الوحدات التدريبية.
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متـاز بالـكرة الـطائرة عزز فـريق غاز اجلـنوب صـدارته للـدوري ا
ـبـاراة إثــر فـوزه  عـلى فــريق أربـيل بـثالثــة أشـواط دون رد في ا
ـحــافـظــة اربــيل. وكـانت الـتي جــرت احــداثـهــا في قـاعــة أكــاد 
االشـــواط عـــلى الـــنـــحــو االتي  15-25و 21-25و15-25. وضـــمن
نـافسات ذاتـها; سجل فـريق مصـافي الشمـال فوزاً مهـماً على ا
ـبــاراة الـتي جـرت فـريـق احلـبـانــيـة بــثالثـة أشــواط دون رد في ا
احـداثـها في قـاعـة الـبيـشـمـرگة في الـسـلـيمـانـيـة . وكانـت نتـيـجة
االشـــــــواط كــالـتـــــــــالي  16-25و  20-25و 24-26. ومن جــهــة
اخـرى تـغـلب فـريق نـادي الكـهـربـاء عـلى نادي نـفط الـشـمـال يوم
اجلمـعة بـفـارق سلـة واحدة نـقطـتـ وبنـتيـجة 83-85. تـمـكن نفط
الشـمال من التـفوق بـالفـترة االولى عـلى ضيـفه الكهـرباء بـنتـيجة
كـمــا جنح ايـضــا نـادي نـفط الــشـمــال من انـهـاء الــفـتـرة  21-18
الــثـانـيــة لـصـاحلـه بـنـتــيـجـة 37-45. إال ان الـضــيـوف عـادوا الى
ـبـاراة وجنـحـوا من خـطـف الـفـتـرة الـثـالـثـة بـفـارق نـصف سـلـة ا
وبـنـتـيـجة  65-66 وجنح نـادي الـكهـربـاء من احلـفـاظ عـلى تـقدمه
خالل الـفـتـرة الـرابــعـة لـيـنـهـي الـلـقـاء لـصـاحلـه بـنـتـيـجـة 85-83.
وحصل العـب نادي الـكهـرباء مـصطـفى شهـاب على لـقب افضل
ـبـاراة بعـد ان اسـتـطـاع من تـسـجيل  24 نـقـطة و 13 العب في ا

ريباوند و 4 اسيست.
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لم تعـد لعـبة كرة الـقدم خـاصة وقبـلهـا الرياضـة عامـة .. مجرد
نافس اجراء مسابـقات وحتقيق فوز مـهاري بتفوق نـقاط على ا
واسـعاد شـريحة اجلـماهـير الـواسعـة وحتقـيق أرباح من جتارة
كـرة الـقــدم بـعـنـوانـهــا الـبـسـيط .. بل أصــبـحت الـيـوم جـزء من
ة بل تـعد ذراعـها األقـوى في التـغلـغل وحتقـيق الكـثير من العـو
األهداف السيـاسية واالجتماعية واالقتـصادية عبر حتقيق مبدا
ـا ما خلف الـصاخبـة .. لذا أصبحت الـدبلومـاسية الـناعمة ور
ـثـابـة شركـات كـبـرى بل إدارة األنـديـة االحـتـرافـيـة الـتي تـعـد 
ـيـة لشـركـات ورمـوز اكبـر تـدار بطـريـقـة احتـرافـية واجـهات عـا
عــالـيـة ال لــبس  فـيــهـا .. فــهي انـديــة ال تـمـوت بـل تـبـدل ثــوبـهـا
وسيـاساتهـا وفلـسفاتـها وتمـر بظـروف وتنتـعش وتكبـو وتنهض
وتعود للـمسار الصحيح مرة أخرى ... باحملصلة النهائية يجب
ـؤسسـات العـمالقة ان يكـون النـجاح الـعـام هو احلـليف لـهذه ا
ي التي تديـر وتشرف على قواعد جماهيرية تشكل راي عام عا

عمورة .. في جميع بقاع ا
من هــنــا فــان إدارة فـن األنــديــة االحــتــرافــيــة يــجب ان تــعــطى
مـسؤوليـته الى اشخـاص يجـيدون فن الـعلوم والـعالقات الـعامة
واالعالم والــدعــايــة والـتــجــارة بل والــســيـاســة قــبل الــريــاضـة
ـتخـصصـة التي تـباع وتـشتـرى في سوق وفـنونـها الـتـكتـيكـية ا
ـبدا االحـتـراف بـشكـل صريح واضح وتـتـنـاقل مـواهـبهـا وفـقـا 
احتـرافي بحت ال واسطـة وال عالقات فـيه اال بهـامش نادر جدا

جدا .
ي ـهـتـمــ بـالـشـان الـكـروي الـعـا ـثـال وجـمـيع ا عـلى سـبـيـل ا
يــعـلــمــون مـا بــلــغه نـادي بــرشــلـونــة من ســوء حــال ضـاعت به
ـال والـنجـوميـة  وااللـقاب والـهيـبـة ... لدرجـة اصبح واهب وا ا
حديث اهل الـشأن .. لكنه تـسارع في وضع سياسات من اجل
ــسـار ووضع األمـور فـي نـصـابــهـا من جـديــد .. فـقـد تــعـديل ا
اعـتــمــدوا جــمـلــة من اإلجــراءات الــسـريــعــة الــعـاجــلــة وأخـرى

دى .. متوسطة وبعدها بعيدة ا
 أوال اتــخـاذ جــمــلـة من الــقــرارات لـتــرشـيــد االنــفـاق الــعـام
وتـــخــفـــيض الــرواتب و تـــشــذيب وحـــصــر الــتـــعــاقــدات اال
للـضـرورة واالعـتـمـاد بدل ذلك عـلى شـبـاب الـنـادي واقد
ـدة ـال الـوفـيـر والـثـمـ  اسـتـطـاعت اإلدارة تـوفـيـر ا
وجيزة ... كـما قرروا اللجوء إلى خـطة بديلة بشأن

ــوسم احلـالي. الــهـيــكل اإلداري لـلــنـادي خالل ا
و االسـتـغـناء عن رامـون بالنـيس من مـنصب
الـسـكـرتـير الـفـني لـبـرشلـونـة دون تـعـويضه
ـوظـف بديـل جـديـد لـذا قررت اإلدارة ان
يـدار مـنصب الـسـكـرتيـر الـفـني  من قبل
الـــثـالثي مـــاتـــيـــو ألــيـــمـــانـي وجــوردي
كرويف وتشـافي هيـرنانـديز وسيـتخذ
الــقـرارات الــرئـيــسـيــة من قــبل هـذا

الثالثي وترفع الى الرئيس ونائبه.
من ناحـية أخرى تعـاقد النادي مع
شركة سـويديـة موسيـقيـة ما عرف
ــنـصـة سـبــوتـيـفــاي مـقـابل 250
يـــورو خالل ثالث ســنـــوات مــقــابل
رعايـة  صدر قـمـصان الـفريق األول
لــــلـــرجـــال والــــســـيـــدات وقــــمـــصـــان
الـتدريـبـات وحـقوق الـتـسـميـة اخلـاصة
هــذه بـــالـــكـــامب نـــو حـــتـى عــام 2025. 
اإلجراءات اإلداريـة الصارمـة كانت كفـيلة
بـالـتـغـيـيـر الـسـريع اذ بـدا الـنـادي الـكـروي
يـسـتــعـيـد بــريـقه شيء فــشيء ويـتــوقع يـكـون
وسم شكـله ومركزه واداؤه مختلف مع نهاية  ا
ـقبل احلصاد وسم ا احلالي عـلى ان يتولى في ا

والتنافس الشديد احلريص على كل األلقاب ..
ؤسسات الرياضية العربية باعتماد دعوة الى جميـع ا
ـــال والــعـــمل شـــخـــصــيـــات واعـــيـــة جتـــيـــد فن إدارة ا
لفات باالحتراف الـرياضي والفلسـفة الشبـابية الوطنـية وا

االجـتــمــاعـيــة واالقـتــصــاديـة والــثـقــافــيـة .. من اجـل الـنــهـوض
ـؤسـسـة والـدولة ـؤسـسـات وجـعـلهـا حتـقـق إيـرادات تـرفـد ا بـا
واجملـتـمع والــريـاضـيـ وتــعـود بـالــنـفع الـعـام
لــرقي وتـطــور الـنــادي واعـضــائه بـدل من
هـدر األمـوال بال طــائل وبـامــور تـافـهـة ال
تسـمن وال تكرش اال بطن وجيب الرئيس
وبـــــعض أعـــــضـــــاء ادارتـه من اشـــــبـــــاه

. االمي
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 أكد االحتاد العراقي لكرة القدم يوم السبت أن يونس
محمود قد استقال رسمياً من رئاسة رابطة الالعب

الدولي القدامى وال يشغل أي منصب آخر غير مهمته
باحتاد الكرة.  وقال عضو احتاد الكرة رحيم لفتة في

ا صرح به عضو الهيئة العامة تصريح صحفي  تعقيبا 
شرار حيدر بوقت سابق إن األخير متوهم في تصريحه
وإن يونس محمود سبق أن استقال رسمياً من منصبه

نصب النائب الثاني. رئيساً للرابطة بعد فوزه 
وأضاف لفتة: نحن كهيئة إدارية منتخبة

لالحتاد قدمنا استقاالتنا من مناصبنا جميعاً
بعد أن  ترشيحنا للهيئة اإلدارية الحتاد
الكرة ومن بيننا يونس محمود الذي استقال
اضي بعدد بتاريخ  29 من شهر أيلول العام ا
الكتاب  17 الصادر من رابطة الالعب الدولي
القدامى. وتابع أن العضوين الوحيدين اللذان لم
يستقيال هما غالب الزاملي الذي فضل البقاء في
نادي الشرطة ورشا طالب التي فضلت البقاء في نادي

القوة اجلوية وما عدا ذلك اجلميع قدم استقالتهم
وفضلوا العمل االحتادي. وكان رئيس نادي الكرخ شرار
حيدر وعضو الهيئة العامة لالحتاد حتدث لوسائل

نصب كرئيس إعالمية أن يونس محمود مازال مزدوج ا
تلك صوت رابطة الالعب الدولي القدامى الذي 

W UI²Ý≈ bÒ R¹ …dJ « œU%≈

WDÐ«— WÝUz— s  ÕUH «

5³Žö «

متاز لقاء الكهرباء ونفط الشمال في دوري سلة ا

واالشــراف عــلى مــنــتــخــبــات الــفــئـات
الــعــمــريــة األخــرى  بــالــلـعــبــة. ورحّب
ــبــيــة الــوطــنــيـة رئـيـس الــلـجــنــة األو
ــدرب الـــعــراقـــيـــة  رعـــد حـــمـــودي بـــا
الــــــتــــــونــــــسـي آمـالً له الـــــــتــــــوفــــــيق
ــقـــبــلـــة مع ريـــاضــة ــهـــمــتــــــــــــه ا

التجذيف العراقية. 
…dOG  V¼«u

ولفت حـمودي الى ضـرورة ان يتـعاون
ـدرب اجلـديـد وان إحتــاد الـلـعـبــة مع ا
يـؤمن له سبل االقـامـة والنـجـاح بعـمله
ـالكـــات ــــقــــبل وتــــأمــــ تـــعــــاون ا ا
الـتـدريــبـيـة الــوطـنـيـة مــعه واالهـتـمـام
ـيزة من بـشكل كـبـير في خـلق قـاعدة 
ـواهب واخلــامــات الـصــغـيــرة. وأكّـد ا
ـبـيـة على حـمـودي حرص الـلـجـنة األو
دعم جميع االحتادات الوطنية  بتحمل
ـدرب ـاليـة للـتعـاقد مع ا الـتكـاليف ا
العرب واألجانب للمنتخبات العراقية
لـكـنــنـا سـنــتـابع ونــراقب أداء ونـتـائج
نـتخباتنـا الوطنية نـتدب  درب ا ا
واعـداً بــزيـارات مـيــدانـيــة سـيـجــريـهـا
لـلــوحـدات الــتــدريـبــيـة لــلــمـنــتـخــبـات
الوطـنيـة جلميع االحتـادات الريـاضية.
ولـفت حـمــودي أيـضـاً الى ان الــلـجـنـة
ــبــيـة الــوطــنـيــة الــعـراقــيــة كـانت األو
أبــرمت عـدداً مـن إتـفــاقــيـات الــتــعـاون
شـترك مع عـدد من الـبلدان الريـاضي ا
تقدمة رياضياً سعـياً لتستفيد جميع ا
االحتادات الوطنية من الـتنفيذ العملي

بية الوطنية العراقية ×d{U…∫ جانب من محاضرة نسوية في اللجنة االو
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ــبــيـة بــحــضــور رئــيـس الــلــجــنــة االو
الوطنية العراقية  رعد حمودي أقامت
الـلجـنة الـنسـوية محـاضرة خـاصة عن
واقـع الـريـاضـة الـنــسـويـة في الـعـراق
والتـي تمـحورت حـول موضـوع عزوف

ـــــــارســـــــة ـــــــرأة عـن  ا
الــريـــاضـــة. وألـــقت
احملـاضـرة عـضـو
اللجنـة النسوية
لــيـــنــا صـــبــاح
مــــــتـي حــــــيث
تـــــــــــطــــــــــــرقـت
جلـوانب مـهـمـة
تـــخص عـــزوف
ـــــــــــــــــــرأة عـن ا
ــــــــــــارســـــــــــة
الـــــريــــاضـــــة في
الــعــراق وكـــيــفــيــة
تشـجيـعهـا لدخول
شهد الرياضي ا

ــمـارســة. وعـزت مـتي ـتــابـعـة وا في ا
ــارســة الــريــاضــة ــرأة عن  عــزوف ا
لعـدة أسبـاب منهـا التـركيز واالهـتمام
بــريــاضــة الـرجــال أكــثــر من الــنــسـاء
والــوضع االجـتــمـاعي في اجملــتـمـعـات
رأة العربية بشـكل عام الذي اليشجع ا
رأة ارسة الريـاضة وإعتبار ا على 
إسـتــثـنـاء فـي مـجـتــمـعـنــا والـدعـوة
ــارســة الــريــاضـة ــنــعــهــا عن 
بـــاالضــافـــة جلـــانب اخلـــوف من
االصــــابــــات واخلـــجـل ســـيــــمـــا
للـفتـيات الصـغيـرات. وهذا وقد
ــكـتب حــضـر الــنــدوة عــضــو ا
بية بيداء التنفـيذي للجنـة األو
ـــالي  أحـــمــد گــيـالن واألمــ ا
صــبــري ونــائـب رئــيس إحتــاد
الـــتـــنس  أســـعـــد شـــاكـــر. وفي
ســـيــاق مـــنـــفــصـل  وقّع االحتــاد
ـركـزي لــلـتـجــذيف عـقـداً الـعـراقـي ا
درب الـتـونسي شـكري تـدريبـيـاً مع ا
وجبه تدريب بن ميالد يتولى 
ــنـــتـــخب الـــوطــني ا
الــــــــعــــــــراقي,
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ــوســيــقــيـة ــركــز الــدراسـات ا اقــام ا
ــوسـيـقـيـة الـثالثـاء بـدائـرة الـفـنـون ا
وسـيقي ـاضي ملـتقـاه االسبـوعي ا ا
وسيـقى الصوفية بعنوان (جتـليات ا
في قـواعــد الـعــشق اإللـهــيـة) تــضـمن
رسومي بحثا ألـقته الباحـثة إسراء ا
ولوية وبيت شاركة فرقة الدفوف ا
ــويـقـيـة ـقــام في الـدائـرة الــفـنـون ا ا
ــيـروادارت ــقــام  مــتــمــثال بـقــار ا
اجلـــلــســـة االعالمـــيـــة عــطـــارد عـــبــد
ـلـتــقى جـمع رائع اخلــالق وحـضــر ا
من االوســاط الــثــقــافــيــة وقــد قــدمـوا
مـــداخالت مــهــمــة مـن شــأنــهــا أثــراء

لتقى. ا
ـايسـترو الى ذلك عـاد عازف الـعود ا
مـصطـفى زاير من جـديد لـينـير لـيالي
بغداد على مـسارحها وفي منـتدياتها
ـلئهـا حلنا وطربـا فبعد الثـقافية و
انقـطاع أكثر مـن عام بسـبب الوباء
واالوضـاع األمـنـيـة أحــيـا زايـر أكـثـر
من أربع حفالت مـوسيقـية بدأهـا منذ
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ـنـصـرم عـلى شـهـر تـشـرين الـثـاني ا
مـسـرح الــرافـدين والـرشــيـد والـنـادي

الثقافي النفطي بالتتابع.
اذ قــدمت أوركـســتــرا الـسـالم لـلــعـود
الـعراقي بـقيـادة زاير أمـسيـات عديدة
احـدثهـا في النـادي الـثقـافي النـفطي
بــالـتــعــاون مع شــركـة رؤيــا لإلنــتـاج
الـــفــــني والـــذي حـــمـل أسم (رســـائل
ســـومـــريــــة) حـــيـث قـــدم وألول مـــرة
الـشابـة آسـان خان وهي تـعـزف على
ـتد آلـة الـقـيثـارة الـسـومريـة والـتي 
ــيالد عــمــرهــا الى  4500 عــام قــبل ا
وقام بصناعتها بحرفية عالية  صانع
العود الـشاب ياسـر صالح والذي قدم
شـرحــا وافــيــا لـطــريــقــة صـنــاعــتــهـا
عاييـر الفنية لتخرج اآللة واعتماده ا
شابه للتاريخية فيما أشار بشكلها ا
مــصـــطــفى زايـــر في حــديـــثه الى انه
يــعــتــبــر صــنــاعــة هــذه اآللــة وعــودة
انــغـــامـــهــا اجنـــازا مــهـــمــا فـي عــالم
ـوسـيـقى الـعـراقـيـة مـؤكـدا (عـمـلـنا ا
على صنـاعتها ألكثـر من سنة ونصف
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وسيقى الصوفية ومصطفى زاير يقود فرقته رسومي تتحدث عن ا vIOÝu∫  إسراء ا

وت في التاسع { نيويورك  –وكاالت  –غيب ا
مـن الـشــهــر اجلــاري  رائـدة مــوســيــقى الــفـانك
والـزوجـة الـثـانـيـة لـنـجم مـوسـيـقى اجلـاز مـايـلـز
ديـفــيس بــيــتي ديــفــيس. وكـتــبت كــونــســتـانس
بــورتــيس عــبــر مـــوقع بــيــتي االلـــكــتــروني وهي
وسـيقى رغم مـسـيرتـها الـفيـنة صديـقـة لرائـدة ا
الـقـصـيـرة: (أعــلن بـحـزن بـالغ خــبـر وفـاة بـيـتي
ـواهب ـتــعـددة ا ـوســيـقـيــة ا ــؤثـرة ا ديــفـيس ا
ـــؤلــفــة ــغــنّـــيــة وا ورائـــدة مــوســـيــقى الـــروك وا
ـوسيقـية).ومـثلت بـيتي ديـفيس عنـصراً رئـيساَ ا
وسيـقي النـيويوركي فـي ستيـنيات ـشهـد ا في ا
اضي.وساهمت بـيتي ديفيس في اعادة القـرن ا
تـعــريف الـطـريــقـة الـتـي يـنـظــر بـهـا الى الــنـسـاء

وسيقى. السود في عالم ا

ـا دعــا اجلـمـعــيـة الــعـامـة لأل
تـحدة اصـدار قرار ان يـكون يوم ا
ي 10  فــبـرايــر/شــبـاط كــيــوم عـا
لـلــبـقــول وقـد دعــمـته عــدة بـلـدان

. أعضاء منذ ذلك احل
ويــــقــــول خـــبــــراء الــــتـــغــــذيـــة ان
الــبــقــولـيــات تــعــد مـصــدراً جــيـداً
كن لـها أن تـكون لـلبـروتيـنـات و
بديالً صـحيـاً للـحوم الـتي حتتوي
مسـتويـات عالـية من الـكولـسترول
والـدهون فـهي منـخفـضة الـدهون
وال حتتوي على الكـولسترول كما
أنــــهـــــا غـــــنـــــيــــة بـــــالـــــفــــولـــــيت
ـغــنــيـســيـوم والــبــوتـاســيــوم وا
وحتـتوي كـذلك على دهـون مفـيدة

وألياف ذائبة وغير ذائبة. 
اذا لم تكن لديك موانع صحية فان
الـبـقـولـيــات  غـذاء مـفـيـد لـلـصـحـة

تحدة). (على مسؤلية اال ا
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 10 شــــبـــاط هــــو الـــيـــوم
ي لـــــلـــــبـــــقـــــول اي الـــــعـــــا
الــــفــــاصــــولــــيــــا والــــعـــدس
والــبــازالء واحلــمـص والــفـول
وغـــــيـــــرهـــــا. وتـــــقــــول  اال
ي ـتــحـدة ان الــيـوم الــعـا ا
لـــلــبـــقــول يـــشــكّـل فــرصــةً
لــلـــتـــوعــيـــة بـــفــوائـــدهــا
التغذوية وبإسهامها في
الـــــنــــظـم الــــغـــــذائــــيــــة
ــســتـدامــة وفي بــنـاء ا
عالم خالٍ من اجلوع.

2016 فـي الـــــــعـــــــام 
جنحت منظمة األ
ــتــحـــدة لألغــذيــة ا
والزراعـة (فاو) في
تـــنــظـــيم الـــســـنــة
الـدولــيـة لـلـبـقـول

السـنة نحـاول ان تكـون مشابـهة جدا
للقيثارة السومرية األصلية).
WOIOÝu   UŽuDI

فـــيـــمــا قـــدمت الـــفــرقـــة مـــقــطـــوعــات
مـوسـيـقـيـة مـتـنـوعـة لـفـلـكـلـور جـمـيع
مـحافـظات الـعراق كـما ضـمت الفـرقة
ـــغــنــ في عــضـــويــتـــهــا عـــددا من ا
الـشـبـاب الـذين أحـيـوا ذكـرى األغـاني
الريفية واألغاني السبعينية اجلميلة
ليطربنا الشاب عمر بأغنية فيروزية.

وعـــمـــد زايـــر ان يـــقـــدم في
أمـــاســـيـه مـــقـــطـــوعــات ألم
كلثوم ومحـمد عبدالوهاب
ـها فـتبـدع الـفرقـة في تـقد
ــقـامــات وعــلى خملــتـلـف ا
مــخـتــلف اآلالت الـشــرقـيـة
كـالــعـود والـنـاي وااليـقـاع
وقــــدم زايــــر خالل احلــــفل
عـــــــددا من االطـــــــفــــــال من
مــتــدربي مــركــزه في عـزف
منفـرد حيث افتـتح الطفل
كـرار احلفل بـعـزف السالم

ـصــاحــبـة مــجـمــوعـة من الــرشـيــد 
طـلـبـته الـذين أخــذوا تـمـاريـنـهم عـلى
الــعـود في مــركـزه شــكل مــجـمــوعـته
ـوسـيـقـية الـفـتـية والـتي تـتـكون من ا
أكـثـر من  30 عـازف وعــازفـة عـلى آلـة
الــعــود مع عــازفــ أثــنــ عــلـى آلـة
الكـيتـار وآخرين عـلى االيـقاع وعازف
عــلى الــة (الــبـيــز) الـذي
قــــدمــــوا من مــــخــــتــــلف
احملـافظـات فـتـأخذ أسم
(اوركـــــســــتـــــرا الــــسالم
لـلـعود الـعـراقي) ليـعـيد
إحــيــاء آلـة الــعـود
وصـــوته الـــشــجي
بــــيـــنــــنـــا واحلـــان
ـوسـيـقي الـتـراث ا
اجلميل وهو يتنقل
ب مقطوعات منير
بـــشـــيـــر وعـــثـــمـــان
ـوصــلي واالغـنـيـة ا
الــســبــعــيــنــيــة ومــا

قبلها.
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صـري أحمد سعـد متابعـيه بخبر فاجأ الفـنان ا
حمل زوجته مـصممة األزيـاء علياء بـسيوني كما
كــــشـف عن جــــنـس مــــولــــودهــــمــــا بــــطــــريــــقــــة
ـيـزة.وشــارك سـعـد مــقـطع فــيـديـو لــطـيف من
أعـالي السـماء يـجمعه بـزوجته عـبر حـسابه على
"إنستـغرام" حـيث يظهـران داخل منـطاد هوائي
يـحـلق في الـسـماء بـيـنـمـا أمـسكـا بـبـالـون أسود
يحوي شـرائط بلون جنس مولودهما حيث يقوم
الثنـائي بفرقعة البالـون لتخرج الشرائط الوردية
لتدل عـلى أنهمـا سيسـتقبالن أنـثى.وأرفق سعد
الـفــيـديــو بـتــعـلــيق كـتـب فـيه:(احلــمـد لــله الـذي
رزقــني مــا احب بــنت احلــمــد لــله)وانــهـال رواد
مــواقع الـتـواصل االجـتـمــاعي لـلـتـعـلــيق وتـهـنـئـة
الثنـائي وتزوج سعـد وعلياء في شـهر اب العام
اضي في حـفل بسـيط اقتـصر عـلى األصدقاء ا

. قرب وا
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ـركـز االوربي ــسـتـشــار والـبـاحث االســتـراتـيــجي في ا ا
لدراسـات مكافحة االرهاب واالستخبارات صدر له كتاب
بـعــنــوان (االرهـاب األســمــر في الـقــارة االفــريـقــيــة) يـقع

فــــــي  174 صفحة من القطع الكبير.

ÊU³Fý 5 («b³Ž

قيم ي العراقي ا فـكر واالكاد ا
في  بــــيــــروت تــــلــــقى امــــنــــيـــات
االوســاط الــثــقــافــيــة واالعـالمــيـة
بـالـشــفـاء الـعــاجل بـعــد اصـابـته

بفايروس كورونا.
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طرب الـعراقي تلـقى امنيـات االوساط الفنـية واالعالمية ا
بالـصـحـة الدائـمـة بـعـد تعـرضه لـوعـكـة صحـيـة اضـطرته
راجعة اجلهات الصحية في اربيل لتلقي العالج الالزم.
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مسـاعـدة عـمـيد كـلـيـة اإلعالم لشـؤون الـطـلبـة في جـامـعة
الــيــرمــوك بـاالردن رئــيــســة قـسم اإلعـالم ادارت احلـفل
ـلكي ـركـز الثـقـافي ا ـاضي  في ا الـذي اقـيم اخلـميس ا
لـتـوقيع كـتـابيّ الروائي عـامـر طهـبـوب (احلديث األخـير)
ـؤسـســة الـعـربـيـة و(حــكـايـات حـريص) الــصـادرين عن ا

للدراسات والنشر.
‚œU  ¡UM¼

مصـمـمة االزيـاء الـعـراقيـة ضـيفـتـها افـتـراضيـا اخلـميس
ـبــادرة الــسـنــويـة) ـاضـي الـنــدوة الــدولـيــة (حــوارت وا ا

عنونة (رائدات بالد الرافدين). ا
Íd  VM¹“

الكاتبة العراقية تلقت تعازي االوساط االعالمية والثقافية
ـاضي سـائـلـ الـله تـعـالى ان لـوفـاة والـدتـهـا الـثالثـاء ا

يسكنها فسيح جناته.
 ÒÍu{— ¡«d¼“ Â—≈

الــبـاحـثــة الـهـنـديــة قـدمت الــنـدوة الـتي ضــيـفـهــا مـنـتـدى
الـبـاحـثـ في قـسم الـلّـغـة الـعـربـيّـة وآدابـهـا في اجلـامـعة
رأة في ـعنـونة (صـورة ا ـلـيّة اإلسالمـيّة في نـيودلـهي ا ا
روايــة الــسّـــقــوط في الــشــمس لـألديــبــة االردنــيــة ســنــاء

الشعالن).
Ídz«e'« WO UÝ

ـمثـلـة السـورية شـوقت مـتابـعـيهـا عـبر مـواقع الـتواصل ا
ـقـرر عرضه االجـتـمـاعي ألحـداث مـسـلـسل (حـوازيق) ا
ـقبل  2022 بـنشـر صور من ـوسم الرمـضاني ا خالل ا

الكواليس.
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تناقـلت مواقع التواصل
االجـــتــــمـــاعي مــــقـــاطع
فــيــديــو من حــفل زفـاف
الـفنـانـة الـسوريـة شـهد
بـــرمــدا الــذي أقــيم قــبل
يــومــ في الـــعــاصــمــة
دمـــشق وأحــيـــاه كل من
ـطـرب نـاصـيف زيـتون ا
وشــــقــــيـــــقــــهــــا عــــبــــود
برمـدا.وقامت شـهد بـنشر
مـــجـــمـــوعـــة من الـــصـــور
والفيديـوهات استعرضت
من خاللـــهــا جتـــهــيــزات
احلـــفـل.وغـــنت بــــرمـــدا

مــــنــــشـــــوره عــــلى صــــفــــحــــاتــــهم
اخلـاصــة.من جــهـة أخــرى ووفــقـا
ـــوقـع الـــفـن فـــأن احلـالني رفض
الظهـور في إطاللة تلفـزيونية شك
بـأنـهـا قـائـمـة عـلى فـكـرة الـكـامـيرا
اخلفـية بـعد أن تـب وجـود غياب
ألي حوار فني في هذا اللقاء الذي
ســيـتم تــصـويــره في إحـدى الـدول
العـربيـة تمـهيـداً لعـرضه في شهر

قبل. رمضان ا

خـالل احلـفل أغـنـيــة (أنـا بـعـشـقك)
بــصـوتــهــا إهـداءً لــزوجــهـا أحــمـد
الـصـالح وسط حـضـور عـددٍ كـبـيرٍ
.وكـان مـدير من الـوزراء والـفـنـانـ
بــاهي قــنــواتي قـد أعــمـال بــرمــدا 
وقع الـفن أن(الـفـنـانة كـشف وفـقـا 
ستقضي شهـر العسل اخلاص بها

ب سورية و دول اخلليج).
كـمـا أطل الـفـنـان الـلـبـنانـي عاصي
احلـالني عـلى مـحـبــيه ومـتـابـعـيه
عـبـر صـفحـته اخلـاصـة عـلى موقع
الـــتـــواصـل اإلجـــتـــمــــاعي.ونـــشـــر
ــســرحي احلالني قــوالً لــلــكــاتب ا
والـــشــــاعـــر اإلنـــكـــلــــيـــزي ولـــيـــام
شـكسـبيـر والذي هـو(أعظم الـنعم
إن في احلــــيـــاة راحــــة الـــبـــال
شـعـرت بـهـا فأنـت تمـلك كل
شـيء ).ونــــال مـــــنـــــشــــور
احلـالني الــــكـــــثــــيــــر من
عالمـات اإلعـجـاب كـمـا
تــــداول مـــــتــــابـــــعــــوه
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صـري مـحـمـد رياض ـمثـل ا كـشف ا
عـن ســر حتـــمــسه خلـــوض بــطـــولــة
مسـلـسل احلـلم مشـيـراً إلى أنه عمل
وطـــني مــتـــكــامـل ويــكــشـف جــهــود
ـعـيـشـية الـدولـة لـتحـسـ األحـوال ا
ــة ـــواطــنــ حلـــيــاة كــر لــكــافــة ا
ــوقع الــفن أن آمــنــة.وأضــاف وفــقــا 
ـــــســــلـــــسل يـــــنــــاقـش قــــضـــــايــــا (ا
العشوائيات وكيفية حتويل حياتهم
 درجــــة إلى جــــانـب مـــشــــكالت 180
اإلرث بـ األشـقــاء والـتي أصـبـحت
مــــنـــتــــشـــرة بــــصـــورة كــــبــــيـــرة في
مجتمعاتنا العربية باآلونة األخيرة).

وتدور قصة مسلسل احللم حول حي
األسمرات وجهود الدولة جتاه إنقاذ
حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى
احلي حيث يقـدم العمل رؤيـة لسكان
مــنــطــقــة األســمـرات وكــيف حتــولت
حــيـاتــهم إلى األفـضل بــعـد كــابـوس
عـــــاشــــوا فـــــيـه خالل ســـــنـــــوات من
ــســـلــسل اإلهـــمــال ويـــســتـــعــرض ا
حكـايـات مخـتـلفـة عن األسـر. (احللم)
من بطـولة رانـيا فـريد شـوقي محـمد
رياض صـابرين وفاء عـامر سـميرة
عـبـد الـعــزيـز يـاسـمـ جـمـال نـهـال
عـنـبـر أنوشـكـا تـألـيف مـحـمـد رجاء

وإخراج حسني صالح.

إستراتـيجيات العمل تـتحول إلى واقع مهم جديد.يوم
السعد االربعاء.
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الــتـــنــاقض في الــظــروف قــد يــجـــعــلك في حــالــة من
التذبذب .رقم احلظ 8.
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انـتـقال إلى واقـع جديـد واالنـتـهـاء من اجلـو الـصحي
رتبك .رقم احلظ 9. ا
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أحداث مـفاجـئـة ومتـغيـرات عمـيـقة في مـحيط الـعمل.
يوم السعد السبت.
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الـتــحـول نــحـو حــيـاة جــديـدة ال يــخـلــو من مـفــاجـآت
ايجابية وسلبية.
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احلــلـــول قــادمـــة لــكــنـــهــا قــد ال تـــرضي الــضـــعــيف
تضرر.يوم السعد االحد. وا
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األجواء الـنفـسيـة تـبدو في حـالة ركـود علـيك التـفكـير
بالنفس والعائلة.

ÊUÞd «

 قــد تـنــتـهي األمــور عـلى خــيـر وسالم ويــبـقـى دائـمـا
األمر لله وحده.

Íb'«

ا االنـتقـال إلى إقامة تغـيرات مهـمة و جـو جديد ,ور
جديدة. 

bÝô«

عــلـيك الـتـحـلـي بـالـصـبـر واحلــذر وعـدم االسـتـعـجـال
واضيع العاطفية. وخصوصا في ا
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الـسـفـر إلى أمـاكن قـريـبة مـع فرصـة جـيـدة لـلـدراسة
وأعمال متنوعة.
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ـظاهر غـير حـقيقـية في هـذه الفتـرة الزمـنية ننـخدع 
. .يوم السعد االثن

 u(«
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اكـتب اجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تــســيــر عــكس دوران
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط

صحيح للكلمات:
 1- مدينة اردنية

 2- اختبر
 3- اقلل من االستهالك

 4- ريعان الصبا
 5- مجلة لالطفال اماراتية

 6- جنيد الصنع
 7- مدينة عراقية

 8- رجائي
 9- امسية
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هناك دارسة أعـدت من قبل البنتاغون وبعض مراكز البحوث واجلامعات األمريكية حول
ـة فـي وسـائل األعالم وحـتى أفـالم الـرعب واألكـشن وأســتـخـدام الـسـالح وطـرق اجلـر
راهق من خالل ( البلي ستيشن واألجهزة األلكترونية وصلت بيد األطـفال والصبية وا
ـنــظـمــة واألرهـاب واخملــدرات والـدعـارة ــة ا  ) وهـذا ســاعـد وشــجع عــلى كـثــرة اجلـر

والفوضى واألستهتار  .
في الـسبـعـيـنـيـات وحتـى نهـايـة الـثـمـانيـنـيـات أعـتـادت بغـداد الـعـاصـمـة العـراقـيـة وبـقـية
احملافظات أن تـكون على موعد في الـساعة الرابعـة عصراً من يوم اجلمـعةعلى مشاهدة
ــيــزاً ــصــري) . وفي بـــدايــة كل رمــضـــان كــان هــنــاك حـــضــوراً  الــفـــلم الــعــربـي ( ا

سلسالت العراقية طبعاً .  صرية الهادفة الى جانب ا للمسلسالت ا
وكان الغـناء العربي األصيل حاضراً  في الصبـاحات الندية مع أشراقة كل شمس على
ربوع بـلداننـا  العربـية وفي بغـداد  بالتـحديد الـساعة الـثامنـة صباحـاً  كانت هنـاك فقرة

ثابته يومياً 
( أنتم على موعد مع السيدة فيروز) ساعة كاملة   . 

و في كـل سهـرة حب جتمع األهل واألقـربـاء واألحبـة واألصدقـاء من يـوم اخلمـيس كانت
هـنـاك  سـهـرة لـلــتـلـفـزيـون  والـراديـو مـع الـقـمم ( أم كـلـثـوم وعــبـداحلـلـيم وفـريـد وجنـاة
الصـغـيرة ووردة اجلـزائـربة ونـاظم الـغـزالي وسعـدون جـابر وطالل مـداح ومـحمـد عـبدة

ة .  وغيرهما ) . مع فرقة موسيقية مصاحبة وكأنك تسمع الى سنفونية عربية حا
ـيـز في الدول الـعـربيـة ويـشاهـد من على صـري والعـراقي له حـضور  ـسـرح ا وكان ا

شاشات التلفاز  في ليلة اجلمعة وأيام العيد . 
كان هناك بـرنامج جميل تـقدمه السيـدة خيرية حـبيب  يدعى ( السـينما والـناس ) يقدمه

التلفزيون العراقي يختار فلماً أجنبياً يتناسب مع ذائقة العائلة العراقية . 
ـعـاني ـسـلـسـالت تقـدم فـكـرة هـادفـة وجـمـيـلـة فـيـهـا الـكـثـيـر من ا ـهم كـانت األفالم وا ا
ـضـامـ والـقيـم النـبـيـلـة الـرائـعـة . عن الـتـضـحيـة واأليـثـار عن احلب واألخالص عن وا
الـعـادات الــرائـعـة الـتي جتـعـل األنـسـان الـعـربي أكــثـر تـمـاسـكــاً ورفـعـة وأحـتـرام   عن
الـصداقـة وقـيمـهـا . عن الـوطن وكيـفـية احلـفـاظ علـيه والـتضـحـيـة من أجله والـتـفاني في

خدمته وتطوره  
ـسرحـية والتـمثيـليـة القصـيرة   حاضـراً  وبقوة ـسلسل وا وأحيـاناً جتد تـأثيـر الفلم وا
ـقــاهي في نــفــوس وعــقــول وضــمـائــر الــنــاس . جتــدهم يــتــحــدثـون بـه في األســواق وا
والبـاصات والـتكـسي وجلـسـات السـمر . وبـعضـهم يحـلل ويسـتـنتج ويـتوقع وكـأنهم في

تواصل روحي معه . 
مثل والقصة.  وبعضهم تخنقه العبرات ويجهش بالبكاء وكأنه يعيش ويتقمص أدوار ا
سي ونـصبح عـلى غنـاء وموسـيقى صـاخبة أصبـحنـا   تغـير احلال بـعد الـتسـعيـنيـات 

ومزعجة وكالم ركيك وبذ اليصلح سماعه وتداوله  . 
بتذل .  ناهيك عن األصوات واألشكال واللبس الغريب الفاضح والرقص ا

ـسـرحـيـات الــتي كـثـر فـيـهــا الـسب والـشـتم واأللــفـاظ الـنـابـيـة ـسـلــسالت وا واألفالم وا
ثـير لـلسـخرية   وقـصص اليصـدقهـا واليعـقلـها حتى واحلركـات البـهلوانـية واألكـشن ا

الصغار . كذب وتهريج وفوضى وأستغفال وسذاجة . 
نحن الننكر بأن هناك أعمال جيدة ومحترمة ولكنها قليلة . 

ؤسـسات  هـدفـنا بـأن نرتـقي بـالفـن والثـقافـة وأن يـكون تـفـكيـر جـدي  في أنعـاش تـلك ا
الثـقـافـية الـفـنـية وتـبـني مـشـروع مهم وخـطط وبـرامج في تـهـذيب وتطـويـر وتـنمـيـة أفـكار
اجملـتـمـعات الـعـربـيـة ودفـعهـم نحـو الـعـمل واألبـداع والـقيم الـنـبـيـلـة نحـو الـتـسـامح ونـبذ
العنف التـطرف واألرهاب والـتهميش واألقـصاء  والتـنمر والتـعنيف األسـري وخصوصا

رأة والطفل  وحقوق األنسان واحليوان . ضد ا
طمـوحنـا أن يقـتـنع بنـا ويكـرمنـا ويـحتـرمنـا اجملتـمع قـبل كل شئ وهذا أفـضل وأعز من

هرجانات في العالم.  تكر وهدايا كل ا

اجلـمهـوري على آلـة العـود فيـما قدم
الـطـفل عـلـي مـقطـوعـة أنـت عـمري ألم
كلثوم. وتميزت الـفرقة االوركسترالية
في مـــفــتــتـــحــهــا جلـــمــيع حـــفالتــهــا
ـقـطـوعـة (ثالث أمــنـيـات) واخـتـتـام
ـقـطـوعـة (لـنـا احلـياة) من احلـفالت 
تــــألـــيف زايـــر كــــبـــادرة أمل تـــضيء
نـــفـــوس عــشـــاق احلـــيـــاة لـــتــحـــقق

رسائلها في صناعة السالم.
وكــان زايــر وبــعــد جنــاح حــفــله لــنــا
احلـيـاة بــنـسـخـته الـثــانـيـة في شـهـر
ـنــصــرم عــلى مــسـرح كــانــون االول ا

بيتي ديفيس
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نشرت الفنانة األردنية ميس حمدان مجموعة صور جديدة لها
في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها اخلاص على موقع

التواصل اإلجتماعي. وظهرت حمدان بأكثر من إطاللة بأكثر
لمت من فستان زفاف.حيث ظهرت بفستان طويل وضيق و
ميس شعرها من األمام وتركته ينسدل ناعما على ظهرها.أما
باإلطاللة الثانية فكان الفستان مكشوفا من منطقة الصدر

وجا على ومنفوش من األسفل أما شعرها فتركته ينسدل 
كتفها. وكان آخر أعمال ميس حمدان مشاركتها في حكاية
(الفرصة) من مسلسل (خارج السيطرة) عرض عبر احدى
نصات اإللكترونية كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسل ا

(ونسني).

W K−Ð Ê«bLŠ fO

d¹uBð

شهد برمدا 

b¹b'« tK K * fÒL×²  ÷U¹—

ي أرنــولــد شــوارزنـيــغــر خالل لــقـاء ــمـثـل الـعــا { لـوس اجنــلـوس  –وكــاالت - اعــلن ا
تـلـيفـزيـوني له عن السـعـادة العـارمة الـتي تـنتـابه في الـفتـرة األخـيرة كـونه سـيصـبح جداً
قابلة الذى نقلها موقع الديلي ميل خالل وينتظـر حفيداً من إبنته كاثرين.وأضاف خالل ا
تـقريـر أنه ال يعـرف جنس احلـفيـد إلى اآلن وال يـسأل حـول األمر مـكتـفيـاً بقـوله : (لدي
كـثـيـر من مـشـاعـر الـسـعـادة). من جـانب آخـر كـشف شـوارزنـيـغـر قـبل أيـام عن بـوسـتـر
تـرويجـي لعـمل جديـد سيُـطرح حتت اسم(زوس)  من خالل حـسابه الـرسمي عـلى موقع
الصـور إنـستـغـرام ولم يكـشف عن طـبيـعـة العـمل وعـلق على الـصـورة قائالً: (قـريـبًا في

بشباط 2022 ).
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كأنَّ مـوسـكو أبـلـغت عـبر االيـحـاء أو الـتصـريح واشـنطن
والـزعمـاء الـذين وفـدوا الـيـهـا بـأنَّ لـديـهـا قـرارهـا اخلاص
بأوكرانيا غزواً أو أية صيغة أخرى وانه ال تنوي الرجوع
عــنه وإال مـــا مــعـــنى هـــذا اإلنــذار لـــدى حــلف األطـــلــسي
والعواصم الغربـية مع الطلب من األمـريكي والبـريطاني

غادرة أوكرانيا فوراً.  والرعايا االخرين لدول غربية 
الرئـيس الـروسي بـوتـ يبـدو انه اتـخـذ القـرار ويـتـفاوض
مع الـعــالم عــلى سـيــاقـات تــنـفــيــذه والـعــالم الـغــربي بـات
ــا بـعــد أوكـرانــيـا أو بــهـذه الـصــورة وضـعــتـهم يـتــحـسب 
مــوســكــو لـــكي تــبــدو اوكــرانـــيــا كــتــحــصـــيل حــاصل في

احلسابات الروسية.
هل يـستـرجع بـوتـ درسـا عـمـره اثـنـان وثالثـون عـاما من
الـعـالم الـثــالث حـ غـزا الـرئـيـس األسـبق صـدام حـسـ
الكـويت مـع فارق أسـاسي بـحـجـوم الـدول وقـدرتـهـا على
ـضــادة. وفي ذلك الــزمن صـدرت الـتــصــدي لـلــعـقــوبــات ا
العقوبات من مـجلس االمن الدولي وأخرى أمريـكية أيضا
شهد الدولي مختلفاً وان العقوبات ستكون واليوم يبدو ا
أمريـكـية وأوربـيـة ولن تـشارك فـيـها دول كـبـيرة كـثـيرة من
جـيـران روسـيــا فـضال عن انّ روسـيـا عــضـو في مـجـلس
ـسك بـصمـامـات احلرب االمن الدولي الـذي يـفتـرض انه 
والسالم في العـالم وانَّ اخللل في مـعادلة مـهمـات مجلس
ـية الـثالثـة ال محالـة لنقل ذلك من األمن يعني احلـرب العا

الناحية االفتراضية.
يبدو انَّ التقاسمات الدوليـة في النفوذ ب الكبار مع مطلع
ضـائق احلـروب أيضا القـرن احلادي والـعشريـن ستـمر 
قـبل أن تـسـتـقـر عـلى شــكل جـديـد حـتى لـو كـانت حـروبـا
مُـقـنــنـة لـلـكــبـار ولـيــست شـامـلــة. كـمـا انَّ الـعــالم الـغـربي
الـغاضـب السـاعـة قـد يـجـد في الـتـصـرف الـروسي فـرصا
ثـمـيـنـة إلعـادة االنـتـشـار الــعـسـكـري في أمـاكن كـثـيـرة من
ا فيها دول مجاورة لـلروس ومنها بولندا احلليف العالم 
زيد ألمريكا والتي قـد تقبل موازنة كـفة الغزو باسـتقبال ا
من الـقــوات االمـريــكـيــة أو األطـلــسـيـة. وكــذلك دول أخـرى
أوربـــيـــة شـــرقـــيـــة لم تـــكـن ذات يـــوم حتت حـــكم االحتـــاد

السوفييتي.
ُهدد باإلغالق انيا ا روسيا تعرف انَّ أنبوب الغـاز نحو أ
ا هو خراب عليـها وعلى خصومـها. في اجلانب اآلخر ر
ليس بيد اآلخرين سوى جعل كـلفة احلرب وباالً ثقيالً على

الروس من جميع النواحي.
األوراق كلهـا ستختـلط في حال حـدث الغزو الروسي وال
ضمـانات بـعدم تـوسع احلرب. مَن يـعطي الـضمـانات هـنا

الذي يشن احلرب أم سواه?
أمـا اذا لم تقـع احلرب فـتـكـون روسـيـا قـد شنـتـهـا بـطـريـقة

أخرى.
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يا ظَبيَةَ البانِ إطلقي
ساقَيكِ رَكضاً وابتهاجا.

ال ذئبَ يَقرُبُ أو يَحومْ.
اءُ عِندَكِ في مكامِنِهِ اخلفيّةْ ا
رورَ بهِ والعـشبُ لَن تنـسى ا

. الغيومْ
هلّا احتملتِ عليكِ يوما
ُعنّى الساهرا قلبي ا

فـــلـــعـــلّـــني انسَ احـــتـــطـــابيَ
شاعرا

تشابكةْ في الغابةِ ا
مِن هذه الصورِ العصيّة.

(..……)-
يا فاءُ يا فائي الفريدةْ

سأظَلُّ طِـيـلةَ عـمـريَ اخلابي
الكئيبْ

مُتنهّداً مُتحسّرا.
لم أخطُ تـلكَ اخلـطوةَ األولى

األخيرةْ
فأضُمَّ حُسنَكِ مَرّةً

مَلءَ اشتياقي واحتراقيْ
فأرى (الهوى)

طيراً خفيّاً ال يُرى
يعلو الذُرى

مـتـجـدّداً في الـزُرقـةِ الـعـلـيـا
البعيدة.
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تفّاحة حَمراءُ قانية على
غُصنٍ بدا

ـمـا امــتـدّت يَــدي يـومـاً لي كُـلـَّ
اليهْ

أعلى فأعلى.
لن استريحَ ولَن أُريحْ
غُصناً ثقيلَ الروحِ إلّا

بَعدَ اقتطافْ.
الليلُ جاءْ

والــغُــصنُ يـــقــرُبُ أو يُــعــانِــدُ
. كالرجاءْ

وغداً يجيءُ اآلخرونْ
والعابرونْ

. يَتسَارعونَ بال عددْ
يا غُصنُ يا شيخاً جَهولْ

ـــعــــابــــثـــةِ إن لم تَــــكُفَّ عَـن ا

الشقيّةْ
ْ سَأقِصُّ مِنكَ اللحيت

. وبال بَقيّةْ
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عُصفورُ يا عُصفورَ سِدْرةْ
مــهــمــا بـــدت خــضــراءَ فــهي

ْ تزاحم تُذكّرُ ا
ُنكرَ) أو بالظلمةِ الـسفلى (

(نكيرْ).
ال تــمـــرَ تُــعـــطـــيــنـــا وال نــبقَ

اقتطافْ.
فإلى متى تعلو الضِفافْ?

عـصـفـورُ طِـرْ بـي طـيّـعـاً طِـرْ
بي بعيدا

وانـــزلْ بـــنــــا في أي وكـــرٍ أو
مطارْ

وسكو بل في حِمى مقهىً 
مـــقـــهىً أُزيـلَ ولم يـــزلْ غَضَّ

اإلهاب
قـد كـان يُــدعى مـرّةً مــقـهى

الشباب!
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إلى صاحبته الطفلة سما
يا طائراً صَبّاً سبيّا
طفالً غريباً أو صبيّا.

يـا سـاكــنـاً قـفــصـاً سـفــيـهـاً
موصَدا

متواثباً ومُزغرِدا.
ْ اءُ في قدحٍ أم ا

والـزادُ عــنـدكَ عن شِــمـالٍ أو
.ْ

ال قِطَّ يجرؤُ أو غرابْ
َ من ال جـــارَ إلّــــا الـــطــــيــــبـــ

الصِحابْ.
فإذا افتقدتَ الوردَ فجرا

. زهريّةُ) عن كثَبْ (فا
لــكنَّ مــثــلَـكَ لم يــزلْ سَــئِــمــاً

مُضاما.
ماذا ستمنحُني إذا ما

بيَـدي أَزَحـتُ البـابَ عـنكَ إلى
الفضا?

فأجابني متأنّيا
متأمّالً مُتغنّيا:

ال شيءَ يَـعــدلُ في الـوجـودِ
سويعةً

فوقَ الغصونْ
أو فـي الـــــــــــعَـــــــــــراءِ األزرقِ

الرحبِ احلنون!

{ لـــوس اجنـــلـــيس (أ ف ب)  –رفـــعت
امــرأة فـي لــوس أجنــلــيس دعــوى ضــد
مـغــنّي الـراب سـنـوب دوغ تـتــهـمه فـيـهـا
بـاغــتـصـابــهـا عـام  2013 عــلى هـامش
إحـدى جـلــسـات تـمـارين األداء. وقُـدّمت
الـدعـوى األربــعـاء أمـام مـحـكــمـة مـدنـيـة
فـدرالـية وتـسـتـهدف أيـضـاً دون مـاجيك
خـوان واسـمه احلقـيـقي دونالـد كـامبل
ــرشـــد الـــروحي الـــذي يـــوصف بـــأنّـه ا
ـدعـيـة الـتي لـسـنـوب دوغ. وأوضــحت ا
طـلــبت عـدم الـكــشف عن هــويـتـهــا أنّـهـا
ـرحــلـة وبــعـد كــانت راقـصــة في تــلك ا
إمضاء أمسية في استوديو سنوب دوغ
في أيـار/مايو   2013 عـرض كامبل أن
يـوصـلـهـا إلى مـنـزلهـا لـكـنّه اصـطـحـبـها
إلى بيـته حيث غفـت ألنها كـانت منـهكة
دعية كامبل بحسب تـعبيرها. واتهـمت ا
بـاالعتـداء اجلنـسي عـليـها صـباح الـيوم
الـتـالي قبل أن يـصـطحـبـها مـجدداً إلى
اســتـوديــو سـنــوب دوغ إلجـراء تــمـارين
خالل ســـاعـــات مـــتــــأخـــرة من الـــيـــوم.
وأشــارت إلى أنّــهـا قــبـلـت بـالــعـودة إلى
االسـتــوديــو آمــلـةً أن حتــقق تــقــدّمـاً في
ـهــنـيــة. وعـنـدمــا وصـلت إلى حـيـاتــهـا ا
االســتــوديــو شـعــرت بــوعــكــة صــحــيـة
ــــرحــــاض. وروت في وتـــــوجــــهت إلـى ا
دعواهـا أنّ سنوب دوغ استـغل وضعها
ــراحــيض وأجــبــرهـا عــلى وفــتح بــاب ا
ـارسـة اجلـنس الـفـمـوي مـشيـرةً إلى
أنّه تركـها في حال من الذعر والصدمة.
ـبـلغ غـيـر وطـلـبت الـشـابـة تـعـويـضـات 
مــحـــدد. وفي الــيـــوم نــفــسـه من تــقــد
الــشـكـوى وبـعـد فــشل وسـاطـة خـاصـة
بـ الــطــرفــ كــتب ســنــوب دوغ عــبـر
حــــســـابـه في انــــســـتــــغـــرام أنّ مــــوسم
الـبـاحـثات عن الـذهب (ويـقـصد من ذلك
بائـعات الهوى) قد بدأ وتوجّه جلمهوره
بـــالــــقـــول احـــذروا مـن دون أن يـــذكـــر
بـــشــــكل واضح الــــدعــــوى لـــكــــنّه أرفق
رسـالـته بـرمـوز تـعـبـيـريـة تـمـثّل شـرطـيـاً
وقاضـيـاً وحقـيـبة نـقـود. ويُعـتـبر سـنوب
دوغ أحــد أغــنى الــنــجــوم في الــواليـات
ــتــحــدة وقـدم ومــجــمــوعــة من فــنـاني ا
الـهـيب هوب عروضـاً في لوس أجنليس
األحــد خالل نـهــائي بـطــولـة كــرة الـقـدم

األميركية.

{ واشنطن ستار بايس -(أ ف ب)
 –أحبطت عاصفة جيومغناطيسية
عــمـلــيـة نـشــر نـحــو أربـعــ قـمـراً
اصـطـناعـياً تـابعـاً لشـركة سـبايس
إكـس بـــعــــد إطالقــــهــــا األســــبـــوع
الـفـائت مـا أدى إلـى تـفـكـكـهـا عـند
عـــــودتــــهــــا إلـى الــــغالف اجلــــوي
لـألرض عـلى مــا أعــلـنـت الـشــركـة

لكها إيلون ماسك. التي 
وانـــطــلق  49قـــمــراً اصــطـــنــاعــيــاً
اخلـمـيس الفـائت من فـلوريـدا على
مـــ صـــاروخ فــالـــكــون  ?9وكـــان
يـنبغي أن تشـكّل هذه األقمار جزءاً
من كـوكـبـة سـتارلـيـنك الـتي تـهدف

إلى توفير اإلنترنت من الفضاء.
وأوضــحت ســبــايس إكـس أخــيـراً
في مـدوّنـة أنّ عـمـلـية نـشـر الـدفـعة
اجلـديـدة من األقـمـار تأثـرت كـثـيراً
بـعاصفـة جيومـغناطـيسيـة أرضية
حـصــلت اجلـمـعـة. ويـعـود الـسـبب
فـي حـــدوث هـــكــــذا تـــطـــوّرات إلى
انـــفـــجــارات حتـــصل عـــلى ســـطح
كن أن تـتسبّب في قذف الـشمس 
اجلـــزيــــئـــات نـــحـــو األرض حـــيث
تــســبّب عــاصـفــة مــغــنـاطــيــســيـة.
ويـعـزى إلى هذه الـعواصف تـشكّل
الـشفق القطـبي الشمالي لـكنها قد

تعطّل كذلك االتصاالت.
وأوضـــــــحت ســـــــبــــــايـس إكس أنّ
الـعـواصف تسـخّن الـغالف اجلوي
وتــزيـد كــثـافــته عــنـد الــنـشــر عـلى
نخـفضة مشيرة إلى االرتـفاعات ا
أنّ األقــمـار االصـطــنـاعــيـة وُضـعت
فـي مــــدار قـــريـب من األرض عــــلى
علو  210كيلومترات كأقرب نقطة.
وجتـري الــشـركـة في هـذه الـنـقـطـة
عــــمــــلـــيــــات حتـــقّـق قـــبـل إرســـال
أجــهـــزتــهــا إلى مـــســافــات أبــعــد.
ـــكن إعــادة وبـــهـــذه الــطـــريــقـــة 
ـعــطّــلـة إلى األرض من األجــهــزة ا

دون ترك مخلفات فضائية.
ولـفــتت الـشـركـة إلى تـفـعـيل مـيـزة
الــوضع اآلمـن عــنـد وضـع األقــمـار
االصــطـنــاعـيــة لـلــتـصــدّي لـتــأثـيـر
ــقـاومـة الـنــاجـمـة عن الــعـاصـفـة ا
ـــغــــنـــاطـــيـــســــيـــة. وتـــابـــعت أنّ ا
الـتــحـلـيالت األوّلـيـة تـشـيـر إلى أنّ
ـقاومـة على ارتـفاعـات منـخفـضة ا
مــنـعـت األقـمــار االصـطــنـاعــيـة من
اخلـــروج من مـــيـــزة األمـــان لـــبــدء
دار. وبـنـتيـجة ذلك مـهـمّتـهـا في ا
نــحــو أربـعــ قــمـراً اصــطــنـاعــيـاً
سـيعود أو عاد إلى الغالف اجلوي
األرضـي. وأكّــــدت ســــبــــايس إكس
عـــدم وجـــود أي خـــطـــر حلـــصــول
اصـطدام بأقمار اصطناعية أخرى
إذ انّ األقـمـار مـصمّـمـة لتـتـفكك في
الـغالف اجلـوي بـطـريـقـة تـمـنع أي
جـزء مـنهـا من الوصـول إلى سطح

األرض.
وأُرســـــــــــلـت األقـــــــــــمـــــــــــار األولـى
لـــسـتـارلـيـنك في أيـار2019. وكـتب

إيـــلــون مــاسـك في تــغــريـــدة عــبــر
تـــــويـــــتــــر مـــــنـــــتـــــصف كـــــانــــون
الــثـاني/يـنــايـر أنّ الـكــوكـبـة تـضمّ
حـاليـاً نحو  1500 قـمر اصـطناعي
نــاشط وتـخـطط الــشـركـة إلضـافـة
آالف األقــمــار إلـيــهــا. فـيــمــا شـرح
رئـيس سـبايس اكـس إيلـون ماسك
مــســاء اخلـمــيس آخــر الـتــطـورات
ــتـــعــلــقـــة بــصــاروخ الـــتــقــنـــيــة ا
ســــتـــارشــــيب الـــعــــمالق الــــتـــابع
لـشـركـته وكـشـف أنه سـيـنـفـذ هذه
الـسـنة رحـلتـه األولى إلى الفـضاء
لـكـنه لم يعـلن عن مـشـاريع مهـمات
جـديـدة وال عـن مـوعـد مـحـدد لـهذه
ـــداريـــة األولـى. وكــان الـــرحـــلـــة ا
ـــلــيــارديـــر يــتــحـــدث من قــاعــدة ا
ســتـاربـايس الــفـضـائــيـة الـتــابـعـة
لــلـشــركـة. وتـقـع هـذه الـقــاعـدة في
أقــصى جــنـوب تــكــسـاس وفــيــهـا

صُـــنّع هــذا الـــصــاروخ اخملــصص
لـلرحالت ب الكواكب  وخصوصاً
ـريخ. وكـانت األنـظـار تـتـجه إلـى ا
إلـى ما سيقوله ماسك نظراً إلى أن
وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـيـة (نـاسـا)
اخـــتــــارت ســـتـــارشـــيـب لـــيـــكـــون
الـــصـــاروخ الـــذي ســـيــحـــمل رواد
الــفــضــاء األمــيــركــيــ إلى ســطح
الــقــمــر. ولم يــتـضــمن كـالم مـاسك
الـذي اسـتـمـر أكـثـر من سـاعـة أمام
مـــــجــــــمـــــوعـــــة مـن الـــــضـــــيـــــوف
والـصحـافيـ  أي مفـاجآت تُـذكر
وكــان أبــرز مــا فــيــهــا تــأكــيــده أن
سـبايس إكس تعمـل على بناء برج
إطـالق لـستـارشيب في قـاعدة كاب
كـانـافيـرال في فلـوريدا  حـيث يتم
أصـالً إطالق صــــواريخ فـــالــــكـــون

التابعة للشركة.
شـاريع األولى التي وعـدّد مـاسك ا

سـينفذها سـتارشيب ومنها إطالق
أقـمار اصطناعـية ونقل بعثات إلى
الـقـمـر ومـنـها بـعـثـة خـاصـة تضم
ــلـــيــارديــر الــيــابـــاني يــوســاكــو ا
ّـح مـــــاسـك إلى أن مــــــايــــــزاوا.  و
بـعثات أخرى ستُعلن قـريباً ستثير

حماسة الناس.
واكتشف علماء الفلك كوكباً جديداً
يحمل تسمية بروكسيما دي يدور
عروف حـول بروكسيما سنتوري ا
بــــقــنـــطــور األقـــرب وهــو الـــنــجم
األقـــرب إلـى الــنـــظـــام الـــشـــمـــسي
لــكــوكب األرض عــلـى مــا أظــهـرت
Astrono- دراسـة نـشرت فـي مجـلة
. & my وال تـــــتـــــجـــــاوز كـــــتـــــلــــة
بـروكـسـيـمـا دي ربـع كـتـلة األرض
وهــو واحـد من األخف وزنـاً ضـمن
مــجـــمــوعــة الــكــواكب اخلــارجــيــة
الــبـالغ عـددهــا نـحـو خــمـسـة آالف

تـدور حول جنوم غيـر الشمس.يقع
الـنـجم بـروكـسـيـمـا سـنـتـوري على
بـــعــد أربع ســـنــوات ضــوئـــيــة من
شـمسـنا وهـو أصغـر منـها بـكثـير
ـــرتـــ وأكـــثــــر بـــرودة مـــنـــهـــا 

سـماة ويـنـتمي إلى فـئـة النـجـوم ا
األقـزام احلـمراء. وقـبل بروكـسيـما
دي اكـتشف كـوكبا بـروكسـيما بي

وسي.
ومـع أن النـجم قـريب وليس كـبـيراً
جــداً (وهـو مــا يــعـني أن إشــعـاعه
لـــيس شـــديـــد اإلبــهـــار) يـــصــعب
اكـتـشـاف الكـواكب في حـضنه. ألن
ـستوى نفسه األرض لـيست على ا
مـن الـــكــــوكب اخلـــارجـي وجنـــمه
ــكن تـطــبـيـق مـا يــسـمى لــذلك ال 
طـريــقـة الـعـبـور  الـتي تـتـمـثل في
رصـد اخـتالفـات اللـمـعان الـنـاجتة
عـن مـــــرور كــــــوكـب أمـــــام جنــــــمه

ــضـيف  مــثل خــسـوف صــغـيـر. ا
لـذلـك اسـتـلـزم األمـر اتـبـاع طـريـقـة
السرعات الشعاعيةالتي تقوم على
قــيـــاس ســرعــة الــنــجم  من خالل
مالحـظـة ما إذا كـان يقـترب مـنا أو
يبتعد عنا. وإذا كانت كواكب تدور
حـولـه  فـسـتـخـتـلف هـذه الـسـرعـة

. قليالً
وبـفضل هذه الطريقة اكتُشف قبل
ســنـوات كـوكب بــروكـسـيـمـا ب ذو
ـشـابـهـة لألرض ويقع في الـكـتـلة ا
ــنـطـقـة الـصــاحلـة لـلـسـكن (وهي ا
لـيـست قـريـبة جـداً وال بـعـيـدة جداً
عـن الــنــجم) وبــروكـــســيــمــا سي 

األصغر .
ويـقع بروكسـيما د على بـعد أربعة
مـالي كيـلومـتر من جنمه أي أقل
مـن عُـــشــــر مـــســــافـــة عــــطـــارد من

الشمس.
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{ طـــولـــون (فـــرنـــســا) (أ ف ب) –
تــتـمـنّى الـراهــبـة أنـدريه وهي من
عـمّرات في الـعالم في عـيد أكـبـر ا
مـــــــيالدهــــــا الـ  118 أن تــــــمــــــوت
بـسرعـة… لكنـها تتـرك باب غرفـتها
في دار لـلمسن فـي جنوب فرنسا
مـفـتـوحـاً بـشـكل دائم في حـال فـكّر
أحــدهم في زيــارتـهــا واالطـمــئـنـان
عــلــيــهـا. وتــمــضي أنــدريه مــعـظم
وقـــتــهـــا في الــتـــفــكــيـــر والــصالة
والــنــوم جــالــسـةً عــلى كــرســيــهـا
ـتحـرك ومغـمضـة عيـنيـها الـلت ا

لم تعد تبصر بهما.
أمـــا نــهـــارهــا داخل دار الـــرعــايــة
الـــواقع في مـــديــنـــة تــولـــون عــلى
ـتـوسط شــاطئ الـبـحــر األبـيض ا

فـيـبـدأ باكـراً إذ يـسـاعدهـا مـقـدّمو
الـــرعـــايـــة عــلـى الــنـــهـــوض عـــنــد
الـسـابـعـة صـبـاحـا واجلـلـوس إلى
الـــطـــاولــة لـــتـــنــاول الـــفـــطــور ثم
يــصــطــحــبــونــهــا إلى الــكــنــيــســة
لـتـصـلي. وتـعـتـبـر لـوسـيل راندون
الـــتي كــانت راهـــبــة ألكــثــر من 40
عـاماً أنّ عـدم قدرتهـا على الـتحرّك
ــفـردهـا لــتـلـبــيـة حـاجــاتـهـا أمـر
مـريع.وتـعرب عن سـعـادتهـا عنـدما
يـرافقـها شـخص ويبقى مـعهـا كما
يــفـعل ديـفــيـد تـافــيال الـذي أصـبح
كـذلك نـاطـقـاً بـاسـمـهـا يـهـتم بـالرد
عـلى طـلبـات مقـدّمة من صـحافـي
مـن العـالم أجـمع إلجـراء مـقابالت
ويـتلـقّى رسائـل موجّهـة لهـا فضالً

عـن علب من الشـوكوال. وأرسل لها
ــانـويل مـاكـرون وهـو الـرئـيس إ
الــفــرنــسي الـ 18 الــذي عــايــشــته

بـــطــاقـــة تــمـــنــيـــات لــلـــعــام 2022
مــكــتـوبــة بــخط الـيــد ألنّ لــوسـيل
ــولـودة في  11شــبـاط  1904 في ا
نطـقة غار هي عـميدة سنّ ألـيس 
الـفـرنـسـيـ واألوروبـيـ ونـائـبة
عـــمـــيــدة الـــسنّ فـي الــعـــالم بـــعــد
الـيابانيـة كاني تاناكـا البالغة 119

. عاماً
ــعـطــيـات أرقــامـاً وال تــمـثّـل هـذه ا
نـهـائـيـة إذ سبق أن تـغـيّـرت أرقام
قـاعدة البيانـات الدولية حول طول
الـــــعـــــمــــر IDL   بـــــفـــــعـل دخــــول
أشــخـاص أكــبـر ســنّـاً إلــيـهــا بـعـد

الـتعرّف عـليهم من خـالل موسوعة
غـينيس لألرقـام القياسـية. وعندما
ــتـــوسط الــعــمــر يــتـــعــلق األمــر 
ـتوقع تُذكر بـلدان ومناطق تضمّ ا
ـــعـــمّـــرين في عـــدداً كـــبـــيـــراً مـن ا
ـنـاطق الـعـالم أبـرزهـا الـيـابـان وا
ــعــزولــة في ســرديــنــيــا الــزرقــاء ا

واليونان وكوستاريكا.
ورغـم أنّ فـرنــسـا ال تــظــهـر بــشـكل
واضـح في هــذه الالئــحــة أمــضت
ـان وهي الـشـخص الـذي جــان كـا
عـــــاش أطـــــول عـــــمـــــر في تـــــاريخ
الــبــشــريـة حــيــاتــهـا في مــنــطــقـة
بـروفانس وتـوفيت عن  122 عـاماً

في آرل عام 1997.
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ـنطلق يـوفّر منـذ حزيران/يـونيو ا
خـدمــة تـوصـيل وجـبـة لـشـخـصـ

. مقابل  80دوالراً شهرياً
ــعــتـمــدة من وجــذبت الــصــيــغــة ا
ـطـعم نـحـو ثـمانـ مـشـتـركاً إلى ا
الـــيــــوم  ومع تـــســـجــــيل عـــشـــرة
اشـتـراكـات إضـافيـة شـهـريـاً يأمل
ــديــر أن يـصـل الـرقم قــريــبـاً إلى ا
 160 مشتركاً معتبراً أنّ هذا الرقم

ُثّل نقطة حتقيق األرباح.
وفـي واشـــنـــطن أطـــلق مـــطـــعم ال
كــولـيـنـا اإليــطـالي صـيـغــة بـاسـتـا
كــلــوب مــقـابل  85 دوالراً شــهــريـاً
وتـشـمل هذه الـصـيغـة تـوصيـلـت
ــعــكـرونــة احملــضـر من مـن طـبق ا
الــشــيف كــاتــاريــنــا بــيــتــونــيــتـو.
وجـذبت هـذه الصـيـغة حـتى الـيوم

.  60 مشتركاً
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{ نـــــيــــويــــورك (أ ف ب)  –بـــــاتت
تحدة بدءاً ـطاعم في الواليـات ا ا
مـن سالسل مــــطـــاعـم الـــوجــــبـــات
الـسريعة  وصـوالً إلى تلك الراقية
تـــعــتـــمــد أكـــثــر فـــأكــثـــر صــيـــغــة
االشـــتـــراك ســــعـــيـــاً إلى تـــنـــويع
ُـتأثـرة سلـباً بـجائـحة مـداخيـلـها ا
كـوفـيـد- ?19وكـسب وفـاء زبـائـنـها

لها.
ويـعمل مدير مطعم شانتي الهندي
 في بـوسطن جـيبـ توالدهـار منذ
عــامـ عـلى الــتـكـيّف مع مــخـتـلف
تـقـلـبـات الـوضع الـراهن كـاحلـجر
واإلغـالق والـقــيـود الــصـحــيـة في
ظـل اخملاوف واحلذر الناجم عن

اجلائحة.
ولـم يـعـد شـانـتي بــفـروعه الـثالثـة
يـــــتــــردد في االخـــــتــــبـــــار من أجل
الـــصــمــود أمـــام األزمــة ومن هــذا

ولود عام  1946 في إنكلترا إلى ا
خـدمته خـمس سنـوات في اجليش
الـبــريـطـاني ال سـيـمـا كـمـوسـيـقي
جـــاز وهـــو نـــوع كــان فـي اســاس
سون.وقال عازف تشكيل كينغ كر
الــغـيـتـار في جـيـنــيـسـيس سـتـيف
هــاكـيت الـذي حــضـر أولى حـفالت
ــســون جملــلــة رولــيــنغ كــيــنغ كــر
سـتون: لم نكن قد سمعنا شيئاً من
هـذا الـقبـيل. وأضـاف أن موسـيقى
الــراحل كــانت جتــمع وقــتــهــا بـ
نـــوع مـن الـــتـــأثـــر بـــاجلـــاز احلـــر
والــتـأثـر بـالـروك.كـذلك أسس إيـان
مـــاكــدونــالــد الـــذي لم يــبق ســوى
سون بـضع سنـوات مع كينغ كـر
فـرقة فورينر الـبريطانيـة األمريكية

مع ميك جونز.

هـذه الفرقة التي تنتمي موسيقاها
إلـى نـــوع الـــبـــروغـــريـــســـيف روك
ـيـاً بـالـبـوم صـدر عـــام جنـاحـاً عـا
 1969. ويـــعـــتـــبـــر هـــذا األلـــبـــوم
وسـيقى البروغريسيف تـأسيسياً 
روك  وهـي مــزيـج من مـــوســيـــقى
الـروك وتـلك الـكـالسـيـكـيـة واجلاز.
وتُــعـتــبـر فـرق يس وجــيـنــيـسـيس
وبــيـنك فـلـويـد أشــهـر الـفـرق الـتي
تــــنـــدرج مــــوســـيــــقـــاهــــا في هـــذا
الـنـوع.ووصـفت  DGM مـسـاهـمة
ـسون إيـان في مـسـيـرة كـيـنـغ كـر
بـأنها عـميقـة وال تقدر بـثمن. وكان
الــراحل يـعـزف عــلى أكـثـر من آلـة
مــنـــهــاالــســاكــســـفــون والــبــيــانــو

والفلوت والغيتار.
وتــعـود بــدايــات إيـان مــاكـدونــالـد

نــــــيــــــويــــــورك),أ ف ب) - تـــــــوفي
األربــعـــاء في نــيــويــورك عن عــمــر
ـــوســــيـــقي يــــنـــاهـــز  75عــــامـــاً ا
الـبـريـطـاني إيـان مـاكـدونـالـد الذي
كـان في سبـعينـات القرن الـعشرين
أحــــد مــــؤســــسـي فــــرقــــة (كــــيــــنغ
ــوسـيـقى ـسـون ) الــشـهـيـرة  كــر
الـبـروغـريـسـيف روك.واشـار جنـله
مـاكس فـي مـنـشـور عـبـر فـيـسـبوك
ــنـتــجـة ألعــمـال أوردته الــشــركـة ا
الـفـرقة عـلى حسـابهـا اجلمـعة إلى
أنـه فـارق احلــيــاة بــعــد صـراع مع
مـــرض الــســرطــان. وكـــتب مــاكس
اخلـميس مـنشـوراً نعى فـيه والده
ـوقـع اإللـكــتـرونـي لـشــركـة نــقــله ا
ديـسيـبلـ غلـوبل موبـايلـجاء فيه:
(أعــلـن بـبــالـغ احلــزن وفــاة والـدي
(خلـمــيس) بـسـبب الـسـرطـان. لـقـد
ولـم يـفـقد حتـلى بـشـجـاعـة مـذهـلـة
قـطّ لــطـــفه وروح الـــدعــابـــة حــتى
.( عــنــدمــا أصــبح الــوضـع صــعــبـاً
ونـــقــلـت مــجـــلــة رولـــيــنغ ســـتــون
األمـريكيـة التي أوردت خبـر الوفاة
مــســاء اخلــمـيـس عن نـاطـق بـاسم
مـاكـدونالـد قـوله إنه (تـوفي بسالم
ـــنــزله في في  9 شـــبــاط  2022 

نيويورك محاطًا بأسرته).
غني غريغ وشـارك ماكدونالـد مع ا
لـيك الـذي تـوفـي بـسبـب الـسـرطان
فـي كـــــــــــانــــــــــون األول 2016  فـي
ـســون وكـان تــأســيس كـيــنغ كــر
كـاتب أغنـياتهـا وملـحّنهـا. وحققت
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تـيرز أوف بتـرا فون كانت لـلمخرج
ــاني رايـنــر فـيـرنــر فـاسـبــيـنـدر األ
الـــذي تــوفـي قــبل أربـــعــ عـــامــا.
ويــضــفي عــرض فــيـلم بــيــتــر فـون
ــمــثــلـة كــانت الــذي تــشــارك فــيه ا
الــفــرنــســيــة إيــزابــيل أدجــاني في
سة براقة النطالق هرجان  بـداية ا
يــســجّل غــيـابــا الفــتـا لإلنــتــاجـات
األمـيـركيـة الـضخـمـة وجنومـها من
ـانـية الـتي مـهـرجـان الـعـاصـمـة األ
ــــتـــحـــورة تــــبـــلـغ اإلصـــابــــات بـــا

ستويات. أوميكرون فيها أعلى ا
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تـــأكـــيـــد عـــدم وجـــود فـــجـــوة بــ
الـسـيـنـمـا الـتجـاريـة وتـلك الـفـنـية
مــــضـــيـــفــــاً إذا عـــدنـــا إلـى تـــاريخ
(السينما) نالحظ عدم وجود ثغرة
. ويــتــنـافس بــ هــاتــ الــفـئــتــ
ـهـرجان ثـمـانـيـة عـشر فـيـلـمـاً في ا
الــذي يــســتــمــر حــتى  16 شــبــاط.
ويــنـطــلق احلـدث بـعــمل لـلــمـخـرج
الـفرنسي فرنسوا أوزون الذي حاز
جـائزة جلـنة الـتحـكيم الـكبـرى عام
 2019 عـن فـيـلم اخملــرج الـفـرنـسي
في  الـعـمل قصـة شغف جـميـلة من
خالل قـراءة جـديدة لـفيـلم ذي بيـتر

(مـن أفالمه ذي ســيـــكــسث ســانث
أنبرايكبل). وخالل مؤتمر صحافي
عـــقــدته الــلـــجــنــة اخلـــمــيس قــال
ـنـتج إم نـايت رئــيـسـهـا اخملـرج وا
شـــيــامــاالن مـــحــاطــا بـــزمالئه أنــا
مـتـحـمس للـغـايـة لفـكـرة رؤيـة هذه
األفـالم وأشـعـر كـأنـي طـفل مـحـاط
. ومن ب أعـضاء بـشركـاء مثـاليـ
الــلـــجــنــة قــال اخملـــرج الــيــابــاني
ريـــوســوكـي هــامـــاغــوتـــشي الــذي
حـصل للـتو عـلى أربعـة ترشـيحات
لـألوسـكــار عن فـيــلــمه درايف مـاي
ـهــرجـان يـتــمـثّل في كــار إنّ دور ا

{ بــــرلــــ (أ ف ب)  –انــــــــطــــــــلق
اخلـمـيس الـسـبـاق لـلـفـوز بـجـائـزة
الــدب الـذهـبي في مــهـرجـان بـرلـ
الــسـيـنــمـائي الـذي يــقـام بـنــسـخـة
حـــضــوريـــة بــالـــكــامـل مع شــريط
لـلفرنسي فـرنسوا أوزون هو قراءة
جــديــدة لــفــيــلم من الــســبــعــيــنـات
ــاني رايــنــر فــيــرنــز لــلــمــخــرج األ
فـاسـبيـنـدر. وبعـد عقـده افـتراضـياً
ـــهــرجــان إلى عــام 2021  يـــعــود ا
الـــســـجـــادة احلــمـــراء إذ ســـيُـــقــام
ـشـاركـة جلـنـة حتـكـيم حـضـوريـاً 
دولـيـة يـرأسـهـا إم نـايت شـيـاماالن
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