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ـرجع االعـلى الـسـيد عـلي حـرم ا
ـواد الــســيـســتــاني  احـتــكــار ا
الــغـــذائــيـــة  وانـــتــظـــارا زيــادة
قــيــمــتـهــا الــســوقــيّـة مـع تـوسع
ـواطــنـ الــيـهـا فــيـمـا حــاجـة ا
تـوعـد مـجـلس الـنـواب  الـتـجـار
واد الغذائية ن بدأو تخزين ا
حـاسبـة شديدة ورفع االسعـار 
واجـــراءات رادعــــة. ورد مـــكـــتب
ـــرجع  عـــلى ســـؤال عن حـــكم ا
احــتـكــار الــقـوت الــغـالب لــلـبــلـد

وانتظـار زيادة القـيمة الـسوقية
له بالقول (ُيحرم احتكار الطعام
ــقــصــود به الــقــوت الــغــالب وا
الَهل الـبـلـد واحـتـكـار مـا يتـوقف
عليه تهـيئة الطعـام كالوقود وما
لح والسمن يُعد من مـقومّاته كـا
انتظاراً لزيادة قيـمتها السوقيّة
سـلم أو من يلحق مع حاجة ا
بهم من الـنفـوس احملتـرمة اِلـيها
وعــدم وجــود مـن يــطــرحــهــا في
االســـواق). فــيـــمــا تــوعـــد نــائب
رئـــيس مــجـــلس الــنـــواب حــاكم
ـن بــدأو الـــزامـــلي  الـــتـــجــار 

ــواد الــغــذائــيــة ورفع تــخــزين ا
ــحـــاســـبــة شـــديــدة االســعـــار 
واجراءات رادعة . وقـال الزاملي
فـي مــؤتــمـــر مــشــتـــرك مع وزيــر
التجارة عالء اجلبوري وعدد من
(لـقـد قـيــادات االجـهـزة االمـنــيـة 
اصبـح لديـنـا اطمـئـنان من خالل
الــطــرح الـذي تــقــدمت الــتــجـارة
بـتـوفـيـر حـصـتـ غـذائـيـة وقـبل
شهـر رمضـان وتـعهـدها بـتوزيع
ـفـردات شـهـريـا ونـحن داعـم ا

للفقراء) 
ـالــيـة تــعـهـدت واشـار الـى ان (ا

برفع تخـصيصات الـتجارة لدعم
الـبـطاقـة الـتـمويـنـيـة) مبـيـنا ان
(اخلـطــوة االولى  ســيـكــون لـنـا
حـــوار مع الـــتـــجـــار بـــحـــضـــور
ونأمل ان يردع اجلهات االمـنيـة 
ــســـتــوردين بـــعض الــتـــجــار وا
ن بـــدأو تـــخــزين اجلـــشـــعــ 
ـواد الـغــذائـيـة ورفع االسـعـار ا
لــنـقــوم بـعــدهـا بــردع حـقــيـقي)
مـؤكدا ان (هـنـاك جتـار يـخـزنون
الــبــضــائـع بــحــجــة ارتـــفــاعــهــا
وسـيــتم مـحــاسـبــتـهم من خالل
الــــكــــشف عـن صــــوالت تــــســــلم
وشحن من الـدول  وان االجـهزة
االمنية ستـصل الى التاجر الذي
اســتـورد مــواد غــذائــيـة من دول
ـــصــــدر وبــــعـــدهــــا ســـنــــقـــوم ا
ـــحـــاســـبــــة شـــديـــدة لـــهـــؤالء
الن هذا قـتل وتدمـير تالعـبـ  ا
لن تـــهــاون مــعـه) ولــفت الى ان
(هـــنــاك مــصــانـع بــدأت بــزيــادة
برغـم انه ال يـوجد رفع االسـعـار 
لالســـعــار لـــلــمـــواد الـــغــذائـــيــة
ــواد االولــيـة اوزيــادة الســعـار ا
وهـــو امــر غــيــر مـــقــبــول وعــلى
اجلــمـيع االلــتـزام بــلـغــة احلـوار
وبعدهـا لغـة الردع) ومضى الى
الـقـول ان (الـيـوم االثـنـ يـشـهـد
تـــوزيع احلــصـــة الــغــذائـــيــة من
الــتـجــارة  كــمـا ان مــفـارز االمن
الــوطــني والــداخــلــيــة ســتـتــابع
االســعـار وســنـشــرف شـخــصـيـا

على االمر) 
ـالـية لـديـها مـشروع وتابع ان (ا
قــانــون لــدعم شــريـحــة الــفــقـراء
وقد تعهدت بارساله واطن  وا
خالل مــدة قــصـيــرة  امــا زيـادة
مفـردات البطـاقة الـتمويـنيـة بعد
تــــوفـــر االمـــوال بــــسب ارتـــفـــاع
اســـعـــار الـــنـــفط الـــتي تـــعــوض
الـــكـــثـــيــر مـن االمــور او تـــوزيع
مبالغ مالية) واستدرك (برغم ان
الـبــطــاقــة الــتــمــويــنـيــة لم تــكن
ـســتـوى الــطـمـوح لــكن هـنـاك
ان لدعم حلـول حقيـقيـة من البـر
الــشــرائح الــفــقــيــرة والــبــطــاقـة
الـتــمـويــنـيـة وان تــكـون االمـوال
مــدقــقـة ومــقــنـنــة بـحــيث تــخـدم
ــــــواطن) مــــــشــــــددا عــــــلى ان ا

ان ال يــــشــــجع الـــــتــــجــــار عــــلى
جشعـهم ولدينا مـعلومـات دقيقة
عن جتــــــار يـــــخــــــزنـــــون مـــــواد
وســـــتــــــكـــــون هـــــنـــــاك جـــــوالت
ومداهمات على تلك اخملازن).من
جــــانـــــبه  قـــــال اجلـــــبــــوري ان
(الــوزارة بــدات عــمــلــيــة الـقــطع
والــــيـــوم ســــيــــبــــدأون الــــوكالء
تــوزيــعــهــا وتــكــون لــنــا جـوالت
ميـدانية بـرفقـة النائب االول الى
الـــــــوكـالء و وعـــــــدنـــــــا بـــــــان
ـالـيـة سـتـكون الـتـخـصـيـصـات ا
متاحة بشـكل كامل وهذا يدعونا
ـواطـنـ بان ال داعي بـطـمئـنـة ا
ــواد لـــعــمـــلــيـــات الــشـــراء الن ا
الغذائية ستصل بشكل مستمر 
وقــد نــاشـــقــنــا حـــالــة االرتــفــاع
بــاالسـعــار وطـالــبـنــا بـان يــكـون
الـقـطــاع اخلـاص مـسـاهم وداعم
ـــواطـــنـــ من خلـــطــــوات دعم ا
خالل الـتـعاون والـتـعـامل بـشكل
مـــهــني الســتـــقــرار االســعــار مع
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االشارة بانه ستكـون لدينا خطة
ـــواد الـــغـــذائــيـــة في الضـــافـــة ا
الــبــطـاقــة الـتــمـويــنـيــة لـضــمـان
اســــتـــقــــرارهــــا فـي االســــعـــار).
وصول واعـلنت وزارة الـتـجـارة 
مفردات احلصة التموينية لشهر
ــاضي الى وكالء كــانـون االول ا
احلــصـة. وقــالت في بــيـان امس
ان (الــتــوزيع سـيــبــدأ من الــيـوم
الـثالثــاء  حـصـة الــفـرد الـواحـد
تـشــمل لـتـر زيت الــطـعـام ومـواد
الــســـكــر والـــرز والــفـــاصــولـــيــا
واحلمص ومـعـجون الـطـماطم و
الــطـــحــ االبــيض و الــصــفــر)
ولــفت الـى ان (مــفــردات الــســلـة
الــغـذائــيـة مــتـنــوعـة قـبـل حـلـول
ـتــوقع ان شــهــر رمــضـان ومـن ا
توزع دفعت قبل حلول الشهر)
وتـــــابع ان (مـــــبـــــالـغ احلـــــصــــة
ـسـتـقـطـعـة لـلـفـرد الـتـمــويـنـيـة ا
الــواحــد  500ديـــنــار وجلـــمــيع

فردات).  ا

علي السيستاني 
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كلـمـا عرضت ازمـة واسـتـعرت ثم مـضت او اسـتقـرت و تـفرعت
عاد الـسؤال الذي ال يجوز ان يتوارى ال عن بصيرة السلطة و ال
عن بصـيرة الـنخب اجملـتمـعيـة التي يـفتـرض انهـا ضميـر البالد:
ستوى احلدث ام ال اتـداوي االزمات التصـريحات التي انحـن 

ال غطاء عملياتي لها?
هذه ازمـة موسكو- كـييڤ انسانـية سيـاسية وقبل ذلك عـسكرية
تكـاد تلقي بثقل من اثقـالها عندنا فال حـرب في الكون بال تأثير
بـعـيـد جغـرافـيـا و اقتـصـاديـا فهل لـنـا ان جنـرد حسـابـات نـفهم

منها مستوى استعدادنا لدرء االزمات?
من هنـا و من هـذه النـقـطة احلـيـوية دومـا تـبرز احلـاجـة لقـوان
واكبة و سـتوى ا ان يـعي دوره و حكومة  قابـلة للتطـبيق و لبر
قبل ذلك الـوعي السياسي الذي ال ينحصر تقييمه في البيانات و

التغريدات التي ال تسمن و ال تغني من جوع.
يجـمعنـا اذار في العراق بذاكـرة كِلنـا بها من الـشكايـة و النقد و
مارسة حمـلنا السالح حتت عقيدة و شعارات ترفض التفرد و ا
الـــتي ســـادت فـي الــنـــظـــام الـــســـابق الـــذي ادخل الـــبالد ورهن
ماضـيها و امـتد تـأثيره الـسيء حتى بـعد زوال اغلب تـوجهاته ال
كلـها وعليه نكون اول من نطـالب انفسنا قبل ان يـطالبنا الشعب
ـسـتـوى احلـدث الـداخـلي وفي احلـديث عن بتـنـوعه ان نـكـون 

الفطنة في االداء الرسمي يطول الكالم و ال يختصر.
لم يــجن فــرد و ال جــمــاعـة مـن الــتـصــلـب في الــذي ال يــسـتــحق
التـصلب اال عنادا مذموما و انكـسارا قريبا ولن يجن التشدد و
االبـتـعــاد الى الـوهم و مــفـارقـة احلـلــول الـواقـعــيـة اال مـزيـدا من
االنفـصام الذي تطـارده صرخات الـقطاع االكبـر من الناس التي
قـدار ادعاءه بحرصـه عليها تبـحث عن بديل يكرس من الـعدالة 
ـا يـنـاسب مــا يـصـرح به عن حـقـيـقـة و من الــسالم و الـصالح 

توجهه.
ـسـتــوى هـو امـر ـسـتــوى احلـدث ال ان نـكــون دون ا ان نـكــون 
ـقـراطي الكـردسـتاني وهـو امر ال حرصـنـا علـيه في احلـزب الد
نتـهم به غيـرنا انـهم يـقصـرون عن ذلك غيـر ان االنتـباه لـلتـفريق
ن يـتـصدون لـقـيادة ب حـاجـات اجملتـمع و احلـاجـات اخلاصـة 
ذراع من اذرع التـقسيم الطائفي و العرقي قد تولد حركة خاطئة
تـؤذي اجملتمـع ويصدق هـذا على كـل مفصـل في ادارة الدولة و
قـدرات تولـد منهـا احلكـومة اجلديـدة و التي اهم ما التـصرف 
ـستـقـبل ال ان تـولد ـستـوى احلـال و ا فـيـهـا ان تولـد حـقـيقـيـة 
حتت هيمنة فكرة التفرد و التكاسر فنحن لن نرضى التورط في

تهمة هي ابعد من ان تصيبنا و اعني قلة الوعي.
كتب السياسي { سكرتير ا
قراطي الكردستاني. للحزب الد
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ـقـارن في كـلـيـة ـيــة أسـتـاذ الـفـقه ا نـعت االوسـاط الـديـنـيـة واالكـاد
العـلـوم اإلسالميـة سـابقـاً والـداعـية االسالمي عـبـداحلمـيـد العـبـيدي
صـر بعد صراع مع ـوت امس االثن في مقـر اقامته  الذي غيبه ا
ـرض نتـيـجـة الصـابـته بـجـلـطة دمـاغـيـة مـنـذ سـنـت  والـراحل له ا
مكانة خاصة في نفوس مشاهدي التلفزيون والقنوات الفضائية قبل
عام 2003 عبر الـبرامج التـي كان يحل ضـيفا عـليـها او يقـدمها إذ
تـاز بـالوسـطـية واالعـتـدال في فـتاواه  ومـنـها  بـرنـامج (حوار في
الشـريـعة) الـذي كـان يقـدمه مـعه االعالمي مـجـيد الـسـامرائي لـسـنة

عبداحلميد العبيدي كاملة في تلفزيون بغداد الدولي.

صــحـيـح) مـبــيــنــا ان (مـكــافــحـة
ـراكـز الـفـسـاد تـقــتـضي إسـنـاد ا
اإلداريـة الــرفـيـعــة إلى أشـخـاص
يـتــمـتــعـون بــالـكــفـاءة والــنـزاهـة
والـعـلــمـيـة واخلـبــرة بـعـيـداً عن
ــصـالـح الـســيــاسـيــة الــفـئــويـة ا
الضـيـقة حـيث تـتحـول الـوظيـفة
العامة بوجود الفساد من وسيلة
إلدارة الشأن العام وخدمته ومن
كـونـهـا تـكـلـيـفـاً قـانـونـيـاً وأمـانـة
وطـنــيـة مـقــدسـة إلى سـلــعـة يـتم
صـلـحة تـاجـرة بهـا لـتحـقـيق ا ا
ــصـلـحـة اخلـاصـة عــلى حـسـاب 
الـعــامـة) ولــفت الى ان (اجلــديـة
في الـتصـدي لـلـفسـاد ومـحـاربته
تـــســتـــلــزم االلــتـــزام بــالـــقــواعــد
الدسـتورية والـقانـونيـة واحترام
ـؤسسات سيـادة القـانون ودعم ا
كــافـــة الــتي خـــولــهــا الـــدســتــور
والقـانـون مكـافحـة الـفسـاد ومنع

وقوع أسبابه). 

(هـــيـــئـــة الــنـــزاهـــة الـــعــامـــة من
ـســتـقــلــة دسـتــوريـاً الــهـيــئــات ا
ــادة  102من ــوجـب أحــكـــام ا
الـــــدســــتــــور وأن الــــغـــــايــــة من
وجــودهـا هــو مـكــافـحــة الـفــسـاد
والــوقــايـــة مــنه وال يــجــوز نــزع
اختصـاصاتـها بـأمر ديواني ألن
ـثـابـة تـعـديل لـقـانـون ذلك يـعـد 
ـشروع) الهـيـئـة والـكسب غـيـر ا
وتــــابـع ان (الــــعــــامـل الــــرئــــيس
كـافحـة الفـساد يـتمثـل بضرورة
واجـهـته وجـود إرادة سـيـاسـيـة 
من خـالل اســتـــئـــصـــال أســبـــابه
ـتـرتــبـة عـلـيه وتـصـفــيـة اآلثـار ا
وأن الفسـاد اذا كان هـامشـياً فإن
ذلـك يـــــــدل عـــــــلـى وجـــــــود إرادة
ســيــاســيــة قــويــة تــؤمن بــرفــعــة
ـــــواطن أمــــا الـــــوطن وخـــــيــــر ا
انـتــشـار الــفـســاد فـإنه يــدل عـلى
ضعف تلك اإلرادة وعدم امتالكها
الـقــدرة عـلى بــنـاء الـوطـن بـشـكل

بادرة القضاة) وتـابع ان (هذه ا
تـمــثل خــطـوة جــديـدة في مــسـار
التـعاون بـ الـبلـدين). وأصدرت
احملكمة االحتادية العليا تنويها
بـشـأن قـرار إلـغــاء تـشـكـيل جلـنـة
التحقيق بقـضايا الفساد. واشار
الـــــبــــيـــــان الى ان (االحتـــــاديــــة
اصـــدرت قــرارهـــا بـــالـــعــدد 169
ـتــضـمن عـدم احتـاديـة ? 2021ا
صــحـــة األمــر الـــديــواني رقم 29
الصـادر من مكتـب رئيس الوزراء
وإلغاءه ابتـداء من تاريخ صدور
قـرار هـذه احملــكـمـة) واضـاف ان
(قـرارهـا جـاء لــعـدد من االسـبـاب
مـخــالـفـة األمــر الـديـواني مـنــهـا 
واد  19و 37و 38و47 ألحكـام ا
و 80و 87و 88مـن دســـــــــتــــــــور
بـدأ الفصل ب العراق إلخالله 
الــســلــطـــات ومــســاسه بــحــريــة
األنــســان وكــرامــته وبــاســتــقالل
الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة) مـبـيـنـا ان
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اتــفق رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
الكاظمي ورئيس مـجلس القضاء
االعـلى فـائق زيـدان الـتعـاون في
مـــــكــــافــــحــــة االرهـــــاب وجــــرائم
الفساد.وذكر بيان تلقته (الزمان)
امس ان (اجلـانــبـ بــحـثـا خالل
اللـقاء الـذي جمـعهـما في مـجلس
التـعاون ب الـسلـطت القضـاء 
التنفيذية والقضائية في مكافحة
االرهاب وجـرائم الـفـساد االداري
وتـــــأمـــــ احلـــــمــــايـــــة الـالزمــــة

القضاة) 
وأضاف ان (الـلـقاء حـضـره نائب
رئيس محكـمة التمـييز االحتادية
زيـدون ســعـدون ورئــيس االدعـاء
العام جنم عبد الله ورئيس هيئة
االشراف القضائي مسلم متعب).
فــيـــمــا اعــرب مــجـــلس الــقــضــاء
بادرة نظيره اللبناني عن شكره 

العراقي.
وقـال الـبــيـان ان (رئــيس مـجـلس
الـقـضـاء في لـبـنـان سـهـيل عـبـود
وجه الـشــكـر إلـى قـضــاة الـعـراق
عــلى مــبــادرتـهـم في الــتـبــرع من
رواتــبـــهم ومـــالــهـم اخلــاص إلى
انـسجـاماً مع زمالئهم في لـبـنان 
قرار مـجـلس وزراء العـدل الـعرب
الــصــادر بــنــاء عــلى مــبــادرة من
الــــعـــراق فـي انــــشـــاء صــــنـــدوق
تــعــاضـــد الــقــضــاة) مــبــيــنــا ان
(الــقـــضــاء الـــلــبــنـــاني أشــار في
أن ـوجــهـة إلى زيـدان  رسـالــته ا
ـــر بــهـــا لـــبـــنــان األزمـــة الـــتي 
والقضاء اللبناني شكلت مناسبة
إلظهـارعـمق عالقـة التـضـامن ب
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الكـات الصـحية تتـمثل بـتقـوية ا
وتكـثـيف الـقـدرات في اخملـتـبرات
ـستمر وتقوية اإلنـعاش والدعم ا
ستلزمات الـطبية) مشيرا الى با
ا ان (التـأهب اآلن أصـبح أكبـر 
ــوجـــة األولى) كـــان عــلـــيه فـي ا
واستـطرد بـالـقول انه (بـالشـراكة
ــنــظـمــة وبــعض بــ الــوزارة وا
الفـاعلـ فإن بـامكـان الوزارة أن
تـــواجه أي مــــوجـــة لـــكـــورونـــا)
ـــنــظـــمـــة قـــد اشــادت  وكـــانت ا
بتـعامل الـنظـام الصحـي العراقي
نظري مع جائحـة كورونا.وقـال ا
في تصريح اسم ان (جميع النظم
الصحية بدون استثناء تعرضت
عنـد انـتـشـار كورونـا الى الـكـثـير
من الــــهـــزات  والســــيــــمـــا خالل
األسابـيع األولى من اجلائـحة من
حـــيـث طـــريـــقـــة تـــعـــامـــلـــهـــا في
اجلــــوانـب الــــتــــشــــخــــيــــصــــيــــة
والـعالجــيـة والــوقـائــيـة ومــهـارة
الي العامل الـصحي والدعم ا
ــســتــلــزمــات لــلــحــصــول عـــلى ا
الـصـحـيــة) واضـاف ان (الـعـراق
لديـه نظـام صـحي عـريق وتـعامل
بــشــكل جــيــد مع اجلــائــحــة وفي
األسابـيع االولى مـنهـا كـان لديـنا
تواصل مستمر وقمنا بالكثير من
ورش الـعــمل والــتــدريب من اجل
ــسـتـلــزمـات االســاسـيـة تـوفــيـر ا
الـــتـــشـــخــيـــصـــيـــة والـــعالجـــيــة
ومستلـزمات احلمـاية الشـخصية
ووصــلــنــا الـى مــرحــلــة تــوفــيــر
الــلــقــاحــات ومــررنــا بـكــثــيــر من
الـتـحـديــات وتـمـكـنــا من الـتـغـلب
عـــلــيـــهـــا من خـالل الــتـــعـــاقــدات

صنعة). الثنائية مع الشركات ا

مـشــتـبـه اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس
بلغـت اكثر من  13الف  حيث 
رصـد اصــابـة  737بـكــورونـا في
عـمـوم احملـافـظـات) الفـتـا الى ان
(الشـفـاء بلغ  1806حالـة وبواقع
 18وفاة جديـدة) وتابع ان (اكثر
من  45الف شخص تلقى جرعات
ـضـاد في مراكـز الوزارة اللـقاح ا
ـنـتـشـرة بـبـغـداد واحملـافـظات). ا
واكــد رئــيس الـــوزراء مــصــطــفى
الــكــاظــمي عــزم احلــكـومــة عــلى
إعـــادة االعــــتـــبـــار إلـى الـــنـــظـــام
الـصــحي الــعــراق.وذكـر بــيـان ان
دير اإلقليمي (الكاظمي استقبل ا
ـيـة أحـمـد ـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
رافق له  واكد نظـري والوفـد ا ا
حــرص احلــكــومــة عـلـى االرتــقـاء
بـــالــــواقع الـــصـــحـي وتـــطـــويـــر
قـدمـة برغم مسـتـوى اخلدمـات ا
من الـتــحـديــات والـعــقـبــات الـتي
جنح الـعــراق في جتـاوز الــعـديـد
مـنـهــا). بـدورهـا  أكـدت مــنـظـمـة
ـية أن الـعراق قادر الصـحة الـعا
عـلى مــواجـهـة مــوجـات كـورونـا
فــيـمــا أشــارت الى انه اعــتــمـد 4
إجــــــــراءات قــــــــلــــــــلـت مـن آثـــــــار
ــنــظــمـة ــثل ا اجلــائــحـة.وقــال 
أحمد زويـ في تصريح امس إن
ـنـظـمــة عـمـلت مـنــذ الـلـحـظـات (ا
األولى مع الـصـحـة الـعـراقـيـة في
إطــار جــهــود مــواجــهــة جــائــحـة
كــــورونــــا والـــــعــــالم اجـــــمع في
الـبـدايـة لم يـكن مـتـأهـبـاً بالـشـكل
األمـثل) مـؤكـدا ان (الـفـارق الـذي
جــعـل الــعــراق أكـــثــر قـــدرة عــلى
مـــواجــهـــة اجلــائـــحــة تـــطـــبــيق
الــوزارة فــيه  4اجــراءات مــهــمــة

التابعة لوزارة الصـحة لتلقيحهم
ومتـابعـة اإلجراءات الـوقائـية في
داخل مؤسسـاتها) وتـابع البيان
انه (جـــرى تـــأكـــيـــد االســـتـــمــرار
ـواطـنـ في الـقـنـوات بـتـوعـيـة ا
اإلعالمــيــة ومـــؤســســات الــدولــة
احلكـوميـة وغـير احلـكومـية كـافة
وبــــذل اجلــــهـــود حلــــثــــهم عــــلى
االلــتــزام بــاإلجــراءات الــوقــائــيـة
وتشـجـيعـهم ألخذ الـلـقاح بـأسرع
وقت وفي أقـرب مـنـفـذ تـلـقيـحي).
وســجـــلت الـــوزارة امس  نـــحــو
 737اصـابـة مـقـابل شـفـاء 1806
حــالـة وبــواقع  18وفـاة جــديـدة.
ـوقـف الــوبـائـي الـيــومي واكــد ا
الذي اطـلعت عـليه (الـزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتـي اجـرتــهـا الــوزارة لــعـيــنـات

لقـاح جونـسون آنـد جونـسون أو
جــرعــتـ لــبــقــيــة األنــواع وعـدم
طالبة بفحص سالب بي سي ار ا
غـادرة أو الدخـول بدءا من عنـد ا
قبل) واضاف األول من نيسـان ا
ان (اللـجـنـة قررت اعـتـمـاد الدوام
احلــضــوري لــطـــلــبــة الــدراســات
األوليـة في اجلـامعـات احلـكومـية
ـقـبل واألهـلـيـة لـلــعـام الـدراسي ا
ـوقف الـوبـائي ـعـطـيـات ا وفـقـا 
احلالي للـجائحـة) مشيرا الى ان
(الــلـــجــنــة شـــددت عــلى ضــرورة
تـطـبـيق الـوزارات واجلـهـات غـير
ؤسـسات غـر رتبـطة بـوزارة وا ا
احلــكـومــيــة الــقــرارات الــصـادرة
وقف الـتـلقـيحي بشـأن مـتابـعـة ا
نسوبيها والطالب والتعاون مع
الـفــرق الـتــلـقــيـحــيـة والــصـحــيـة
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قـررت الــلـجـنــة الـعـلــيـا لـلــصـحـة
والـسالمـة الــوطـنـيــة من جـائـحـة
كـورونـا امـس الـغـاء مــسـحـة بي
غـادرين من لـلـوافديـن وا سي ار 
والى الـعــراق واالكـتــفـاء بــابـراز
البطاقة الدولية عند السفر  فيما
وجــــــهت بــــــاعـــــتــــــمـــــاد الـــــدوام
احلــضــوري لــطـــلــبــة الــدراســات
االوليـة في اجلـامعـات احلـكومـية
واألهــــلــــيـــــة لــــلــــعــــام الــــدراسي
قـبل.وذكر بـيـان تلـقته (الـزمان) ا
امس ان (الـــلـــجـــنـــة قـــررت خالل
اجـتـمـاعـهـا عـلى االكـتـفـاء بـإبراز
شهادة تلـقيح الدوليـة التي تثبت
غـادر من الـعراق تلـقي الـوافـد وا
وإليه على األقل جرعة واحدة من
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قــدمـت وزارة الــعــمـل والــشــؤون
االجتماعية مقترحاً لزيادة راتب
ـتقـاعدين الى  450الف العـمال ا
ديـنار أثـنـاء الـعـمل. وقـالت مـدير
عــام دائـرة الــتــقــاعـد والــضــمـان
االجــتــمــاعي لــلــعــمــال بــالـوزارة
خلود اجلابـري في تصريح امس
إن (هناك ضمانة قانونية حلقوق
الــــعـــمـــال و قـــانــــون آخـــر قـــيـــد
اإلجنــاز وال يــقـــتــصــر ذلك عــلى
ــتـــقــاعــدين  الن هــنــاك رواتب ا
سجل حقوق خاصـة بالعمـال ا
مـؤكدة ان بالـضمـان االجتـماعي)
سـجل بـالضمان (العمـال غير ا
عـــــنــــد تـــــعــــرضـــــهم الي حــــادث
سـيـضيـع حقـهم وحـق اسرتـهم)
واشـــــارت الـى ان (الـــــعـــــامل إذا

تـعـرض حلـادث وهـو مـسـجل في
دائرة الضمان االجتماعي للعمال
ـــدة يـــوم واحـــد فـــانه وأن كـــان 
يأخذ حقوقه حسب نـسبة العجز
إن كان دائمياً أو وقـتياً وهذا ما
تقـرره الـلجـنـة الطـبـية والـفحص
الــطـبـي) ومـضـت الى الــقـول ان
(احلــــد األدنـى لــــلــــراتب أثــــنــــاء
اخلدمة يحـكمه الراتب الـتقاعدي
وهـــذا من ضــــمن قـــرار مـــجـــلس
العـمل ) واوضـحت اجلـابري ان
(احلــــــد األدنـى هــــــو   350الف
و اعـتـمـاد آلـيـة جـديـدة ديـنـار 
الحــتــســاب الــتــقــاعــد االدنى من
 400او  450ألـف ورفـع هـــــــــــذا
القـرار جمللـس الوزراء وبـانتـظار
ــــصـــادقــــة عــــلـــيـه) وقـــالت ان ا
(الـوزراء الـسـابـقـ أسهـمـوا في
ـشــمــولـ زيــادة عـدد الــعــمــال ا

بــــالـــضــــمــــان ضـــمن الــــزيـــارات
التفتيشية  حيث كان عددهم في
الـــعــام  2019بـــنـــحــو  254الف
عــامل وحــالـيــا يــقــتـرب من 600
الف عــامل  شــمــولــهم حــسب
تقارير الشمـول اجلديد) مضيفة

ان (هـــنـــاك شـــكـــاوى عـــديـــدة 
رفـعــهـا مـن دائـرة الــضـمــان مـنـذ
 2019ضـــد جـــامـــعـــات أهـــلـــيــة
وشـركـات كـبـرى ومـدارس أهـلـية
وهــنـــاك قــضــايــا جـــرى خاللــهــا
ــبــالغ بـــنــحــو 5 اســتــحــصــال ا
أضـعاف وهـذه رسـالـة لـلـشـركات
ـلــتـزمــة) مـشــيـرة الى ان غـيــر ا
(مـــجـــلس الـــوزراء شـــكـل جلـــنــة
مستـشارين بـشأن تسـهيل دخول
وكان لنا شرط العمالـة األجنبيـة 
ــرحــلــة ــئـــة وا بــدخــول  50بــا

األولى شملت مصفى كربالء)
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حـقق فـريق احلـشـد الـشعـبي بـكـرة الـسـلـة الـفوز
عـلى فريق غـاز الـشمـال بنـتيـجة 98 -97  وذلك

االساس بالسيطرة واطن هو  (ا
عـلـى الـوضع من خالل الــتـبــلـيغ
عن التجار اجلـشع اضافة الى
عدم االجنرار خـلف االشاعات او
احلـديث عن االزمــات  والسـيـمـا
انــهـا ازمـات قـصــيـرة ومـفــتـعـلـة
ـواطن عليه وصراعات دولـية وا

باراة ضـمن منافسـات دوري الشباب. وشـهدت ا
الــتي حــسـمـت بــعـد تــمــديــد االشــواط االضــافــيـة
rOKÝ ÊUD×  WÝbŽ     .حضور واسع للجمهور
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الـعـامـة عن إقـدام مـوظّـفـ في إحـدى
الـــدوائــر الـــبــلـــديــة فـي بــغـــداد عــلى
اخـتـالس مـبــلغ  800مـلــيــون ديــنـار.
واشار بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
ديـريـة قام ـؤلف في ا (فريق الـعـمل ا
عـلومات في بأعمـال التحـري وجمع ا
موضوع قـيام مـوظفـ منـسوب إلى
بلديـة الشـعب سابقـاً باخـتالس مبالغ
أمـــانــات لـــدى الـــبـــلــديـــة فـــضالً عن
اخـتالس مـبــالغ مـالـيــة أخـرى خالفـاً
لــلـقــانــون) واشــار الى ان (األمــانـات
الـبــالغ مـقــدارهـا  800مـلــيـون ديــنـار
ـتـهـم الـتي  اختـالسهـا من قـبل ا
في دائــــرة بـــلـــديــــة الـــشـــعـب تـــمـــثل
االسـتــقـطـاعـات الــضـريـبــيـة لـلــهـيـئـة
الــعــامــة لــلــضــرائب) مــؤكــدا (قــيــام
ـبالغ حلسابهم تهم بـالتصرف با ا
الــــشــــخــــصي) وتــــابـع انه ( خالل
العـمـليـة الـكـشف عن وجود  12صـكاً
ـــتــــهـــمـــ  ســــحـــبـــهــــا من قــــبل ا
ـذكورين وقـامـوا بـصـرفـهـا من فرع ا
صرف الرافدين  برغم الشعب التابع 
من عــــدم صــــدور أمــــر إداري خــــاص
بصرف تـلك الصكـوك) مشيرا الى ان
( تــنــظــيم مــحـضــر ضــبطٍ أصــولي
ــضـــبــوطــة ـــبــرزات اجلــرمـــيــة ا بــا
وعـرضه علـى قاضي مـحـكـمـة حتـقيق
الرصـافـة اخملـتصـة بـقـضايـا الـنـزاهة
ـــــــــة وغــــــــــسـل األمـــــــــوال واجلـــــــــر
االقـــتـــصـــاديــــة التـــخـــاذ اإلجـــراءات
ناسبة). وضـبطت الهيئة القانونيـة ا
في وقت ســابق  حــاالت هــدرٍ لــلــمـال
الــعــام تــتــجــاوز مــلــيــاري ديــنــار في
مــديــريـة تــربــيــة مـحــافــظــة الــنـجف.

واوضح البـيـان ان (فريق عـمل مـكتب
قـام حتــقـيـق الـهــيــئـة فـي احملـافــظــة 
بـضـبط حــاالت هـدر لـلــمـال الـعـام في
مــديـريــة تــربــيـة احملــافــظـة يــتــجـاوز
مـلــيــاري ديـنــار) واضــاف انه (جـرى
ضـبط أولـيات  25عـقـد جتـهـيـز أثـاث
لـلــمــدارس وســنـدات إدخــالٍ مــخـزني
ـبـلغ) مـبـيـنا ان وقـيـود صـرف بـهـذ ا
ــديـــريــة قــامـت بــتــجـــهــيــز األثــاث (ا
لـلــمـدارس دون احلــاجـة الــفـعــلـيـة أو
دارس لها) مشيرا الى طلب إدارات ا
ان (بـعض األثــاث ال يـزال في مــخـازن
بــرغم أن عــقــود مــديــريـــة الــتــربــيـــة 
ا أدى الـتــجـهـيــز تـمت في  ?2019
إلى تـلـفـهـا وانـدثـارهـا وحـصـول هدر
ـال الـعام) مـؤكـدا (تنـظيـم محـضر با
ــضــبــوطــة ــواد ا ضــبطٍ أصــولـي بــا
خالل العـمـلـية الـتي نـفذَت بـنـاءً على
مذكرة قضائيـة وعرضها على قاضي
محـكـمة الـتـحقـيق اخملـتصَّـة بـقضـايا
لغـرض اتـخاذ النـزاهـة في احملافـظـة 

ناسبة). اإلجراءات القانونية ا
وضع رئيس محكمـة استئناف كربالء
االحتــاديــة احــمـــد هــادي حــســ مع
مــــحــــافـظ كــــربالء نــــصـــــيف جــــاسم
ــشـروع اخلــطـابـي احلـجــر االســاس 
ملحق بنـاية رئاسة مـحكمة اسـتئناف
كـربـالء االحتـاديــة).وذكــر بــيـان أمس
انه (بـرعـايــة رئـيس مـجــلس الـقـضـاء
االعلى الـقـاضي فـائق زيدان  وضع
ـشـروع مـلحـق تابع احلجـر االسـاس 
لـبــنـايــة رئـاســة مـحــكـمــة اسـتــئـنـاف
كربالء االحتاديـة).مضـيفـاً ان (اجلهة
ـنـفـذة لـلـمـشـروع هي شـركـة أهـلـية ا

عـــلى الـــوطـــنـي). كـــمـــا حـث زيـــدان 
ـواطـنـ من حـمـلة مـتابـعـة شـؤون ا
طلوب للقضاء. اجلنسية الكندية ا
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 وذكـــر الــبـــيـــان ان (رئـــيس مـــجــلس
القضاء  أستقبل السفير الكندي لدى
بـغــداد كــريـكــوري كـالــيـكــان  وجـرى
ــواطـنـ من بـحث مــتـابـعــة شـؤون ا
ـطـلـوب حـمـلـة اجلنـسـيـة الـكـنـديـة ا
لـلــقــضـاء). من جــهــة اخـرى  كــشـفت
دائـرة التـحـقـيـقات فـي هيـئـة الـنـزاهة
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رأى رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتان
مـــــســـــرور الـــــبــــارزانـي أن ازدهــــار
كــردســتــان يـخــدم الــعــراقـيــ كــافـة
ولــكن لالسف هــنـاك جــهـات حتـاول
تــــقــــويض الــــتــــطــــور احلــــاصل في
االقـليم مـؤكدا انه لو سُـخرت موارد
الـعراق في اإلعمـار والتنـمية ألصبح
بـلداً صـناعـياً مـتطـوراً على مـستوى
الــعــالم. وقــال خالل رعــايــته أعــمـال
ــنـتـدى الـصـنــاعي بـشـان األسـواق ا
واألعـمـال التـجـارية الـذي انـطلق في
ــــــنـــــتـــــدى أربــــــيل امـس ان (هـــــذا ا
الــصـنــاعي يـهــدف لـتــأمـ األسـواق
ـالـيـة وخـلق مـزيـد من ــنـتـجـات ا بـا
فـرص العمل لالقـليم) واشار الى ان
(الــتـشــكـيـلــة احلـكــومـيــة الـتــاسـعـة
عـملت مـنذ بـدء مهـامهـا على تـنويع
مـصادر الدخل واالهتمام بالقطاعات
ــا ال يـتم فــيه االعـتــمـاد عـلى كــافـة 
مــصــدر دخل واحــد) واضــاف (لــقـد
كـرسنـا  اهتـممـنا بـقطـاعي الصـناعة
والــــزراعـــة وأجنـــزنــــا الـــعــــديـــد من
ــشــاريع وهــدفـنــا األســاسي بــنـاء ا
وتــعـزيــز بــنـيــة اقـتــصــاديـة مــتـيــنـة

لكردستان).
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 مـبـيـنا ان (الـتـحديـات الـتي واجهت
االقـــلـــيم والـــعـــراق والـــعـــالم ألـــقت
بظاللها السلبية على مناحي احلياة
عــامــة وال ســيــمــا تــفــشي فــايـروس
كـــورونـــا وتـــبــعـــاته الـــســـلـــبــيـــة ثم
ــيــاً انـــخــفــاض أســـعــار الـــنــفط عـــا
وامــتــنــاع بـغــداد عن إرســال حــصـة

ـتـاحـة الـشـباب تـدعم بـكـل الـسـبل ا
ـشــاريع الـصـنــاعـيـة أو وأصــحـاب ا
الـتجـارية الصـغيـرة أو في أي مجال
آخـــــر) ووجـه رئــــيـس احلـــــكـــــومــــة
عنيـة بتذليل كل العوائق (اجلـهات ا
الــتي من شــأنـهــا أن تـعــرقل تــنـفــيـذ
ـــشــاريـع الــصـــغـــيــرة بـــالـــنــســـبــة ا
لــلــشــبــاب) وتــطـرق الــبــارزاني إلى

زياراته للخارج.
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 وقـال إنـهـا (تـضـمـنت مـنـاقـشات مع
ــيـ بــهـدف ــســؤولـ الــعـا كــبـار ا
تــعـزيـز الـتـبـادل الــتـجـاري وتـطـويـر
ـنتـجات االقـتـصاد ورفـد األسواق بـا
احملـلية وخلق مـزيد من فرص العمل
لــلـشــبـاب مـن خالل الـتــشـجــيع عـلى
اسـتـقـطـاب االسـتثـمـارات األجـنـبـية
واالســـتـــفــادة مـن جتــارب الـــبـــلــدان
ـتــطـورة في تـنـمـيـة االقـلـيم) الفـتـا ا
شاريع كلها مرتبطة بشكل الى ان (ا
وثــيـق بــاالســتــقــرار الــســيــاسي في
الـعراق عمـوماً وإقامـة عالقات جيدة
ووديـة بـ بـغـداد واربـيل) واضاف
(نــحن نـرى أن تــطـور االقـلــيم يـصب
في مـصلحة العراقي وعلى اجلميع
أن يــــنـــظـــروا من هــــذا اجلـــانب الى
الــتـقـدم احلــاصل في اإلقـلــيم ولـيس
الـــعــكس) واكــد انـه (بــإمــكـــانــاتــنــا
االقــتـصــاديـة احملــدودة  تـمـكــنـا من
حتـقيق هذا التقـدم والتطور في على
ـا يـظـهــر اخـتالفـاً األصــعـدة كـافــة 
كـبيراً عن باقي مناطق العراق ولكن
ولـألسف وعــــــوضـــــاً عن دعــــــمـــــنـــــا
ومـسـانـدتنـا فـإن ثـمة جـهـات تـسعى
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شدد رئـيـسـا مـجلس الـقـضـاء االعلى
فــائق زيــدان وجــهـاز االمـن الـوطــني
حـمــيـد الــشـطــري  عـلى الــعـاون في
ـتــعـلـقـة بـاالمن الـوطـني. الـقـضـايـا ا
وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(اجلـانـبـ بـحــثـا خالل الـلـقـاء الـذي
جمعهما في مـبنى اجمللس  التعاون
في مــتـابــعــة الـقــضـايــا ذات الــطـابع
ــاسـة بــاالمن االرهــابي واجلــنــائي ا
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ـــوازنــة وهـــو أمــر كـــردســتـــان من ا
مـسـتمـر إلى اآلن) الفتـا الى ان (هذه
األزمـات والـصـعـوبات الـتي رافـقـتـها
لـم تــؤثــر عــلى االقــلـــيم فــحــسب بل
شــمــلت الـدول الــصــنـاعــيــة الـكــبـرى
والـتي تـمـلك اقـتصـادات هـائـلة وهي
األخــرى تــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة)
واسـتـدرك انه (برغم كل هـذه األزمات
والــصـعـوبــات فـإنـنـا لـم نـتـوقف عن
ـشاريع الـعـمل ولم نـكف عن تـنفـيـذ ا
اخلــدمـيــة والـســتـراتــيـجــيـة ووفــقـاً
تاحـة لدينا لإلمـكانات االقـتصاديـة ا
واصــلـنـا الـعـمل ونـفــذنـا الـكـثـيـر من
ـهــمــة واالسـتــراتــيـجــيـة ــشــاريع ا ا
وعــلى كــافــة األصــعــدة في مــخــتــلف

ـنـاطق) ومـضى الـى القـول انه ( ا
تـــنـــفــيـــذ حـــزمـــة مــشـــاريع في ذروة
ــــــشـــــاريع األزمـــــات كــــــالـــــطـــــرق وا
الـصـنـاعـية والـكـهـربـائيـة والـزراعـية
والـــســـيــاحـــيـــة حــيـث اســتـــكـــمــلت
شاريع بالفعل احلكومة بعض هذه ا
والـبعض اآلخر ال يزال قيـد التنفيذ)
فإن بـعـضـاً من هذه مـضـيـفا (ال شـك 
ــــشــــاريع كــــانت مــــشـــتــــركــــة بـــ ا
الـقطاع اخلاص واحلكومي وال بد
من تــوجـيه الـشـكـر لـلـقـطـاع اخلـاص
الـذي تـمكن بـالتـنسـيق والتـعاون مع
حـكومة اإلقلـيم من تنفيـذ العديد من
ـاضيـة) وقال ـدة ا ـشـاريع طيـلة ا ا
أيـضـاً إن (احلـكـومة تـقـدم كل أشـكال
الـتــسـهـيالت الالزمـة لـلــمـسـتـثـمـرين
احملــلــيـ واألجــانب لــيـســهــمـوا في
الـنهوض وتـعزيز البـنية االقـتصادية
لـإلقــلــيم) مــوضــحــا ان (كــردســتــان

لـتـقويـض هذا الـتـطور ومـعـاقبـة االقـليم)
معربا عن امله بأن (يفكر كل من يريد أذية
ـسـلــسل احلـروب والـصـراعـات االقــلـيم 
الـسياسيـة التي عاشها الـعراق) متسائال
(مـاذا اسـتفـاد مـنـها الـعـراقيـون?). مـجددا

ثـقته بأنه (لـو  تسخـير كل تلـك الطاقات
ـوارد في خدمة وإعمار وتنمية وتطوير وا
ـــنـــاطـق  الضـــحى الـــعـــراق االن بـــلـــداً ا
ـنـطـقة صـنـاعـيـاً مـتـطوراً عـلى مـسـتـوى ا
والـعالم) وابدى البارزاني  (الرغبة التامة

فـي بـنــاء أفــضل الـعـالقـات مع احلــكــومـة
االحتــــاديـــة مع الــــتـــمـــسـك بـــاحلـــقـــوق
الـدسـتوريـة لـلـمضي في مـسـيرة نـهـضة
االقــلــيم وإحالل االســتــقــرار والـسالم

في العراق عامة). 

بناها d−Š∫ استئنا ف كربالء تضع حجر االساس 

لــلـمــقــاوالت والـصــنــاعـة والــتــجـارة
واالستثمار والوكاالت التجارية).

وأعــلـنت مــديــريـة شــرطــة مـحــافــظـة
مــيــســان عن تـــمــكن قــسم مــكــافــحــة
األجـرام شـعـبـة سـرقة الـسـيـارات من
القـبض على مـتهم بـسرقـة الدراجات
الناريـة في مناطق مـتفرقـة من مدينة
ديرية  أنه (نتيجة العمارة .وقالت ا
ــتـواصل ونــصب الـكــمـائن لـلــعـمل ا
وبـعـد جـهـود حـثـيـثـة من قـبل مـفـارز

شعـبة مـكافـحة سـرقة الـسيارات  
ـتـهـمـ بـسـرقـة الـقـبض عـلى أحــد ا
الدراجـات الـنـاريـة في إحـدى مـناطق

محافظة ميسان) .
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ــتـهم (أعــتـرف خالل مـضــيـفــةً  ان ا
التحـقيق بقـيامه بتـنفيذ  10عمليات
سـرقــة لـدراجـات نــاريـة) . وأشـارت 
الى (تــصـديـق اعـتــرافــاته ابـتــدائــيـا
وقضائيا وتسليمه إلى العدالة لينال
جـزاءه الــعـادل وفــقـا لـلــقـانــون).كـمـا
أعلنت وتـزامنا مع يـوم التسامح عن

اصـدار قـائـد الـشــرطـة الـلـواء نـاصـر
نـتسـب من األسدي عـفو عن كـافـة ا
العـقـوبة االنـضـباطـيـة مبـيـنة ان ذلك
يأتي تزامـنا مع ذكرى الـيوم الوطني
للتسامح والتعايش وتقديرا للجانب
االنــسـانـي وبث روح الــتــسـامـح بـ
نتـسبـ ولفسح اجملـال امام الذين ا
ارتـــكـــبـــوا االخـــطـــاء اثـــنـــاء تـــاديـــة
الــواجـبــات الــوظــيـفــيــة .مــؤكـدة أنه
(واستنادا للصالحيات اخملولة لقائد
الــشــرطــة قــرر االســدي اعــفــاء كــافـة
مـنـتـسـبي شـرطـة مـيـسـان من تـنـفـيذ
ـفـروضـة الـعـقـوبــات االنـضـبـاطــيـة ا
بحقـهم والتي لم يتم تـنفيـذها وكذلك
من هي قيد الـتنفيـذ) .إلى ذلك أعلنت
قــيــادة عــمـــلــيــات مــيــســان أن قــائــد
العمليـات اللواء محمـد الزبيدي  أمر
بتـقلـيل مـدة حجـز الدراجـات النـارية
ــدة ١٠ ايـــام بــدل الــشـــهــر الــواحــد
مــبـيــنــا انه (ســيـتـم   اخـذ تــعــهـدات
خطيـة على اخملالـف في حالـة تكرار

.( اخملالفة يتم حجزها ٣٠ يوماً

(مـوازنـة  2021لـم تـخـصص أمـواالً كـافـيـة
لـدعـم وزارة الـزراعـة هـذا الـعـام في تـوفـيـر
مـسـتـلـزمـات الـفالح عـبـر الـدعم بـاألسـمدة
ـسـتـلــزمـات الـتي يــحـتـاجـهـا والــبـذور وا
والـوزارة تـمـثل صـوت الفالحـ في تـلـبـية
احــتـيـاجـاتــهم ورسم الـسـيــاسـة الـزراعـيـة
االســتـراتــيـجــيــة في الـبــلـد).ونــاشـد عــبـد
احلــســ (صــانـعـي الـقــرار في احلــكــومـة
ومــجــلس الــنــواب بــأن يـولــوا مــلف األمن
الـــغــذائي أولــويـــة الــفالح هــو مـن يــنــتج
ويــجب أن تــبــعـد الــزراعــة من الـنــظــريـات
االقـتـصاديـة التي ال تـرى فـيهـا أولويـة لكي
يـتوفر الغذاء للمواطن).وشدد على (وجوب
نـاخيـة وخاصة مـواجهـة آثار التـغيـيرات ا
لف الزراعة ـياه بتقد الدعم الالزم  شح ا
س فـي الــعــراق ألنه خــطـــيــر وحــســاس 
بـالـفـرد الـعراقـي).واضاف أن هـنـاك نـقـاشا
ائـية بـهذا الـصدد وهي وارد ا مـع وزارة ا
يـاه اجلوفية الـتي تتواجد تـرى أن بعض ا
ناطق غير قابلـة للتجدد وبالتالي بـبعض ا
اسـتــخـدامـهـا قـد يـهـدد مــسـتـقـبل األجـيـال
الــقــادمـة في حــال حــصـول شح أو جــفـاف
واسع الـنـطاق). وكـان اخلفـاجي قد الـتقى
بــعــدد من مـنــتــجي االسـمــاك وبــضـمــنـهم
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بغداد

في عام ٤٧٦ هـجـريـة توجه الـسـلـطـان عالء الدين لـبالد الـروم واحـتل مالطـية
وهـدم قـلـعتـهـا وسـواهـا باألرض ثم فـي عام ٥٨٣ هـجـريـة توجـه إليـهـا األمـير
محمد من أمراء آل دانشمند وأعجبه مناخها فعمر قلعتها من جديد وال تزال
عامـرة حتى اآلن. ثم تعاقب عـليها احلـكام وفي أحد العـهود اشتجر اخلالف
ب حـاكم ديـار بكـر وحـاكم مـرعش وكان كالهـمـا من "ذوي القـدريـة" وكادوا
يبيـدون بعضهم بـعضاً على ذلك وعـندما قام أكراد ديـار بكر بالـعصيان على
العـثمانيـ وخربوا مـدن أماسية وسـيواس ونهـبوها تـوجه يلدرم خان مع ٣٠
ألف مقـاتل وضرب احلـصـار على قـلعـة مالطيـة ثم احـتلـها عـام ٨٠٠ هجـرية
ا لم يسـتطع احتالل أماسية وبعـد ذلك توجه إليها تيـمورلنك و
رجع إلـى مالطـيـة فـاحـتـلـهـا وأبـاد سكـانـهـا. نـعـم إن هذه
الدنـيا كمـئزر احلمّـام الذي يسـتعمـله كل أحد لوقت من

األوقات...
ــــصــــدر: رحــــلــــة أولـــــيــــا جــــلــــبـي في كــــردســــتــــان ا

عام1065هجرية -  1655ميالدية.

بـيـنت ان رغـبـتـهـا تـكـونـت بـعـد االجـتـماع
الــذي عــقــد مع الــوزيــر مــنــتــصف شــبـاط
ـــاضي اكــد خـالله اســتـــعــداده لــتـــذلــيل ا
االجـــراءات كـــافــــة وصـــوال الى تـــشـــغـــيل
ـكـتب ــشـاريع وفـقــا لـبـيـان صــادر عن ا ا
االعـالمي لوزير الزراعة العراقي).يأتي هذا
فـي وقت وجّه فيه اخلفاجي بتصدير بيض
ـتـحدث ـائـدة إلى دول اخلـليج.وأوضح ا ا
بـاسم الـوزارة حمـيـد النـايف في بـيان أن
(هـذا الـقـرار جاء نـتـيجـة وجـود فائض في
ائدة وبالتزامن مع اإلنتاج احمللي لبيض ا
إقـــرار صـــنــدوق دعـم الــصـــادرات و الــذي
سـيـسـاهم في تـشـجـيـع التـصـديـر الى دول
اجلـوار اإلقلـيمي ومنـها دول اخلـليج).على
صــعــيــد مــتـصـل دعت الــوزارة  الى زيـادة
ــقــدم إلــيــهــا في مــوازنـة ?2022 الــدعم ا
واجهة وجـعل ملف األمن الـغذائي أولويـة 
الـتحديات التي أثرت على إنتاج العديد من
احملـاصـيل وفـي مـقـدمـتـهـا احلـنـطـة فـيـما
ــيـاً هي أكــدت أن أســعـارهــا احلــالــيـة عــا
.وقـال الـوكـيل الـفـني األعـلـى مـنذ  14عـامـاً
لـوزارة الـزراعـة مـيـثـاق عـبـد احلـسـ  إن
(الـعالم بـات قرية صـغيـرة وأي حدث أمني
ــمــكن أن يــتــرك أو ســيـــاسي كــبــيــر مـن ا »U³I²Ý‰ ∫ وزير الزراعة يستقبل الشركة التركية
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ديالى

 يـقال إن  حـواء قد خـلـقهـا الله من ضـلع ادم ومعـنى  ذلك إنـها جـزء ال يتـجزأ من
ـوضـوع من جـانب خـلق وتـكـوين الـرجل ألنـهــا خـلـقت من ضـلـعه هـذا إذا أخـذنــا ا
رأة ـكانـة وأهمـية ا وضـوع من ناحـية أخـرى تتـعلق  رأة  ,ولـكن لو نـظرنـا إلى ا ا
لعلـمنا أن ال وجود للـرجل بال امرأة وال للمرأة من وجـود بال رجل فهما متالزمان 
ال يسـتـغني احـد منـهـما عن اآلخـر بل ويـكمل احـدهـما اآلخـر وبعـضـهمـا من بعض
ـا وجدت ـرأة ما كـان الـرجل ولـوالهـمـا مـعـا  ـرأة ولـوال ا ـا وجـدت ا فـلـوال الـرجل 
الـبـشـريـة . ورغم كل مـا ذكـر من مـقـومـات التـكـامل بـ ادم وحـواء فـإنـنـا  جند أن
السـيـد السـائد الـرجل يحـاول في أكثـر األحيـان أن يـكون طـاغيـا على تـلك اخمللـوقة
الرقيقة الـثائرة واللطـيفة الهائجـة حواء بكل ما تعـنيه كلمة وصـفة الطغيـان والهيمنة
فهـو ( وخصـوصا فـي مجـتمـعاتـنا الـعربـية واإلسالمـية ) الـسيـد احلاكم وهـو اآلمر
النـاهي وال وجود للمرأة إال خلدمته وتـربية أوالده وقضاء حاجته  ,نـعم قد يوفر لها
سكن  ,ولـكنه ال يـعطيـها مـكانتـها احلـقيقـة كمـخلوق قـد خرج هو ـأكل وا ـلبس وا ا
وكـل أبناء الـبشر من الـرجال والـنساء من رحـمها الـطاهـر الشريف وهي من حـملته
لتـسعـة اشهـر في بطنـها رغم مـا يعـنيه أن حتمل جـسمـا غريـبا في بطـنك طيـلة هذه
الـفـتـرة وهي من أرضـعـته من حـلـيـبهـا الـنـقي الـزكي ألكـثـر من حـولـ بـعد والدته 
وظلت تتـلهف لرؤيته يكبر  ويرتـقي وينجح حتى وصل إلى ما وصل إليه من رجولة
وجنـاح وبهـاء وتألق  ,بيـنما كـان من الواجب عـليه ( الـرجل ) أن يتـعامل مـعها وفق
مـا اعـطـتـعه وتـعـطـيه له من عـطف ورقـة ومـحبـة وحـنـان وحـرص  فـهي األم احلـنون
واألخت الـرؤوم واالبــنــة الـغــالــيـة والــزوجـة احلــبــيـبــة وغــيـرهــا من صالت الــعالقـة
االقاربية  مـعها فهي تستحق أن يقبل يـدها وجبينها كأم ويحـنو عليها كأخت وابنة
ويتجمل لـها كزوجة وحبيبة كما يطلب منها أن تتزين له ويتعامل معها بكل مواقعها
منه بلطـف ورقة وحنان وال يـحملهـا ما ال طاقـة لها به وان يسـاعدها في عـملها و ال
يـجعـلـها تـنـظر إلـى غيـرهـا من النـسـاء بعـ احلـاجة والـتـحسـر فـهي لم تبـخل عـليه
رضه بـتحمـلها آلالم طـلقات الـوالدة  ووفرة حـليبـها طيـلة فـترة الرضـاعة وسهـرها 
وفرحها لـفرحه وحزنـها حلزنه عنـدما كان ابنـا حتت رعايتـها حتى بلغ عـقله وعمره
وحـيـاته التـي هو عـليـهـا بفـضل الـله ثم فـضلـهـا ورعايـتهـا له وخـدمتـه وتربـية أوالده
وحفظ غيبته عندما أصبح زوجا وهي التي جعل الله اجلنة حتت
درسـة الـتي لـو أعـددتـهـا أعـددت شـعـبـا طيب أقـدامـها وهـي ا
األعــراق وأجـيــاال ال يـخــشى عـلــيـهــا من الـزلـل واخلـطـأ  ,أال
ـتسيد أن تـرد إليها بعض من تجبر ا تستـحق منك يا أيهـا ا
فضـائـلهـا علـيك فـبالـتأكـيـد انك ال تسـتطـيع أن تـعوضـها آالم

طلقة من طلقات والدتها لك ولو حاولت ذلك طيلة حياتك.

تـداعـيـات واحلـرب بـ روسـيـا وأوكـرانـيا
ي أثـرت بشكل مبـاشر على االقتـصاد العا
ال سـيما وأن البلدين من أكبر منتجي الذرة
واحلنطة احملصول االستراتيجي فضالً
عن الـزيوت الـنبـاتيـة).وأضاف أن (احلرب
ي من هـذه ـعـروض الـعـا تـســبـبت بـقـلـة ا
ـواد وتسببت زيادة الـطلب أيضاً من قبل ا
الــكـثـيــر من الـدول بـزيــادة في األسـعـار لم
يــشـهـد لــهـا الـعــالم مـثــيالً مـنـذ  14عــامـاً
ـعزل عـن هذه الـتـداعـيات والـعـراق لـيس 
وهــذا الـــتــأثــيــر ألنه يـــســتــورد جــزءاً من
مــفـردات الـبـطـاقــة الـتـمـويــنـيـة من هـاتـ
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وتـابع أن (العراق يستورد حالياً محصول
احلـنطة من  3مـصادر أخـرى هي الواليات
ـعروض ـتـحـدة وكنـدا وأسـتـراليـا لـكن ا ا
قــلـيل قــيـاســاً بـالــطـلب الــكـبــيـر).وأكـد أن
(الـوحدة االنتاجية لدينا في وزارة الزراعة
ــثل فــئــة حتــتــاج إلى هـي الــفالح وهــو 
ياه الـدعم وقبـل أن يكون هـناك شح فـي ا
وارتـفاع في األسعـار كان هنـاك تأخر بدفع
مـسـتـحـقـات الـفالحـ حـقـيـقـة هنـاك دعم
قـلــيل لـلـزراعـة في الـعـراق).وأشـار إلى أن
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هـنـا ـواد الـغــذائـيـة مــنـهــا الـطـحــ تـتــداول تـقــاريـر عن إرتـفــاع أسـعــار ا
ـــعــلــومــات حتـــتــاج إلى إدارة في حــ تـــســتــخــدم في ا
دة األمـن الغذائي القـومي يتطلب تـأم الغذاء  اإلثارة
سـنــة عـلى األقـل فـهل عــمـلت اجلــهـة الــقـطــاعـيــة عـلى
كـــــمــــــا مــــــاذا عـن اإلســــــراف فـي الــــــســــــلـــــوك ذلـك?

االستهالكي?.
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و ما

في كل مرة انـوي الكـتابة عـن ضباط ومـنتـسبي مـكتب جوازات مـطار بـغداد لـكن كثرة
شاغل جتعلني انسى الكتابة عنهم . ا

ـسـافرين الني ارى انـهم يـستـحـقـون االشادة بـعـملـهم   من خالل تـسـهـيل اجراءات ا
ـشرقـة  لـلـوطن عـند وتـعـاونـهم الرائـع مع اجلمـيع يـجـعـلك تـقول انـهم فـعال الـواجـهـة ا

غادرة او العودة. ا
في هـذه السنـة سافـرت اكثـر من خمس مـرات من مطـار بغـداد وفي كل سفـرة اشاهد
طار  في تقـد افضل اخلدمة للـمسافر وترى بعيني حـرص وتفاني ضباط جـوازات ا
االبتـسامـة عـلى وجوهـهم وتسـمع مـنهم اجـمل كالم عنـدمـا يخـتم جوازك . وأول أمس
راجع  خلتم اجلواز. غادرت العراق لـزيارة عائلتي في الـسويد  ووقفت في طابـور ا
كــان  عـددنـا اكــثـر مـن خـمــسـ مـســافـراً تــوزعـوا  عــلى كـابــيـنــات عـدد  مـن ضـبـاط
اجلـوازات الذين كـانوا يؤدون عـملـهم بشـكل جيـد  وعنـدما وصل دوري خلـتم اجلواز
وقـفت أمـام الـضـابط وكـان بـرتـبـة مالزم اول  وبـدأ يـتـفـحـصه بـشـكل دقـيق خـشـية أن
نـوعـاً من السـفـر  دون ان اخبـره بأنـي ضابط شـرطة يكـون جوازاً مـزوراً  او اكـون 
سـابق وعـندمـا تـأكد بـأني  مع جوازي غـيـر مطـلـوب لـلدولـة واني مـواطن صالح احب
الـعــراق خـتم جـوازي مع كالمـه الـعـذب تـوصـل بـالـسالمــة . قـلت له  شـكــرا لك  أيـهـا

سافرين  .  الضابط  على حرصك في عملك و حسن  تعاملك مع ا
ــطــار . ـالزم االول واردت الــدخــول الى صـــالــة ا وعــنـــدمــا اســتـــلــمت  جــوازي من ا
اسـتوقـفني ضـابط  برتـبـة مقـدم وسمـعتـه يقـول شلـونك سيـدي . اكـيد انت مـتعـرفني .
بس اني مـتابعك بـالفيـسبوك واعـرف كل تاريخك في سـلك الشرطـة والرياضـة . ايضا
قـدمت له الشكـر الني رأيته قـبل ان يتكـلم معي كيـف يؤدي عمـله باخالص واالبتـسامة
ال تفارقه  وقلت له اسمك الكر . مقدم علي هادي . عاشت االسامي عالوي . ت

ــقـدم عـلي الــذي يـشـبه  الــفـنـان  صالح ذو بـادلت اطــراف احلـديث لـعــدة دقـائق مع ا
الفقار عندما كان يرتدي مالبس الشرطة في افالمه . 

فقلت له عنـدما ارى ضباط الشرطـة باخلصوص ضباط اجلـنسية واجلوازات تعود بي
الذاكرة الى ايام عمـلي وكيف كنا نشعر بالفرح والسعادة  عندما نقدم خدمة للمواطن
ونـسمع مـنهم كـلمات االطـراء رغم انه من صـميم عـملـنا وواجـبنا
ـزوجـة بالـشكـر والـعرفـان لكل الوظـيفي.حتـيـة حب وتقـدير 
ضـبــاط ومـنـتــسـبي مــكـتب جــوازات مـطــار بـغــداد عـلى مـا
يقـدمـونه من خدمـة لـلمـواطن وسـرعة اجنـاز عـملـهم بـشكل
شرق لـبوابة العراق اثناء دقيق واثبـتوا فعال انهم  الوجه ا

غادرة. سافر الى بغداد او ا دخول ا

نتدى الصناعي Èb²M ∫ رئيس حكومة االقليم يرعى ا
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واطن (عـبد الرزاق علي محمـد) الذي اصبح ضريراً بسبب رسـالة عاجلة من ا
مـرض الـسكـري الـذي انتـشـر في كـامل جسـمه وتـسبـب في شلل نـصـفي وعدم
ـشي وهـو لـديه عـائـلـة وينـاشـد الـسـيـد وزيـر الـعـمل والـشؤون الـقـدرة عـلى ا
االجـتماعـية وكل اخلـيرين في الوزارة النـقاذه ومسـاعدته بشـكل عاجل وفوري
ر به من اوضاع ـد يد العون له واالطالع عـلى وضعه الصحي الـصعب وما 

معيشية صعبة.
وبايل / 07905590901 رقم ا

ـتـخـصـصـة بـتـربـيـة رؤسـاء اجلـمــعـيـات ا
وإنـتاج وتسويق االسمـاك بحضور الوكيل
اإلداري لــلـــوزارة الــدكــتــور مــهــدي ســهــر
ــشـاكـل الـتي اجلــبــوري. واســتـمـع  إلى ا
ـنـتجـون مـوجهـا بـتـذليـلـها يـعـاني مـنهـا ا
ومــخـاطــبـة اجلــهــات ذات الـعالقــة لـوضع
ـنـتج احمللي من نـاسـبـة لدعم ا احلـلـول ا
الـلـحـوم الـبيـضـاء والـتي تـعد رافـداَ مـهـماَ
لـالقتـصـاد الـوطـني واالمن الـغـذائي.وبـيّن
اخلـفاجي أن (مـلف التـعويضـات للـمرب

لفات الهامة والتي حدثت بسبب يـعد من ا
ـربون مـؤكداَ ظـروف قـاهرة تـعـرض لهـا ا
الية ـلف مع ديوان الرقابـة ا انه سـيتابع ا
واتـــــمــــــام اإلجـــــراءات من خـالل جلـــــنـــــة
نـاشدات اخلاصة مـتخصـصة).ورداَ على ا
بــجـدولـة الـقـروض وجـه اخلـفـاجي (بـرفع
الــطـلـبـات الى الــلـجـنـة الــعـلـيـا لــلـمـبـادرة

الـــزراعــــيـــة واجلـــهـــات األخـــرى الـــتي 
االقـتـراض مـنـهـا لـغـرض جـدولـة الـقروض
).كـما واالعـفـاء من الـفـوائـد دعـما لـلـمـربـ
وجه  (بـــشــمــول االســـمــاك بــالـــنــقل بــ
ــنــتــجــات الـدواجن احملــافــظــات أسـوة 
لـتـسـهـيل احلـصـول عـلى االسـماك مـن قبل

واطن وتسهيل إجراءات التسويق).  ا
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 أعــلن وزيــر الـزراعــة مــحـمــد اخلــفـاجي
الـيـوم السـبت عن تـلقـيه طـلبـا من شـركة
تـركـيـة بـاالستـثـمـار في الـعراق من خالل
اســتـــثــمــار االراضي الـــزراعــيــة واقــامــة

ائدة وحلوم مشاريع الدواجن من بيض ا
بـيضاء وما يـرتبط بهمـا فضال عن مجال
االعـالف والــبـــذور. وقــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الــــــزمـــــــان) امس ان (ذلـك جــــــاء  خالل
ذكورة التي اسـتقبـاله وفدا من الشركـة ا



كان دوما مـستعدا لـلرحيل .. ففي بـداية تسعيـنات السنـ . كتب وصية يوصي
ـا يوصيه راحل .. ثم اعـاد كتابـة الوصيـة بعد مـضي سن عـلى الوصية اهله 
االولى . ثم الـوصـيـة الثـالـثـة بـعـد عام  .. 2004كـانت الـوصايـا كـلـهـا مـخـتـومة

نصة لبغداد والعزة جلامع اخللفاء ..  بعبارة .. ا
نـيـة .. وهو قـوي غـير ضـعـيف . جالس ال مـسـتلق . وكـان من امـنيـته ان تـنـاله ا
وهكـذا حقق الـله سبـحانه وتـعالى . رغـبـة احلنـفي في طريـقة تـلبـيته لـنداء ربه ..
وافق3/5 هـجرية .. صادف 3/5 مـيالدية ا فكـان رحيله بـبيتـه فجر يـوم االحد ا

بعد ان كتب اربعة ابيات من الشعر يحاكي فيها زمنه العتيد.. 
فيم لم تغتمض هنالك عيني

يوم إن طال الليل إذ أنا صاح
ما عسى أن تقول ع

إذا أمتنعت عن منامها للصباح
كنت عند النهار أشكو سقاما
زاد فيها اآلالم من أتراحي

قد لعمري أرقت في سابق األيام
لكن ما إن فقدت أرتياحي

كـان احلنـفي موسـوعة مـتحـركة .. ذاكرة
ـنحى .. متـنـقـلـة .. كتـاب فـقـهي واقـعي ا
رجل تــراث ومــوروث بــغــدادي .. شــاهـد
عـلى كـثـيـر من امـور عـصـره ايـام صـبـاه
ــقــام االول والــثـــاني .. خــبـــيــر بــامـــور ا
الــعــراقي وانــغــامه واصــوله .. شــاعـر له

ـدح والهـجـاء واحلزن والـعـاطـفة وبـغـداد .. له كتـبـا يـعلـمـها نـظـمات مـنـوعه في ا
نـاهج .. صاحب عـمامـة صغـيرة مـختـلفـة عن بقـية الـعمائم .. اجلـميع مـختـلفـة ا
ـشي بل كان وعصى من احلـديد كـان يحـملـهـا اثنـاء سيـره الطـويل حيث احب ا
ـشي ســريـعـا رغم كــبـر سـنه وضــعف بـصــره .. عـطـوفـا . ــرات  في احـايـ ا
عـصـبـيـا . هـادئا . ذا رهـبـة ال يـقف امـامه احـد .. له قـلم لم يـكتب بـاطال قط ولم
يخش من قـال ظلـما او أخـطأ في امـر مهم كـان دينـيا او دنيـويا .. له طـالبا بكل
ركز مجـاالت العـلم بل له تالمذة صـينـ علـمهم الـعربـية واالسالمـية .. اسـس ا
ـركز الذي حافظ به على قواعـد وانظمة القراءة االقرائي بـجامع اخللفاء .. هذا ا

البغدادية للقران الكر وتخرج منه طالبا وطالبات .. 
وكانت سـعادتي ان اكـون احدى طالـباته الالتي تـعلـمن اصول القـراءة البـغدادية
لـلـقـران الكـر والـتي اخـتـفت االن بـاخـتـفاء مـعـلـمـيـهـا االصالء .. عرف عـنه انه

أكل .. ال يتعشى الليل .  نباتي ا
فال تــعــرف مــعــدته االكل حــتى صــبــاح يــوم اخــر .. وكــان هــذا طــيــلـة اخلــمس
والعـشرون سنة االخيرة .. ال تتجاوز خـطبه يوم اجلمعه ال عشر دقائق .. فكان
صل لهم ا بقيـمة معنـاها كما قـال ان ا يقول ان اخلـطبة ليس بـطول وقتهـا وا

اوضاع يجب على اخلطيب مراعاتها .. 
له اراء فـقـهـيـة واجوبـة فـتـويـة ورسائـل واستـفـسـارات مع رجـال دين من الـنجف
ورجال دين مسـيحـي .. سـافر الـدنيا مـنهـا بحـثا عن كـلمة اراد مـعرفـة معـناها
شارب واساسـها ..ومنـها درّس في جـامعـاتهـا .. له اصدقاء كـثر من مـختـلف ا
مـذهــبـيـا وديـنــيـا وفـكـريـا وفــنـيـا .. من ضـمـن وصـايـاه ان يـنـزل بــقـبـره ..كـتـاب
دة عـام والـذي كان مـصدره شخـصيـة الرسـول االعـظم قرانـيا ... الـذي ألفـه 

القران الكر فقط ..
سـمـاحة جالل احلـنـفي الـبغـدادي شـخصـيـة خـسرتـهـا بغـداد وخـسـرها مـثـقفي
بغـداد .. شخـصيـة الزالت جتـول فوق رؤوس احملـب والـذاكرين .. الـلهم اجـعله
من رفقـاء النـبي محـمـد صلى الـله علـيه وسلـم . فقـد احبه حـبا .. ان ذكـر اسمه

قدس .. كان احلنفي يذرف دمعا بحبه ... ا

www.azzaman.com
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ــــعـــمـــار عـالء مـــعن أعــــلن أمـــ بــــغـــداد ا
الـتـنسـيق مع الـسـكرتـيـر الـعسـكـري للـقـائد
ـسـلـحــة وقـيـادة عـمـلـيـات الـعــام لـلـقـوات ا
ــغــلــقــة ورفع الــكـتل بــغــداد لــفـتـح االزقـة ا
الـكونـكريتـية احملـيطة بـالفـوج الرئاسي في
حي العامل.جاء ذلك خالل جولة ميدانية له
لالطـالع على اعمال تطـوير واكساء محالت
803و 807 و 817 وشــارع الــشالمــجـة في

واطن . حي العامل ولقائه عدداً من ا
وذكـر بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (امـ
بــغـداد اكـد خالل مـتـابـعــته العـمـال تـطـويـر
مـحـلة 807 بـحي الـعـامل اجنـاز مـد الـقالب
الى 44 زقــاق واكـســاء تـعـديــلـيـة 23 زقـاق
وسـطـحـية 18 زقـاق ضـمن حـمـلة الـتـطـوير

اجلـــاريــة بـــحي الــعـــامل وتـــضم مــحـــلــتي
803و807 وشـــارع الـــشالمـــجـه وشــارع 9
نـيسـان و محـلة 817 مـع الشـارع الرئـيسي
لــــهـــــا ويــــعــــلـن قــــرب تــــطــــويـــــر مــــحالت
801و813و 815 ضـــمن حـــمـــلــة االكـــســاء

الكبرى في اطار مشروع نهضة بغداد).
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واوضـح ان (امــــ بـــغــــداد وجـه الــــدائـــرة
الــبـلـديـة خـالل مـتـابـعــته اعـمـال الــتـطـويـر
واالكـساء بـضرورة ازالة جـميع الـتجاوزات
ـشوهات وعدم السـماح باحلاق االضرار وا
ـعبدة). وتابع ان (ام بـاالرصفة والطرق ا
بـــغــداد اتــفـق مع الــســـيــد رئــيـس مــجــلس
الـــقــضــاء االعـــلى عــلى اتـــخــاذ االجــراءات
ـــوظــفــ الـــقــانــونـــيــة الــصـــارمــة بــحق ا

ــتــقـاعــسـ عـن اداء واجـبــاتــهم في حـال ا
سـمـاحهم بـاخملـالفـة وعـدم تطـبـيق القـانون
الـبــلـدي بـحق اخملـالـفـ وازالـة اخملـالـفـات
والـتجـاوزات في مراحـلها االولـية لـلحد من
ظــاهــرة الـتــجــاوز عــلى االرصـفــة والــطـرق
ديـنة واحلقت الـعامة الـتي شوهت مظـهر ا
اضـرار بالغة ببنيتـها التحتية). واشار الى
ان (امـــ بـــغـــداد اتـــفق مـع الـــســـكـــرتـــيــر
ـسـلـحة الـعـسـكـري لـلقـائـد الـعـام لـلقـوات ا
تـعامدة على وعـمليـات بغداد لفـتح االزقة ا
شـــارع (11) فـي مـــحـــلـــة 807 وكــــذلك رفع
الــكــتل الــكـونــكــريــتـيــة عن مــحــيط الــفـوج
الــرئــاسي). واضــاف ان (امــ بــغـداد وجه
بـانشاء متنزه جـديد الهالي محلة 807 بعد

اكمال اعمال االكساء والتطوير للمحلة).

ــطــاعم تــوقــفـــنــا بــالــقــرب من احــد ا
لـالســــتــــراحــــة والــــتــــقــــاط الــــصــــور
والـبـغـدادي تـشـتهـر بـإشـجـار الـنـخيل
والــبــسـاتــ وهي مــديـنــة ذات جـانب
واحـد تطل عـلى النـهر وفي الـبغدادي
هــنـاك بــعض الـوديـان اخلــطـيــرة كـمـا
ـعـلـومات اجلـغـرافـيـة لـوجود تـشـيـر ا
الـسـيـول الـقـادمـة من عـمـق الـصـحراء
الـى الفرات وهـو ما يطـلق عليه وادي
ـمـتـد من االراضي الـسـوريـة حــوران ا
واالردنـية لـتخـترق السـيول الـصحراء
الـغربية لتصل الـى نهر الفرات وهناك
ـدينـة حـديثـة مثل وادي ايـضـا وديان 

(زغدان ) ووادي (احلقالنية) .
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بـدأ برنامج رحلتـنا مشيا على
االقـدام لعبور الضفة االخرى من النهر
وهـنا الـنهر نـظيف يـلمع مثل الـفضة 
ويـطــلق عـلـيـهـا احلـداثـيـون الـشـامـيـة
واجلــزيــرة و ال بـد مـن عـبــور اجلــسـر
الـعــائم عـلى الـطـوافـات لـلـوصـول الى
(حـويجـة حديـثة) مجـموعـة من الطرق
الــضـيــقــة الـطــويـلــة الــتي ال يـتــجـاوز
عـرضهـا مترا واحـدا وفيهـا بيوت من
احلـجـر تـطل عـلى نـهر الـفـرات مـررنا
تبقي من ابراج فتول) وهـو ا بـبرج (ا
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تـذكرنـا مديـنة حـديثـة التي تـبعد 250
كم عـن بـغــداد بـالــســيـاســة والــثـقــافـة
وبــشــخــصـيــات كــانت تــمــلك بــصــمـة
بـالـسـيـاسـة اخلـارجـيـة الـعـراقـية مـثل
اخــر وزيـر لــلـخــارجــيـة قــبل االحـتالل
االمــريــكي (نــاجي صــبــري احلــديـثي)
وكـذلك (مـرتـضـى سـعيـد عـبـد الـبـاقي)
واســـاذ الــتـــاريخ (نــزار احلـــديــثي) و
(عــبــد الــرحــمن الــبــزاز) رئــيس وزراء
الـعـراق عام 1965 كـمـا يتـجـسد فـيـها
الـتـاريخ القـد عـلى الرغم مـن اسمـها
فــهي في كل الــذي يــنــتــمي لــلــحــداثــة
عــصــر تــعــني (احلــداثــة والــتــجــديـد)
ويـطـلق علـيهـا (مديـنـة النـور)  مديـنة
سـاحـة ولـها طـرق مـتشـعـبة واسـعـة ا
ـحـافـظــة صالح الـدين عن تــربـطـهــا 
طـريق بـيـجي كـما تـربط الـعـراق بدول
عـربـية (سـوريـا واالردن والسـعـودية)
وتـرجع اثارهـا الى العـهد االكدي 300
ق.م وكـانـوا سكـانهـا من عـموريـة عام
1965 اصــبـحت قـضــاء بـعـد ان كـانت
نـاحية دخلها االسالم في عهد اخلليفة
عــمـر بن اخلـطـاب وحتـتـوي عـلى اثـار
مـتـنوعـة قالع وابراج مـراقـبة وكـهوف
وتـلول صخـرية  موغـلة  بالـقدم  ويعد
ـديـنـة حـديـثـة هـو الـعـصـر الـعـبـاسي 
الــعـصــر الــذهـبي فــاخلـلــيــفـة (الــقـائم
بـــالــله) ســـكن حــديــثـــة ومن اهم اثــار
الـدولـة العـباسـية هي االسـوار وابراج
احلــمـايــة  واجلـســر الـعـبــاسي  الـذي
الزال شـاخـصـا في مـنـطـقـة احلـقالنـية

عــــلى الــــرغم من عــــوامل الــــتـــعــــريـــة
ــيــاه الـــطــبــيـــعــيـــة وبــالـــقــرب مــنـه ا
الــكـبـريــتـيــة  وفـيـهــا اثـار كــثـيـرة في
مــديـــنــة (بــروانــة) ابـــرزهــا الــكــهــوف
ـة الـتي كـانت تـسـتـخـدم سـكـنـاً الـقــد
لالنـسـان الـقـد واسـتـخـدمـهـا سـكـان
حــديـثـة حلـمـايـتــهم من الـقـصف الـذي
مـــارســته قـــوات االحــتالل االمـــريــكي
ـدينـة الـتي لم يـسـتطع وحـديـثـة هي ا
االحـتـالل االمـريـكي الـسـيـطـرة عـلـيـهـا
وخـطـة امـريـكـا الـعـسـكـريـة اي مـديـنـة
تــبــدي مــقــاومــة يــتــركــهــا مــحــاصـرة
ـديـنـة اخـرى وهـذا مـا حـدث ويـنــتـقل 
ـديـنة حـديـثـة وكذلك مـديـنة الـبـصرة
فـقد عسكـرت القوات االمريكـية بالقرب
من ســد حـديـثـة الـذي يـعـد ثـاني اكـبـر
ـوصل كـما سـد في الـعراق بـعـد سد ا
تــــوجــــد في حــــديــــثــــة بـــعـض االثـــار
الـعثمـانية.وحـديثة لـيست فقـط عصية
عـلى االمريـكان بل لـم يستـطع االرهاب
الــسـيـطـرة عــلـيـهـا لــذلك تـعـرضت الى
مــجـزرتــ االولى عـام 2005 عــلـى يـد
االمـريكان الذين قـاموا بقتل  24مـدنيا
عـراقــيـا بـعـد تـعـرض قــافـلـة امـريـكـيـة
لـلـهـجـوم بـعبـوة نـاسـفـة ! كـذلك انـتقم
ـــجــزرة مـــنــهــا االرهــاب عــام 2012 

ثانية!
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حــتى نـصل الى حـديــثـة كـان ال بـد من
ـنطـقـة البـغـدادي وهي مديـنة ـرور  ا
تابعة الى هيت  شركة (وين) حريصة
دينة ان جتـعلنا نتـمتع بطبيـعة هذه ا

احلماية التاريخية و التقاط العديد
من الـــصــور لـــهــذه االزقـــة الــتـــراثــيــة
اجلــمــيـلــة  كــان اهـالي هــذه االحــيـاء
يـرحـبـون بـنـا ويدعـونـنـا لـلـدخول الى
بــيـــوتــهم لــضـــيــافــتــنـــا امــا االطــفــال
فــيـحــمـلــون بــأيـدهم عــلب احلـلــويـات
ـها الـينا كـما زرنا والـشوكالته لـتقد
بيت عثماني قد ال زالت اللوحة فوق
الـبـاب تـشـيـر الى تـاريخ الـبـنـاء واسم

صـاحب البيت  وعليه اخلتم العثماني
وهــو قـريب من نــواعـيـر حــديـثـة وهـو
ـدن نــظــام اروائي تــشــتــهــر به هــذه ا
اء مـن الـنـهر الـتي تـعـتـمـد عـلى رفـع ا
ــرتـفــعـة عن الـى االراضي الـزراعــيـة ا
مـسـتوى الـنـهر و هـذه الـنواعـيـر التي
تدار ذاتيا من قبل حركة جريان النهر.
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تتضمن قوافي الشعراء أحيانا إشاراتٍ الى ما قاله غيرهم من الشعراء .
شار اليهم. وتأتي هذه االشارات غالباً خالية من تسمية اولئك الشعراء ا

واالعتماد  –كل االعتماد  –على ما تختزنه االذهان من حفظ لتلك االبيات 
-2-

ومن األمثلة على ذلك قول الباخرزي :
يا جاهالً عاب شعري 

فَكَدَّ قلبي وآلَمْ 
عليّ حتتُ القوافي 

وما عليّ اذا لَمْ 
وهو هنا يشير الى قول البحتري :

عليّ نحتُ القوافي مِنْ معادنها 
وما عليّ اذا لم تفهم البَقَرُ

ونظير ذلك ايضا قول 
سراج الدين الوّراق :

ياالئمي في هواها 
أفرطت في اللوم جهال 

ال يعرف الشوق إالّ 
وال الصبابة إالّ

وهو هنا يشير الى قول محمد بن بختيار :
ال يعرف الشوق االّ من يكابدهُ 

وال الصبابة اال من يعانيها 
وكذلك قول السيد على خان 

يا عاذلي في األماني 
أكثرتَ في العَذْلِ قوال 

دعني أعللُ نفسي 
ما أضيقَ العيشَ لوال 

وهو يشير الى ما قاله الطغراني في الميته الشهيرة :
أعللُ النفسَ باآلمال أرقبها 

ما أضيقَ العيش لوال فسحةُ األمل 
-3-

الية قال له صري عَبْد اسمه (بيْلَبك) وح ضاقت أحواله ا كان ألحـد التجار ا
عبدُهُ (بيلبك) :

بِعْني يا سيدي 
واستعن بثمني على قضاء حوائجك  فاضطر الى بيعه مكرها .

ثم أّن (بَـيْـلَبـك) هذا أصـبح يـدعي االميـر بـدر الدين (بـيـلبك)  فـكـتب اليـه التـاجر
ذكور يقول : ا

كنا جميع في بؤس نُكابده 
والقلب والطرف كُلٌّ في أذىً وقذى 

ا  واآلن أقبلتِ الدنيا عليك 
تهوى فال تنسني إنَّ الكرام إذا 

يشير الى بيت قاله ابراهيم الصولي :
انّ الكرام اذا ما أيسروا ذَكَرُوا 

نزل اخلَشنِ  مَنْ كان يأنفُهُم في ا
ن كان وشتان بـ الكرام واللئام حيث انّ اللئام يتنكرون إنْ اقبلت عليهم الدنيا 

له يد عليهم ويتناسون ماكان يصل اليهم عن طريقهم ..!!
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وقال آخر :
اني اذا ما نابني 
أمر نفى تلذذي 

واشتد منه جزعي 
وجهت وجهي للذي 

باركة  في إشارة الى اآلية ا
(اني وجهت وجهي للذي فطر السموات واالرض) 

سورة االنعام / 79
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والسؤال األن :
عاصرين ذكورة على دارسي االدب من ا تضمنة لالشارات ا لو قرأتَ االبيات ا

فكم هي نسبة العارف بها منهم ?
ويؤسفنا ان نقول :

انهم قليلون 
نسوب األدبي العام قد انخفض الى حد كبير ذلك ان ا

ـعــنــيـون بــدراســة األدب الـعــربي ال يُــدركـون  واذا كــان ا
معـاني تـلك االشارات فـكيف بـالـبعـيدين عن دنـيا األدب

والتراث ?
رحلة الراهنة حيث وهذه هـي محنة األدب العربي في ا
شـاع اإلعراض عن األدب ومعـطيـاته ولم تقـطف ثمراته

االّ الصفوة .

bIH∫ أم

بغداد يتفقد
محالت بلدية

الرشيد
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انـــتــقــد اخلــبـــيــر الــدســـتــوري حــسن
ـة الـــيــاســري اخلـــروقــات الــدســـتــوريـَّ
ُـتكررة التي ارتكبـها مجلس النواب ا
مُــشـــدداً عــلى ضــرورة مــحــاســبــة من
أسـهم فـي تـلك اخلـروقـات مُـنبـهـاً إلى
أنَّ احلـل لالنسـداد الـسـيـاسي وجتنب
مـزيـد من تلك اخلـروقات يـكمنُ في حل

ان لنفسه. البر
الـدكتور حسن الياسري وفي بيانٍ له
أشــار إلى أنَّ " الــدســتــور وضع آمـاداً
زمـنيةً تُـعرف بالـتوقيـتات الدسـتورية;
بـغـيـة إتـمـام عـملـيـة تـألـيف احلـكـومة
ومـا يسـبقهـا من خطواتٍ ومـا يلحـقها
مـن أخـــــــرى" الفــــــــتـــــــاً إلـى أنَّ تــــــــلك
الـتـوقـيـتـات "تـوقـيـتـات زمـنـيـة مُـلـزِمـة
ــان والـسـلــطـات كـافـةً ومُــقـيِّـدة لــلـبـر
وتـوقيفيَّة ال جتوز مخالفتها بأيّ نحوٍ
من األنـحـاء" مـؤكـداً أنَّ "مـخـالـفـة هذه
ـان حتت طـائلة الـتوقـيتـات توقع الـبر
اخلـرق الـدسـتـوري ال مـحـالـة بـصرف

النظر عن سبب اخملالفة وحيثياتهِ".
وتـابع الـيـاسـري مـوضـحـاً أن (إخـفاق

ان في اختيار رئيس اجلمهورية الـبر
ضــمـن الــســقف الــزمــني الــدســتــوري
ُـقـيِّـد يُـعَـدُّ خـرقـاً دسـتـوريـاً وإنْ كـان ا
أحــد أسـبــابه الــرئـيــســة الـلــجـوء الى
احملـكمة االحتاديـة العليا ثمَّ تـفسيرها
الـقـاضي بأنَّ أغـلبـيـة الثـلثـ مـطلـوبة

.( لالنعقاد والتصويت معاً

واقــــتــــرح حالً لــــلــــخــــروج من حــــالـــة
االنــســداد الــســيــاسي وجتــنُّب تــكـرار
ــان اخلـــرق الـــدســتـــوري بـــحل الـــبـــر
ـان لن لــنــفـسه مُــنــبـهــاً إلى أنَّ (الــبــر
سـؤولية عند حتقُّق نأى عن ا يـكون 
هــذا اخلــرق واحلَلُّ في ذلك يــكـمنُ في
ان ذاته واالحتكام احلَـلِّ أي بحلِّ البر
إلى الــشـعب عــبـر إجــراء االنـتــخـابـات
مـجدداً; حتمالً للمسؤولية الناجمة من
ـسـتـحـكم اخلــرق وحـسـمـاً لـلــخالف ا
وخـروجـاً من حـالـة االنـغالق ورجـوعاً
; إلى الـشعب الذي منحهم الثقة ابتداءً

كي يَحسم اخلالف.
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الفــتـاً إلى أن ذلك قـد يـضع حـداً إلقـدام
ـان- عـلى اخلـرق وال ـان -أيُّ بـر الــبـر
يــراهُ أمــراً مــسـتــســاغــاً ال مـســؤولــيـة
تــتـرتب عــلـيه داعـيــاً إلى خـلق ثــقـافـةٍ
دسـتوريةٍ قـائمةٍ عـلى احترام مـضام
الــدسـتــور وتـوقــيـتــاتهِ الـزمــنـيــة تـلك
ـضام والتوقيـتات التي هُتكت غير ا

.( مرة بال مساءلةٍ
ان - في وبـيَّن الياسري (آلية حلِّ البر

ــرحـــلــة - مــشـــيــراً إلـى أنــهــا هـــذه ا
تـنـحصـر بأعـضـائهِ طلـباً وحالًّ وذلك
عـبـر تـقد طـلبٍ من ثـلث أعـضائه ثم
مــوافــقــتــهـم عــلى احللِّ بــالــتــصــويت
طلـقة منوهـاً بأن هذا أمر بـاألغلبـية ا
لت القـنـاعة به ـكن حتـقُّقه إنْ حتـصـَّ
مـسـتدركـًا " قد نـعلـمُ أنَّ ما تـقدَّم بـيانه
بـــصــــدد احللِّ بـــســـبـب اخلـــرق لـــيس
ــــنـــــصــــوصٍ عــــلــــيـه صــــراحــــةً في
ــذكـورٍ الــدسـتــور وهــكـذا لــيس هـو 
صـراحـةً في أغـلب الـدسـاتـيـر بـيد أنه
يُــســـتــشفُّ من األعــرافِ الــدســتــوريــةِ
انيةِ الدولية; وبخالفِ والـتجاربِ البر
هـذا القول تفقدُ التـوقيتاتُ الدستورية
ــكن قــيــمـــتــهــا وتــغــدو مــجــرد رقمٍ 
جتــاوزه بــاســتــمــرار بال رادعٍ خـالفـاً
حلـكمة الدستـور وإرادة الشعب" مقراً
بــصـعـوبــة هـذا احلل الـبــالـغـة وآثـاره
الــكـبــيـرة " لــكــنه احلقُّ الـذي ال غُــبـار
).ونـوَّه بأنَّ عـلـيه  وإنْ كان مُـرَّاً صعـباً
(رأيـه هـــذا يـــأتي من روح الـــدســـتـــور
ونــصـوصه "بــتـجــرُّدٍ تـامٍ وبــحـيــاديـةٍ
ومـوضـوعـيـةٍ وبعـيـداً عن االنـتـماءات

واألهـــواء والــعـــواطف إبــراءً لـــلــذمــة
وخـدمةً للمـصلحة العـامة وانتصاراً
ستقلة للدستور).أقامت اجملموعة ا
لألبـحاث ومؤسسة گـالوب الدولية
نــدوة مـتـخــصـصـة في فــنـدق بـابل
الـــدولـي في الـــعــــاصـــمـــة بـــغـــداد
الـسبت و فـيها إسـتعراض أهم
مــؤشــرات الــرأي الــعــام الـعــراقي
احلكم الدين وقـراطية  نـحو (الد
الــــرضـــا عـن احلـــيـــاة الــــرشـــيـــد
والـــهــويـــة الــوطـــنــيـــة ومــؤشــر
الــطـائــفـيـة) كــمـا  إســتـعـراض
الـتغيرات القيـمية احلاصلة على
صـــــعــــيـــــد األخـالق الــــفـــــرديــــة
ـواطـنـة واألخالق اجلـمـاعـية وا
واألسـرية.أوضحت األرقام التي
قــدمت أن هـنـاك تـغـيــراً قـيـمـيـاً
كــبــيـراً جــرى وإن الـكــثــيـر من
ــيــاه قـد جــرت حتت اجلــسـر ا
دون أن يـتم اإلنـتـبـاه لـهـا وقد
ـــــــشــــــاركـــــــون  من نـــــــاقش ا
ــيــ والــســيــاســيــ األكــاد
وقــــادة الـــرأي أهـم األســـبـــاب

الـــتي أدت لـــهــذا الـــتـــغــيـــيـــر وســبل
الـــتـــعــــامل مـــعـــهـــا ودور الـــدولـــة

حسن الياسري
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ولغرض استئناف عقد اجتماع الهيئة العامة للمحام فقد قرر اجمللس ما يأتي :-
ـوافق ٢٠٢٢/٣/١٣ عـلى قـاعة »ÎôË ∫≠ دعـوة الـهيـئـة الـعـامة لـلـنـقابـة السـتـئنـاف اجـتـمـاعهـا الـعـادي في السـاعـة (الـتـاسعـة) من صـبـاح يوم االحـد ا

التشريفات في معرض بغداد الدولي.
ÎUO ∫≠ يعلن عقد االجتماع احملـدد تاريخاً ومكاناً كمـا هو مب في الفقرة (اوالً) اعاله في صحيـفت محليت وفي مـقر النقابة وغرف احملام في U

بغداد واحملافظات.
تضمن:- ÎU∫≠ يرفق مع االعالن جدول االجتماع للهيئة العامة طبقاً للمادة (٧٧) وا U

١- مناقشة اعمال مجلس النقابة 
٢- تصديق احلسابات النهائية للميزانيات السابقة (٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١)

قبلة (٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) يزانية اجلديدة القادمة جمللس النقابة للسنوات الثالثة ا ٣- اقرار ا
تعلقة (باالنتقال واالسكان واالطعام). الية ا رابعاً:- ان النقابة التتحمل النفقات ا

. ا يضمن مناقشة موضوعية هادفة تؤدي الى رفعة احملاماة ونقابة احملام شاركة الواسعة  ندعو احملام الزميالت والزمالء كافة الى ا
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نصور        شارع النقابات البريد االلكتروني  info@ iraqbar.orgبغداد        ا
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١٨٣١٨/٦

قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: هيكل مسقف

مقدار الدين (٢٢٫٨٨٨٫٩٠٦) دينارا
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ٢٠١١/٢٢ شباط ١٧٩
ـب اعاله وطلب الدائن حتصـيله وبالنظـر لعدم اقامتك بناء على اسـتحقاق الدين ا
بـ بالعـقد وانه ليس لـك محل اقامـة معلـوم غيره فـتعتـبر بذلك مـجهول في احملل ا
مـحل االقامـة فعلـيه قررنـا تبلـيغك بـلزوم دفع الـدين وتوابعه خالل ١٥ يـوماً اعـتباراً
زايدة وصوف اعاله بـا من اليـوم التـالي لتاريخ نـشر االعالن واال فـسيبـاع عقـارك ا

وفقا للقانون.
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ٧٩٨٨/٥

قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (١٢٫٠٠٠٫٠٠٠) دينارا
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

ـب اعاله وطلب الدائن حتصـيله وبالنظـر لعدم اقامتك بناء على اسـتحقاق الدين ا
بـ بالعـقد وانه ليس لـك محل اقامـة معلـوم غيره فـتعتـبر بذلك مـجهول في احملل ا
مـحل االقامـة فعلـيه قررنـا تبلـيغك بـلزوم دفع الـدين وتوابعه خالل ١٥ يـوماً اعـتباراً
زايدة وصوف اعاله بـا من اليـوم التـالي لتاريخ نـشر االعالن واال فـسيبـاع عقـارك ا

وفقا للقانون.
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ١١٠٧

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٢١٠٨

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٣١٠٩

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٤١١٠

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٥١١٣

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٦١١٤

سنة واحدة٥ م٢خانة رقم  ٧١٣

سنة واحدة٥ م٢خانة رقم ٨١٤

سنة واحدة٥ م٢خانة رقم ٩١٥

سنة واحدة٥ م٢خانة رقم ١٠١٨

سنة واحدة٥ م٢خانة رقم  ١٢٢٠ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار سوق الثور العصري ٨٧٩/١٠٦ الهادي

سوق الثور العصري ٨٧٩/١٠٦ الهادي

سوق الثور العصري ٨٧٩/١٠٦ الهادي

سوق الثور العصري ٨٧٩/١٠٦ الهادي

سوق الثور العصري ٨٧٩/١٠٦ الهادي

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايدة مـراجعة سكرتـير اللجنـة في مقر بلديـة العمارة خالل فتـرة (١٥) خمسة عشر بلـدية العمارة فـعلى الراغب بـاالشتراك في ا
يوما تـبدأ من اليوم الـتالي لنشـر االعالن مستـصحبا مـعه التأميـنات القانـونية الـبالغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة الـتأجير
دة اعاله من تاريخ النـشر وعلى قاعـة مديرية ويـنادى للمـزايدة في الساعـة العاشرة والـنصف صبـاحا في اليوم الـتالي النتهـاء ا
زايدة اجور النشر زايدة عـطلة رسمية يكون موعدهـا اليوم الذي يليه ويتحمل من تـرسو عليه ا بلـدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويكـون عليه مراجعة مديرية بلدية ترتبة على ذلك وبنسبة (٢%) مع جلب هـوية االحوال ا صـاريف ا وكافة ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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زايدة العلنـية لتأجير العقارات العائدة الى تعلن جلنة البيع وااليجار في ديـوان محافظة ذي قار عن اجراء ا
ـدرجة اوصـافهـا ادنـاه وفق احكـام قانـون بيع وايـجار امـالك االدارة احمللـية الـواقعـة في قضـاء الـناصـرية وا
ـدة ٣٠ يومـا تـبـدء من اليـوم الـتالـي للـنـشر في الـصـحف فـعلى عـدل و رقم ٢١ لـسـنـة ٢٠١٣ ا اموال الـدولـة ا
ـشاركة مـراجعة سـكرتيـر اللجـنة ومـحاسب ديوان مـحافظـة ذي قار وخالل مدة االعالن الـراغب بـالتاجـير وا
ـصاريف مـستـصـحبـ مـعهم تـأمـينـات قـانونـية ٣٠ % من القـيـمة الـتـقديـريـة. والكمـال مـدة االيجـار وكافـة ا
زايدة في اليـوم التالي لنـهاية مدة االعالن وفي تـمام الساعـة العاشرة صـباحا في ديوان االخـرى وستجـري ا
دنية. واذا ـزايد ما يؤيد بـراءة ذمته من الضـريبة وهويـة االحوال ا ة عـلى ان يجلب ا مـحافظة ذي قـار القد

زايدة الى اليوم الذي يليه. زايدة عطلة رسمية فيمدد موعد ا صادف يوم ا
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ساحة مدةا
االيجار

القيمة التقديرية السنوية
لكل عقار

رقم العقار

Thi-Qar Governorate
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فــقـد هـويــة الـطـالب
(مـــــصــــــطـــــفى آزاد
حيـدر) الصادرة من
جــامـــعــة بـــغــداد –
كـليـة الـطب  يرجى
ن يــعــثـر عــلـيــهـا
تـسـليـمهـا الى جـهة

االصدار.
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اقــتــضى حـــضــورك الى مـــديــريــة
بـلـديـة الـعـمـارة لـغـرض احلـصـول
عـلى إجـازة بـنـاء لـلـعـقـار تـسلـسل
ـاجديـة ) كونه مـناصفه ٣٠٥/٦٦ ا
بـينـنـا وخالل فـتـره (٣٠ يـوما) من
تــاريخ نــشـر اإلعـالن في اجلــريـده
وبـعـكـسه يتـم السـيـر في إجراءات
احلصول على إجـازة بناء ويسقط

حقك في االعتراض مستقبال.
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توفي (فرهود ذياب كاطع) منكم العقار الواقع في بغداد الدورة سبق وان استاجر زوجي ا
تنع عن استالم بدل ا انك  م / ٨٣٦ ز ٩ د ١٤ ببدل ايجار شهري قدرة (٦٠٠٫٠٠٠) ستمائـة الف دينار عراقي فقط تستحق الدفع في االول من كل شهر و
االيجـار الشـهري اخلاص بـشهـر (شبـاط لسنـة ٢٠٢٢) لذا اسـير اليـك هذا االنذار بـواسطـة الكاتـب العدل في الـدورة لتـبليـغك بضـرورة استالم بـدل االيجار
لشهر اشباط وذلك خالل مده اقصاها ثمانية ايام اعتـبار من تاريخ تبليغك باالنذار وبخالف ذلك ساكون مضطرا اليداعه لدى دائرة الكاتب العدل وبصورة

مستمرة.
 —cM*«
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راد تبليغها بالداللة انها التسكن نفس العنوان وفي الوقت نصور على عنـوانكم تب انه  االنتقال الى دار ا بلغ القضائي من مركز شرطة ا عند ذهاب ا
احلالي وعند االستـفسار من شاغل الدار احلالي لـم يتم التعرف علـيها مجهـولية محل سكنـها احلالي وتعذر عـلينا تبـليغها كونـها مجهولـة العنوان وعليه

نصور بالرقم /  ٣٠٧٣ تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٤ لذا تقرر تبليغك بالنشر في صحيفت محليت وقعت وكتاب مركز شرطة ا
‰bF « VðUJ «
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في السنة األولى من دراسـتنا في كليـة القانون  يوم كـان القانون نافذ فـاعل  والكلية
شـفى يطـبب ويعـالج ويشـفي  واألستـاذ مقدم مـحتـرم موقر  تنتـج قادة متـعلـم  وا
دخل عـلـيـنـا األستـاذ الـبـكـري وهو مـتـذمـر مـنزعـج بانت عـلى مُـحـيـاه مالمح الـغضب 
عـلومة كـان ينتـابها يرجتف  أفكـاره غير مـنسـجمة وهـو يُلقي احملـاضرة  انسـيابـية ا
التعثر  بلحاظ ما كان معروف عنه من سعة علم  وغزارة ارث فكري  ورصانة خلفية
ـية  وبعـد الشروع بـاحملاضرة  قطـعها واسـتئذن بـاخلروج بطـريقة مـهذبة  تنم أكاد
عن خــلق رفـيـع وتـواضع كــبــيـر  وراح اجلــمـيـع يـتــسـاءل ويــطــرح الـفــروض وقـد راح
اسـتـاذنا مـوضوع الـسـاعة  في الـيوم الـتـالي بدأت األخـبار تـتـسرب  وراح يـذيع سر
انـزعـاج اسـتـاذنـا  إذ طـرح عـلـيـه الـقـسم الـعـلـمي تــدريس مـادة إضـافـيـة تـدور ضـمن
االخـتصـاص الـعـام ولـكن خـارج إطـار االخـتصـاص الـدقـيق  ومـنـذ ذلك احلـ وفـكرة
االخـتــصــاص الـدقــيق لم تــغــادر ذاكـرتي  حــتى أنــني رحت اســأل وأدقق واتــفـحص
االختصاص الـدقيق الساتيذنـا  وهل يلقون الـدرس على االختصـاص الدقيق أم العام
?  ويبدو أن خط شروع االنهيار العلمي في العراق بدء مع فرض احلصار االقتصادي
عـلى العـراق مطـلع الـعقـد األخيـر من القـرن العـشـرين  حيث بـدأت الكـفاءات الـعراقـية
ـغـادرة صـاغـرة مـجـبـرة  فـي خـطـة إلفـراغ الـوطن من عـلـمـاءه  ومن بـوابـة مـصـدر بـا
الــعـيش طــبـعــاً  إذ لم يــتـجــاوز راتب األسـتــاذ اجلـامــعي دوالراً واحــداً في الـشــهـر 
علـومة غـريبة فاألستـاذ يلـقي الدرس قـبال طبـقة بـيض عراقي ال مـستورد  وقـد تبـدو ا
غير قابلة للـتصديق عند النشئ  لكنها صحيحة دقيقة معاشة غير منقولة  ويحدثونك
عن زمن الرخاء وعـهد الـبناء وعـقود التـشيـيد  وسنـون النهـضة . وبـعد سنـ التغـيير
عوض  ـغيب  ومنصب ا ستجد  وإدارة ا ـرحلة االنتقالـية  وحكم ا الوافد  حيث ا
وشـراكـة الـفـرقـاء  الـذين يـعـتـقـد بـعـضـهم أنه يـحـكم في غـيـر دولـته  ويـظـن اآلخر أن
ـطـور  وإقـصـاء الـكـفؤ  ـشيـد  وتـخـريب الـقـائم  وعـرقـلة ا مـهمـته الـوطـنـيـة  هـدم ا
ارقـة الفاشلة  ومن أجل ذلك  وتقريب الفـساد  للوصول الى حتـقيق وصف الدولة ا
ــوازنـات  انــفــقت االمــوال  وفـتــحت اخلــزائن  وأغــدقت الــعــطــاءات  وخــصــصت ا
وجمـعت آلة احلـرب  وحطب الـنار  واستـقطب كل فـاشل مجـرم منبـوذ مطـرود  لقتل
الـبـشر وهـدم احلـجـر  ويسـألـونك عن سـبب االنهـيـار  وسر الـتـراجع  والـكامن وراء
ستـجد  شريك يتآمر  وجلـيس يفجر  ووزير يفسد  ـتغير ومالحقة ا عدم مسايرة ا
ونــد يُـســرّب  ومـتـصــدي يـتـخــابـر  واجلـمــيع آمن يـحــكم ويـســرق ويـفـســد ويُـهـرّب
لـيـارات  واحلـساب غـائب وإال اتـهـمت باالسـتـهداف والـتـآمـر واإلقصـاء والـطائـفـية  ا
والفـقـيـر يـتـضجـور جـوعـاً  ومـعـدالت الـبطـالـة تـتـصـاعد  وقـوافل اخلـريـجـ تـفـترش
األرض  وطـوابــيـر الـكــفـاءات تـســتـجـدي الــعـمل ولـو بــشـهـادة وحتــصـيل وأجـر اقل 
ـســؤولـيـة عن غــيـاب األمن  وتــفـشي الـفــسـاد  وسـيـادة ويـحـمــلـون الـقــادم اجلـديـد ا
الفـوضى  وانـتـشار الـظالمـات . نعـم لقـد اخـطأ احلـاكم اجلـديـد حيـنـما اعـتـقد أن في
تقـريب معـارض االمس  واعتـماد غـير اخملـتص  وتولـية غـير الكـفؤ تـعويض لـظالمات
ـا كـان اخلـطـأ األكـبـر ـاضي  الـتي أقـصت وغـيّـبت وهـجّـرت واجـاعت وامـاتت  ور ا
منـهج للكلـيات  والتمـثل بكبريات ـدروس للجامـعات  والفتح غـير ا االستـحداث غير ا
ـتـطـلـبـات وغـياب ـيـة مـن حيـث االخـتـصـاص مع عـدم تـوفـر الـكـادر وا اجلامـعـات الـعـا
اخملتص ونـقص اإلمكـانيـات  فأنـتجت أنـصاف مـتعـلمـ  رافق هذا االسـتحـداث غير
دروس اإلقبال دون ضـابطة وال محدد أو حاجة  على الضعيف من دكاك البلدان  ا
ؤسسات التـعليمية علـيها  إذ راحت دكاك اجلوار تفتح بلحاظ عدم انـطباق وصف ا
ـال وتخـريب الـعراق  من أجل بـيع الـشهـادات ال بـقصـد مـنح الـعلم  وفـيـها حتـقـيق ا
ُرتّب كانة وا ؤهل يعـود منها مطالباً بالتعي وحتديداً في اجلامعات  حيث ا فحامل ا
واخملصصـات وانصاف الدوام !!!! وبالـقطع أن من ال يفقه أي سـاقيه أطول  لن يكون
قادراً على إضافـة معلومة أو نقل فكرة أو طرح موضوع أو إدارة نقاش أو إعداد جيل

 أو تخريج قادة  ففاقد الشيء ال يعطيه.
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ـؤهل ـتـعـلـمـ أو إنـصـافـهم سـتـكـون عـلى حـسـاب حـامل ا وبالـقـطـع أن فـرصة غـيـر ا
ُخـرج  في وقت الـرصـ  فـضالً عن جتـهـيل اجلـيل  وتـوهـ الـنـشئ  واضـعـاف ا
ـؤسـسة الـتعـليـميـة الـعراقـية  تـبحث عن راحت بـلـدان كان مـتعـلمـيهـا يـتتـلمـذون على ا
ية ـية  مغادرة اإلقليميـة والعربية والعراقيـة  العتقادها أن العا ارصن اجلامعات العا
ـتـطور  سـتـجد  ومـسـايرة ا عـلـومة  ومالحـقـة ا الرصـيـنة هي الـقـادرة على تـقـد ا
وازنات  وتوسعت في البعثات  وبحثت عن الزماالت فرصدت االموال  وخـصصت ا
 فأضحت تـنافس على الصدارة ب دول اجلوار واإلقليم  وأمسى من كان يزق العلم
ـعـلـومـة يـبـحـث عن الـشـهـادة في مـؤسـسـاتـهـا  والــتـطـبـيب في مـشـافـيـهـا   ويُـلـقّن ا
ـتـصدي مـن اصحـاب الـقـرار أن يـكون أكـثـر شـجـاعةً  والـتدريب فـي ورشهـا . عـلى ا
ؤهـل  وتصـنيف ـرفق  وقبـول ا واصـدق قوالً  وأحـكم إدارةً  في الـتصـدي إلدارة ا
اجلـامـعـة  وارسال الـبـعـثـات  وقبـول الـزمـاالت  ومـعادلـة الـشـهـادات . ويقـيـنـاً سـيتم
الـتــظــاهـر عــلــيه  واالحــتـجــاج عــلى قـراراتـه  سـيــخــضع البـتــزاز وســائل الــتـواصل
االجتـماعي  قـد يُـتهم بـشهـادته  وتـاريخه  وانـتمـاءه  بل وأسـرته  وقد يُـقاضى عن
ـسـيــرة  وهـد الـبـنـاء  أيـاه تـهـمـة تـخــريب الـوطن  ووقف عـجــلـة الـتـطـور  وعــرقـلـة ا
ـغرد خـارج الـسرب  واخلـضوع لالبـتـزاز  واالمـتثـال لـلـصوت الـنـاشـز  ومسـايـرة ا
ـنصب تكلـيف  واإلدارة فن  والتصـدي مسؤولية ومهادنة اجملـدف عكس االجتاه  فا
نصب الى زوال   والـتاريخ حافظ  والـتعلـيم أس البنـاء  والرصانـة سر التـطور  وا
ـؤسس وذكـره بـاق  وفـارقـنـا اخملـطط وتـأسـيـسـاته قـائـمة  والـذكـر خـالـد  . غـادرنـا ا
ا يزل عالم الطب ينحني فالقائم لم يرَ عـبد اجلبار عبد الله لكن أخباره ذائعة  وكان و
إجالال للدكتور فـرحان باقر وعبد الـهادي اخلليلي وسعد الـوتري ....... ويفخر العراق
باسـماء المعـة في عالم الـهنـدسة والـعمـارة  فمن ال يـعرف مـحمـد األعسم وزهـا حديد
وكنعان مكية  وهل من جاهل بتاريخ أساتيذ القانون عبد اجمليد احلكيم وعبد الرحمن
الـبزاز ومالـك دوهان احلسن وصـالح جواد الكـاظم ومنذر الـشاوي وفخـري احلديثي 
ؤسـس تتـلمـذوا على اجلـامعـة العـراقيـة  وتخـصصـوا على كـبريات وجـميع الـكبـار ا
ية  فـأنتجوا عـلم رص  وتخـصص دقيق  ومعـلومة مـنتجـة  فمنهم اجلامـعات العـا
وعـليهم اكتـسب العراق شهـرته  وعلى أيديهم تـتلمذ جـيل العهد الذهـبي في التأسيس
والترص والبـناء والشهرة  ففي ميدان العلم ال محل للـمجاملة  وال مكان للمداهنة 
ـتـعـلمـ  وحـامـلي ارباع الـشـهـادات وليـس إنصـافـها  وال طـريق لـلـقبـول بـإنـصاف ا
فـوطن ال يبـتنى اال بـعلـمائه  وال يُـقاس تـطوره اال بعـدد متـعلـميه  وبـالقـطع أن النـكسة
راجعة والتصدي  والتراجع والتقـهقر في بلد مؤسِس كما العراق  مـدعاة للوقوف وا
اسـتعداداً لـلقادم  فالـعلم في تغـير  والعـالم في تطور  وحـقل االختصاص ذاهب في
اجتـاه األدق ولـيس الدقـيق  وبـالـقطع أن مـا تـعـرض له العـلم من انـتـكاسـة في الـعراق
ـيـت  يُـعـرقل لــكـنه مـدعــاة السـتـقــاء الـعـبـر  لـيــست األولى  واالسـتــهـداف الـذي ال 
هم واالتعاض من الدرس  وفـهم الواقع  ومواجهة التحدي  لـلحاق بالركب  فليس ا
مـعرفة الـشرك حـسب  لكن االهم االتعـاض به  فالـعراق ولود وغـيره عـاقر  وهو حي
نابض وغـيـره ساكن وإن حتـرك على حـساب الـكـبيـر   وهو في حـراك وغيـره ساكن 
دنية تستنشق عبق مبدعيه  ال بأس في استراحة مقاتل االرث عنده واحلاضرة فيه وا

 لكن البأس كله إن طالت .
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الـطريق أن نـستـمد اإللـهام من الـنساء
والــفـتـيـات الـلـواتـي يـضـغـطن من أجل
إحـراز تـقـدم في كل مـجال وفي كل ركن

نا. من أركان عا
ـناخ فـالنـاشطـات الشـابات في مـجال ا
ــيــة يــقــدن حـــالــيــا اجلـــــــــهــود الــعــا
لـــلــضـــغط عــلـى احلــكـــومــات لـــلــوفــاء

بالتزاماتها.
وتـطـالب الـنـاشـطـات في مـجـال حـقوق
ـسـاواة والـعـدالـة ــرأة بـشـجـاعـة بــا ا
ويـقُـمن بـبـنـاء مجـتـمـعـات أكثـر تـمـتـعا
بـــالــــسالم بـــوصـــفـــهـن حـــفـــظـــة سالم
وصــانـعــات سالم وعــامالت في اجملـال
اإلنــســـاني في بــعض مـــنــاطق الــعــالم

ضطربة وخارجها. ا
?وفي اجملــتـمــعـات الـتي تــنـشط فــيـهـا
ـرأة بــشـكل حــيـوي حــركـات حــقــوق ا

قراطيات أقوى. تكون الد
وعـنــدمـا يـسـتـثـمــر الـعـالم في تـوسـيع
ـــتـــاحــة لـــلـــنـــســاء نـــطـــاق الــفـــرص ا

والفتيات تفوز البشرية جمعاء.
ــســاواة إن مــقـــتــضــيــات الـــعــدالــة وا
نـطـق السـلـيم واألخـالق وبل ومـجـرد ا
تـوجب عـلـيـنـا أن نـوجـه عـقـارب سـاعة

رأة إلى األمام. حقوق ا
إنــنــا بـحــاجـة إلـى انـتــعــاش مـســتـدام
رأة تـكـون النـسـاء والفـتـيات لـصـالح ا

في مركزه والقوى الدافعة له.

ونــحن بـحـاجـة إلى حتــقـيق تـقـدم عـلى
الي إلى إصالح نـظام مالي الـصعـيد ا
ي مــفــلس أخالقــيـا حــتى تــتــمـكن عــا
جـــمــيع الـــبــلـــدان من االســـتــثـــمــار في
ـرأة. انــتـعـاش اقـتـصــادي يـركـز عـلى ا
وهــذا يــشـمـل تـخــفــيف أعـبــاء الــديـون
وتـطبيق نـظم ضريبـية أكثـر عدال توجه
بـعض مكـامن الثروة الـهائلـة في جميع
أنــــحــــاء الــــعــــالـم إلى مَن هـم في أمس

احلاجة إليها.
ونـــحن بــحــاجـــة إلى اتــخــاذ إجــراءات
ـناخ إلى عـاجـلة وحتـوُّليـة في مـجال ا
ـــتــهـــورة في عـــكس اجتـــاه الـــزيـــادة ا
ـسـاواة بـ االنــبـعـاثـات وأوجـه عـدم ا
اجلـنس التي جعلت الـنساء والفتيات
مـعـرضات لـلخـطر بـشـكل جائـر. ويجب
ـتـقــدمـة الـنـمـو أن تـفي عــلى الـبـلـدان ا
عـلى وجه الـسـرعـة بـالـتزامـاتـهـا بـشأن
الـــتـــمــــويل والـــدعم الـــتـــقــــني من أجل
نصف من الوقود األحفوري. االنـتقال ا
فــاالقــتــصــادات اخلــضــراء والــشــامــلـة
سـتدامة هي التي سيكتب لـلجنس وا

ستقبل. لها النجاح واالستقرار في ا
ــزيــد من ونـــحن بــحـــاجــة إلى تــولـي ا
الــنـــســاء دفــة الــقــيـــادة في احلــكــومــة
ا يشمل تعيينهن واألعـمال التجارية 
وزيـرات لـلمـالـية ورئـيـسات تـنـفيـذيات
وإلى وضـع وتنـفـيـذ سيـاسـات خـضراء

وفـي البـلـدان الـتي تـعـاني مـن نـزاعات
كـــمــا نـــرى في بــلـــدان مــثـل إثــيـــوبــيــا
وأفـغـانسـتان وأوكـرانيـا تكـون النـساء
والـفـتـيـات هن األضعف ولـكـنـهن أيـضاً
األصوات األشد إقناعا من أجل السالم.
ـستـقبل ـكن ونـحن نتـطلع إلى ا وال 
أن نــحـقق انــتـعــاشـا مــسـتــدامـا يــعـود
بـالـنفـع على اجلـمـيع بالـتـساوي إال إذا
رأة - انـتعـاشا كـان انتـعاشـا لصـالح ا
يــكـون فـي الـقــلب مـنـه حتـقــيق الـتــقـدم

لصالح الفتيات والنساء.
إنـنا نحتاج إلى حتقـيق تقدم اقتصادي
من خـالل االستـثـمارات الـتي تـستـهدف
ــرأة وتــوظـيــفـهــا وتــدريـبــهـا تــعــلـيم ا
وإتـاحـة العـمل الالئق لـها. ويـنـبغي أن
ـستـفيدين من ـرأة في صدارة ا تـكون ا
الـ  400 مـليون وظـيفة الـتي دُعينا إلى

إتاحتها بحلول عام 2030.
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ونـــحـن بـــحـــاجـــة إلى حتـــقـــيق تـــقـــدم
اجــتـمـاعـي من خالل االسـتــثـمـارات في
نــظم احلـمـايـة االجـتـمــاعـيـة واقـتـصـاد
الــرعــايـة. فــهــذه االســتـثــمــارات حتـقق
عــوائــد ضـخــمــة إذ تـتــيح فــرص عـمل
خـضـراء ومـستـدامـة وتـدعم في الوقت
نـــفـــسه أفـــراد مــجـــتـــمــعـــاتـــنـــا الــذين
ن فــيـهم ـســاعـدة  يــحـتــاجـون إلـى ا

رضى. األطفال وكبار السن وا

مــجــالي الــوظــائف والــتــعـلــيم حــيث
ـزيـد من أعـمـال الـرعـايـة غـيـر تـولـ ا
ـدفــوعـة األجـر وواجـهن مـسـتـويـات ا
ـنـزلـية فـائـقـة االرتـفـاع من اإلسـاءات ا
والسيبرية والزواج في سن الطفولة.
وقـد أبـرزت اجلـائـحـة عـلى نـحـو أكـثـر
سـفورا حقيقةً قائمة منذ عهود طويلة
أال وهـي أن الـــنــظـــام األبـــوي عـــمـــيق
اجلــذور. فــمـــا زلــنــا نــعــيش في عــالم
يُــهــيــمن عــلــيه الــرجــال وتــطــغى فــيه

الثقافة الذكورية.
وبـات من األرجح نـتـيـجـة لـذلك أن تقع
ـرأة في براثن الفـقر سواء في أوقات ا
الـيُـسـر أو الـعـسـر. إذ يـتم الـتـضـحـيـة
بـرعايتهن الصحية وتـقليص تعليمهن

تاحة لهن. والفرص ا

ــضـي فــيه الــعــالم  فـي الــوقت الــذي 
قُـدمـا لالحتـفال بـالـيوم الـدولي للـمرأة
رأة تسير نـلحظ عقارب ساعة حـقوق ا
إلـى الوراء. وهـو تـراجع نـدفع جـمـيـعا

ثمنه.
ولــــقـــد أبــــرزت األزمـــات الـــتـي تـــوالت
مـدفـوعاً بـعضـها بـبـعض في السـنوات
ـرأة األخــيــرة كــيف أصــبح اضــطالع ا
بــدور قـيـادي أكــثـر أهـمــيـة مـنه في أي

وقت مضى.
فـقد تصدت النسـاء جلائحة كوفيد-19
ـرضات تـصـدي األبـطال كـطـبـيبـات و
وعــامالت في مـجـالي الــصـحـة الـعـامـة

والرعاية االجتماعية.
ومع ذلـك فقـد كانت الـنسـاء والفـتيات
فـي الـوقت نــفــسه أول اخلــاسـرين في

وتـقدمـية اجتـماعـيا تعـود بالـنفع على
جميع شعوبهن.

ــثـال أن فــنــحن نــعـلـم عـلى ســبــيل ا
انات زيد من النسـاء في البر وجـود ا
يــرتــبط بــالــتــزامــات مــنــاخــيــة أقــوى
ومـســتـويـات أعـلى من االسـتـثـمـار في

الرعاية الصحية والتعليم.
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ونــــحن بــــحـــاجــــة إلى إحـــراز تــــقـــدم
ســـيــاسـي من خالل تـــدابــيـــر مــحــددة
ــسـاواة في األهــداف تـكــفل لـلــنـسـاء ا
ـواقع القـياديـة والتـمثـيل على تـولي ا
جـــمـــيـع مـــســـتـــويـــات صـــنع الـــقـــرار
الــــســـيــــاسي من خـالل تـــخــــصـــيص

حصص جريئة لهن.
فـالالمساواة ب اجلنس هي أساسا
مــســألــةُ مـوازيـن قـوى. ذلـك أن اقـتالع
قـرون من النظام األبوي يتطلب تقاسم
سـاواة في جـميع الـسـلطـة عـلى قـدم ا

ستويات. ؤسسات وعلى كل ا ا
تحدة ألول مرة وقـد حققنا في األ ا
ــنـــظــمــة الــتـــكــافــؤ بــ في تـــاريخ ا
اجلـنـسـ في مـنـاصـب اإلدارة الـعـلـيا
قـر وجـمـيع أنـحـاء الـعالم. وأدى فـي ا
ذلك إلـى حتـسـ قـدرتـنا بـشـكـل كـبـير
عــلى الـتــعـبــيـر عن اجملــتـمـعــات الـتي

نخدمها وعلى تمثيلها بشكل أفضل.
ـكنـنا في كل خطـوة نخطـوها على و
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من  60 سنة. لم ينس الغـربيون هتلر
وال حـروبه. ونــســتـطــيع ان نالحظ ان
السـينـمـا الغـربيـة مـازلت تنـتج افالما
يـة الثـانية عن النازيـة وحربـها الـعا
وان االعالم الغربي مازال يستذكر الى
الـيــوم االحـداث الـفــاصـلــة في احلـرب
ة يـة الثـانيـة الـتي انتـهت بهـز العـا

انيا الهتلرية النازية.  ا
صـديـقي الـعـزيــز قـال لي ان هـذا دلـيل
عـــلى تـــمـــاسـك الـــداكـــرة الـــغـــربـــيـــة
وحيويتـها مقارنـة بالذاكرة الـعراقية.
وافـقــته الــرأي وذكـرت له ان الــذاكـرة
االوروبيـة جـرى االشتـغـال علـيـها مـنذ
زمن طـــــويـل يـــــعــــود الـى كـــــتـــــابــــات
ــاني هــيـغل (1770- الـفــيــلـســوف اال
1831) الذي يـعتـبـره بعض الـباحـث
ـركـزيــة االوروبـيـة الــتي صـنـعت اب ا
ا في ذلك نظـرة االوروب النـفسـهم 
نــظـــرتــهم االســـتــعالئـــيــة عـــلى بــاقي
الـــشــعـــوب والـــتي تـــرشـــحت بـــعض
افـرازاتــهــا في تــعـلــيــقــات صـحــفــيـ

فيما يتعـلق بالنظام الـهتلري النازي
في وقت تتالشى معه ذكرى انـتفاضة
اذار/ شعبان وال يتم استذكارها على

اي مستوى. 
عروفة نشرت " االميركية ا مجلة "تا
صـــورة الـــرئــــيس الـــروسـي بـــوتـــ

بـــشـــوارب هـــتــــلـــر كـــصـــورة غالف.
غزى واضح. تذكر الغـربيون هتلر وا
الذي سبق له ان غزا اوروبا قبل اكثر

نـعـيش هـذه االيـام حـدثـ احـدثـهـمـا
اضي القريب.  راهن والثاني من ا

احلـــدث االول هــــو الــــغـــزو الــــروسي
الوكـــرانــــيـــا واحلــــدث الـــثــــاني هـــو
انـتـفـاضـة اذار/ شـعـبـان ضـد الـنـظـام
الدكتاتوري الصدامي في عام 1991. 
في حوار لي مع صديق عزيـز الحظنا
ان احلـدث االوكــراني انــعش الــذاكـرة
االوروبـيــة بل كــشف عـن تـمــاســكــهـا

بــطـبــعــات مــحــدودة ولم تــعــد تـشــكل
مفردات في ذاكرة وطنية مشتركة. 

هذه مـشـكـلة كـبـيرة وخـطـيـرة ال يصح
اهمالـها والـتغـاضي عنـها; بل البد من
العمل على حـلها وجتـاوزها والسعي
الى انــــعـــاش الــــذاكـــرة الــــعـــراقــــيـــة
وتــعــزيــزهــا خـــاصــة عــلى مــســتــوى
االعالم والـــفن والـــدرامـــا وغـــيـــر ذلك.
ـنـاسبـة فـانني االحظ عـلى سـبيل وبا
ــثــال انــنــا نـــعــرف الــكــثــــــــــيــر عن ا
صري واالميركي التاريخ الروماني وا
والــنـــازي من خـالل االفالم والـــبــرامج
الـتـلـفـزيـونـيــة والـفـعـالـيـات االعالمـيـة
كن الـقيـام به على نـوعة. وهذا مـا  ا

الصعيد العراقي. 
وانــطـالقــا مـن هــذا االدراك  انـــتــاج
الــعــديـد مـن االعــمــال الـدرامــيــة الــتي
حتكي مقـاطع من التـاريخ العراقي في
الـفـتـرة الـتي تـولــيـــــــت فـيـهـا رئـاسـة
شـــبـــكـــة االعالم وهـــو امـــر ارجـــو ان

يستمر. 

اجملتمعات والشعوب.
كن ان نفترض ان ضعف الذاكرة ال 
ـشـتـركـة عـنـد الـعـراقـيـ يـعـود الى ا
اسبـاب جيـنيـة مثال لـكنـنا نـستـطيع
ان نــتــقــبل الــقــول ان ذلك يــعــود الى
اسباب اجـتمـاعيـة وثقافـية قـد يكون
في مـقـدمــتـهـا ضـعـف الـوعي بـالـذات
الــكــلـــيــة وتـــعــاظم الـــوعي بــالــذوات
الفرعيـة السباب عـرقية او طـائفية او
مناطقية او حزبية وحتى عائلية على
حـســاب الــذات الـوطــنــيـة اجلــامــعـة.
وكــــان من نــــتـــــائج ذلك ان االحــــداث
الـتـاريـخــيـة تـأخـذ ابــعـادا او صـفـاتٍ

ضيقة محصورة بنطاق محدود. 
وهـــذا مـــا حـــدث النــــتـــفـــاضـــة اذار/
شـعـبان الـتـي مـثلـت اوسع انـتـفـاضة
شعـبـيـة في تـاريخ الـعـراق بـعـد ثورة
العشرين وتقلصت هويتها الوطنية
ولم تعد تـعرف اال باالقـتران بسـجناء
رفـحـا ورواتـبـهم. وهـذا يـنـطـبق عـلى
احــداث غــيــرهــا  اعــادة انــتــاجــهـا

ومراسل اوروبي قالوا على سبيل
ثال ان الالجئ االوكراني ليسوا ا
كــالالجــئــ الـــســوريــ النــهم شــقــر
وعيونـهم زرقاء. وقد ادت هـذه النظرة
الى الــذات االوروبــيـــة الى بث مــزاعم
ـقــراطــيـة مـنــهــا ان الـفــلــسـفــة والــد
والعجلة ظهـرت في اليونان االوروبية
بدون مقـدمات من قـارات اخرى. وشن
االوروبيون حروب الـتوسع في القارة
االميـركـية لـنـشـر احلضـارة االوروبـية

في العالم لنفس االدعاء.
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في مــــقـــابـل هـــذا تــــعــــاني الــــذاكـــرة
الــعـراقــيــة من الــتــشــتت واالنــقــسـام
ـا قـال الــبـعض انـنــا نـعـاني من ولـر
ــشـتـركــة االمـر الـذي غـيـاب الــذاكـرة ا
ــقـاطع جـعــلــنـا نــنـسـى الـكــثـيــر من ا
ـكن ان واالحـداث الـتــاريـخـيــة الـتي 
. ـشـتـركـة لـلـعـراقـي تـشـكّل الـذاكـرة ا
ـــشـــتـــركـــة ـــعـــروف ان الـــذاكـــرة ا وا
ضـــــروريـــــة لــــــبـــــنـــــاء اال ووحـــــدة
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ومـراكــز االعالم  اخملـتـلـفـة تـبث وتـنـقل
األخــــبـــار من أرض الـــواقـع ولـــيس من
ــعـــركــة  ألن هــذا يــحــتــاج الى أرض ا
مـراسـل عـسـكـري  اعـداده خـصـيـصـاً

عارك العسكرية.  لنقل أحداث سير ا
راسل الـصحفي دورا ومـن هنا يـلعب ا
مــهـــمــا في هــذه احلــرب االعالمــيــة اذا
صح الـتعـبيـر فمـنهم من يـنقـل االخبار
والــصـور احلــيـة من أرض الــواقع بـكل
صـدق وأمانة ونزاهة ومنـهم من ينقلها
بـالـعكس من ذلك حـفـاظاً عـلى استـمرار
عـمله في هـذه القـناة أو غـيرهـا . وخير
دلـيل عـلى ذلك شـبكـات االعالم الـعربـية
الـتـي تـسـتـلم األخـبـار عـبـر مـراسـلـيـهـا
ـــوجـــودين فـي دونــيـــتـــسك وكـــيـــيف ا
وخـاركوف وعلى احلدود االوكرانية مع

سلوفاكيا وبولندا ورومانيا. 
ـكن لـلـمـشاهـد أن يـحـكم عـلى صدق و
ـراسل الــصـحـفي من خالل مــا يـقـوله ا
الــنــظــر الى قــسـمــات وجــهه كــمــا هـو
ـراسالت حـتى ـراسـلـ وا احلــال مع ا

ولـوغانسك والقرى والقصبات التابعة
ـــديـــنـــة خـــاركـــوف لـــهـــمـــا) مـــرورا 
(خـاركييف بـاللغـة االوكرانيـة) وكييف

وخيرسون ...الخ
واطن أينما نطلق يجابه ا ومن هـذا ا
وجـد مشـكلـة احلصول عـلى معـلومات
ا يجـري على ارض الواقع. صـحيحـة 
فـهناك الكثير من القـنوات التلفزيونية
الــــفــــضـــائــــيــــة ومـــحــــطــــات االذاعـــة
والـتــواصل االجـتـمـاعي (الـفـيـسـبـوك)

يـلـعب االعالم بـكل أنـواعه : الـسـياسي
واالقــتــصـادي والــعـســكـري ..الخ دورا
ـر بها العالم مـهما في االحداث التي 
ـراحل الـتــاريـخـيـة.  وخـيـر في كــافـة ا
مـثال عـلى ذلك في الوقـت احلاضر في
خــــضم أحـــداث األزمــــة الـــروســـيـــة –
ـعـارك احلامـية االوكـرانـية وفي سـير ا
الـوطـيس واجلـارية في داخل األراضي
األوكـرانـيـة ابـتـداءً من مـعـارك حتـريـر
اقــلـيم الـدونـبــاس بـكـامـلـه (دونـيـتـسك

وســيـــاســيــة.  وكــذلـك يــوجــد مــركــزان
آخــران هــمــا: وفي مــقـابــلــة جــرت هـذا
الــيـوم 2022/3/2 مـع عـضـو مــجـلس
الـدوما الروسي أنـتون غوريـلك  وهو
ـعـلـومـات التـابع مـديـر مـركـز مـراقـبـة ا
ـان) الـروسي قـال جملــلس الـدومـا(الـبــر
بــــأنـه تــــوجـــد فـي مــــواقع الــــتــــواصل
االجـتماعي في موسكو ومدن أخرى في
روسـيــا أخـبـار مـدعـومـة بـصـور وأفالم
ة الـصحة الغرض فـيديو مفـبركة وعد
منها نشر البلبلة واالنقسام في مجتمع
روســــيـــا االحتــــاديــــة في هــــذا الـــوقت
الــصــعب . مــشــروع قــانــون مــقــدم الى
ــان) الــروسي مـــجــلس الـــدومــا (الــبـــر
ــعـاقـبــة أي شـخص يـنــشـر مـثل هـذه
ـفبـركة األخـبار والـصور والـفيـديوات ا
ا سبق بالسجن  15 سـنة. وانطالقا 
تــوضـيـحه أعاله تـظــهـر أهـمـيـة االعالم
الصحيح في تقوية اجلبهة الداخلية
ـــر بــــظـــروف صــــعـــبـــة فـي أي بـــلــــد 

وخصوصا في حالة حرب ضروس. 

ـواطـن الـكـاذبـة والـهـدف منـهـا هـو ا
االوكـرانـيـ بـالدرجـة االولى مـدعـومة
بــصـور وأفالم فـيـديـو من زمن احلـرب
ـية االولـى والثـانـيـة ومن احلرب الـعـا
في أفـغانستان وفيـتنام والعراق اثناء
اجـتـياح اجلـيش االمريـكي للـعراق في
ــركــز الـــعــام 2003.وتـــرجــمـــة اسم ا
ـركـز الـثاني بـالـلـغـة العـربـيـة يكـون: ا
والـسبع للعمـليات اخلاصة بالقوات

سلحة األوكرانية. ا
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كـــمــا يـوجــد مــركــز اعالمي آخــر يـبث
Ukr.net بــالـلـغـة األوكــرانـيـة ورمـزه
ـــــيــــر يـــــبث أوامـــــر الـــــرئــــيـس فالد
زيـلـيـنـسـكي  بـتـعـيـ مـحـافـظـ جدد
ألوديــسـا وخـيـرســون  بـاالضـافـة الى
اخــبـار انـتـصـارات اجلـيش االوكـراني
ـــعــــارك ضـــد اجلـــيـش الـــروسي فـي ا
وأخـبار عن الـداخل في مـدينة كـييف 
واعـتقال شـبكات تـخريب داخل كييف.
بـــاإلضــافـــة الى أخـــبــار اقـــتــصـــاديــة

يـعرف مدى صحـة األخبار التي يـنقلها
ـــــــراسالت ــــــراســـــــلــــــ وا هـــــــؤالء ا
ــــوجـــوديـن في مــــوســـكــــو وكــــيـــيف ا
وخــاركــوف ودونـيــتـسك  ومــدن أخـرى
والـذين يعملـون لقناة الـعربية واحلدث
وســكـاي نـيـوز..الخ. وحــتى  أن قـسـمـاً
مـنـهم ال يـتـكـلم الـلـغـة الـروسـيـة والتي
راسلة ـراسل أو ا ا ا هـي ضرورية طا
مـوجودين في بالد يتكلم سكانها اللغة
الـروسية ويـنقلـون أخبارهـا الى جميع
بـقـاع األرض مـعـتمـدين عـلى مـعـرفـتهم

باللغة االنكليزية فقط.
وخــيـر مـثـال عـلـى ذلك أنه  كـان يـوجـد
في كـييف عاصمة أوكـرانيا مركز اعالم
سـلحـة االوكرانيـة يقوم تـابع للـقوات ا
عـلومـات غير لـفقـة وا بـبث األكاذيـب ا
ــضــلــلــة. وقــد قــامت الــصــحـــيــحــة وا
الـقـوات الروسـية بـقصـفه وتدمـيره في
الــــيــــوم األول مـن شــــهــــر آذار/مـــارس
ــــركـــز اجلـــاري 2022. إذ قــــام هـــذا ا
ــعـلـومـات االعالمـي بـبث الـكــثـيـر من ا
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بـــرئــــيـــســـهم. وحـــتـى بـــ االثـــنـــيـــة
االوكــرانـيــة الــروسـيــة بــلـغت نــســبـة
ــئـة . أكــدت االرقـام الـتـأيــيـد له 75بـا
ظاهرة تـوحد الـشعوب أثـناء احلروب
أذ بدا واضحا ان واالزمات اخلارجية
هــنــاك اتــفــاق شــبـه تــام عــلى مــعــظم

واضيع العامة للحرب.  ا
فــفي مــوضــوع تــقــد تــنــازالت الجل
ـئـة رفض حـوالي 80 بـا وقف احلـرب
من االوكــرانـيــ ان يــعــتـرفــوا بــشـبه
جـزيــرة الـقـرم كــأرض روسـيــة مـقـابل
ــئــة وقف احلــرب. كــمــا رفض 70 بــا
منهم تقريبا قبـول فكرة حظر أنضمام
أوكرانـيـا لـلـناتـو مـقـابل وقف احلرب.
ــئـــة  من االوكــرانــيــ بل وان 61 بــا
يـرفــضـون حــتى مـبــدأ سـحب الــنـاتـو
لقواته من الدول احملاددة لروسيا. لذا
سيكون قبـول الرئيس االوكراني لهذه
الــشـروط في مــفــاوضــاته مع روســيـا

باستـطالعات الـرأي العام أسـتطالعاً
هـاتــفـيـاً لــعـيــنـة وطـنــيـة شــامـلـة من
حـــــوالي 1100 أوكــــراني مــــوزعـــ
نــســبــيــا عــلـى كل شــرائح ومــنــاطق
اوكـرانـيـا خـالل الـفـتـرة من 5-1 آذار
ئة  من العـينة اجلاري. أعرب 92 با
عـن رأي مـــــفـــــضل ومـــــفـــــضـل جــــدا

أظهـرت أرقـام أحـدث استـطالع لـلرأي
الـــعـــام االوكــــراني تـــمـــتـع الـــرئـــيس
االوكـراني بــشـعــبـيــة جـارفــة وتـوحـد
الـــشـــعـب االوكـــراني فـي الـــدفـــاع عن

استقالله وخياراته. 
فـقـد أجـرت مـؤسـسـة كـالـوب الـدولـيـة
ـتـخـصـصة ـيـة ا وشـركة ORB الـعا

عــــلى االقـل في الــــوقت صــــعب جـــــدا
ــئـــة من حــيـث ابــدى 98 بـــا الــراهـن
االوكـرانيـ رفـضـهم لـفـكـرة ان يـكون
اي جــــزء مـن أوكــــرانــــيــــا هــــو أرض

. روسية تاريخياً
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ئة  من االوكراني ومع وجود 40 با
ن يـــشـــعـــرون بـــعـــدم االمــان و 43
ن يشعرون بقلق على أمنهم ئة   با
ـئة فقـد كـان طـبـيعـيـاً ان يـقول 61 با
من االوكراني انهم كانوا سيشعرون
بـاالمــان لــو ان دولـتــهم لم تــتـخل عن
ـئة سالحهـا الـنووي. لـذا أبدى 11با
من االوكـرانـيـ رغــبـتـهم في مـغـادرة
الـبالد غــدا لـو اتــيـحت لــهم الــفـرصـة
ئـة  انـهم لـذلك.مع هـذا فـقـد قال 7 بـا
تـــطـــوعـــوا في اجلـــيش لـــلـــدفـــاع عن
ـئـة  رغبـتـهم أوكـرانـيـا وابدى 67 بـا
بــــالـــتـــطــــوع. ويـــبـــدو ان أغــــلـــبـــيـــة
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ـئـة ) يتـوقـعون ان االوكراني (56با
تـــنـــتـــهي احلـــرب قـــبل نـــهـــايـــة هــذا
ــــئة مع ذلــــــــك فـهناك 27 با الشـهر
ن يــتـوقــعــون ان تــدوم أكــثـر من 6

أشهر.
ـوضـوع الوحـيـد الذي ظـهـر فيه أما ا
االنـقسـام واضـحـا فـهـو مـدى رضاهم
نـظمـات الدولـية عمـا فعـلت الـدول وا
جتــاه قــضــيــتــهم. فــفي الــوقت الــذي
ابـــــدت غـــــالـــــبـــــيـــــة مـــــطـــــلـــــقـــــة من
ـــئـــة  عـــلى (75-65 بـــا االوكــرانــيـ
التـوالي) عـدم رضـاهم عمـا فـعـلته كل
فقد من الص والـناتو جتـاه احلرب 
انـقــسـمــوا في رأيـهم جتــاه مـافــعـلـته
ئة  رضاهم أمريكـا حيث ابدى 44 با
ئة عدم رضاهم. كما انقسموا و49 با
في رأيـــهـم جتـــاه االحتـــاد االوربي أذ
ـئة ئـة رضـاهم و 45 بـا ابدى 46 بـا
عدم رضاهم. امـا بريطـانيا فـقد حظي

ـئة ) مـوقـفـهـا بـتأيـيـد واضح (53 بـا
ئة عدم رضا. مقابل 35 با

يـجب الــتـنـبـيه انــنـا كـمــخـتـصـ في
الــرأي الـــعــام نـــؤكــد دومـــاً ان الــرأي
الــعــام حـــســاس جــدا لــلـــمــتــغــيــرات
السياسيـة واالجتماعيـة واالقتصادية
الـكـبرى ألنـه يشـبه لـقـطـة فـوتـغـرافـية
. ومكان مع للحدث في حلظة معـينة
ـكن ان بـالــتـالـي فـان هــذه الـلــقـطــة 
تــتـغــيــر مالمــحـهــا في اي وقـت. لـكن
(وكـما هو مايبـدو لالن ان االوكرانـي
مــتـــوقع) يــبــدون شـــبه مــتـــفــقــ في
آراءهم .وفي الــوقت الـذي قــد يــعـطي
فــيـه هــذا االتـــفــاق قـــوة لــلـــمــفــاوض
االوكراني كـونه يـعـرف ما يـريـده وما
اال انه في ذات الـوقت اليـريـده شـعــبه
ــرونــة الــتي قـد حتــتــاجــهـا ــفـقــده ا يُ
مـفـاوضـات احلـرب والـسالم بـخـاصة

. مع خصم عنيد مثل بوت
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اجلـواب كال  الن الــتـدخل يــكـون عــنـدمـا
تــرغـم هــذه اجلــهــة عــلـى إجــابــة الــطــلب
اخملـالف للقانون وهـذا يقودنا إلى سؤال
اخـر هل كان مـجـلس القـضـاء مجـبـر على
إجـابـة طلب مـكـتب مـجـلس الوزراء? وهل
ــكن تــداركــهــا من لــلــمــكــتب ســطــوة ال 
مـــجــلس الــقـــضــاء األعــلى حـــتى يــرضخ
لـــطـــلـــبه? اجلـــواب بـــالـــتـــأكـــيـــد كال الن
ـنع ذلك فـضالً عن الـدسـتـور والـقــانـون 
قـوة اإلرادة للقـائمـ على شؤون الـقضاء
وعـدم رضـوخهم ألي ضـغط ومن أي جـهة
سـنـاه في مـواقف عـديدة كـانت وهـذا مـا 
مــــنــــذ ان وجــــد الــــقــــضـــاء فـي الــــعـــراق

والشواهد التاريخية واحلاضرة كثيرة.
2- ان مـــكــتب رئــيـس الــوزراء هــو جــهــة
تــنـفــيـذ ومـتــابـعــة أعـمــال رئـيس الـوزراء
ويـعمل حتت امرته وبناء على توجيهاته
كتب ألي جهة سواء كانت فـهل مخاطبة ا
قـضـائـيـة أو تـشـريـعـيـة يـعـد تـدخالً فـاذا
ــكـتب ال ســار األمــر عــلى مــا عـلــيه فــان ا
يـستـطـيع تـسيـيـر أعـمال رئـاسـة الوزراء
وسـيصـيب التـعاون بـ السـلطـان الوهن
ـعـاجلة والـتوقـف. وينـعـدم الـتعـاون في ا

الـــديـــواني 29 في 2020/8/27  وهـــذا
االسـتنـتاج الـذي اصبح امـرأ ملـزماً بـعد
ان قررته اعلى هيئة قضائية في العراق
لـذلك البد من الـوقوف عـلى ذلك وحتلـيله
الن أثـاره ســتـطـال مــراسالت أخـرى بـ
بـ مؤسسات الدولة وسأعرض له على

وفق االتي:
1- ان الــــتـــدخل في أي عــــمل ال يـــقـــرره
القـانون  يـعتبـر فعالً مخـالفاً يـستوجب
صـــده ومـــنــعـه لـــكن كـــيف يـــكـــون هــذا
الـتدخـل وباي شـكل  فـهل مجـرد الـطلب
من أي جـهــة يـشــكل تـدخال فـي عـمــلـهـا?

احملـكـمـة االحتـاديـة الـعلـيـا تـوصـلت الى
نـتيجة مفادها بـان (مفاحتة مكتب رئيس
الـوزراء جمللس الـقضـاء األعـلى بتـسمـية
قـاضٍ ونــائب مــدعي عـام لإلشــراف عـلى
إجـراءات التـحـقيق يـعـتبـر أخالالً جـسيم
ــبـدأ ــبــدأ الــفــصل بــ الــســلــطــات و
اسـتقالل الـقضـاء) وعلى وفق ما ورد في
الـنــتـيـجـة الـثـانـيــة الـتي تـوصـلت الـيـهـا
احملـكمـة االحتـاديـة الـعـليـا في الـصـفـحة
اخلــــــامــــــســــــة مـن قــــــرارهــــــا الــــــعــــــدد
169/احتـــــاديــــة/2021 في 2022/3/2
الـــذي قـــضـى بـــعـــدم دســــتـــوريـــة األمـــر

كـلفـة بالنـظر في التـحقـيقـية الـقضـائيـة ا
ــعــروضــة من قــبل الــلــجــنـة الــقــضــايـا ا
ــوجب األمــر ــشــكــلــة  الــتــحــقــيــقــيـــة ا
ــرقم (29) في 2020/8/27 الـــديــوانـي ا
ـوقــوفــ عــلى ذمـة الــتــحــقـيق بــزيــارة ا
لالطالع عـلى حـالـتـهم الـصـحـيـة وظروف
ــركـز تــوقــيـفــهم. وعــلى وفق مــا نــشـره ا
اإلعالمي جملـلس الـقـضـاء األعـلى بـتـاريخ
2020/10/15 وهــذا دلـــيـل عــلـى قـــبــول
مـجـلس الـقـضـاء االعـلى وعـدم اعتـراضه.
من خالل مـا تــقـدم أرى ان تـلك الـنــتـيـجـة
الـثـانـيـة من الـنـتـائج الـتي وصـلت الـيـهـا
احملـكمة االحتاديـة العلـيا والتي كانت من
أســبـــاب احلــكم بـــعــدم دســتـــوريــة االمــر
الــديـواني 29 لم تــتـنـفق مـع واقع الـعـمل
الـيومـي للـجـنـة وجمللس الـقـضـاء األعلى
الن الـتـسلـيم بـهـا سـيـؤدي إلى ثـلم الـثـقة
الذ بـقـضـائــنـا الـذي نـعــتـز به ألنه هـو ا
األخـيــر لـلــمـواطن ويــجب ان يـكــون سـداً
واقـيـا من تـغول الـسـلـطـة أي كـان نـوعـها

واطن. جتاه ا
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كلفة بنظر قضايا التحقيقية القضائية ا
وجب األمر ـشكلة  اللـجنة التحـقيقية ا
الــديـواني (29)  في 2020/8/27 وكــان
رئـيس احملكمة االحتـادية العلـيا حاضراً
في حـينه بـوصفـة رئيس هـيئـة اإلشراف
الـقـضائي  فـاذا كـان طـلب مـكـتب رئيس
الــوزراء تــدخالً في عــمل الــقــضــاء فــهل
ـكن لـنـا ان نــتـصـور ان هـذا احلـضـور
من قـيادات الـقضـاء العـراقي لم يلـتفـتوا
الـيه? بل على الـعكس كـان مدافـعاً عـنها
ركز اإلعالمي بـدليل اخلبـر الذي نشـره ا
جملـــلس الــــقـــضـــاء األعـــلى فـي مـــوقـــعه
اإللـكـتـروني بـتاريخ 2020/10/19 جـاء
ـوقـوف تـهـم ا فـيه االتي (بان كـافـة ا
عـلى ذمـة الـتـحـقـيق في قـضـايـا الـلـجـنة
ـوجـب األمـر ــشــكــلــة  الــتــحــقـيــقــيــة ا
الـديواني رقم (29)  الـلقاء بهم أما من
قـبل ذويهم أو محامـيهم بإشراف الـهيئة
الـــقـــضــائـــيــة اخملـــتــصـــة بـــالــنـــظــر في
قـضـايـاهم" مــبـيـنـا أن "ذلـك يـعـد سـيـاق
) كـما وقـوف عـمل ثابت يـشمل جـمـيع ا
ان مــجــلس الــقــضــاء األعــلى ســبق وان
أوعـز إلى عضو االدعـاء العام في الـهيئة

ألي امر كان.
3- هل اعـلن مــجـلس الـقــضـاء األعـلى ان
ـفـاحتـة تـعـد تـدخالً وهل طـلب من تـلك ا
احملـكمـة االحتـادية الـعـليـا ان تـتدخل الن
األمــــر يــــعــــد تــــدخـالً في مــــهـــــامه? وهل
اسـتمـعت احملـكمـة إلى رأي اجمللس بـهذا
الـصدد? ام إنها اسـتنتجت ذلك من خالل
ـدعي الـذي له مصـلـحـة في الـغاء ادعـاء ا

تلك اللجنة التحقيقية.
WO UO  WM'

ـعلـنة عـبر موقـع مجلس 4- ان الـوقائع ا
ـجـمـلـهـا تشـيـر إلى ان الـقـضـاء األعـلى 
مـجلس القضـاء األعلى كان داعم ومراقب
لعـمل اللجـنة عبـر الهيئـة القضـائية التي
شـكلهـا لهـذا الغـرض ومن هذه الـشواهد
لــقـــاء رئــيـس مــجــلـس الــقــضـــاء األعــلى
بـتاريخ 12/9/ 2020مع رئـيس وأعضاء
ُـشـكـلـة لالطالع عـلى الـلـجنـة الـنـيـابـيـة ا
وجب ُشكلة  أعمـال اللجنة التحقـيقية ا
األمـــر الـــديـــواني (29) في 2020/8/27
ووبـحضـور رئـيس االدعاء الـعـام ورئيس
هــيــئـــة اإلشــراف الــقــضـــائي والــقــضــاة
وعـضـو االدعـاء الــعـام وأعـضـاء الــهـيـئـة

Íu u*« ÊU{Ë— r U

بغداد
رقم (2621) في 22 شباط 2022  الذي ناسبة صدور قرار مجلس األمن الدوليّ ا
ـوجب الـفصل الـسابـع. نقـدم مقـترح أكـد على ايـفاء الـعـراق جمـيع التـزامـاته الدولـيَّة 
تزوجـ الشباب قطـعة ارض تسجل بإسم وازنة احلـالية هو منح اخلـريج ا ضمن ا
( الزوج والـزوجة)  وقـرضا قـيمته ( 40)  ملـيون ديـنار بـإسم كل زوج وزوجة ل (80)
الف نـسمـة  لبـنـاء بيت كـذلك قرضـا قيـمته ( 35) ملـيون ديـنار لـكل خريج وخـريجة  لـ
(40) الف نـســمـة لـتـأسـيس (مــشـاريع صـغـيــرة) في مـجـاالت مـتـعــددة مـنـهـا الـزراعـة
والصـنـاعة (الـهانـد ميـد) والـتجـارة والسـياحـة وغـيرهـا للـعيـش الكـر ...في احملصـلة
شـروع حقق هـدفه بتوفـير سكن لـ ( 40) الف شـابة و (40) الف شاب سيكـون هذا ا
متـزوج كـذلك توفـير فـرص عمل ل(ـ 40) الـف خريج وخـريجـة بشـكل سنـوي  بعـيدا
ستفيد ( 120)  الف نسـمة يتكرر بشكل عن نفق التـعي وشبح االيجار .هذا الـعدد ا
سنـوي لـو كـان مـبـلغ الـتـسديـد لـتـعـويض الـكـويت هـو أقل من قـيـمة ( 2 ) مـلـيار دوالر
شـروع لـو يسـتـمر بـشـكل مسـتـمر لـسـنوات قـادمـة يتم سـنـويا عـلى أقل تـقديـر وهـذا ا

القضاء على البطالة وأزمة السكن بشكل ملحوظ . 
شـاريع تنميـة للمجـتمع العراقي قـدمتها سـابقا منـها  "تقسيم وهنـالك مقترحات مـهمة 
الدوام الـرسمي لـثالث مراحل" و "الـتـاكسي الـنهـري" واستـخدام "الـدراجات الـهوائـية"
ثـالي" و مشـروع "الكـهرباء روريـة  كذلك بـرنامج "الـسائق ا إلمتـصاص اإلخـتناقـات ا
البـديلة" مـن خالل الطـاقة الشـمسـية والـرياح و مـشروع "بـناء سـد"  في جنـوب العراق

ياه الصاحلة للزراعة بدال من رميها في البحر . الستثمار ا
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أكد رئيس احتـاد الشطرجن العـراقي ظافر عبد االميـر اجلبوري انطالق بطـولة العرب للـشباب والناشـئ للعبة في
الـعاصمة بغـداد للفترة من 18-9 آذار اجلـاري. وتشارك في الـبطولة 14 دولـة عربية وهي مـصر اجلزائر تونس
لـيبيـا موريـتانـيا الصـومال جـيبوتي سـوريا فـلسطـ لبـنان اليـمن عمـان البـحرين العـراق وبحـضور رئيس
لعلـة. واضاف اجلبوري ان الـبطولة تـعود مجدداً الى الـعاصمة احلـبيبة االحتاد العـربي للشطـرجن الشيخ سعـود ا
بـغداد بعـد انقطاع دام 21 عاماً في اسـتضافـة اخر بطـولة عربـية للـعبة مـبينـا ان البطـولة تقـام جوالتهـا في فندق
نصـور الدولي وفق النظام الدولي السويسري بواقـع سبع جوالت وسيشارك في البطولة اكثر من 90 العباً اناثاً ا
وذكوراً وللفئات العمرية 14/16/18/20. وب أن الـبطولة والول مرة ستنقل اون الين على النت لكل دول العالم

وتعتبر البطولة معترف بها من قبل االحتاد الدولي للشطرجن .
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ـــبــيــة أكــد رئــيـس الــلــجـــنــة األو
الوطنية العراقية رعد حمودي ان
الـوضع العـام للـبلـد بعـد التـغيـير
الــكـــبـــيــر في 2003 أثّـــر بـــشــكل
ــــــعــــــطى واضـح في تــــــدهــــــور ا
الـــريــاضـي الــعـــراقي مـــيـــدانـــيــاً

ياً. وإكاد
W —«u  …Ëb

جــاء ذلك في مــحــاضــرة مــوجــزة
ألـقــاهــا حـمــودي خالل حــضـوره
الـنـدوة احلـواريـة الــتي أقـامـتـهـا
كــلـيــة الـتــربـيــة الـبــدنـيــة وعـلـوم
الـريـاضـة فـيـجـول لـبـحـوث طـلـبة
الـدراسـات الـعـلـيـا والـذي نـظـمته
ــؤتـمــرات في الــكــلــيــة بــصــالــة ا

اجلامعة.
وقــــال حــــمــــودي ان الــــريــــاضــــة
بـتـعـريـفـهـا األول ثـيـمـة جتمع وال
تـفـرّق لـذا فـهي حتـتـاج بل تـبـنى
أصالً بـتكـاتف اجلـمـيع إذا أردنا

صـــنــاعـــة ريـــاضــة نـــفـــخــر بـــهــا
تقدم. وننافس العالم ا

ومـــضى حـــمـــودي لـــلـــقـــول بـــان
ريـاضــة االجنــاز الـعــالي حتــتـاج
حــتــمــاً الى بــنى حتــتــيــة عــالــيـة
واصفات وتخطيط ستراتيجي ا
رصـــ ومـــال يالئـم مـــا يــنـــفـــقه
اآلخـرون لــتـحـقـيق أوسـمـتـهم في
ـــبــــيــــة الـــدولــــيـــة الــــدورات األو
والقارية مستطرداً ان ذلك نكرره
بــاســتــمــرار لــكــنــنــا نــدرك دومــاً
ـتـيـسـر مـسـؤولــيـتـنـا بـالـعــمل بـا
الذي يجـعلنا نـستمر لـكنه اليلبي
طمـوحات رياضـيينـا وجماهـيرنا

وأمنياتنا الشخصية.
وأضاف حمودي قائالً ان ما تقدم
يـفــرض عــلــيــنــا جــمــيــعـاً وبــكل
مفاصل الدولة العراقية ان نعمل
ــشــهــد تــضــامــني لــتــأمــ مــا
نصبـو إليه وان األمر يـحتاج الى
عـطيات موضوعية صبر طويل 

ومبررات ماثلـة عند أع اجلميع
ــــراقـــــبــــ ـــــتــــابـــــعـــــ وا من ا
ـســؤولـ مــؤكـداً ان حتــقـيق وا
ــبــيــاً نــتــاج جلــهــد األوســـمــة أو
ـبـيـة الـدولـة ولــيس الـلـجـنــة األو

فردها.
مـن جــــهـــــته أثـــــنى وكـــــيل وزارة
الـتـربـيـة والتـعـلـيم فالح الـقـيسي
عـــلـى مــا قـــاله حـــمـــودي بـــصــدد
تـداعي عـمـوم مـفاصـل االبداع في
الـــعــراق مــضــيـــفــاً ان الــريــاضــة
ـدرســيـة في الـعـراق تـأثـرت هي ا
ـا مر به البلد من األخرى كثيراً 
ظـروف صعـبة أضـعفت الـتواصل
اجملـــتــمــعي وبــالــتـــالي تــشــكــلت
معوقات كثيـرة عصفت بالرياضة
ــــدرســــيـــة الــــتي تــــعــــد أحـــدى ا
ــهـــمــة في صـــنــاعــة احلــلــقـــات ا

الرياضي االبطال.
وأضــاف الــقـيــسـي ان الــضـرورة
قبلة تقتضي ان تولي احلـكومة ا

إهـتمـاماً كـبيـراً بالـفئـات العـمرية
التي نسـتطيع من خاللهـا تشكيل
مـنتـخـبات وأنـديـة تالئم إمكـانات

الشباب العراقي.
وأبى الـقيـسي أسـفه الشـديد إزاء
ـتـدنـيـة لـلـريـاضة نـظـرة الـدولـة ا
مـؤكــداً ان هــذا أسـهـم بـاضــعـاف
الــريــاضــة بــشــكل عــام وأدى الى
تـهمـيش درس التـربيـة الريـاضية
الـذي كـان في الـسـابق ذو أهـمـيـة
كــبــيـرة عــلى الــعــكس تــمــامـاً في

وقتنا احلالي.
ومن جـــانــبه اكـــد عـــمــيـــد كــلـــيــة
الـتربـية الـبدنـية وعـلوم الـرياضة
بـجـامـعـة بـغـداد الـدكـتـور صـبـاح
قـاسـم ان وضع الـريـاضـة تـدهـور
اضي إذ كـثيـراً مقـارنـة بالـزمن ا
أصبحنا نعاني كثيراً كتدريسي
فـي احلـــصــول عـــلـى ريـــاضـــيــ
حـقـيـقـيـ وذلك نـتـيـجـة الـظروف
الصـعـبـة الـتي عـانى مـنـهـا الـبـلد

مـستـويـات عـاليـة وفي نـتـائج افضل
مـن الـــزوراء فـي الـــفـــتــــرة االخـــيـــرة
ويكون مستعد المرين حيث تعويض
خــــســـارة الــــطالب واإلجـــهــــاز عـــلى
ـوسم عبر الزوراء لـتحـقيق نـتيـجة ا
اسـتــغالل حـالـة الــتـراخي واالحـبـاط
لـلـضـيـوف و اهـمـيـة حتـقـيق الـعودة
السريـعة للـتوازن عبـر بوابة الزوراء
احملـــبـــطـــة والــتـي زادت من اطـــمــاع
نافس وسيكون امام مهمة ليست ا
بــالـسـهــلـة ومــتـوقع ان تــكـون خـارج
تـــقــديــرات اويــشــيــو الن الــكــهــربــاء
مـتـحـفـز لــلـنـتـيـجـة في ان تـاتي عـلى
الـزوراء واالنــتـقـال الى مــكـان افـضل

في الترتيب.
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وكـلــمـا يـريــد ان يـقـوم به الــصـنـاعـة
وقف الـعودة لـلسـير في رابع عشـر ا
طــريق الــنـتــائج بــعــد خـمــسـة ادوار
بـدون فــوز واسـتــمـر حتت ضـغــطـهـا
واالنـشــغـال في االبـتـعــاد عن مـوقـعه
ــهـدد  والــعــودة لـلــمـنــافـســة وهـذا ا
يـتـوقف بـحـسم مـهـمـة ضـيـفه الـكـرخ
االخـر البـاحث عن أي مـنـفـذ يؤمن له
اخلـروج من مـنـــــــــطـقـة الـهـبـوط ما
يـدعو لـلـتـعـامل بحـذر شــــــــديـد مرة
ثـــالـــثـــة تـــوالـــيـــا بــــــــــعـــدمـــا فـــرط
ـتــنـاول أهال بـــــــــفــوزين كـانــا في ا
عنهـما اخر وقـتهمـا  امام الوســـــــط
فـي الــنـــجف وحــســـرة الــتـــعــادل مع
اجلـوية في الـوقــــــت الـبـديل الـلـت
كــــادا ان يـــــغــــبـــــرا شيءمـن االمــــور
ــر بــهــا االصــفــر الـــصــعــبــة الــتـي 
الـســاعي لـلــخـروج من اســوء مـواقع

البطولة.
¡UF —ô« U —U  

وتستكمل غد األربعاء مباريات الدور
ـــذكــور بــاقـــامــة خــمـس مــبــاريــات ا
عـــــــــنــدمــا يــلـتــقي الــطالب واربــيل
والـــديـــوانــيـــة ونــفــــــــــط الــبـــصــرة
واالمــــانــــة والـــوسـط والـــنــــــــــــجف
ــيــنــاء وكــانت وزاخــو واجلــويـــة وا
ـاضــيــة شــهـدت تــغــيـرات اجلــولــة ا
واضـــــحـــــة في عــــــــــــدد من مـــــواقع
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اعلن االحتـاد الـعراقي لـلجـوجـيتـسو
والـسـامــبـو والـكـوراش عـن اخـتـتـام
بــطـــولــة أنـــديــة الــعـــراق لــلـــشــبــاب
تقدم لـلجوجيـتسو.وقال رئيس وا
االحتـاد مـخـلص حـسن في تـصـريح
صحفي ان البطولـة اقيمت على قاعة
ــصـارعــة في مــجـمع مــلـعب احتـاد ا
الشعب الدولي ببغداد لفئتي الشباب
ـــشــاركــة 15 نـــاديــاً ــتـــقــدمــ  وا
.وبــ ان الــهـدف مـن إقــامـة عــراقــيــاً
البطولة هو اخـتيار الفائزين االوائل
لـتـمــثـيل الــعـراق في االسـتــحـقـاقـات
قبلة واولها بطولة آسيا اخلارجية ا
لــلــجـــوجــيــتــســو الـــتي ســتــقــام في
الـبـحـرين لـلـفتـرة من 27 اذار مايس

ستنصرية d{U…∫ حمودي يلقي محاضرة في اجلامعة ا

فور اعالن الـتشكيلة الوزارية للكاظمـي ومنح حقيبة وزارة الشباب والرياضة
ـعـروفـة عـدنـان درجـال وهـو اول وزير ريـاضي في لـلـشـخـصـيـة الريـاضـيـة ا
نـصب كـتـبت في (الـزمـان) وقلت ان تـاريخ الـوزارات الـعـراقيـة يـشـغل هـذا ا
ـفروض عـلى الـعراق انـتـهى وكان رئـيس الـوزراء الكـاظمي احلظـر الكـروي ا
ـهم جلمـاهـير الـعراق وقـبله لف ا سـنـدا حقـيقـيا لـلـكابـ درجال من خـالل ا
ـلف خـلـيجي 25 وكـانت اللـقـاءات والـزيارات بـرئـيس الـوزراء لدول الـتـحرك 
ـكـوكـية لـلـكـاب درجـال في دول اخلـلـيج اثـمرت اخلـلـيج الـعربـي واجلوالت ا
موافـقة دول اخللـيج على تنـظيم بطـولة اخللـيج في البصـرة وكسب االصوات
العب الـعـراقـيـة وكـيف اخلـلـيـجـيـة لــدعم الـعـراق في مـلف رفع احلـظــر عن ا
شهـدت البصرة اللقاءات التاريخية ب السعودية والعراق والكويت والعراق
ــتـعــددة مع رئـيس وجنح درجـال بــامـتــيـاز مـن خالل الـزيــارات والـلــقـاءات ا
االحتـاد الــدولي واالسـيـوي االثـر في دعم رفع احلــظـر الـذي طـال انـتـظـارهم
رغم ان بعـض االصوات الزالت تـشكك بـهـذا القـرار وتعـرض وثـائق مسـربة

دينة العاصمة بغداد. بعدم رفع احلظر بل هو رفع عن ملعب ا
ـباريات وحتى ان كـان هذا االمر يـعد مـكسـبا كـبيـرا للـعاصـمة السـتضـافة ا
شرف في الدولـية ولالمانة يـحسب لعبـد احلس عبـطان طيب الذكـر الدور ا
العب الـعـراق الـتي تـضاهي مالعب دول ـلف وتـهيـئـة الـبنـى التـحـتـية  هـذا ا
ديـنه في ـدينـة الـريـاضـيـة في الـبـصـرة ومـلعـب ا ـنطـقـة واخـتـيـار مـلـعـبي ا ا
العـاصمة بغداد من افضل عـشرة مالعب في العالم واستعـان عبطان ببعض
رحوم احمد راضي لـغرض التواصل مع جنوم الـكرة مثال حـس سعيـد وا
االحتاد االسـيوي الـدولي وشـكل فريـق عمل لـهذا الـغـرض في ح مـايـفتـقر
ستـويات في ح استغل اليه عـبطان انذاك الدعـم الدبلوماسي عـلى اعلى ا
ـعـروف عنـهـا في االحتاد درجال دعم رئـيس الـوزراء وعالقـاته الشـخـصـية ا
ا مهد الطريق للتواصل وعرض صورة طيبة عن العراق الدولي واالسـيوي 
كانت افـراح اجلمـاهيـر الـعراقـية كـبيـرة العالن االحتـاد الدولي اقـامة مـباراة
دينة انتصـارا بحد ذاته وهو البوابة باذن الله العـراق واالمارات في ملعب ا

فروضة منذ عشرين عاما. في رفع احلظر الكلي عن مالعب العراق ا
دعـوات جـمـاهيـريـة لدعم االحتـاد الـعـراقي لكـرة الـقدم مـن اجل جناح تـنـظيم
مـبــاراة الــعـراق واالمــارات فـرحــتي التــوصف كــانت اكـبــر من رفع احلــظـر
موافـقة االشقاء باالمارات في اللعب في بـغداد السالم واالخوة وليس غريبا
ــطـــلــوب من عــلى االشـــقــاء فـي دعم الــعـــراق ورفع احلــظـــر الــكــروي عـــنه ا
جـمـاهيـرنـا الـوفيـة ان تـكـون مبـاراة الـعـراق واالمارات كـرنـفـاال كرويـا اخـويا

نبهر به شعوب العالم على ان شعب العراق يحب احلياة ويعشق السالم .
دعوة زمـليـنـا هشـام محـمد فـي برنـامجه الـنـاجح وقت اضافي لـدعم االحتاد
العـراقي لكرة القـدم من كل اجلهات احلكـومية والشـعبية واالعالمـية تستحق

التقدير وان نكون يدا بيد من اجل سمعة العراق ورفع اسمه عاليا.
 حتـيـة لـدعـوة زمـيـلـنـا عـبـر الـعـراقـيـة الـريـاضـيـة الـتي
باراة سيكون لها شأن كبير في دعم وجناح هذه ا
و اهال بـاهل الكرم االمـارات اهل احملبة واالخوة
فـي دار الـسالم ســنــحـمـل االعالم مـعــا ونــهـتف
حي الـله االمارات واهلـها نـعم لكرنـفال كـبير في
دينة ليكون انتصاراً اخر لدار السالم. ملعب ا

Í—Ëœ∫ تعادل السماوة والبحري في دوري الدرجة االولى
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الى حـدود بـعـيـدة حـاجـة الـبـلـد
ورياضته.

الحظ كننا الـتعميم لكن ا ال 
بأن مـستوى الـتحصـيل وكفاءة
نـتج بدأت تـضعف خـصوصاً ا
وأن بــعــضــهـــا قــد حتــوّلت إلى
أهـلــيـة جتـاريــة ربـحـيــة صِـرفـة
بــســـبب نـــظـــام اخلــصـــخـــصــة
ُـراقـبـة ُـصـاحب في ا والـوهن ا
وفي جــدّيــة تــقــيـــيم الــعــمــلــيــة
الـــعــلــمـــيــة ومــســـتــوجــبـــاتــهــا
ـــــطـــــلـــــوبـــــة فـي الـــــتـــــأهـــــيل ا

ي.  األكاد
هــذا الـوضع مــهَّــدَ الى تــغــلـغل
وتسـلّط مزاجي خـصوصـاً تلك
ُـــــتـــــحـــــــــــــكّـــــمـــــة بـــــأمـــــوال ا
ـشــــــــــروع الــتــجــاري وجـرّه ا
إلـى مـنـزلــقـات واجــتــــــــهـادات
(فـــــــــرديّــــــــة) بـــــــــعـــــــــيـــــــــدة عن
مـــســـتـــوجــــبــــــــــات الـــتـــكـــامل

ي والعلمي. والتأهيل األكاد
إن مــوضـوع الـدراسـات الـعـلـيـا
واحلــــصــــول عــــلى الــــلـــــــــــقب
الــعــلــمي أمــسـى في بــعض من
هـذه اجلـامـعـات وسـيـلـة سـهـلـة
ّن جلـأ ويــلـجـأ الــيـهــا بـعض 
يـــــبــــــــــــحث عـن (جـــــاه) أو عن
واجـــهــة افــتـــقــدهــا فـي حــيــاته
ــنـصـرمـة. كــذلك دفـعت بـعض ا
من السـياسيـ لالنخراط فـيها
من أجـل الـــــلــــــقـب الـــــعــــــلــــــمي
ـوقع الـضـروري بـعـد احـتالله ا

الـعـلـيـا ونـوعـيّـتـهـا نصـيـبـاً من
هذه الـتأثيـرات السـلبيّـة بسبب
ـفـروضـة وصـعـوبـة ـقـاطـعـة ا ا
الـسـفـر وضُـعف الـتـجـهـيـز ومـا
يـــــتـــــقــــــرّر من أمـــــوال مـن أجل
الــــبــــحـث أو احلــــصـــــول عــــلى
ــطــلــوبـة ـصــادر الــعــلــمــيــة ا ا
خصوصاً وإن السلطات حينها
بـدأت تـمـنع رسـمــيـاً اسـتـخـدام
االطــبـــاق اللــتــقـــاط ومــتـــابــعــة
الـــفـــضـــائــيـــات األجـــنـــبـــيــة أو
االرتـــبـــاط بـــوســـائـل االتـــصــال
(االنـتـرنت) كـما يـحـصل الـيوم.
ولم يــشـــمل ذلك حــيـــنــهــا والى
ــــؤثـــرة ــــؤذيـــة وا حـــدودهــــا ا
ّـا جــامـعـات إقـلـيم كـردسـتـان 
ســـــهّل لـــــبـــــعـض الـــــكـــــفــــاءات
واخلـبـرات الـعـراقـيـة من بـغداد
وغـــيــر بــغــداد لــلـــمــشــاركــة في
تـــقــد احملـــاضـــرات فــيـــهــا أو
اإلشراف على الـدراسات العـليا
ـــذكـــورة في فـي اجلـــامـــعــــات ا

اإلقليم.
بـعـد سـقـوط الـنـظـام عام 2003
ــمـنـوعـات وزوال مُــجـمل هـذه ا
تـواصل في إعداد والتـصاعـد ا
اجلـامعـات وكلـيّاتـها في جـميع
محافظات الـعراق برزت ظاهرة
غـــريــبـــة أخـــرى هـي الـــســـمــاح
لـــتــــأســـيـس عـــدداً كـــبــــيـــراً من
الــكــلــيــات األهــلــيّــة (لــلــتــربــيـة
البـدنيـة وعلـوم الريـاضة) فاقت

تــــخـــــريج وجــــبــــات مــــؤهّــــلــــة
ـــيّــاً عُــدَّتْ (بــاعــتــقــادي) أكــاد
ّــــا أنـــتـــجــــته هـــذه األحـــسن 
الـدراسـات الــعـلـيــا من كـفـاءات
وظّـفت بنـجاح طـيّب في مُـجمل
حـــقـــول ودوائـــر ومـــؤسّـــســات
الـريـاضة في الـعـراق بـاختالف
مـســمّـيــاتـهـا مــنـهــا عـدد طـيب
كـأسـاتـذة ومـعيـدين في الـكـلـية
مـوضـوعة الـبـحث كـذلك تـمكّن
بـــــــــعـض خــــــــــريــــــــــجي دورات
ـــاجــــســـتـــيــــر هـــؤالء إكـــمـــال ا
الدراسة لـلحصـول على شهادة
الـدكــتـوراه سـواء في جـامـعـات
خارج العراق أو في اجلامعات

العراقية الحقاً. 
واســتــمــرّت عــمــلــيــة الــتــأهــيل
ـــنــوال ي هـــذه عـــلى ا األكـــاد
الـــــطـــــيّب فـي اجلـــــامـــــعـــــتـــــ
الــــــرســــــمــــــيــــــتــــــ (بــــــغــــــداد
ستنصرية). كما صاحب كل وا
ــشــاركــة في ذلك الـــتــنــظــيـم وا
ؤتـمرات السـنوية العـديد من ا
ــســتــويـات والــعــلــمــيــة عــلـى ا
احملــلــيــة والــعـربــيــة وأحــيــانـاً

الدولية.
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ومـــثـــلـــمــــا تـــعـــرّض اجملـــتـــمع
الـعراقي إجـماالً إلى الـتأثـيرات
السـلبـية الـتي سبّـبهـا احلصار
الـظــالم الــذي فـرض عــلــيه عـام
ـسـتـوى الـدراسات 1990 كـان 
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برل

الـوظـيـفي (الـكبـيـر) ولـيس قـبله
أو حتضيراً له!
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ـكن مالحظـته من نـتـاجات مـا 
الــدراســات الــعـلــيــا في كــلــيـات
التربـية البـدنية وجامـعاتها في

العراق ما يلي:
1- إن الــــعــــديــــد من خــــريــــجي
الـدراســات هـذه ظــلّـوا بـعــيـدين
ساهمة في العمل وتقد عن ا
خبراتـهم في حقـول ومؤسّسات
الـــريـــاضـــة األخـــرى كـــاألنـــديــة
واالحتـــادات الــريـــاضـــيــة كـــمــا

تستوجب األوضاع القائمة.
2- أن أغـــــــــــــــلــب األطـــــــــــــــاريـح
ُـقـدّمـة في الـكـلـيات والـرسـائل ا
هـذه ظــلّت حـبـيـسـة األدراج ولم
تـعطِ أي تأثـيرات بـاالنتـقال الى
الواقع الـرياضي في مـؤسّساته

. عمليّاً
3- هــنــاك مـــزاجــيّــة بــايــنــة في
انــتـقــاء وتـســمـيــة مـوضــوعـات
الــرســـائل هــذه ومــضــامــيــنــهــا
(الـــعـــلــمـــيـــة) وبــشـــكل يـــغـــايــر
ـياً ـعمـول بـهـا عـا تـطـلّـبـات ا ا
ي. في التأهيل العلمي األكاد
4- أن بــــــعـض تــــــســـــــمــــــيــــــات
واضـيع اخملتـارة لالطروحات ا
فـــيـــهــا تـــنـــاقض ال يـــتــواءم مع
مـســتـوجــبـات الــبـحث الــعـلـمي
ومـــــتـــــطـــــلّـــــبـــــاته والـى حــــدود

مضحكة أحياناً مع األسف.

الرياضية (هكذا كانت تسميتها
ولـغـايـة عام  2015حـيث عُدّلت
الــتـسـمــيـة الى "كــلـيــة الـتــربـيـة
الـــبــدنـــيـــة وعـــلــوم الـــريـــاضــة"
الـقــائـمــة حـالـيــاً بـدأت عـمــلـيّـة
تــــأهــــيـل الــــوجــــبـــــة األولى من
قـبول ـتقدّمـ وا خريـجيـها ا
ـاجـسـتـيـر لاللـتـحـاق بـدراسـة ا
فــيـهــا وفــقـاً لــضــوابط وشـروط
ومــواصـفــات عــلـمــيــة ونـوعــيـة
مــســـتــوفــيــة الى حــدود طــيــبــة
لـــتــأمـــ مـــوجــبـــات الـــتـــأهــيل
ي يــصـاحب الـعــلــمي واألكــاد
ذلك كـفاءات وخـبـرات تدريـسـية
وبحثية مشرفة سواء العراقية
مــــنــــهــــا من الــــذين ســــبق وأن
ـيـاً في جـامـعـات تــأهّـلـوا أكـاد
دول أجنـبية أو غـير عـراقية من
ذكورة أو العـامل في الـكليـة ا
ـنتـدبـ لهـذا الـغرض أثـمرت ا
هــــــــــذه الـــــــــدورات (األولـى) عن

تلك معلـوم بأن بلد كالـعراق 
ومـنـذ أمد خـزينـاً عـلمـيـاً هائالً
ـؤهّـلـة مـن كـفـاءات الـريـاضـة ا
ــيّـاً بـشـكل يـفـوق أي من أكـاد
ــنـطــقـة قــيـاســاً بـعـدد بــلـدان ا
سكّانه. كـذلك فإن عدد الـكليّات
ـعـاهـد الـريــاضـيـة الـقـائـمـة وا
والـعامـلة فـيه تفـوق نظـيراتـها
عــــــــدداً فـي أغـــــــــلـب أو فـي كل
الدول الـعربيـة واحمليـطة. هذه
احلــــقــــيـــقــــة تــــوجـب مــــعــــهـــا
الـتــسـاؤل: “هل أعـطـت نـتـائج
كل هـذه الـدراسـات ورسـائـلـهـا
ومعـيدهـا وكلـيّاتهـا واقسـامها
دفـعـاً أو دعـمـاً إيــجـابـيـاً نـحـو
الـــتـــطـــوّر لـــريـــاضـــة الـــعـــراق
تحـقّقة على أرض ونتائـجها ا

الواقع العلمي"?
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منـذ مـطـلع سـبـعـيـنـيّـات الـقرن
ـنـصرم بـدأ في كـليـة الـتربـية ا

قد ال تتحمّل الـكليات وإداراتها
اجلــــامـــعــــيــــة نــــتـــيــــجــــة هـــذه
الحظات بـشكل كلي لكن ذلك ا
ال يلغي وجـوب التذكـير ببعض
ـكن أن حتـدّ الحـظـات الـتي  ا
ذكورة. من تأثيـرات الظواهـر ا
ثـال ال احلصـر ما عـلى سبـيل ا

يلي:
1- يـــــركــــز أو تـــــضـــــاف مــــادة
تــدريـس خــاصّــة في الـــكــلــيّــات
ُـصـطـلح ـوضـوعـة "ا ــذكـورة  ا
العـلمي وتوظـيفاته" وأن تُـجهّز
مكـتبـاتها بـالكـافي من مصادره

العلميّة وبأكثر من لغة.
ـوافـقة عـلى قـيام 2- أن تُـقرَن ا
الـباحث بـالتـحضـير ألطـروحته
مـع طـــلب جــــهـــة أو مـــؤسّـــســـة
خارج الكلية كوزارة الشباب أو
ية أو بية أو البارا اللجنة األو
أحــد االحتـادات الـريــاضـيـة. إن
مثل هذا اإلجراء يُقرّب الرسائل
وما تـتضـمّنه من مـقتـرحات من
الــــواقع الــــعــــمــــلي الــــــــــقــــائم
ـرّ عـبـر مـوافـقـات شـريـطـة أن 
وتنـسيق وإشراف جلـنة علـمية
مـشـــــــتـركة ومـتـخصّـصة لـهذا

الغرض.
3- أخــيـــراً ولــيـس آخــراً نــرى
بـــأن مــســألــة اخـــتــيــار عــنــوان
االطـــروحـــة ومـــنـــهج إعـــدادهــا
ـــــرّ عــــبـــــر شــــروط يــــجـب أن 
وضــوابط مـــعــرفــة تـــؤمّن عــلى

األقـل فـائـدتـهـا عـمـلـيـاً عـدا ذلك
ســـــتـــــتـــــحــــــوّل مُـــــجـــــمل هـــــذه
األطروحات ونتائجها واجلهود
ــبـذولـة إلعـدادهــا الى وسـيـلـة ا
(لـلـوجاهـة الـعاطـلـة) والى مادّة
ال تـقـدّم وال تــؤخّـر حـالــهـا حـال
أكــثـر من خــمـســة وعـشـــــــــرين
كلية للتربـية والعلوم الرياضية
ُـمـتـدة عـلى عـمـوم مـحـافـظـات ا
الـبـلد كـمـعـاهد (لـتـفريخ) اآلالف
مـن مــــــدرسـي ومــــــدرســـــــــــــات
الـــريــــاضـــة من أجـل زجّـــهم في
العمل ضـمن مدارس ليـس فيها
ومـــنــذ أمــد طـــويل (عــمـــلــيــاً أو
) أي درس مـــنـــهـــجـــيـــاً مـــلـــزمـــاً

للرياضة!
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خــتــامــاً أفـــصح مــؤكّــداً بــأني
أحتــمّل مـســؤولــيــة هــذا الـكالم
وأســــــــــأل في ذات الــــــــــوقـــــــت
الـــســادة الــعــامـــلــ في مــراكــز
الــــــــبــــــــحـــــــوث والــــــــدراســـــــات
وهـــيــئــــــــــات االســـتـــشــارة في
ـعـنـيّـة وجـامـعـاتـهـا الـوزارات ا
اذا فكر أو كافة أين أنـتم? و
عـمــلـتـم في مـواجــهـة مــثل هـذه
ُـضـــــــرّة ـظـاهـر ونـتائـجـهـا ا ا
عـــــلى سـالمـــــة وصـــــحّـــــة وأمن
الشريـحة األوسع التـي يفترض
أن يُـــبـــنى عــلـــيـــهـــا مــســـتـــقــبل
األجـيـال وتــطـوّرهـا في عــراقـنـا

احلبيب.

بـــشــكـل عــام والــريـــاضــة بـــشــكل
خاص.

وبـ قــاسم ان تـهـمـيش بـطـوالت
الـتربـيـة وكذلك الـتقـلـيل من قيـمة
درس التربية الرياضية فضالً عن
إســتـخــدام الـتــكـنــلـوجــيـا بــشـكل
مـــــبــــالـغ فــــيـه من قـــــبل الـــــطالب
والطالـبات قلل من صنـاعة أبطال
خـتلف عـلى مسـتـوى الريـاضـة 
األلـعاب مـؤكداً احلـاجـة للـبدء من
الـــصـــفـــر والـــعــمـل مـــعـــاً العــادة
الريـاضيـة العراقـية الى الـواجهة

من جديد.
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وكان لعـميد كليـة التربيـة البدنية
وعــلــوم الــريـــاضــة لــلـــبــنــات في
ـسـتنـصـرية الـدكـتورة اجلـامـعة ا
ـالكي حـديـثا في الـندوة فـاطمـة ا
حـــيث قـــالت ان صــنـــاعــة بـــطــلــة
ريـــاضــيـــة حتــتـــاج الى خـــمــســة
ــدربــة والالعــبــة مــقــومــات هي ا

واالمكانات والتخطيط والرعاية.
وأضـافت ان الريـاضيـات يـفتـقدن
كثيراً للرعاية واالهتمام اجليدين

ـكن من خاللهمـا صناعة اللذين 
بــطالت يـــكنّ جــديــرات بــتــمــثــيل
ــخـتـلف ـنــتـخــبـات الـوطــنـيـة  ا

الفعاليات ومـنافسة قريناتهن من
نتخبـات األخرى الحراز أوسمة ا
شاركات اخلارجية. التفوق في ا

اجلاري لغاية من االول نيسان ابريل
ـــقــبـل.واضــاف ان نـــتـــائج الـــفــرق ا
لـــفــــعـــالـــيـــة مــــصـــارعـــة الـــكـــوراش
للمتـقدم اسفـرت عن تتويج نادي
صـافي اوال ونادي الـشبـاب ثانـياً ا
ومنـتـدى الشـعلـة ثـالثـاً وفي فـعالـية
مـصـارعـة الـكــوراش لـلـشـبـاب نـادي
الشـعـلـة اوالً ونـادي الشـبـاب ثـانـياً

. صافي ثالثاً ونادي ا
وأشــار حـــسن الـى انه في فـــعــالـــيــة
اجلـوجـيـتــســو دو سـسـتم فـاز نـادي
احلـدود اوالً ونـادي الـشـبـاب ثـانـياً
ونــادي الــشــعــلــة ثــالــثــاً وفــعــالــيــة
اجلوجـيتـسـو شو سـستم تـوج نادي
الـشـبـاب أوالً ونـادي احلـدود ثـانـياً

. ومنتدى الشعلة ثالثاً
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 يـسـعى الـشــرطـة مـواصـلـة الـنـتـائج
ـــمــيـــزة ودعـــمـــهـــا واالســـتـــحــواذ ا
واالستئثـار بجمـيع االمور واالمساك
ــوسم بــأقـرب بــهــا بــقــوة والنــهــاء ا
نــقـطــة في مــهـمــة مـواصــلـة حتــقـيق
النـتـائج و الفـوز احلـادي والعـشرين
واحلفـاظ على نـظـافة سـجله من دون
ــــرور دون مـــشــــاكل  من ـــة وا هــــز
ـتماسكةفي محطة النـفط الصعبة وا
مـــلـــعب الـــشـــعب عـــنـــد الـــســـادســـة
والنـصف مسـاء اليـوم الثالثـاء  ابرز
رحلة مواجهات الدور السادس من ا
الــقـائــمــة واخلـامس والــعــشـرين من
سابقة و التطلع لـعبورعقبة معقدة ا
فـارز التي وجتاوز خـطورتـهـا عبـر ا
يكون امـنهـا مؤمن سلـيمان كـمايجب
باراة باعلى درجات احلذر خلوض ا
والــــلــــعب مـن اجل االســــتـــمــــرار في
ـطلـوبـة وال سـعاد حتـقيق الـنـتـائج ا
ـواجهة جمـهوره الذي يـقدر اهـمية ا

لقوة الطرف اآلخر .
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ويــامل الــقــاسم في جتــاوز نــكــسـتي

ــاضــ ذهــاب والـتــراجع الــدورين ا
خــامس عـشــر واالقــتـراب مـن مـواقع
الهبوط عـندما يضـيف نوروز الثالث
عشـر  باالعـتمـاد على مـفاتيـح اللعب
الـتي اعـتادت الـظـهـور في عـقـر الدار
وتمـكنت من حتـقيق اكـثر من نـتيـجة
قبل ان تظهر مواجهـة اليوم الصعبة
شـاركـة وجتـاوز مـخاوف امـام دعم ا
التراجع وحصرهابـالفوز وحده فيما
يـســعى الـضــيـوف جتـاوز تــداعـيـات
مــبـاربــات الــذهـاب ووضـع حـدا لــهـا
ـوقع الـثـالث عـشر  من والـدفاع عن ا
خالل الـتــعـويل عـلى جــهـود االعـبـ
ـطلوب عـبر تسـير االمور في تقد ا
بـاالجتــاه الـصــحـيح وان ال يـقــتـصـر
جمـع النـقاط عـلى الـسلـيمـانـية  بـعد
الــفـوز في ثـالث مـرات مــتـتــالــيـة مع
ــرحــلـة احلــالــيــة اخــرهـا انــطالقــة ا
الـفــوز بـاربـعــة اهـداف لـهــدفـ عـلى
الـــصــــنـــاعـــة و في وضـع افـــضل من

أصحاب األرض.
ـعنـوية ويظـهـر سامـراء في احلالـة ا
ــواصـــلــة دعم الـــعــالـــيــة والــســـعي 
الـظــهـور  الـطــيب في اخـر مــبـاريـات

االرض و الـعــودة بـنـقـطــة غـالـيـة من
الــزوراء ذهــابـا واســتــمــرار احلـديث
عنها دون انقـطاع وفي استقطاب كل
ـدينـة لتـعلق ألمـر بتـحقيق جمـهور ا
الـنـتـيـجـة عـلى حـسـاب نـفط مـيـسـان
بعد قهر القاسم  في اول فوز ياملون
ان يــحـفــز الـفــريق في تــعـزيــزة امـام
رغـــبــة مــيــســان فـي الــعــودة بــكــامل
ــهـمــة بــنـفس الــنــقـاط عــبـرخــوض ا
مستـوى اخر لقـاءات العمـارة بالفوز
عـلى القـاسم بـهدف واهـمـية الـتـحكم
باالمور ذهابا وجتاوز معاناتها امام

وقع احلادي عشر. السيطرة على ا
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ويـــريــد الــزوراء الــغــيـــر ســعــيــد مع
ـر فـيـهـا جـمـهـوره فـي اسـوء فـتـرة 
بــعــد غـصــة الــتــعـادل أمــام ســامـراء
والـــبـــحث عن ذاته بـــســـبب تـــذبــذب
ـوقع ـســتـوى والـنـتــائج وتـراجع ا ا
ــهـــدد وارتــفــاع حــالــة الــتــوتــر مع ا
الــعــشــاق الـذيـن يـنــتــظــرون  جتـاوز
شاكل الـفنيـة امام خوض االخـتبار ا
الـــصـــعب في مـــواجـــهـــة اجملـــتـــهـــد
الــــكـــــهــــربـــــاء الــــذي وصـل تــــقــــد

ـتحدة اجلـمعـة العـمل بعـقوبة { واشنـطن (أ ف ب) - أعادت احملكـمة الـعلـيا في الـواليات ا
اإلعدام بحق أحـد منفّذَي االعتـداء الدموي على مـاراتون بوسطن عام 2013  في ملف سلط
الضوء على تنـاقضات الرئيس جو بايدن بشأن هـذه العقوبة.وكان أُبطل احلكم الصادر بحقّ
جوهر تسارناييف (28 عامًا) في االستئـناف ألسباب إجرائية متعلّقة بتشكيل هيئة احمللّف
واستبعاد عنـاصر خالل احملاكمة.ونقـضت احملكمة العليـا هذا القرار بأغلـبية ستة قضاة من
أصل تـسعـة جمـيعهـم محافـظون. وقـالت "ارتكب جـوهر تـسارنايـيف جرائم بـغيـضة. الـتعديل

السادس للدستور يضمن له محاكمة عادلة أمام هيئة محلف محايدة وقد حصل عليها".
عام 2013 زرع هـذا الطالب من أصل شـيشاني مع شـقيقه األكـبر تامـيرالن قنـبلتـ يدويتي
الصـنع قـرب خط الـوصـول في سـبـاق مـاراتون بـوسـطن مـا أوقع ثالثـة قـتـلى بـيـنهم فـتى في

الثامنة من العمر و 264 جريحًا.
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حتتـفي جـمـعيـة كـهـرمانـة لـلـفنـون بـيوم
ي في مـعرضـها اجلـديد (هن رأة الـعا ا
رمـز الـربـيع واجلـمـال) الـذي يـحتـضـنه
ـــعــهـــد الــفـــرنــسي فـي بــغـــداد عــصــر ا

قبل . اخلميس ا
وعن ذلك قـالـت رئـيـســة اجلـمــعـيـة مالك
جــمـيل (بــعــد سـلــســلـة من الــفــعـالــيـات

ــــتــــنــــوعــــة الــــتي ا
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ـصـري عن تعـاقده نـتج مـحروس ا  اعـلن ا
ـطـرب مـصـطـفى قـمـر في مـسـلـسـلـ مـع ا

تـلـفـزيـونـ االول بـعـنـوان (مـنـحـنـى خـطر)
عـبارة عن  30 حـلقـة ينـافس بهـا في موسم
ـسـلـسل الـثـاني ـقـبل وا رمضـان الـشـهـر ا
بعـنوان (حـكم نهائي) سـيبـدأ تصويـره بعد
ــبــارك وهــو عــبــارة عن 45 عــيــد الــفــطــر ا
حـلـقــة. (مـنـحـنى خـطـر) بــطـولـة: مـصـطـفى
قمـر منـذر رياحـنة مـيرهـان حسـ راندا
الــبـحـيــري هـالــة فـاخــر سـمـيــرة صـدقي
محـمد مهـران عبـير منـير وغيـرهم تأليف
اسالم مــحــمــود يــوسف ومن اخــراج وائل
صري الى ان فـهمي عبد احلميد. واشار ا
ـــســـلــسل يـــنـــتــمـي الى نـــوعــيـــة االثــارة (ا
والتـشويق حول شـخصية سـيف الذي يجد
نفـسه مـتورطـا في قضـية قـتل اقرب الـناس
الـيه ويـحـكم عــلـيه بـاإلعـدام وطـوال احـداث
ــسـلــسل يـبـحـث سـيف عن حل لــغـز هـذه ا
ــصــري انه (احــتــفل الــقــضــيــة).وصــرح ا
بــتـوقـيع الـعـقـود بــحـضـور بـعض من فـريق
: ـسـلـسل الـرمـضانـي وهم الـفـنـان عـمل ا
مـنذر ريـاحـنـة و سـمـيـرة صدقي مـع مؤلف
ومــخـرج مـسـلـسل مـنــحـنى خـطـر عـلى ان
يـبـدأ الـتصـويـر هـذا االسـبـوع). من جـانـبه
ـنتج اعـرب قمر عـن سعادتـه بالتـعاون مع ا
صري في مـسلسلـ هذا العام مـحروس ا
لـيـطل عـلى جـمـهـوره مـرة داخل رمـضان و
مـرة اخرى بعـد رمضـان في جرعـة مكـثفة
ـؤلف اسالم بـاإلثـارة والـتـشـويق مع ورق ا
يــــــوسـف في رمــــــضـــــــان و جــــــرعــــــة من
الرومـانسية والدراما مع ورق السيناريست

فداء الشندويلي بعد العيد.

ولـكن في الــغـالب  –وهـو احلـقــيـقـة
الواقعة حـتى بالنسـبة ألولئك الذين
يــــقـــضــــون مــــعـــظـم حـــيــــاتــــهم مع
ـوسـيـقى  –يـسـتـكــمل الـنـقص عن ا

نتظمة . طريق الدراسة ا
ــوسـيـقى وعـلى الــراغب في تـذوق ا
اتــبــاع اآلتي : الــتــعـرف عــلى اآلالت
وسيقى  متابعة التي تقوم بعزف ا
االيقاع  ,ونوع اآلالت االيقاعية التي
تــــشـــارك في الــــعـــزف فـــضـال عـــلى
ـصـاحـبـة لـلحن مـتـابـعة االصـوات ا
االســاسي و. الــتــمــيــيــز بــ الـوان
ـــوســـيــقـى. وفي مـــجــال مـــهــارات ا
ــوسـيــقى البــد من االســتــمــاع الى ا
ــوسـيــقى االشــارة الى إن وضــوح ا
ليس كافيـاً لتحقيق االتـصال الفعال

ستمع لتلقي , فاستعداد ا
ــــوســـيــــقى ذهـــنــــيـــا ونــــفـــســــيـــاً ا
السـتــيــعــابــهــا . مــســاويــاً الهــمــيـة
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تـــتـــمـــثل الـــقــدرة عـــلى
الــفــهـم والــتــكــوين من
خالل أمــــرين هــــمـــا :
حــــــاســـــة الــــــســـــمع
طــــــبـــــــيــــــعــــــيــــــة و
الـــــتــــــدريب.فـــــاألذن
والـــــتــــدريـب هــــمــــا
مـــــايــــحــــتــــاج الــــيه
االنـسـان لـتـتـوافـر له
الـــقـــدرة عــلـى تــذوق
واحـيـاناً ـوسيـقى  , ا
يـحـصل االنـسان عـلى
ـــنــــشـــود الــــتـــدريـب ا
بــــدافع اقــــامــــته وسط
بيئـة موسيـقية الى ان
ـوسيقى في تتغـلغل ا
نـفـسه دون مـجـهود .

ـــوســـيـــقـى وارســـالـــهــا , وضـــوح ا
فاالدراك العمـيق للمـوسيقى من قبل
ـتـلـقي يـتـطـلب عـدم االعـتـماد عـلى ا
ــعــاني الــظــاهــريـــة لــلــمــوســيــقى ا
سـتخـدمة . ولـكنه يتـعدى ذلك الى ا
ــــعـــنـى احلــــقـــيــــقي الـــبــــحـث عن ا

ألنغامها.
ـــهـــمـــة وهـــنـــاك بـــعض الـــنـــقـــاط ا
ـوسـيـقى بـفـاعـلـيـة لألسـتـمـاع الى ا
ناسب ناخ ا وهي : اعداد البيئة وا
لألستـماع  ,من خالل تقـليل اسـباب
التـشـويش واي عـوائق اخرى .و ان
ــســتــمع اكــثــر جتـاوبــاً من يــكــون ا
خالل تركـيزه على الـفكـرة الرئيـسية
ــــــوســــــيـــــقـى واســـــتــــــخالص في ا
مضـمـونهـا ومـا حتويه من افـكار.و.
ــسـتـمع في مــشـاعـره . ان يـتــحـكم ا
وان يـكــون مـوضـوعــيـا في حتــلـيـله
لـلــمـوسـيــقى الـتي يـســمـعـهـا .و. ان

ـفـردات لكن سـلوك او انت  ال تخـتلف ا
ــنــجــز الى الــتــعــبــيــر يـــأخــذ صــاحب ا
االنــفــراد  وتــبـــدأ احلــوارات الــلــونــيــة
ؤدي والشكليـة والفضاء الـذي يقتصه ا

للتعبير عن ذاته في منجزه).
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واضــافت ان (نــبــراس هــاويــة في بــحـر
اللـون وفـضـاء الفـكـر ومؤمـنـة بالـسـلوك
ــنــجـز الــتــجـريــبي لـالحـتــراف بــعــالم ا
البصـري  اليوثق جتربـة صانع اجلمال
سـوى الـتـجـربــة  ورحِـلـة بـ اخلـطـوط
والتـكـوينـات والظل واخلـيـال االبتـكاري
ـــر بـــهــذا والـــهـــواجس االنـــيـــة الـــتي 
االنـسان  واخـتـيـار الـلـون والـشـكل لـغة
تـعـبـيـر عن رؤيـته الـفـكـريـة عـلى اسـطح
مـخــتـلـفــة ومـفـردات قــد تـكـون مــبـاشـرة

احياناً او متالشية احياناً اخرى) .
واوضــحت (لم تــتــوقف الــتــجــربـة عــلى
الـســطح والــلـون فــقط  بل اســتــضـافت
عـــالم ثالثـي االبـــعـــاد في نـــحت حـــاالتٍ
ــفـردة لــتـوظــيف االفــكــار ولـتــجــسـيــد ا
ـبــرة عـنـهـا  قـد تــسـتـفـز الــتـقـنـيـات ـعُ ا
ــادة بــعض احملـاوالت وتــكـنــولــوجـيــا ا
االنـــفـــراديـــة   اال اني اعـــتـــز بـــتـــقـــد

جتـربـتي بـاسـلـوب كالسـيـكي مـعـاصـر 
واشكـر كل من يـكـتب وكـتبَّ عن جتاربي
ـسـتـمـرة واقـدم لــكم نـفح تـعـبـيـري من ا

خالل مفرداتي) .
×و هـــاشـم من مـــوالــــيـــد بـــغـــداد 1975
حــصــلـت عــلى دبــلــوم مـــعــهــد الــفــنــون

اعــمـــال نــحت ورسم تـــشــكـــيــلي جــددت
ـعـاصـر  احلـيـاة فــيـهـا لــلـفن احلـديـث ا
ـعـاهـد ـيـات وا وارسـال خـطـاب لالكــاد
ــتـخــصـصــة بــالـفن ان (مــســؤولـيــتـهم ا
باجملتمع تتـجسد بالشـراكة مع الرياضة
 حتــقق تـــقــدم لــلــعـــراق وصــمــام امــان
الـــشـــعب فـــكـــر وابـــداع تـــنـــيـــر اجـــيــال

ستقبل). ا
وافـــــــتـــــــتح فـي االول مـن اذار اجلــــــاري
ـــعـــرض الــفـــني الـــشـــخــصـي الــثـــامن ا
(مفردات نبراس هـاشم) على قاعة برونز
دة نـطقـة الوزيـريـة بغـداد  ويسـتمـر 
اســبـــوعــ  وشــهــد حـــضــورا واســعــا
الساتـذة كلـية ومـعـهد الـفنـون اجلمـيلـية

ومتخصص ومثقف واعالمي .
وقـالـت الـفــنـانــة نــبـراس ان (مــعـرضــهـا
الثـامن خالل مـسـيـرتـها الـفـنـية ضم  24
عـمل فـني  مـنـهـا 8 اعـمـال نـحت  و 16
لـوحــات رسم تــشـكــيـلـي  قـامت بــالـرسم
والــنــحت اثـــنــاء ازمــات الــوبــاء وفــتــرة
ـنـزل  وتـأكـيـد رسـالة الى االسـتقـرار بـا
ـعاصر  لن اجملتمـع ان الفن التـشكـيلي ا
وت  واجملـتـمع بـحاجـة العـادة احـياء
الــفن الــتـــشــكــيــلي الـــعــراقي  من خالل
ساهمات الـفردية واجلهود الـشخصية ا

للمعارض التشكيلية).
وتابعت ان (كل منـجز فني بـصري يعني
مــفــرده من مــفــردات الــبــيــئــة احملــيــطــة
بالـفنـان  سواء كـانت ماديـة ام روحية 
نـجز التـعبـير عن ما افـكر به انا ويظل ا

اجلميـلة بغـداد قسم التـصميم 1997 ثم
ـيـة الفـنـون اجلـمـيـلة بـكلـوريـوس اكـاد
جامعة بـغداد قسم الرسم 2000 وعادت
لتـكـمل دراسة قـسم الـنـحت وحتصل في
ـيـة ذاتـها 2004 واكمـلت دراسة االكاد
ـاجسـتـيـر طـرائق تـدريس تربـيـة فـنـية ا
ونـفـســيـة بـغـداد 2007  ثم مـاجـســتـيـر
فــنـون جــمـيــلــيـة جــامــعـة بــغـداد 2013
واخـتـيــرت افـضل فـنــانـة تـشـكــيـلـيـة في
الــعــراق من قــبل الــسـفــارة الــفــرنــســيـة
ببـغداد 2013 ومنـحت اقـامة في مـديـنة
الـفن بــاريس  وادرجت من اهم فــنـانـ
عارض العالم 2014 واقامت وشاركت 
شـخصـيـة ومـشـتـركـة في بـغداد واالردن
وفـرنـســا مـنـهـا 7 مـعـارض شــخـصـيـة 

ووصــلت مــشــاركــتـهــا الـى اكـثــر من 90
معرض داخل وخارج الـعراق  وحاصلة
عـلى جــوائـز اهـمــهـا اول فـنــانـة بـوست
كارت  2009  في الـيـونـسـيف  وجـائـزة
هرجان بال  ومهرجان الشباب االبداع 
في هــــــولـــــنــــــدا وال يس 2006-  2007 
وحاليا تعمل تدريسـية في معهد الفنون
اجلمـيلة بـبغـداد.وحضـر نقـيب الفـنان
عرض العـراقيـ جبـار جودي افـتتـاح ا
ــعــرض وبــارك لــصـــانــعــة بــهـــاء هــذا ا
مـتـمـنـيـاً لـهـا الـتـوفـيق والـنـجـاح الـدائم
.ورافق جــودي فـي زيــارته هـــذه عــضــو
ـة هـاشم ـركـزي لـلـنـقـابـة كـر اجملـلس ا
عـضو الـشـعـبـة التـشـكـيـليـة في الـنـقـابة

والفنان محمد عزيزية.
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ـقبل  سفارة ـاني العراقي الـسابق تضيـفه السبت ا البر
دولة فـلسـطـ وبالـتعـاون مع اجلمـعيـة العـلمـية لـلمـثقـف
ــيـ الـعـراقــيـ في لـقــاء عـلـمي تــعـريـفي حـول واالكـاد
ـــوســوم(الـــنص االرجـــواني في ادب غـــســان مـــنـــجــزه ا

كنفاني).
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الــــكـــــاتب واالعـالمي الـــــعــــراقي
صــدرلـه  كــتــاب جــديــد بــعــنـوان
(مار احـودامة .. اسرار الكنيسة
ـدمرة قـبل  داعش) وفـيه يسـبر ا
الكـاتب اغوار اقدم كنـائس مدينة
وصل لـيبـ حقـائق ومعـلومات ا

ازائها.
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ـطـرب  االمـارتي اعـلن عن اغـنيـته اجلـديـدة (ونـاس تُقَع ا
وتقـوم .. واحلواديت بالكوم ) وهي أغنيـة مقدمة مسلسل
ن بـهـجت قـمـر أحلان وتـوزيع: (وسط الـبـلـد) كـلـمـات أ

محمود طلعت.
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ـصمم الـعراقي ضيـفته مـؤسسـة بيتـنا لـلثقـافة والـفنون ا
والتـراث امس االثن في مـحاضرة بـعنوان (الـتصميم ال

وصل. ؤسسة في ا يعتبر فناً ) اقيمت على قاعة ا
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الـباحث الـسيـنـمائي االردني احـتفت مـكـتبـة عبـد احلمـيد
ـاضي شـومـان الـعـامـة في الـعـاصـمـة عـمان األربـعـاء ا
بإشهـار وتوقيع كـتابه (كتابـات في فهم السيـنما ) ضمن

كتبة. برنامج قراءات في ا
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ـيـة في اجلـامـعـة الـعـراقيـة حـاضـرت الـسـبت في االكـاد
ستمر في جامعة ورشة الكـترونية اقامها مركز التـعليم ا
الـنـهريـن بـعـنوان (عـالقـة الـتواصـل االجـتـماعـي بـظـاهرة

رأة والطفل في العراق). التنمر ضد ا
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عميـد كلية الفنون اجلـميلة بجامعـة البصرة يشرف  على
ـهرجـان الـسنـوي الثـاني لفـنـون اخلط العـربي وتشـكيل ا
البعـد الواحد الـذي تقيـمه الكلـية للـفترة من  18-15 اذار

اجلاري.
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ـاضي بإشـهـار كتـابيه الـروائي االردني احـتـفل السـبت ا
ركز الثقافي (احلديث األخـير) و(حكايات حـريص) في ا
ـلـكي أدارته مـسـاعـدة عـمـيـد كـليـة اإلعـالم في جـامـعة ا

اليرموك مارسيل جوينات.

ـستـمع ويـنـاقش مـا يـسـمعه يـقـيم ا
من مــوسـيــقى . وهـنــاك مـســتـويـات
ســلـــبــيــة واخـــرى ايــجـــابــيـــة عــنــد
ـا ـوســيـقى وفــقـا  االســتـمـاع الـى ا
ـــوســـيــقى يـــلي:. جتـــاهل ســـمــاع ا
. الـتـظاهـر فـقط باألسـتـماع (سـلبي)
. االســتــمــاع احلــرفي دون (ســلــبي)
. االسـتـمـاع ـوضـوع (سـلـبي) فـهم ا
عنى ان االختياري  ,او االنتقـائي 
يستمع الـشخص الى بعض االجزاء
ـقـطــوعـة وجتـاهل الـتـي تـهـمه مـن ا
ـتفهم : . االنـصات ا الباقـي (سلبي)
وهـــــو االصـــغــــاء اخملـــلص بـــهــدف
الــــــــــــفــــــــــــهــم احلــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــقـي
لــلــمــوســــيــقى(ايــجــابي) االصــغـاء
ـتـعاطـف : ويتـمـيـز بـالـتعـاطف مع ا
الـعازف او اآللـة الـتي يـقـوم الـعازف
بـالـعــزف عـلـيـهـا حــتى قـبل ان يـبـدأ

العازف بالعزف على اآللة (سلبي).
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{ بـومــبـاي  –وكـاالت - شــارك جنم بــولــيـوود شــاروخـان
فـيـديـو جـديــد عـبـر صـفـحـته اخلــاصـة في مـوقع الـتـواصل
اإلجتمـاعي روج من خالله لفيلمه اجلديـد(باثان).وبالفيديو
ـمثـل أبـراهـام وديبـيـكا بـادوكـون بيـنمـا لم يـكشف ظهـر ا
الــفـيــديــو أي تــفــاصـيـل عن شــخـصــيــة شــاروخــان. وكـان
شـاروخان قـد أعلن عن مـوعد الفـيلم بـعدما  تـأجيـله لعدة
ـقــرر أن يــتم عـرض مـرات بــسـبـب جـائــحـة كــورونــا ومن ا
الـفيـملم في 25 كـانـون ثاني 2023. وبعـد الضـجة الـكبـيرة
الـتي أحــدثــتــهـا الــفــيــلم عــبـر مــواقع الــتــواصل قــام أحـد
ظـهر ـتابـع بـتوجـيه سؤال لـشاروخـان سائالً إيـاه عن ا ا
الذي سـيطل به على اجلـمهور في (بـاثان) ليـرد شاروخان
: (مـا زلت نـفس الـشـخص الـوسـيم) بـطـريـقـة طــريـفـة قـائالً

مرفقاً جوابه بضحكة.
كما تصدّر مشهد للممثلة التركية هازال كايا من مسلسلها
اجلـديـد (مـنـتـصف الـلـيل في بـيـرا بـاالس) الـتـرنـد بـعد ان
تــداوله رواد مــواقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي بــشــكل كــبــيـر
ـشـهد الـتـمـثيـلي وبـأداء كـايا.وفي مـعـبـرين عن إعـجابـهم بـا
ـشـهـد قـامت شـخـصـيـة هـازال والـتي تـسـافـر عـبر الـزمن ا
بــالــوصــول إلى الــرئــيس الــتــركي األول مــصــطــفـى كــمـال
أتاتـورك وقـامت باإلقـتراب مـنه بـطريـقة غـرافيـكـية مـحتـرفة.
ويعـدّ مصـطفـى كمـال أتاتـورك شخـصيـة سيـاسيـة محـبوبة
للغـاية لدى األتراك وهذا ما عبـروا عنه من خالل تعليقات
كــمـا بـرز تـعــلـيق أحـدهم الــذي قـال:(هـذا حـلم  84 مـلـيـون

تركي).
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علم العراقي وبرعاية احتاد اقامت نقابة ا
ـعلـمـ الـعرب وبـالـتـعاون مع االحتـاد الـعام ا
للـمعـلم الـفلـسطيـن مـسابقـة جنمـة القدس
ـعـلم الــعـراقي في االول من تـزامــنـا مع عـيــد ا
اذار اجلـــاري في احـــد فـــنـــادق بــغـــداد وحتت
شـعـار (تـسـقـط اتـفـاقـيـات الـتـطـبـيع .. الـقـدس

فلسطينية عربية).
دراء وبحـضور كـوكـبة من الـسفـراء العـرب وا
ـعـلـمـ الـعـرب الـعـامـ الــعـراقـيـ ونـقـبـاء ا
ــعـلــمـ وعــلى رأسـهم االمــ الـعــام الحتـاد ا
العرب ووزيـر التربـية .استـهل احلفل بالـنشيد
الوطني العراقي والنشيـد الوطني الفلسطيني
ووقـفــة لـقـراءة الـفـاحتــة عـلى ارواح الـشـهـداء
وتــضــمن مــنــهــاج احلــفل مــســابــقــة لــلــشــعـر
والشعـراء الذين كتـبوا قصائـدهم بحب الوطن
ـعـلم وتـاريـخه الـتـربـوي ألنه قـيـمة واحـتـرام ا

وطنية وتربوية.
كـما قـدمت فـرقـة ناظـم الغـزالي بـقـيادة الـفـنان
جنــاح عــبـــد الــغــفــور اغـــنــيــة (قم لـــلــمــعــلم )
ومـــجــمــوعـــة من االغــانـي الــتي تــغـــنت بــحب

العراق وبغداد.

بعض االشخـاص لن يدركوا االمـور كما تفـهمها انت
 اشرح لهم االمر.
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الـتعب مـوجود وذلك الن الـطاقـة الـسلـبيـة اآلن تتـغلب
على الطاقة االيجابية. 
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تهـتم بـشؤون مـهمـة اليـوم أو بـصديق يـجتـاز مرحـلة 
صعبة. رقم احلظ 9.
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خـذ مالحظـات الشـريك بعـ االعتـبار فـهي قد تـكون
في صاحلك .

»dIF «

جتـنب اجلـدل فى أيـة موضـوعـات وقت الـغـضب يوم
السعد االربعاء.
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ـشــكــلـة نــهــاركم سـعــيــد. اعـد الــتــفـكــيــر مـجــددا بــا
العالقة.رقم احلظ 8.

”uI «

ال حتـقـد عــلى احلـبـيب إذا انـتـقــدك بل انـتـظـر هـدوء
وضوع. أعصابك لتبحث ا

ÊUÞd «

عـلـيك اعــادة تـقـيــيم االمـور بـكل هــدوء. الن الـتـسـرع
يسبب اضطرابات .

Íb'«

سـوف تــتــوفـر لـك الـظــروف مــنــاسـبــة لــدفع أعــمـالك
نحوالنجاح فال تتقاعس.

bÝô«

بالتـاكيد لـديك احلق بان تبـحث عن ما يريـحك ماديا.
رقم احلظ 1.

u b «

ـزيـد من الوقت وال تـسـال عنـها امـهل بـعض االمور ا
بل اجعلها تاتي لوحدها اليك .

¡«—cF «

تهتم بـأحد الزمالء وتفرض شـروطك وتوجهاتك فقط
ساعدته. رقم احلظ 2.

 u(«
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
ـــطـــلــوب ـــنـــاسب. ا ا
اعـادة تـرتيـبـهـا بـشكل
صــحــيـح واكــتــشــاف
كــلــمـة اغــفــلـت عــمـدا:

(عاصمة امريكية):
غرام- بروكسل- دمع-
ـــنـــيـــوم- نـــو- حل- ا
- غــــــدا- مـــــــيالد- ا
كــمـان- حــمم- نــبـيل-

جدي- جند- رب.
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أقامـتهـا جمـعيـة كهـرمانـة للـفنـون طوال
عــشــريـن عــامــاً تــقـــريــبــاً داخل وخــارج
ـعــارض الـتـشــكـيــلـيـة الـعــراق شـمــلت ا
وعـــــروض األزيــــاء فـــــضالً عن عـــــديــــد
الفعاليات الثقافية والفنية حرصت على
مــشـاركــة نــســاء الـعــالم وهن يــحــتــفـلن
ي لــلـمـرأة وفي مـقـدمـتـهن بـالـيـوم الـعـا
ــرأة الـــعـــراقــيـــة والــذي يـــصــادف في ا
الــــــثــــــامن مـن آذار).وأضــــــافت (يــــــضم
ــــعـــرض مــــجـــمــــوعـــة من األعــــمـــال ا
التـشـكـيلـيـة تشـمل الـرسم والـنحت
ـشـاركـة حـوالي والـسـيـرامـيك 

فنانة تشكيلية عراقية من 30
جيلي الرواد والـشباب تعكس
رؤاهن ومعـاجلاتـهن االبداعـية
ــــــرأة مـن أجل مــــــســــــانــــــدة ا
وحتقيق طـموحاتـهن في حياة
ـــــــة).وعـــــــبـــــــرت حــــــــرة وكـــــــر
عن(أمـنـيــاتـهـا لـنــسـاء الـعـالم وفي
ـزيد من رأة الـعـراقيـة ا مقـدمـتهـن ا
الـعـطــاء والـتـألق واالبــداع في تـكـريس
ـومـة لـغـة احلب والـسالم واجلـمـال ود
احلـــيــاة بـــرغم الـــتـــحـــديــات

والظروف الصعبة).
rÝ—Ë X×½ 

عــلـى صــعـــيـــد اخــر
قـدمت الـتـشـكـيـلـيـة
والـــــــنـــــــحـــــــاتـــــــة
الــــتـــــدريــــســــيــــة
نـــبــــراس هـــاشم

مالك
جميل
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مثلة ياسم صبري جمهورها ومتابعيها على شاركت ا
كى ألداء (إنستغرام) صورة لها خالل تواجدها داخل احلرم ا

مناسك العمرة معلقة : (اللهم إني أسألك حبك لي.. ولطفك بي..
وجمالك في.. وأسألك من األخالق أطيبها).و فنيا تغيب صبري
عن ماراثون سباق مسلسالت رمضان 2022  رغم تصريحاتها
منذ فترة بأنها بصدد التحضير لعمل درامي جديد من تأليفها

رور الوقت كشفت عن غيابها وخروجها يحمل اسم دنيا ولكن 
نافسة الرمضانية للعام الثاني على التوالي.وكان أخر من ا

ظهور رمضاني لها عام 2020  من خالل مسلسل (فرصة تانية)
مع أي عامر وأحمد مجدي.
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وعلقـوا على أناقـتها.اذ ظـهرت وهبي في
الـصــور عـلى إحـدى الـشــرفـات بـبـاريس
واختارت لهذه اإلطاللة جاكيت طويل من
الـفـرو.وكــتـبت هـيـفــاء عـلى الـصـور(اهال
مـارس) مـع هـاشــتـاغ (بــرج احلـوت) في
إشـارة مــنـهـا إلى اقــتـراب عـيــد مـيالدهـا
الـــــذي يــــصـــــادف يــــوم  10أذار. وهــــبي
ـعــروف عـنـهـا تــمـيـزهـا بــ الـنـجـمـات ا
أبـهرت وضـة واألزيـاء واجلـمـال بـعـالم ا
اجلميع أيضاً من شوارع باريس بإطاللة
بـيـضــاء سـاحـرة بـتــصـمـيم كـامل من دار
فـالنـــتــيـــنـــو. وأعـــلـــنت وهـــبي من خالل
حسابـها على انسـتغرام أنـها عائدة إلى
بــيــروت بـعــدمـا كــانت تــقـوم بــتـصــويـر
مشاهدها فـي الفيلم الكـوميدي (رمسيس
باريس) في فـرنسـا. وكانت أخـر مشـاركة
ســيــنــمـائــيــة لـوهــبي في فــيــلم (أشــبـاح
أوروبا) والـتي لعـبت بطولـته إلى جانب
ولكنه أحمد الـفيـشاوي ومصـطفى خاطـر

لم يعرض بعد.
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نشـرت الفنـانة األردنـية مي سـليم صورة
جـديـدة عبـر حـسـابـهـا اخلاص فـي موقع
الـــتـــواصل اإلجـــتــمـــاعي روجـت فــيـــهــا
ـسـلـسـلـهـا اجلـديـد (دنـيـا تـانـيـة) والذي
بارك. سيتم عرضه خالل شهـر رمضان ا
وأطـلت ســلـيم في الـصـورة بــرفـقـة لـيـلي
عـلوي وأشـرف زكي ومـجـدي كـامل وعدد
سلسل وكتبت على الصورة من أبطال ا
قائـلة: (دنـيا تـانيـة رمضان 2022). (دنيا
تانيـة) من بطولـة ليلى عـلوي مي سليم
مـجـدي كــامل أشـرف زكي وفـاء صـادق
فراس الـسعـيـد سيـناريـو وحوار حـمدي
الـتـايه عـمـرو مـؤمن إبـراهـيم الـصـبـاغ
إشراف عـلى الـكتـابة أمـ جمـال إخراج

أحمد عبد العال.
كمـا تصدرت صـور الفـنانة هـيفاء
وهــــبي األخــــيـــرة أخــــبـــار
الصحافة الـفنية  بعد أن
تـابعون بكثرة تداولها ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

مـنذ سـنوات طـويلة انـخفـضت الى حد الـندرة األحاديث الـصحـفية
ـعـمقـة التي يـدلي بهـا الـزعمـاء العـرب الى وسائل اعالم الـطويـلة وا
مـقروءة كـالـصـحف واجملالت الـتي بـدورها أصـبـحت قـليـلـة الـعدد
ــتـوافـر مـنـهــا مـنـكـفىء في إطــار مـحـدود داخل بـلـده في ومـعـظم ا

الدول العربية. 
اضي الزعمـاء العرب في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن ا
كـانوا يـقـبـلون احلـوار مع رؤسـاء الصـحف واجملالت الـعـربيـة اكـثر
من مـرة في الـعـام الـواحـد أو مرة كل عـام في أحـيـان أخـرى وكان
الـزعـمـاء الــراحـلـون حـافظ األسـد وصـدام حـسـ ومـعـمـر الـقـذافي

وعلي عبدالله صالح وجعفر النميري وسليمان فرجنية
ـلـك محـمـد اخلـامس ـلك حـسـ وا ـلـك فهـد بـن عـبـد العـزيـز وا  وا
وآخـرون في حـوار دائم مع الصـحافـة الـعربـية. هـناك مَن يـقول ان
القـنـوات الـفضـائـيـة لم يـكن لهـا وجـود وانّ الـسبب يـكـمن هـنا وال
اتـفق مع هذا الـتفـسيـر ألنّ احلوارات الـتلـفزيـونيـة أيضـا انخـفضت
الـيوم الى حـد كـبـير وأصـبـحت نـادرة ولكن هـنـا ينـبـغي ان نـتوقف

. عند نوعية احملاور ايضاً
توقـفت عـند مـقـابلـة أجـرتهـا قـبل أيـام مجـلـة ذا اتالنتـيك مع الـزعيم
الـعـربي مـحــمـد بن سـلـمـان كــانت في اطـار األسـئـلـة الــتي تـنـتـظـر
شرع على سؤال آخر. فـهي مقابلة وليس حواراً في اجلواب غـير ا
روحهـا. ومع ذلـك قلـت في نـفسـي لعـلـهـا نـافـذة تـتـجـدد من خاللـها
ـكتبات ساحـات مقروءة تكـون في متناول ا احلوارات مع الزعـماء 
اليـــ من الــذين يــطــالـــعــون الــصــحف في نـــســخــهــا الــورقــيــة وا

وااللكترونية.
اجمللة االمريكية لها اجندة خاصة في التركيز على موضوعات هي
ذات الثوابت الـعامة في النظرة الـسياسية االمريـكية الى السعودية
رأة الـتي يـبالـغ بهـا الغـرب الى احلـد الذي وتـتمـحـور عنـد قضـيـة ا
يـنسى نـفسه في انّ الـتـميـيز الـوظيـفي ب الـنسـاء والرجـال ال يزال
ــؤسـســات الـغـربــيـة فــضال عن جتـاهل مــكـانـة ظـاهـرة في مــعـظم ا
النسـاء لدى حكومـات عربية كـثيرة. وهـناك أيضاً قـضايا اخلالفات
الـعربـيـة واإلقـلـيمـيـة وامـدادات الـطاقـة والـتـطـرف واإلسالم. ليس
هــنـاك قـضــيـة أخـرى تــقـريـبــا يـتـحــاور فـيـهــا االعالم األمـريـكي او

الغربي مع الزعامات العربية.
احلـوار ليس عـمـليـة توجـيه أسـئلـة معـدة فـقط هذا هـو احلد األدنى

من أي حوار.
ال أنكـر انّ االعالم العربي ذاته وأغلبه حـكومي أو تابع غير مؤهل
س الــقـضــايـا ــا  في وضـعـه احلـالي مــحــاورة الـزعــيم الــعـربي 
الـنـهضـوية واالسـاسـية اجلـريئـة الـتي تواجه أي زعـيم أو دولة. وان
احملـاورين الـتلـفـزيونـيـ هم في االسـاس مذيـعـون أو مقـدمـو برامج
سيـاسـيـة لبـقـون في أحسـن األحوال ولـيـسوا مـفـكـرين وكتّـابـاً لهم
ـراحـل سـياسـيـة مـعـقـدة طـبـعت الـبالد ـعـرفي الـفـاحص  جـهـدهم ا
الـعربـيـة ومـعظـمـهم ال يـدركـون كيف يـكـون احلـوار مع زعـيم عربي
ـثل اضاءة ألمّة ا  بوصفه اكـتشافـا لألفكار وامـاطة اللـثام عنـها 
مـقهورة يـكاد نـصفهـا يفقـد األمل فيـما يتـمسك نـصفهـا اآلخر بأمل

يتلقى الطعنات من كل جانب.

تشـابكتْ أصـوات القـصف العـنيف; مـا عدتُ أمـيّز بـ صواريخ
; كانت دبَّابـتي ترجت من ضـراوته; قالوا إنَّ مدفـعيـتنا واإليـرانيـ
الـقـائـد الـشرس “بـارق احلـاج حـنـطة ”هـجم عـلى أم الـرصاص
لـتـحـريـرهـا; بـيـنـمـا حتـركَّـتْ دبـابـاتـنـا نـحـو اخلط االسـتـراتـيـجي
; دبَّـابتي تـنطـلق بأقصى سـرعةٍ; قـنابل الـراجمات بصـولةٍ هائـجةٍ
ـلتـهب عـلى جـانبي الـشـارع! بعض تنـفـلق كنـوافـير من الـذهب ا
شـظــايـاهـا تـرفُّ فـوق فــروة رأسي; في الـطـريـق كـانت دبَّـابـة قـد
سـبقـتـنـا لـتـصطـدم بـعـجـلـةِ جيب صـغـيـرة; ولـكـثرة مـا سـحـقـتـها
ـركبـة الـصـغـيـرة مع أسـفلت مـسـرَّفـاتْ الـدبابـات; اسـتـوتْ تـلك ا
الـشـارع كـعـلــبـة صـفـيح وهُـرست أجـســاد من كـان فـيـهـا; كـانت
; ح زقةٍ جثـثهم ملتصقة عـلى الشارع بشكل مفـزع كأسمالٍ 
; قبـل أنْ ننـطلق إِلى فـنا لـدقائـق بدربٍ مـوحلٍ أدركنـا الفـجـر; توقـَّ
ـر تـرابي آخــر; كـنتُ أقـود الـدبـابـة وشـمس شـبـاط خـائـفـة هي
األخرى; أروي هـنا عن معركة احتالل مدينة الفاو في شباط عام
; أبـصـرُ القـتـلى من جـنـودنـا عـلى جـانبي  86مـن قبل اإليـرانـيـ
كن إحصاء عددهـا لكثرتها; أشمُّ الشـارع; عجالت محترقـة ال 
ابـتي; رائـحـة شـواء الــلـحم احملـتـرق حـ أمـرقُ من جـوارهـا بـدبـَّ
بـدأتُ أرتــعش; بلْ انـتـفض جــسـدي بـعـنف وتــيـبَّس فـمي; سـألتُ

“صباح البهرزي ”عبر احلاكي لقلنسوتي:
عركة?  –متى ندخل إِلى ا

 –أيها التعيس; نحن في معركة طاحنة منذ نصف ساعة.
كنـتُ أقود الـدبـابـة بـرشدٍ مـهـزوزِ ومـخـبـولٍ في ذات الوقت; وألنَّ
موقـعي في األسـفل إزاء مـكـان آمـر الدبـابـة في قـبَّـة الـرصد; لم
ـستـمر لـلجـنود مـثلـما يـراهُ آمر أتمـكَّنْ من رصد مـشهـد الذبح ا
ـعـركـة بال غـلـواء ومن دون زيـادة أو ابــتي; سـأصف مـشـهـد ا دبـَّ
فتُ بـدبَّابـتي خلف سـاتر تـرابي واطئ وقذائف نقـصان; حـ توقـَّ
; أمـرني “صـبـاح ـطـر مـن اإليرانـيـ مـدافـع الهـاون تـتـسـاقط كـا

البهرزي ”بالصراخ:
 –اعبر الساتر الترابي إِلى األمام.

َ تظـاهـرتُ بالـطـرش; كأنّي لمْ أسـمع صـرخته; بـلْ جتاهـلـتهـا ح
أبصـرت الدبابات حتترق الواحـدة تلو األخرى وهي حتاول عبور
نخـفض; كنتُ انـتظر ارتـقاء أكثـر من دبابة مع السـاتر التـرابي ا
ابـتي نـاصــيـة الـشـارع وفي ذات الـتـوقـيـت حـتى يـكـون حـظـنـا دبـَّ
بــالــنـجــاة أكــثــر; إذْ كــانت صــواريخ قــاذفـات “اآلر بي جي ”7
ا رفعتُ لإليرانـي تتربَّصً بأيـة دبابة حتاول العـبور إِلى األمام; 
رأسي ألستـطلع مـا حـولي هالـني مـشهـد الدبـابات الـتي أكـلتـها
الـنـيـران عـلى الـشـارع; كانـت أكثـر من عـشـرين دبـابـة مـحـتـرقة;
أخرجـتُ رأسي مرة أخرى من غـرفة الـسائق خطـفاً ألبـصر عدد
الـدبـابـات الــتي لم تـصـبـهــا الـصـواريخ; شـعـرتُ بــالـهـلع; جـمـيع
الدبـابات الناجـية ال تتجـاوز عدد أصابعي; هنـا زعق آمر دبَّابتي

يحثني لعبور الساتر:
 –اعبر بسرعة; وإال ّسيعدموننا!

الــغـريب أنَّ خـوفك من الــطـغـاة أكـثــر من خـوفك من احلـرب ومن
ـوت قـبل الله? وت نـفـسه; فـهل أنَّ الطـغـاة هم الـذين ابـتكـروا ا ا
اذا أفـسر القفز بدبَّابـتي إِلى األمام عندما عرفت أنَّ هناك وإالَّ 
وت األكـيد الـذي ينـتظـرنا من جلـنة اإلعـدامات? عـبرت بدبَّـابتي ا
إِلى األمـام; ورأيت ألول مـرَّة بـعـيـني اجملـرَّدة اجلـنـود اإليـرانـيـ
صوبة يتـقدمون مثل بقع غـمام رمادية وعـلى أكتافهم القـاذفات ا
نحـونا; كان الساتـر الترابي الذي عبـرت نحوه بدبَّابتـي بعلو متر
واحـد وقـد انـتشـر عـلـيه اجلـنـود; أي جنـود? كـانـوا صـبيـةً بـعـمر
الــورد والـله; بــعــضـهم راح يــنـحـب من شـدة الــقــصف والـرعب;
عرفـتُ انهم من قوَّات احلرس اجلـمهوري للـواء الثاني; ماهي إالَّ
شـهـقـات حـتى بـدأت اجملـزرة; كـانـوا يـذبـحـون بـشـظـايـا الـقـنـابل
عركة اخلانق ; وبكـاؤهم يتصاعد مع دخان ا تبـاعاً بطريقةٍ مريعةٍ
الذي غـمـر األفق بـالظالم; كـأنّي أمـام مجـزرة لـلـشيـاه والـقصف
يــدمــدم مــثل طــبــول تـقــرع في مــوكب

تطبير.
 *الـتطـبيـر: شجُّ الرؤوس بـآالت حادَّة
حـــزنـــاً عــلـى مـــذبح اإلمـــام احلـــســ

“ع.”
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{ زمــان (أ ف ب)  –عــنــدمــا اجــتــاحت
جــائـحـة كـورونـا الـعــالم فـكّـر مـهـنـدس
ــيــكـانــيك األردنـي صـلــيــبــا طـعــيــمـة ا
ـلـوثــة الـتي يـلــمـسـهـا عـدد بــاألسـطح ا
ضـخم مـن الـناس يـومـيـا مـثل درابـزين
راكز التجارية الـساللم الكهربائيـة في ا
تـرو فقـرّر صنع ـطارات ومـحطـات ا وا
جـهـاز لـتـعـقـيمـهـا يـعـمل بـاألشـعـة فوق
الـبفسـجية.لـكن فكرتـه وأفكار مـخترع
أردنـيــ آخـرين لم تـكن لـتـنـجح وتـرى
الـــــنـــــور عـــــلـى أرض الـــــواقع من دون
مساعدة “مصنع األفكار ?”أو كما يطلق
عـليه بـاإلنكلـيزية “تيك ووركس ?”وهو
مـركـز ومنـصـة ومحـرك ابـتكـار فـريد من
نـوعه في األردن يعمل عـلى جذب وإلهام
ـبــدعـ وتــمـكــ ودعم الـصــانـعــ وا
ركـز عام . أنـشىء ا وهـوب والـشبـاب ا
لـك حـس لـألعـمال  2018فـي مجـمـع ا
الـــذي يــضـم فــروع كـــبــريـــات شــركــات
ية وهو يحتوي على الـتكنولوجيا العا
ـؤسـسـة ولي أجــهـزة مـتـطـورة ويــتـبع 
الــعـهـد احلــسـ بن عــبـد الـلـه الـثـاني
ــاضـي نــحــو مــئـة واســتــقــبل الــعــام ا
ساعدة أصحاب مـخترع وشركة ناشـئة 
االخـتراعـات على إنتـاج النمـاذج األولية
بـشكل سريع وبـتكلفـة منخفـضة. ويقول
طـعيـمة ( 39عـاما) إنه جنـح في اختراع
جـهـاز الـتـعقـيم بـعـد نـحو عـامـ وبـعد
ركز الذي ساعدة ا نحو  23مـحاولة و
“وفّــر لي كل الـدعم واإلســنـاد والـنـصح
واإلرشاد ?”مـشيرا إلى أنـه عدّل اجلهاز
أكـــثــر مـن مــرة وصـــار أكــبـــر حــجـــمــا
وأضــيـفت له شـاشـة. ويــضـيف لـوكـالـة
فــرانس بــرس يــبـنــمــا يـقف إلـى جـانب
اجلــهـاز “إنــهــا آلـة لــتـعــقــيم  درابـزين
الــساللم الـكـهـربـائــيـة من جـمـيع أنـواع

الـفيروسات كفيروس كورونا والبكتيريا
ــنــتـهى الــقـوة والــفــاعـلــيـة  .”بــعـد و
انتهائه من صنع اجلهاز تراسل صليبا
ـيـة عـدة عـارضـا عـلـيهم مع شـركـات عـا
ـانية فـكرته فـجاءه اجلواب مـن شركة أ
مـختصة بـالسالمة الصـحية في األماكن
الـعـامـة اتـفـقت مـعه عـلى صـنـع اجلـهاز
الـــذي أطـــلـق عـــلـــيه اسم “بـــريـــجـــيـــد
بـوكس ?”ويـزن  7,2كـلغ ويـثبت في أقل
من  15دقـــيـــقــة بـــشــكـل خــارجـي عــلى
قـابل على جزء ـصاعـد وسيحـصل با ا

من األرباح.
بيئة إبداعية

ووجـد مـخـتـرعـون آخـرون طـريـقـهم الى
ـركـز. فــقـد تـمـكّن ـســاعـدة ا الــنـجـاح 
طـالب الثـانويـة زين أبو رمـان البالغ من
الـعـمـر  18عـامـا من صـنع جـهـاز تـعقّب
لــــلـــــمــــرضى مـن كــــبــــار الــــسن وذوي
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة وهــو جــهــاز
يوضع في اليد كالساعة أو يوضع حول
الـرقــبـة كـالـقالدة أطـلق عـلـيه اسم “أس
بي اس ووتش ”وتــعـمل بـطــاريـته عـلى
اء مـدى ثمانيـة أيام متتالـية وهو ضد ا

واحلرارة والكسر.
ويقول أبو رمان “بـإمكان اجلهاز إرسال
تـنـبيـهات إلى هـاتف أحـد أفراد الـعائـلة
مـن خالل تـــطــــبـــيق خــــاص في حــــــال
تـعـرّض الـشخـص للـسـقوط أو األذى أو
ـكـان احملـدّد فـي حـال ذهب بـعـيــدا عن ا

له .”
ـدة عـام ويـضـيف الـشـاب الـذي عـمل 
ونــصـف لــلــوصــول الى االخــتــراع أنه
ســعـيــد وفــخـور جــدا بـعــدمــا اتـفق مع
شــركـة صــيـنــيــة لـلــبـدء بــإنـتــاج اآللـة.
وصــمّـمـت شـركـة “جـرزي ”لــلـتــصـمـيم
ــركــز قـابــسـا ــســاعـدة ا الــصــنـاعي 

كــهــربــائـيــا ذكــيــا يــحــمي األطــفـال من
الـصعقات الكهربائـية.ويقول عمر خضر
( 26عـامـا) وهو مـصـمم صنـاعي يـعمل
فـي الـشــركـة إن “لــدى مــصـنع األفــكـار
أجــهـزة مـتــقـدمـة ومــهـنـدســ وفـنـيـ
نتجات يـساعدوننـا في حتويل أفكارنـا 

ناجحة.”
ـصمم مثل ولـكن ما زال أمام بعض ا
ـدني مـالك نـور ( 32عـامـا) ــهـنـدس ا ا
طـريق طويـلة ومـكلفـة للـتأكّـد من أصالة
مــنــتــجــاتـــهم. فــقــد صــمم نــور مــثــلث
“بــيـكــلـر ?”وهـي لـعـبــة لألطـفــال آمـنـة
صـديــقـة لـلـبـيـئـة وهـو يـأمل أن يـفـاحت
عمالق األثاث “إيكيا ”الـسويدي بعرض
مـنتجاته التي يـبيعها حـاليا عبر مواقع
الـتـواصل االجـتمـاعي لـزبائن في األردن
والـسـعـوديـة واإلمـارات وأطـلق عـلـيـهـا
اسم “عـــالم فــارس ”عـــلى اسـم طــفـــله.
ــديــر الـتــنــفــيـذي ل”مــصــنع ويــؤكــد ا
األفـكار ”اسـمـاعيل حـقي لـوكالـة فرانس
ـصـنع يـسـعى لـتأمـ بـيـئة بـرس أن “ا
ــصــادر الالزمــة لــدعم إبــداعــيـــة وكل ا
وتـمكـ الشـباب من حتـويل مشـاريعهم
نتج ملموس على أرض من مـجرد فكرة 

الواقع. 
ـــصــنع ويـــوضح “أبـــواب مــخـــتـــبــر ا
مـفتوحة لـلجميع فـالدعم يشمل الطالب

والريادي والشركات الناشئة”
 .ويــشــيــر الى أن “هــنــاك الــعــديــد من
صنع الـشباب الذين يعملون حاليا مع ا
إلنـتـاج مـنتـجـات في شـتى القـطـاعات.”
ــصــنع خــدمــاته لألطــبـاء كــمــا يــقـدّم ا
ـستشـفيات في مجـال عملـيات ترميم وا
الـــوجه وطب األســنـــان الــرقــمي وواقي
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حتـدث االضـطرابـات بـعد فـتـرة طويـلة
من اإلصابة.

 تشابه مع اإلنفلونزا?
من هـنا ثـمة اخـتالف في الـنتـيجة إذا
ــريـض لالضــطـــرابــات مـــا تــعـــرض ا
الـقلبيـة الوعائيـة بعد فتـرة قصيرة من
اإلصــابــة بــكـوفــيــد ال تــتـعــدى شــهـراً
. وبـجسب ونـيّف أو بـعـد عـام تـقـريـبـاً
جــيـــمس دويــدج ال تــســمح الــدراســة
ـضاعفات بـالتمـييز بـشكل كاف ب “ا
رحلة رتبطـة با دى من تـلك ا طـويلة ا

رض.” احلادة من ا
 مـع ذلك فــإن هــذا الـعــمل “يــســتــحق
الـتـنـويه جملـرد أنـه مـوجود ?”وفـق ما
قـال طـبـيب الـقـلب الـفـرنـسـي فـلـوريان

زوريس لوكالة فرانس برس.
 والحـظ زوريس أيضا عيوبا كثيرة في
الـدراسـة لـكـنه يـعتـبـر أنـهـا جتعل من
ـمـكن دعم الفـرضيـات الـتي يعـتبـرها ا
أطـباء قـلب كثـر محتـملـة في ما يـتعلق
بـــفـــيـــروس  Sars-Cov-2الـــذي مـــثل
ـكن أن يـسبب الـفـيـروسـات األخـرى 
الـتهابا دائما. مع ذلك “نـعلم منذ فترة
طـويــلـة أن االلـتـهـاب عـامل خـطـر عـلى
الـــقـــلب واألوعـــيـــة الـــدمـــويــة ?”وفق
زوريـس الـــذي يـــضـــيف “فـي الـــواقع
نـــســجـل األمــر نـــفــسه بـــالــضـــبط مع

االنفلونزا.

احـــتــشــاء أو الـــتــهــاب فـي الــقــلب أو
سكتات دماغية.

وتــشـيــر الـدراســة إلى أن هــذا اخلـطـر
“مــوجــود حـتى لــدى األفــراد الـذين لم
ستشفى ”بـسبب كوفيد رغم يـدخلوا ا
أن درجـة هـذا اخلطـر أدنى بـكثـيـر لدى
ـرضى. وأشــاد بـاحـثــون كـثـر هــؤالء ا
بـهذا البحث سيما أنه أجري على عدد
ــرضى وعــلـى فــتـرة كــبــيــر جــداً من ا
طـويـلة. مع ذلك أبـدى خـبراء تـشـكيـكا

أكبر في صحة النتائج. 
وقـال اإلحــصـائي الـبـريـطـاني جـيـمس
دويــدج لـوكــالـة فــرانس بـرس إنه “من
الــــصــــعب لــــلــــغــــايــــة اســــتــــخالص
اسـتـنتـاجات هـامة ”مـن هذه الـدراسة
مـــتـــحـــدثـــا عن وجـــود الـــكـــثـــيـــر من

نهجية في البحث. التحيزات ا
ومن بــ مـواضع الـتـحـيـز الـواضـحـة
بـحسب دويدج هو أن قدامى احملارب
األمـيركي رغم عددهم الكبير هم فئة
مـتجانسة لـلغاية ألنهـا تتكون إلى حد

كبير من رجال كبار السن.
 لـــذلـك فـــهي لـــيـــست بــــــــالـــضـــرورة
تـمثيلية حـتى لو سعى معدو الدراسة
إلـى تـــصــــحـــيـح هـــذه الــــتـــحــــيـــزات

اإلحصائية.
ويـظل هـذا التـصحـيح غـير كـافٍ بنـظر
دويـدج الذي يـشيـر إلى مشـكلـة أخرى:
الـدراسة ال تـميز بـوضوح إلى أي مدى

واألوعــيـة الــدمـويـة فـي جـمـيـع أنـحـاء
العالم ”بعد جائحة كوفيد. 

أجــريت هــذه الــدراســة عــلى أكــثـر من
 150ألـــفـــا من قـــدامى احملـــاربـــ في
اجلــيش األمـيــركي أصــيـبــوا جـمــيـعـا
بـكوفيد وهي تقيس وتيرة اضطرابات
الــقـلب واألوعـيــة الـدمـويــة في الـسـنـة
الــــتي تـــلـي اإلصـــابــــة وتـــقــــارنـــهـــا
ـجـمـوعات تـضم قـدامى مـحـارب لم

يصابوا بالعدوى.
 وبـيـنت نـتـائج الـدراسـة أنه “بـعـد 30
يـــومـــا مـن اإلصـــابـــة يـــكـــون األفــراد
ــصـابـون بــكـوفـيـد- 19أكــثـر عـرضـة ا
لإلصـابة بـاضطـرابات الـقلـب واألوعية
الــدمـويـة ?”بــيـنـهـا خــصـوصـا حـاالت

اإلصــابــة? أسـئــلــة تـزيــد الــضـبــابــيـة
ــا يُـعـرف بـكــوفـيـد طـويل ــرتـبـطـة  ا
األمــد وهي مـجـمــوعـة أعـراض دائـمـة

هناك قصور في فهمها وحتديدها.
ـــــيــــة إلى أنه “  وأشــــارت األكــــاد

اإلبـالغ حـتى اآلن عن تـبــعـات (دائـمـة)
عـلى صـحـة الـقـلـب واألوعـيـة الـدمـوية
ـسـتـشـفى فـقـط لـدى مـرضى دخـلـوا ا
ضــمن ســلــســلــة صــغــيــرة ومع فــتـرة

متابعة قصيرة.”
 لـكن دراسة كبيرة أجريت في الواليات
ـتــحـدة ونـشـرتـهـا مـجـلـة “نــيـتـشـر” ا
عادلـة بحسب اضي غيّـرت ا الـشهـر ا
ـيــة الـتي قــالت إن نــتـائــجـهـا األكــاد
“تـنبئ بزيـادة كبيـرة في أمراض القلب

{ باريس (أ ف ب)  –يـبدي أطباء قلقا
إزاء مضاعفات محتملة قد تطال بعض
األشـخـاص عـلى صـعـيـد صـحـة الـقلب
واألوعــيــة الـدمــويـة بــعــد أشـهــر عـلى
ـبـكر إصـابـتـهم بـكوفـيـد رغم أنه من ا
جـدا اجلـزم بـوجـود عالقـة سـبـبـيـة في

هذا اإلطار.
ـــيـــة الـــطب قـــبـل أيـــام أكـــدت أكـــاد
الــفـرنــسـيـة اخملــولـة اإلعالن عن اآلراء
الـعـلــمـيـة الـتي يـجـمع عـلـيـهـا اجلـسم
ـــراقـــبــة الـــطـــبي فـي فـــرنـــســا أن “ا
الـســريـريـة لـلـقـلب واألوعـيـة الـدمـويـة
صاب بكوفيد- ضـرورية لدى جميع ا
 ?19حــــــتـى لـــــو كــــــانـت اإلصــــــابـــــة
ية إلى وجود خـفيفة.”وأشـارت األكاد
“صـالت خـطرة ”بـ كـوفـيـد وأمـراض
الــقـلب واألوعـيــة الـدمـويــة بـنـاءً عـلى

دراسات حديثة عدة.
ـعـلـوم سـابـقـا أن مـرضى الـقلب ومن ا
واألوعـيـة الـدمـويـة يواجـهـون مـخـاطر
أكـبــر لإلصـابـة بـاألشـكـال اخلـطـرة من
كـوفـيد- .19ويـعـود ذلك خصـوصا إلى
أن الــفـيـروس  ?Sars-Cov-2يــتـشـبث
ACE2 – ـــة بـ”مـــســـتـــقـــبِل – ”إنـــز
موجود بشكل خاص في خاليا األوعية
الـدمـوية.لـكن مـاذا عن الـتأثـيـرات على
صـحــة الـقـلب واألوعـيـة الـدمـويـة لـدى
الناس عمومًا? وإذا ثبت حصولها هل
ــكن أن تـطـرأ بــعـد فـتــرة طـويـلـة من
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ـتحدة) (أ ملـكة ا { بـريدبـورت (ا
ـبـادرات الهـادفة ف ب)  –تـتـزايد ا
إلى تـصنـيع قطع قـيّمـة باسـتخدام
ـتحدة ومن مـلكة ا الـنفـايات في ا
ـنـتـجات مـسـتـحـضرات بـ هـذه ا
جتـمـيل مـصنـوعـة من تفل الـقـهوة
ـطحونة ومالبس استُخدمت في ا
تـــصــــنـــيـــعـــهـــا بــــقـــايـــا عـــبـــوات
بـالسـتــيــكــيــة وأثــاث مــصــمّم من

ألياف األغاف.
 ويـجول درو رايت يومـياً بدراجته
الــهــوائــيــة عــلى  25مــقــهـى يــقـدّم
الــشـاي والـقـهـوة فـي أنـحـاء لـنـدن
ويـجمع لـشركة “أب سـيركل ”نـحو
مـئة كيلوغرام من تفل القهوة الذي
كــان أصالً ســيُــرمى.وتــصــنّع “أب
ســـيـــركل ”الـــتـي أســـســـتـــهـــا أنّــا
بـرايـتمـان وشقـيـقهـا ويل قبل ست
ســنـوات مــســتـحــضـرات جتــمـيل
بــاســتــخـدام تــفل الــقــهــوة وشـاي
الــــبــــابـــوجن ومــــســــحــــوق نـــواة

الـزيـتون وغـير ذلك من “نـفـايات”
ـشـروبـات. تولى االثـنـان وظائف ا
ية في بداية قيادية في شركات عا
ـهـنـيـة لـكنّ أنّـا تـقول حـيـاتـهـمـا ا
لـــوكـــالــة فـــرانس بــرس “أردت أن
أفعل شيئاً أقرب إلى تطلعاتي

وتــــضـــيف “خــــطـــرت فـــكـــرة +أب
سـيـركل+ ألخي عـنـدمـا سـأل بدافع
ـقـهى الذي كـان يـرتاده الـفـضول ا
يـومــيـاً مـاذا يـفـعل بـتـفل الـقـهـوة.
ودُهش عـندمـا علم أنّ هـذه البـقايا
تُـرسل إلـى مـطـامـر الـنـفـايات وأن
ــقـهى يــدفع أيـضـاً مــقـابل ذلك.” ا
ومــنــذ ذلك احلـ ذات صــيت أنّـا
وأخـــــيــــهـــــا ويل عـــــلى أنّـــــهــــمــــا
“الــشــقــيــقــان اجملــنــونــان الــلـذان
يــجـوالن فـي لـنــدن لـيــجــمـعــا تـفل
الـقـهـوة.”وتـقـول أنّـا “بـدأ الـنـاس
يـــتّــصــلـــون بــنـــا في شــأن أنــواع
اخملـلـفـات كـلّـهـا ”و”نـسـتـخـدم في
الـــــوقت الــــراهـن (في تــــصـــــنــــيع

مـنـتجـاتـنا)  15مـكـوناً ”مـن بيـنـها
ـياه الناجمـة عن تصنيع مركزات ا
عـصـير الـفاكـهة وبـاقات ذابـلة من
الـورود يرميها البـاعة وبقايا غلي
الـــتـــوابل واألعـــشـــاب.ويـــدفـع أنّــا
وويـل لـقــاء احلـصــول عــلى بـعض
ــكـونـات ولـكن لــيس مـقـابل تـفل ا
الـقهـوة مثالً إال أن عـمليـة جمـعها
مـعقدة ومكلـفة.ويُرمى سنوياً 500
ألـف طن من تفل القهوة في مطامر
ـتــحـدة وتــفـتــخـر “أب ــمـلــكــة ا ا
سـيركل ”بـأنّـها أعـادت تـدوير 400
طـن مـنـهـا حـتى الـيـوم.وتـروي أنّـا
أنّـها طـلبت وشـقيـقهـا نصـيحة من
خـــبـــراء مــخـــضــرمـــ في مـــجــال
تـصـنـيع مـسـتحـضـرات الـتـجـميل
فـكان جوابهم أنّ اجلـمال ال يتناغم
مـع الــنـــفـــايـــات.وتـــرى صـــاحـــبــة
ـشـروع ضرورة أن يـدرك اجلـميع ا
كوّنات ليست مقرفة وال أنّ “هذه ا
قـــــذرة.”وتـالحظ أنّ “الـــــشـــــبـــــاب
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{ بـــاريس (أ ف ب)  –اكـــتُـــشف مــا ال
يـقل عن مـئة جـنس حـيواني جـديد في
بـورمـا خالل عـشـر سـنـوات في عـالمة
ـذهل ”في عـلى التـنوع الـبيـولوجي “ا
Fauna الـبالد وفق ما أعـلنت منـظمة
 and Flora Internationalغـــــيـــــر
ـنظـمـة البـيئـية إن احلـكـوميـة.وقالت ا
ـــــذهـل من هـــــذا “الــــــتـــــســــــلـــــسـل ا
االكـتـشـافـات ”بـدأ عـام  2010مـع قرد
سـترايكر أفطس األنف وهو قرد أسود
صغير يُعرف باسم “القرد العطاس.”
خـالل هــذه الــســنــوات الـــعــشــر الــتي
شـهدت حل اجمللس العسكري البورمي
وإعــادة فـتح الــبالد عــلى الـعــالم قـبل
االنـــقالب الـــعــســـكــري فـي أوائل عــام
 ?2021تـمـكن علـماء من جـميع أنـحاء
الـــعــالم من الـــتــنــقـل عــبــر الـــغــابــات
االســتــوائـيــة واســتـكــشــاف الـكــهـوف
والـتـحـرك عـبـر األنـهـار واالنـتـقـال بـ

التكوينات الصخرية الكارستية.
وجـاء في بيان للمنظـمة غير احلكومية
“حتــتــضن بــورمــا ثــروات حــيــويـة ال
ـعـظم الـبلـدان إال أن حتـلم بـها. ـكن 
غـاباتهـا موطن لبعض من أكـثر أشكال
احلـياة الـبريـة إثارة لالهـتمـام في البر

الرئيسي جلنوب شرق آسيا.”
ـقـابل وجـود ـنـظـمـة أكـدت في ا لـكـن ا
“تــهـديـدات ”يــواجـهــهـا هـذا الــتـنـوع
الـبيولوجي من قطع األشجار والصيد

إلى الزراعة وتطوير البنية التحتية.
هـذا اإلحـصاء لألجـنـاس الذي خـططت
ـنـظـمـة غيـر احلـكـوميـة لـلـكـشف عنه ا
ــــاضي فـي وقت االنــــقالب الــــعــــام ا
يـتـضـمن أيـضـا سـلـطـعـونـا يعـيش في
الـكـهـوف وحـلـزونـا آكال لـلـحـوم و17

ياه العذبة. نوعا من بلح البحر في ا
وحـدد العلماء أيضا   37نـوعا مختلفا
مـن حــيـــوانـــات الـــوزغ (أبــو بـــريص)
تـعـيش في الـتكـوينـات الـكارسـتـية في
شـرق البالد والكثير مـنها معزول جدا
ولـم يُــرصـــد ســـوى عـــلى تل أو كـــهف
واحــد.في رحـلـة اسـتـكــشـافـيـة واحـدة
اسـتـغـرقت أسـبـوع تـعـرف الـعـلـماء
عدل “نوع على  15نـوعا جديدا أي 
جـديد في كل يوم ?”وفـق عالم األحياء
.وقال لي غـريسـمر من جـامعة أونغ لـ
ال ســيـيـرا  الـذي وجــد فـريـقه غــالـبـيـة
الـوزغات والذي يـأمل في أن يتمكن من
تـنظـيم رحالت استـكشـافيـة جديدة إن
فــرص الــعــثــور عــلـى أجــنــاس أخـرى

جديدة “عالية جدا.”
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{ باريس (أ ف ب)   –أكّـد تقرير لأل
ـنـاخي ـتــحـدة عن تـبـعـات الـتـغـيّـر ا ا
صــدر هـذا األسـبـوع أنّ تــزايـد ظـواهـر
الـطقس احلـادة التي تتـسبب بضـحايا
يـسـيـر بـوتـيـرة أسـرع من اسـتـعدادات

الــعـالم مـحـذرا من أنّ فــجـوة الـتـكـيّف
ـعـدالت سـتــسـتـمـر بـاالتـسـاع في ظل ا
احلــــــالــــــيـــــــة خلــــــطط الـــــــتــــــكــــــيّف
وتـنفيذها.وأصبح إيجاد طرق للحدّ من
نـاخي أمراً مـلحّاً تـداعيـات االحتـرار ا

ـسـتـدامة أو سـواء من خالل الـزراعـة ا
ـهـنـدسـة وراثـيـاً لـتـعـزيـز احملـاصـيل ا
األمن الـغذائي أو عبر استعادة غابات
ــانـــغــروف أو بــنــاء ســدود بــحــريــة ا
ـواجهة ارتفاع مـستوى احمليطات أو
ـرات خــضــراء في مـن خالل إنــشــاء 
ــدن أو الــلــجـوء إلـى نـظــام تــكــيـيف ا
الـهواء لتـخفيف مـوجات احلر الـقاتلة.
ويـدق تقريـر الهيئـة احلكوميـة الدولية
ؤلف من 3650 ـناخ ا ـعنـية بتـغير ا ا
صــفــحــة نـاقــوس اخلــطــر حــول فـشل
خـطـط وُضـعت لـلـتـعـامل مع الـتـبـعـات
ـسـألـة ــنـاخـيـة مـطــلـقـاً عـلـى هـذه ا ا
مصطلح “سوء التكيّف.ويقول األستاذ
فـي جـامــعــة كالرك إد كــار الــذي تـولى
إدارة إعـداد فـصل مـن الـتـقـرير “تـبـيّن
لـنا أنّ مـشاريع الـتكـيّف غيـر فاعـلة في
حــــاالت كـــثـــيـــرة ?”مــــشـــيـــراً إلى أنّ
“بـعـضـها جـعل األمـور تـسوء .”وعـلى
نع ـثال قـد يسـاعد بـناء سـد  سـبيل ا
دن في حـماية منطقة الـفيضانات في ا
صـغيرة لفترة زمـنية محدودة.وشرحت
فـريـدريـكـا أوتو من “إمـبـيريـال كـولدج
لندن ”أن “أي إجـراء يؤدي إلى عواقب
دى سـلبية ويجـعل األمور أسوأ على ا

الــــبـــعـــيــــد يـــنـــدرج فـي إطـــار ســـوء
الـــتــكــيّف.”وتـــرى أوتــو أنّ الــنــاس ال
يـدركـون غـالبـاً دور اخلـيـارات السـيـئة
فـي الـكـوارث كــبـنـاء مــنـازل في سـهل

. فيضي مثالً
 نقص في البيانات 

وتــضــيف فـي حـديـث لــوكـالــة فــرانس
بـرس أنّ “االكـتـفـاء بـإلـقـاء الـلـوم عـلى
ــنـــاخي يـــؤدي الى ســوء الـــتــغـــيّـــر ا
ـتـخذة تـكـيّف.”وتـنـتج عـن الـتـدابـيـر ا
ناخي عواقب ـواجهة ظواهر التغير ا

غير مقصودة في بعض األحيان.
ـسـاعـد في جـامـعـة وأجـرى األســتـاذ ا
ويــست فــلـوريــدااكـوامي أوســو-داكـو
حتقيقاً عن عواقب إقامة جدران بحرية
أمـام قـريـة صـيـد صـغـيـرة قـرب مـصب
نع تآكل الشواطئ نـهر فولتا في غـانا 
الناجم عن العواصف وارتفاع منسوب
ــيـاه. وأسـفــر تـشـيــيـد هـذه اجلـدران ا
الـبحـرية عن نـتائج إيجـابيـة إذ عملت
بـشـكل جـيّـد لـدرجـة أنّ مـطـوّراً عـقـارياً
مـهــمـاً اسـتـثـمـر األرض بـالـتـعـاون مع
احلــكـومــة احملــلـيــة وبـنى شــالـيــهـات
فـخمـة.وقال أوسو-داكـو في مقـابلة إنّ
“األشــخـاص الــذين كــانـوا يــعـيــشـون
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{ سانتياغو (أ ف ب)  –أعـلن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا السبت
إنشاء محمية وطنية تبلغ مساحتها  75ألف هكتار في منطقة سانتياغو
ناخي تمثل خزاناً اجلبلية حلماية  368نهراً جليدياً متأثراً باالحترار ا
مـهماً لـلميـاه.وقال بينـييرا خالل إعالن هـذه اخلطوة إنـها تتيح “حـماية
 368نـهراً جـليديـاً (…) تخـتزن كمـية مـياه أكـبر باثـنتـ وثالث مرة من
ياه. وتقع احملمية دّ ساناتياغو با مخزون بحيرة سد إل ييسو ”الذي 
الـوطنـية لألنـهار اجللـيديـة على مـسافة  60كـيلـومتراً من سـانتـياغو في
ـســاحـة ـئــة من ا جــبـال األنــديـز وســتـوفــر احلـمـايــة حلـوالى  46فـي ا
يـاه اخملزنة ئة مـن ا ـنطـقة الـعاصـمة حتـتوي على  56فـي ا اجلـليـدية 
نـطقة التي يعيش فيـها أكثر من سبعة مالي في األنـهار اجلليدية في ا
من أصل  18مـليون تشيلي.وشرح بيان رسـمي أن صفة احملمية الوطنية
نطـقة بريـة.بقيـة اخلبر على “تـمثّل في تشـيلي أعلى درجـة من احلمايـة 
l u*« vKŽ d³)« l u*«
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حتـديــداً أكـثـر انـفـتـاحـاً عـلى فـكـرة
االقــتــصـاد الــدائـري ”الــذي يــعــيـد
ـواد “ألنّ ـنـتـجـات وا اسـتـخـدام ا
هــؤالء “يُـــبــدون اهــتـــمــامـــاً أكــبــر
ـستقبل الكوكب .”وتـعتبر باربرا
ـة ســكـوت-أتــكــيـنــسـون وهي عــا
كـــيـــمــيـــاء مــســـؤولـــة عن تـــركــيب
مــنــتــجـات “أب ســيــركل ?”أنّ تــفل
الـــــقــــهـــــوة أفــــضـل لــــتـــــصــــنـــــيع
مـستحـضرات التـجميل مـن القهوة
ـطـحـونـة اخلـام “ألنّـهـا تـعـرّضت ا
لـلــتـسـخـ وهي رطـبـة وحتـتـوي
عــــلـى قــــدر أكــــبــــر من مــــضــــادات
ـواد اجملـمـوعـة األكـسـدة وتُــرسَل ا
كـــلّـــهــا إلـى مــصـــنع الـــشـــركــة في
بــريــدبــورت وهي بــلــدة تـقـع عـلى
بــعـــد ثالث ســاعــات جــنــوب غــرب
ــوقـع رائــحــة لـــنــدن.وتــفـــوح من ا
الــزيـوت األسـاسـيـة لــلـحـمـضـيـات
وهـي أحــد مــكــونـــات مــقــشــر كــان
يُـــصـــنّع فـي ذلك الـــيـــوم. وتــتـــسم

ــنـــتج طـــريـــقـــة حتــضـــيـــر هـــذا ا
ـزج تـفل الـقـهوة بـبـسـاطـتهـا إذ 
بــالـسـكـر والـزيــوت األسـاسـيـة ثم
تُضاف زبدة الشيا اخملفوقة ومادة
حـافـظـة طبـيـعيـة.ويـوضع اخلـليط
بـعـد ذلك في عـلب زجاجـيـة ويوزّع
عـدل ثالثة في أنـحاء بـريطـانيـا 
آالف وحـــدة أســــبـــوعـــيـــاً.ويـــزداد
ـنــتج بـســرعـة الــطـلـب عـلى هــذا ا
تحدة إال خـصوصاً في الواليات ا
أنّ “أب ســـيــركل ”تـــرفض إعــطــاء

وّها. أرقام حول مبيعاتها أو 
ويــؤدي تـنـامي الــطـلب إلى نـشـوء
ـنـافـسة عـدد كـبـيـر من الـشـركـات ا
لـ”أب سـيـركل ”تــعـيـد هي األخـرى
اسـتـخـدام اخمللـفـات الغـذائـية من
بــيــنــهــا “وايــلــدفــروت ”و”فــرانك
بـادي ”األسـتـرالـيـة وشـركة “بـادي

شوب ”البريطانية الكبرى. 
وبـنـتيـجـة ذلك يـرتفع الـطـلب على

نفايات القهوة خصوصاً. 

هـــنـــاك طُــردوا من األرض ?”واصـــفــاً
الـنـتـيجـة بـأنّـها مـثـال على “انـتـهـازية
سـوء الـتـكـيف.واعـتـبـر تـقـريـر الـهـيـئة
ــيــة أنّ األمـر لم يــنـطــوِ عــلى ظـلم اال
فـحسب بل قد ال يعطي أيـضاً النتيجة
ـــتــوخـــاة.وأضــاف أنّ ـــســـتــدامـــة ا ا
اجلـدران الـبـحـرية والـسـدود وبـوابات
الـتحكم في الفيضانات “تـوجِد ارتهاناً
طـويل األمـد لـلهـشـاشة واخملـاطـر التي
يـصـعب تغـيـيرهـا ويـنطـوي عـلى كلـفة

كبيرة.”
كن لـإلنشـاءات ذات الهـندسة وفـيمـا 
الـصلبة أن حتـمي من الكوارث إلى حدّ
مـع حتمل كذلك “وهـماً بـعدم وجود
ـــثّل نــقص الـــبــيــانــات مـــخــاطــر.”و
مــصـــدراً آخــر لــســوء الــتــكــيّف.وقــال
مـؤسـس مـركز “أفـريـكـا بـاور شـيـفت”
مكن التـكيّف فقط مـحمد أدو إن “مـن ا
مع األمـور الـتي تـتوافـر مـعرفـة بـها?”
مـضيـفاً “ال نـعرف في أفـريقيـا مثالً إلّا
الـقليل فكـيف تنشئ أنظمـة إنذار مبكر
لـــظـــواهــــر الـــطـــقس احلـــادة من دون
بــيــانـات?.”ومـع أن الـبــنى الــتـحــتــيـة
احلــديــثــة من طــرق ومــبــان وأنــظــمـة
صـرف صحي يفترض أن تخدم أهداف

الـتـنـميـة والـتـكيف عـلى الـسـواء قد ال
تــتــنــاسب إنـشــاءات كــثــيـرة مـع عـالم
ترتفع درجة حرارته  5?1درجة مئوية
ــــكن أن يــــصل هـــذااالرتــــفـــاع إلى و
درجـت أو ثالث درجات مئـوية مقارنةً
ـسـتـويـات عـصـر مـا قـبل الـصـنـاعة
بـحسب اخلبراء.وارتـفع متوسط درجة
حـــرارة ســـطح األرض حـــتى اآلن 1?1
ـا كـانت عـلـيه درجـة مـئـويـة مـقـارنـة 
خـالل هـــذا الـــعـــصـــر.وقــــال بـــاتـــريك
ي لـلـتـكـيف ـركـز الـعـا فـيـركــوين من ا
“يـحدث سوء الـتكيف عنـد محاولة حل
مـشكـلة ما ويـنتهـي األمر بالـتسبب في

مشكلة أخرى.”
وبــيّـنت دراســة أجـريت عـلـى أكـثـر من
 300مــبــادرة لــلــتــعــامل مـع الــتــغــيـر
ي أنّ ـنـاخي ذُكـرت في التـقـرير اال ا
ـبــادرات قـد حتـمل عـواقب ثــلث هـذه ا
غـيـر مقـصودة وسـلبـية.وأظـهر حتـليل
مــفـصّل لـثالثـة مـشــاريع في كـمـبـوديـا
لـتعـزيز الـري وحمايـة الغـابات وزراعة
األشــجـار أنـهـا انـطـوت عـلى “انـتـهـاك
حــقـوق اجملـتـمـعـات احملــلـيـة وتـدمـيـر
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