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يــأمـل رئــيس الــتـــيــار الــصــدري
مـقـتـدى الـصدر فـك االرتبـاط مع
تقـليـد التـوافق الذي يسـعى اليه
قــادة االطــار الـــتــنــســيــقي عــقب
مـنــاورة بـالـثـلث الــضـامن ومـنع
انـعـقـاد جــلـسـة انـتـخـاب مـرشح
انـقاذ وطن لـرئـاسـة اجملمـهـورية
حـيـث يـعـول كـال الـطـرفــ عـلى
ــســتــقـــلــ لــلــمــضي الـــنــواب ا
ـدد بـاالسـتـحـقـاقـات دون خـرق ا
الـــدســـتــوريـــة في جـــلــســـة يــوم
قبـل  وسط حتذيرات االربعـاء ا
من استمـرار االنسداد الـسياسي
الذي قد يؤدي الى اعالن حكومة
طــــوار  في وقـت دعـــا رئــــيس

ان الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي 
االزمـــة احلــــالــــيـــة ســــيـــاســــيـــة
ــطـلــوب من الـقــوى ان تـعــيـد وا
حـسـابـاتـهـا. ودعـا خالل مـؤتـمـر
نـاسبـة مرور عـام على تـشريع
قانـون الناجـيات (الـقوى لـلعمل
ولتشـكيل حـكومة تـخدم شعـبها
ومن ضــــمــــنـــــهم الــــنــــاجــــيــــات
األيـزيـديات) مـبـيـنـاً ان (احـترام
هـو الــتــوقــيــتــات الــدســتــوريــة 
ـنطق الـدولة احتـرام الدسـتور و
( ـــواطــــنـــ والحـــتــــيـــاجــــات ا
وأضــاف (عــلـيــنــا أن نـبــحث عن
حـلول مـنـطقـيـة تـعكس نـضـوجاً
سـيــاسـيـاً من اجلـمــيع وتـعـكس
قدراً عـالـياً مـن مسـؤولـية الـقوى
الــســـيــاســـيــة إزاء واجـــبــاتـــهــا

ـان أو خارج بـوجودهـا في الـبـر
مـؤكـدا (يــجب حتـقـيق ـان) الـبــر
ـرحــلـة الــتـكــامل لـعــبـور هــذه ا
طلوب من اخلطرة) وتابع ان (ا
الـــقــوى الــســيــاســـيــة ان تــعــيــد
حــســابــاتـــهــا لــكي نـــعــبــر هــذه
ــيــة ــرحــلــة فــهــنــاك أزمــة عــا ا
تـنعـكس عـلى كل بـقـعـة من بـقاع
الـعـالم وإلى جـانب هـذه األزمـة
لـــدى مــنــطــقــتــنـــا مــا يــكــفي من
تشـابكة هذا عقّـدة وا األزمات ا
ــشــهــد مــظـلـم لـكـن هـنــاك أمل ا
ـــشــــهـــد إلى ـك أن نـــحــــول ا و
فـرصـة جنـاح  وهـذه الـفـرصة ال
ــكن أن تــتــرجم بــشــكلٍ عــمــلي
بحكومة تصريف أعمال) واشار
الـى ان (هـــذه احلــــكـــومــــة تـــقف

ـسـؤولـيـات لـكن هذا وتـتـحمل ا
ليس منـطقيـاً أو واقعيـاً فاألزمة
احلاليـة هي سياسـية واالنفراج
يعني انفراجاً حكوميّاً وبالتالي
ضـرورة تشـكـيل حكـومـة منـتـجة
واطن في ظل هذه فاعلة تـخدم ا
الـــظـــروف وبــــنـــاء األمن واألمن
الــــغـــذائي). حـــذر نــــائب رئـــيس
مــجـلس الــنـواب حــاكم الــزامـلي
من ان تـعـطـيل جـلـسـة انـتـخـاب
ــــقـــرر رئـــيـس اجلـــمــــهــــوريـــة ا
ــقـبـل قـد انــعــقــادهــا االربــعــاء ا
تـــؤدي الـى الـــذهـــاب حلـــكـــومـــة
. وقـال الــزامـلي لــقـنـاة الـطــوار
(الـــشــرقـــيـــة نــيـــوز) ان (رســائل
عديـدة وصـلت من الـنواب بـشأن
احلضـور في اجللـسة الـتصويت

وان هذه على رئيس اجلمهورية 
الـرسائل فـيـهـا مطـالب مـشـروعة
وهي تعبر عن مطالب ناخبيهم 
فـضـال عن مـطــالب اخـرى بــشـان
اللجـان النيـابية) مـشيرا الى ان
(جلسـة االربعاء ستـكون مكـتملة
النصاب). ويـأمل الصدر حيازته
ان للمضي غالبية كافية في البر
فـي تــشــكــيل حـــكــومــة أغــلــبــيــة
وطـنـية لـفك االرتـبـاط مع تـقـلـيد
الــتـــوافق الــذي يــتـــيح خملــتــلف
الــقـــوى الــســـيــاســـيــة الـــنــافــذة
ـشـاركـة في الـسـلـطة. وقـال في ا
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر (شـكراً لـكل
من حـــــضــــر اجلــــلـــــســــة حــــبــــاً
بالـعـراق) واضاف ان (هـؤالء ما
أرعـــبــــهم تــــهــــديـــد وال أغــــراهم
ترغـيب) وتابع (يـتجـدد موعدكم
قبل مع من يلتحق في األربعاء ا
مجـدداً لـنزيح الـفـساد والـتـبعـية
والـتـوافـقـيـة  لـتـشـكـيل حـكـومـة
أغلبيـة وطنية) مـؤكدا (لن نعود
خلــلـطــة الـعــطـار فــلـقــد  ثـبــتـنـا
وأثبتنا أن ال مكـان للمحاصصة
فكانت أجمل فسيفساء عراقية ال
شـرقـيـة وال غــربـيـة). كـمـا اجـرى
الــصـــدر اتـــصـــاالً هـــاتـــفــيـــاً مع
محافظ الـبصـرة أسعد الـعيداني
ـشرّف مع  ثمن خـالله (موقـفه ا
بـــــعـض الـــــنــــــواب من حتــــــالف
تـــصــمــيـم بــاحلــضـــور جلــلــســة
مـجلس الـنـواب الـتي عـقدت اول
ثل امس) مـؤكداً أن (مـوقـفـهم 
بــدايـة الــشــروع إلنـهــاء الـفــسـاد
والــتـبــعـيـة والــتـوافــقـيــة إلتـمـام
تشـكيل حـكومـة أغلـبيـة وطنـية).
فـيــمـا اكـد االمــ الـعـام لــلـحـزب
االسالمـي الــــــعـــــراقـي رشــــــيـــــد
الـعـزاوي في بـيـان امس (ال نـرى
مصلحة في اسـتمرار سياسة ليّ
ــعـــنـــيــة االذرع بـــ االطـــراف ا
ونــعــتــقــد ان اســتــمــرار الــعــنـاد
سيجبر احملكمة االحتادية العليا
عـلى الـتــدخل واتـخـاذ مـوقف قـد
يــصــدم اجلـمــيع وتــتــضــرر مـنه

جــمـيع الـكــتل وحـيــنـهــا ال يـنـفع
النـدم). وحدد النـائب عن حتالف
السيـادة محـمد فاضل الـدليمي 
ـــان في أســـبـــاب اخـــفـــاق الـــبــر
انتخـاب رئيس اجلمـهورية.وقال
الــدلـــيــمي في تـــصــريح امس إن
(اســبــاب فــشل انــتــخـاب رئــيس
ان اجلـمـهـوريـة في جـلـسـة الـبـر
هـــو اخلالف الـــكـــردي الـــكــردي
ستـمر ب ا والشيـعي الشيـعي 
الــكــتل الـســيــاسـيــة) مــؤكـدا ان
(حتالف الـسيادة حـضر اجلـلسة
الن الــــشـــعـب يــــريــــد تـــشــــكــــيل
احلكـومة). ودعـت النـائبـة عالـية
اجلــهــات الـســيــاســيـة نــصــيف 
ـعـارضة الـراغبـة بـالذهـاب الى ا
الى اخـتيـار الـسـلطـة الـتـنفـيـذية
بــالــكـــامل وتـــســلــيـم الــســـلــطــة
التشريعـية الى الطرف اآلخر من
أجل تـمــشـيـة مـصــالح الـشـعب .
وقـالت في بـيـان امس ان (الـثلث
هـــو رقم ثـــابت وقـــابل ـــعـــطل  ا
للزيادة ) واضافت ان (ما حصل
ـان اليـوجـد فـيه في جـلـسـة الـبـر
ا انتـصـار ألي من الطـرفـ وإ
خـسـارة لـلــشـعب وحلـقـوقه أمـام
الـية واألمـنيـة التي التـحديـات ا
ـر بـهـا الـبـلـد وبـالـتـالي فـانـنا
نــدعــو احلـــكــمــاء والــعــقالء الى
اجلـــلــــوس الى طـــاولـــة احلـــوار
واالبـتــعـاد عـن الـتــعـنت ووضع
مـصـلـحـة البـلـد الـعـلـيـا فـوق أية
اعتبـارات ). وكان رئـيس مجلس
الـنــواب مـحـمـد احلــلـبـوسي قـد
اعــــــلـن تــــــأجـــــــيـل زيــــــارتـه الى
العاصـمة االيـرانية طـهران.وذكر
بيـان انه ( تـأجـيل الـزيارة إلى
ايـران الـتي كـانت تـلـبـيـة لـدعوة
رســـمـــيــة مـن نــظـــيـــره اإليــراني
محمد باقر قاليباف) واشار الى
ان (الــــتــــأجـــــيل جــــاء بـــــســــبب
الــتــزامـات دســتــوريــة ونـيــابــيـة
لـــلــجــانـــبــ فــضـالً عن ظــهــور
عــارض صـحي لــرئــيس مــجـلس

الشورى اإليراني). 

ـاضـي. وقـال صــادرات شــبــاط ا
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس أنه
(بـحـسب االحــصـائـيـة الـنـهـائـيـة
الـــصـــادرة من شـــركـــة تــســـويق
الــنــفط الــعــراقــيــة ســومــو فــان
مــجـمــوع  كـمــيـة الــصـادرات من
الــنـفـط اخلـام بــلغ  92 مـلــيــونـاً
و 790 الف و 173بـــــــرمــــــــيال 
بإيـرادات بلغت ثـمانـية مـليارات
و 809 مـــــلـــــيـــــونـــــا و 162الف
دوالر) ولــفت الـى ان (مــجــمــوع
ـصــدرة من احلـقـول الـكــمـيــات ا
الـــنـــفـــطـــيــة فـي وسط وجـــنــوب
العراق  بلغت  91 مليونا و314
الـــفــا و  828 بـــرمـــيال  فـي مــا
صـدرة من نفط كانت الـكمـيـات ا
كركوك عبر ميناء جيهان  مليون
و 475 الــــفــــا و 345بــــرمــــيال)
مـؤكـدا ان (مـعـدل سـعـر الـبرمـيل
الـــواحــــد بـــلغ  94,936 دوالراً)
ـصدرة  وتـابع ان (الـكـمـيـات ا

شــركـة حتــمــيــلـهــا من قــبل  34 
ـية مـخـتلـفة اجلـنسـيات  من عا
مـوانئ الــبـصـرة وخـور الــعـمـيـة
والـــعــــوامــــات االحــــاديـــة عــــلى
اخلليج وميـناء جيـهان التركي).
وحــددت شــركــة نــفط الــبــصــرة
شـروع أنابيب تـوقعـة  القـيمـة ا
التـصدير الـبحـرية فيـما أشارت
إلى أن مشروع األنابيب البحرية
سيرفع الطاقة التصديرية إلى 6
مالي برميل يومياً.وقال معاون
ـــديــر الـــعــام لــشـــؤون اخلــطط ا
ــوازنــات في الــشــركــة احــمـد وا
فاضل دهيم في تصريح امس إن
(مـــشـــروع أنـــابــيـب الــتـــصـــديــر
ـــشــاريع الـــبــحـــريــة يـــعــد من ا
الــســتـراتــيـجــيــة عـلـى مـســتـوى
ــنـــطــقــة لـــتــصـــعــيــد الـــطــاقــة ا
نافذ التصديـرية للنفط اخلـام با
اجلنـوبية من  3.5 مالي الى 6

مالي في العام 2026).

بالسياقات العلـمية والقانونية).
أعــرب الـــزامــلي عن من جـــانــبه 
(اعتزازه بـاجلامـعات وإسهـامها
الـعـلـمي فـي مـشـاريع الـتـنـمـيـة)
ـــثــلـي الــســـلـــطــة مـــؤكـــدا أن (
الـــتـــشــريـــعـــيــة جـــادون في دعم
مؤسـسات الـتـعلـيم) مشـيرا الى
أن (اجمللس يسير باجتاه مرحلة
تـابـعة) جـديدة في الـتـشـريع وا
وتابع البيان ان (االجـتماع شهد
الـتـصـويت عـلى تـوسـعـة أخـيـرة
بـشـأن مـقـاعـد الـدراسـات الـعـلـيا
لـلــعــام الـدراسي اجلــاري بـواقع
مـقــعـدين لـلــقـنـاة الــعـامـة وثالث
مــقـاعــد لـقــنـاة الــقـبــول اخلـاص
ومــقـعــد واحــد لـقــنــاة الـفــئـات 
ـرقـنـة قـيودهم فـضال عن اعادة ا
ـنـتــهـيـة في ــراحل ا من طــلـبـة ا
ـــاضي  واســـتـــئـــنــاف الـــعـــام ا
قبل دوامهم في العام الدراسي ا
 مع تأكيد ضـرورة تضم ملف
عقود  315في مؤسسات التعليم

وازنة العام اجلاري). 

بـ الــســلــطــتــ الــتــشــريــعــيـة
والـتـنـفـيـذيـة وصـيـاغـة مـحددات
وشواخص تخـدم مسار وأهداف
ــصــلــحــة الـعــامــة مــشــيـرا في ا
الـوقت نـفـسه الى أن اجلـامـعـات
بـــحــــاجـــة الى دعـم تـــوجــــهـــهـــا
ي الـقــائم عــلى االلــتـزام األكــاد

الـية الـكافـية لتـلبـية مـتطـلبات ا
البـحث العـلمي وإكـمال وصـيانة
الــبــنى الـــتــحــتــيـــة اجلــامــعــيــة
وتـــخـــصــيـص مــوازنـــة خـــاصــة
السـتـيـراد األجـهـزة اخملـتـبـريـة)
واكـد عـبـد الـصـاحب أن (الـظرف
الـعـام  يتـطـلب تـكـامال إيـجـابـيا
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صـوتت  وزارة الــتـعـلــيم الـعـالي
والـبحـث العـلـمي  عـلى تـوسـعة
ـقـاعـد الـدراسات الـعـلـيا اخـيرة 
ـرقنة قـيودهم من طـلبة واعادة ا
ـــنـــتــهـــيـــة في الـــعــام ـــراحل ا ا
ـــاضي . وقــال بــيــان الــدراسي ا
تلقـته (الزمان) امس ان (الوزارة
احـتضـنت اجـتـماعـا اسـتـثنـائـيا
لــهــيــئــة الــرأي بــحــضــور نــائب
رئــيس مـــجــلس الــنــواب  حــاكم
الــزامــلـي  حــيث طــالب الــوزيــر
نــبــيل كــاظم عــبــد الـصــاحب في
مــســتــهل كــلــمــته  بــزيــادة عـدد
اجلـــــامـــــعــــــات احلـــــكـــــومـــــيـــــة
الســتـــيـــعــاب الــتـــخـــصــصـــيـــة 
تـزايدة وتـخصيص اخملرجـات ا
قطع أراضي ألسـاتـذة اجلامـعات
ومــنـتـســبي الـتــعـلـيم ومــعـاجلـة
ملف الـتعـييـنات في مـؤسسـاتها
ومراجعة قـانون تقـاعد االستاذة
ـــبــالغ في اجلـــامــعـــات ورصــد ا
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وقـــعت وزارة الــنـــفط عـــقــدا مع
شركة اذربـيجانـية  للـتعاون في
مجال حقر واستصالح االبار في
احلــقـول الــنـفــطـيــة. وذكـر بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (شـركـة
احلـــفــر الـــعـــراقـــيـــة وقـــعـت قــد
مـشـاركـة مع شـركـة اذربـيـجـانـية
لــلـحــفــر واخلـدمــات الـنــفـطــيـة)
بـدوره  قــال مـديـر عــام الـشـركـة
بـــاسم عــبــد الـــكــر ان (الــعــقــد
يتـضمن الـتعـاون في مجـال حفر
واســتــصالح االبــار الـنــفــطــيـة)
مـــؤكـــدا ان (مــدة الـــعـــقـــد ثالثــة
اعوام قـابـلة لـلـتمـديـد). واجنزت
الكـات الـفنـيـة والـهـنـدسـية في ا
عـمليات حفـر بئر نفطي الشركة 
ـحافـظة جديـد في حقـل الزبـير 
الـبـصـرة . واشـار الـبيـان الى ان
(مالكـات الـشـركـة  اجنـزت حـفـر
الــبـــئــر ZB 512 بــعــمق 2355
وتـمت ــشــرف  مــتــرا لـتــكــوين ا
عمـليات احلـفر بـاستخـدام جهاز
احلفر ال دي سي  37 ذي القدرة
احلصانية  1500 اج بي) ولفت
الى ان (هـذا الـبـئـر  هـو الـثـاني
الذي تنجزه الشـركة ضمن العقد
ـبـرم مع شـركـة ايـطـالـيـة حلـفـر ا
 37 بـــئــرا نــفــطــيـــا في الــزبــيــر
وسـيــتم نـقل اجلــهـاز الى مـوقع
اخـر في نـفس احلـقل لـلـمـبـاشرة
ZB 514). بحـفـر البـئـر النـفطي
وحــقــقت الــوزارة ايــرادا جتـاوز
ثـــمـــانــــيـــة مـــلــــيـــارات دوالر من

W dý l  Î«bIŽ lÒ u¹ jHM «

—UÐü« ÕöB²Ý≈Ë dH( WO½U−OÐ—–√

W½b¼ 5OŁu(« VKÞ bFÐ ¡UFM  ·bN² ð W¹uł  «—Uſ

WIKI  ‚U ¬ s  —Òc% …b×²*« 3_«

Ÿ«eM « bŽUBð l  sLO « w
{ الــــــــدوحــــــــة (أ ف ب) حـــــــذّر
ـائي ـتــحـدة اإل بـرنــامج األ ا
من آفـاق مقـلـقـة بالـنـسـبة لـلـيمن
الغـارق في احلرب بـعد تـصعـيد
كــــــبــــــيــــــر بــــــ احلــــــوثــــــيــــــ
والسعوديـة.وقال مديـر البرنامج
أخـــيم شــتـــايــنــر خالل مـــنــتــدى
الدوحة إن (البلد الـفقير معرّض
في مـا بـالـفـعل خلـطـر الـنـسـيـان 
يــــســـتــــقـــطـب الـــغــــزو الـــروسي
الوكرانـيـا اهـتمـام الـعالم). وأدّى
هـجوم شـنه احلـوثـيـون اجلـمـعة
ــاضــيـة عــلى مــنــشــاة نـفــطــيـة ا
ســــعــــوديــــة إلى انــــدالع حــــريق
بالقرب من حلبة الفورموال واحد
في جـــدة  خـالل إحـــدى مـــراحل
الـتـجـارب قـبل خـوض الـسـباق 
وذلـك فـي إطــــــــار مــــــــوجــــــــة من
االعــــــتـــــداءات شـــــمـــــلـت من 16
هـــجـــومـــا بـــطـــائـــرات مـــســـيــرة
ــمـلـكـة.ووقـعت وصـواريخ ضـد ا
مـــوجــــة االعـــتـــداءات مع دخـــول
احلــمـلــة الـعــسـكــريـة لــلـتــحـالف
بــقــيــادة الــســعـوديــة فـي الـيــمن
عامـهـا الثـامن. وتـدّخل التـحالف
الــذي تــقــوده الــســعــوديــة لــدعم
احلكومـة اليـمنـية في عام 2015
بـعدمـا اسـتـولى احلـوثـيـون على
الــعــاصـــمــة صــنــعــاء في الــعــام
ــئـات الــســابق.وأودت احلــرب 
اآلالف بـــشــكل مـــبــاشـــر أو غــيــر
الي عـلى شفا مباشـر وتركت ا
مــــجـــاعــــة في مــــا تــــصـــفه األ
ـتـحـدة بـأسـوأ كـارثـة إنـسـانـية ا
في الــعــالـم.ومع اعــتــمــاد الــبالد

بشـكل شـبه كامل عـلى الواردات
تقول منظمات اإلغاثة إن الوضع
ســــيــــزداد ســـوءًا بــــعـــد الــــغـــزو
الروسي ألوكرانـيا التي تـنتج ما
يــقــرب من ثــلث إمــدادات الـقــمح
الـيـمـني.وقـال شـتـايـنـر (بـالـنـظـر
إلى الواقع اجليوسياسي األكبر
فـإن اخلــطـر يـكـمـن في أنّ الـيـمن
ســــوف يُــــنــــسى جــــزئـــيًــــا ومن
الـــــــواضح أن ذلـك ســــــيــــــخــــــلق
مأسـاة) محذرا مـن ان (العواقب
االقتصادية للصراع في أوكرانيا
يـــتــردّد صـــداهـــا في االقــتـــصــاد
ي) مــشـــيــرا إلى أنّ (هــذا الــعـــا
االمر سيـحد من نـطاق الـتضامن
). وشنّ والــــتـــعــــاون الـــدولــــيـــ
التـحالف الـعـسكـري الذي تـقوده
غــارات جــويــة في الــســعـــوديــة 
الـيــمن  بــعـد ســاعـات من إعالن
احلوثـيـ هـدنة لـثالثـة أيام في
وقـت دان األمـــــ الــــــعـــــام لأل

ــتـحــدة أنــطـونــيـو غــوتــيـريش ا
ارتفاع منسوب العنف في النزاع
الـذي دخل عـامه الـثـامن . وأشار
غــوتـيــريش إلى (مــقـتل ثــمـانــيـة
مــدنـــيــ بــيــنــهـم خــمس نــســاء
وطــــفالن في الــــهـــجـــمــــات عـــلى
صــنـعــاء الـتي أعــقــبت هـجــمـات
اضـية) مـجددا دعوته اجلمعـة ا
ــمــارسـة أقــصى (لــكل األطــراف 
درجـات ضـبط الـنفـس والتـوصل
بــشـكل عــاجل الى تــســويـة عــبـر
الــــتــــفـــاوض إلنــــهـــاء الــــنـــزاع).
واسـتـهـدفـت الـغـارات الـعـاصـمـة
اليـمـنيـة صنـعـاء. وقالت مـصادر
ان (الضـربات اجلـوية اسـتهدفت
ــعـاقل احلــوثـيـة ـعــسـكـرات وا ا
بصـنعـاء).ونـفذّ الـتحـالف غاراته
بـــــعــــد وقت قــــصــــيـــــر من إعالن
احلـــوثـــيـــ أنّـــهم ســـيـــوقـــفــون
ضـــربـــاتـــهـم عــلـى الـــســـعـــوديّــة
ـــواجـــهـــات في الـــيـــمن خالل وا
لـــثالثــة أيـــام في حــال الـــتــزمت
الـــســعــوديّــة بـــإنــهــاء احلــصــار
ووقـف غـــاراتـــهـــا عـــلى الـــيـــمن.
ـتـحدث بـأسم احلوثـي واعلن ا
مـــحــمــد عـــبــد الــسالم (تـــعــلــيق
الضربات الـصاروخيـة والطيران
سيـر وكافـة األعمال الـعسـكرية ا
بـاجتــاه الـســعـوديـة بــراً وبـحـراً
ـــــــــدة ثـالثــــــــة أيــــــــام وجــــــــواً 
واستعدادنا لتحويل هذا االعالن
اللـــتــزام نـــهــائي ودائـم في حــال
الـــتـــزمت الـــســعـــوديـــة بــإنـــهــاء
احلــصــار ووقـف غــاراتــهــا عــلى

اليمن بشكل نهائي ودائم).
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مـقابل شـفاء  883 حـالة وبـواقع حـالة وفـاة واحدة في
وقف الوبـائي اليومي الـذي اطلعت ذي قـار. واوضح ا
عـلـيـه (الـزمـان) امس ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة
الــتي اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات مــشــتــبه اصــابــتــهــا
بالـفايروس بلغت اكثـر من ثمانية االف  حيث  رصد
اصابة  230 بـكورونا في عمـوم احملافظات) مـبينا ان
(الـشفـاء بلغ  883 حـالة وبـواقع حـالة وفـاة واحدة في
ذي قـار) مـؤكدا ان (اكـثر من  18 الف شـخص تـلقى
ـنـتـشـرة ـضـاد في مـراكـز الـوزارة ا جـرعـات الـلــقـاح ا

ببغداد واحملافظات). 
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اطـلــقت وزارة الـصـحـة امس االسـتــمـارة االلـكـتـرونـيـة
الكات الطبية والصحية والتمريضية اخلاصـة بتوزيع ا
ــاضي لــلـدورين األول من خــريــجي الــعــام الــدراسي ا
والـثاني.وأشارت الوزارة في بـيان تلـقته (الزمان) امس
ان (رابط االستـمـارة سـيكـون خـاصاً بـخـريجي كـلـيات
الـــطب الـــعـــام) واضـــاف ان (الــروابـط االلــكـــتـــرونـــيــة
السـتـمـارات الـتـقـد خلـريـجي الـتـخـصـصـات االخـرى

ستعلن تباعا). 
وســجــلت الـوزارة  230 اصــابــة بــفــايــروس كــورونـا
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
نطقت الـوسطى واجلنوبية اخلميس وجة غبارية جتـتاح ا  تأثـر الطقس 
قـبل.وقال مدير اعالم الهـيئة عامر اجلـابري في تصريح متـلفز ان (موجة ا
ــقــبل) واضـاف ان غــبــار ســتـجــتــاح مــدن الــوسط واجلـنــوب اخلــمــيس ا
(درجات احلـرارة ستعـاود االرتفـاع بدءاً من يوم غـد الثالثـاء). فيمـا أعلنت
اجلمعـية الفلـكية بجدة أنه سـيُرصد بسـماء السعوديـة والوطن العربي قبل
ـر بثالثة كـواكب الزهرة شروق الـشمس الـيوم االثنـ  هالل القمـر وهو 

ريخ وزحـل. وقال رئـيس اجلـمـعـيـة ماجـد أبـو زاهـرة أن (كـوكب الـزهرة وا
ريخ إلى ع كوكب ويـوجـد بـالقـرب مـنه كـوكبـان أخـفت زحل بـاألسـفل وا أ
نظر مذهلًا أقرب ا سيجعل ا ـئة فقط  ـينه والقمر يضيء بنحو  19با
إلى أن يكـون من قـصص اخليـال الـعلـمي مشـاهـد بالـعـ اجملردة وفـرصة
اللتـقاط الـصـور) مؤكـدا ان (عطـارد سيـكون فـي نفس اجلـزء من السـماء
ـشتـري) وتابع ان لكن قـريـبًا من الـشمس وغـيـر مرصـود وكذلك كـوكب ا
نظـار لتعـزيز رؤية كن عنـد استخـدام ا ـريخ  و (زحل أكثـر إشراقًا من ا

تلك األلوان). 
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اعتـقلـت مديـرية شـرطة مـحافـظة
ـهجرين دهوك وزيـر الهـجرة وا
األسـبق في احلـكـومـة االحتـاديـة
وأبن شــقـــيـــقه بــتـــهـــمــة الـــقــتل
ـــتــحـــدث بــأسم الـــعــمـــد.وقــال ا
قدم هيمن سليمان في الشرطة ا
تـصـريح امس ان (عـمـلـيـة الـقـتل
لــكن الـوزيـر جـرت قــبل اسـبـوع 

االسـبق ديـنـدار جنـمـان دوسـكي
لم يسـلم نفـسه حتى اعـتقاله من
قبل القوات االمنية) وأضاف أن
(اخلالف كـان عـلى قـضـيـة امالك
و اعـتـقـال ابن شـقـيق الـوزيـر
هو من قام قتل الذي اعترف انه 
احـد اقــربـائــهـمــا) ولـفت الى ان
(ذوي الــقـتــيل يـتــهـمــون الـوزيـر
بانه هـو الذي قـام بعـملـية الـقتل

وليس ابن شقيقه).
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حـقـقت مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة 
ارباحـا تـفوق  300ملـيون دوالر
من  ايـــرادات الـــســـيـــاحـــة خالل
ــاضي فــيـــمــا ســجــلت الـــعــام ا
دخـــــول  500الف ســـــائـح خالل
الــربع االول مـن الــعــام اجلــاري.
وقـال مــديـر إعالم الـســيـاحـة في
احملــافـــظــة داســيــار مــحــمــد في
تصـريح امس إن (أعداد الـسياح
في تزايد كـبير هـذا العام بـنسبة
ـئة بـسبب تـخفيف بلغت  65با
إجــــراءات جــــائـــــحــــة كــــورونــــا
والهطـول الكثـيف للثـلوج) الفتا
الى (بـــلــوغ أعـــداد الــســـائــحــ
خـالل الـــــربـع األول من الــــــعـــــام
اجلـاري مـا يـزيـد عن  500ألف
ليون و 500ألف خالل مقارنـة 
ـاضي) وتـابع ان (قـيـمة الـعام ا
ـتـحـقـقـة من الـقـطـاع اإليـرادات ا
ـاضي بـلغت 300 خالل الـعـام ا
ــا جــعل قــطـاع مــلــيـون دوالر 
الـــســـيــاحـــة األكـــثـــر حتـــقـــيـــقــا

لإليـرادات في احملـافـظـة مـقـارنـة
بــبـقــيــة الـقــطــاعـات) مــؤكـدا ان
(إقـلــيم كـردسـتــان أصـبح جـاذبـا
لالســـتــثــمــار األجــنــبي اخلــاص
ـــتــلـــكه من ـــا  بــالـــســـيــاحـــة 
اسـتقـرار وأمـان وهـدوء مـا حدا
بحكومة اإلقليم إلى ترميم البنى
ــواقع الــتـــحــتـــيـــة وحــمـــايـــة ا
الــــســـــيــــاحـــــيــــة واألثـــــريــــة في
كردستان). ويشهد العراق توافد
السـيـاح االجانب بـشـكل ملـحوظ
بـعـد اسـتـقـرار االوضـاع االمـنـية

باحملافظات.
©≤ ’ qO UHð® 
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دان الـعـراق االعـتـداءات الـتـي اتـسـهدفـت الـسـعـوديَّـة الـشـقـيـقـة ومـنـشـآتـهـا احلـيـوية
نتجات البترولـية تابعة لشركة أرامكو في دنيـة آخرها استهداف محطة لـتوزيع ا وا
جدة وخزانـات تابعة للشـركة الوطنية لـلمياه ومحـطة لتوزيع الكهـرباء فيما ناقش مع

االردن  مخرجات القمة الرباعية التي احتضنتها مدينة العقبة.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(وزير اخلـارجـية فـؤاد حسـ اعرب
خالل لقائه نـظيره السـعودي فيصل
بن فرحان علـى هامش مشـاركـتهما
في مـنـتـدى الـدوحـة في نـسـخـته 20
عن إدانــــة واســــتــــنــــكــــار الــــعــــراق
لـلـهـجـمــات الـتي اسـتـهـدفت أراضي
الــسـعــوديّـة الــشـقـيــقـة ومــنـشــآتـهـا
ـدنـية الـتي كان آخـرها احليـوية وا
ـنتـجات استـهداف مـحـطة لـتوزيع ا
البتروليَّة التـابعة لشركة أرامكو في
جــدة وخــزانـــات تــابـــعــة لــلـــشــركــة
الـوطــنـيـة لـلـمـيــاه ومـحـطـة لـتـوزيع
ـا خلف بـعض األضرار الكـهربـاء 
ــاديـة وأســفـر عـن تـضــرر عـددٍ من ا
ـــركـــبـــات) وأضـــاف ان ـــنـــازل وا ا
(اجلــانــبــ شــددا عــلى الــتــنــســيق
ــــســـتـــمــــرّ في شـــتى والـــتـــشـــاور ا
اجملــاالت من أجل حتــقــيق األهــداف
ـا فـيه خـيـر ومـصـلـحة ـشـتـركـة و ا
شـعـبي الـبـلـدين كـمـا بـحـثـا أهـمـيـة
تـــكــثــيف الـــعــمل نــحـــو خــلق آفــاق

جديدة للتعاون الثنائي).
WOLOK ≈ U¹UC

وتــبـــادل الــطــرفــان الــرؤى وتــقــو
(مجـمل تطـورات القضـايا اإلقـليـمية
الــتي حتــظى بــاهــتـمــام اجلــانــبـ

ومواجـهة الـتـحدّيـات اخملتـلفـة التي
ــنـــطــقـــة والــدفع تــتـــعــرّض لــهـــا ا
بـاحللـول الـسلـمـيـة التي من شـأنـها
حتـقــيق األمن واالسـتـقــرار وتـعـزيـز
ا يحقق طموحات مسيرة التعاون 
السالم والتنميـة). كما ناقش الوزير

االقتـصـاد احمللي. ونـقل بـيان تـلـقته
(الـــــــزمــــــان) امـس عن عـالوي خالل
ـنـتــدى الـدوحـة  الـقـول ان كـلــمـته 
(هدف الـوصول إلى عالـم معافى من
االزمات واالنتهاكات واحلروب ليس
ــنــال مــا لـم تــتــوفــر نــوايـا ســهل ا
حسنـة وإرادة دولية وحـوار متكافئ
حلــــلـــحــــلــــة اخلـالفـــات وحتــــجــــيم
الـصــراعـات الخـفــات صـوت احلـرب
ونـــذر الــدمــار فـــمــا عــاد الـــتــعــافي
عاناة الشديدة الصحي مقلقاً بـعد ا
ا من تـأثيـرات جـائـحة كـورونـا وإ
ـسـلح واتـساع تـعدد بـؤر الـصراع ا
رقعته هو مـا يؤرق العالم) وأضاف

ان (اســـتــتــبــاب األمـن واالســتــقــرار
وتــــســــويـــة اخلـالفـــات بــــ الـــدول
العربية ومحيطها اإلقليمي والدولي
يـــضــيف لــلــعــالـم عــوامل الــتــعــافي
والــــسـالم واالزدهــــار وهــــو الــــدور
أمـول الستـنهـاض عوامل الـتاريخ ا
واجلــغــرافـيــا في إشــاعـة مــحــفـزات
احلـوار كـبــديل مـوضـوعي وأخالقي
من الــصــراع) مــؤكــدا ان (اجملـتــمع
الــعـراقي يــعـاني من أزمــات مـزمــنـة
ومكلفة عمقتها تقلبات أسعار النفط
ي بتـأثـير جـائـحة في الـسوق الـعـا
كــــــورونـــــا واإلرهــــــاب وأن تـــــراجع
إيرادات النفط ووجـود اإلرهاب كانا

مــــصـــدريـن لـــلــــقــــلق لــــدى جـــمــــيع
ـستـويـات احلـكومـيـة والـسيـاسـية ا

والشعبية).
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مـــشــيـــرا الـى ان (أهـــمـــيـــة الـــورقــة
تـتـجـسـد بـإعـادة الـتوازن الـبـيـضاء 
لالقــتــصــاد الــعــراقي ووضــعه عــلى
مــســـار يـــســـمح لـــلــدولـــة بـــاتـــخــاذ
ـســتـقـبل ـنــاسـبــة في ا اخلــطـوات ا
لــتـطـويــره إلى اقـتــصـاد ديـنــامـيـكي
مــتـنـوع يــخـلق الـفــرص لـلـعــراقـيـ
ــة بــاقــتـراح لــيــعــيـشــوا حــيــاة كـر
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مـن اإلصالحـــــــات
والــســيــاســات الــشـامــلــة وحــمــايـة

ن الـصـفـدي  مع نـظـيـره االردني أ
مخرجات القمة الـرباعية التي عقدت
في الــــعــــقــــبـــة. وذكــــر الــــبــــيـــان ان
(اجلانب ناقشا  مخرجات إجتماع
الـقمّـة الربـاعـيّة فـي العـقبـة بـ ملك
االردن عبـدالله الـثاني ورئـيس مصر
عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس
الوزراء الـعـراقي مصـطـفى الكـاظمي
وولي عــهــد أبــوظــبي نــائـب الــقــائـد
سـلحة في اإلمارات األعلى للـقوات ا
بـحـضور مـحـمـد بن زايـد آل نـهـيـان 
وزيــر الــدولـــة الــســعــودي تــركي بن
مــحــمــد) وتــابع ان (الــلــقــاء تــطـرق
لــــــلــــــحـــــــرب الــــــدائــــــرة في أوربــــــا
وإنــعــكــاســاتــهـا عــلى الــوضع عــلى
االقــــتـــــصــــاد واألمـن الــــغـــــذائي في
نطقة) الفتا الى ان (اجلانب اكدا ا
اهمـيـة تطـوير الـتـعاون بـ البـلدين
ا الشقيق في مختلف اجملاالت و
يــــعــــكس عـالقــــاتــــهــــمــــا األخــــويـــة
الستراتـيجيـة والتاريخـية) مؤكدين
شـتـرك عـلى إيـجـاد آفاق (احلـرص ا
أوسع لـلـتـعـاون واتـخـاذ اخلـطـوات
الـعـمـليّـة الالزمـة لـتـحـقـيق ذلك كـما
تــطــرقـا  إلى جلــنــة الــتـواصـل الـتي
شــــكــــلـت أثــــنــــاء اجــــتــــمــــاع وزراء
اخلـــارجـــيـــة الــعـــرب في الـــقـــاهــرة
والـتـخطـيط لـزيـارة مـوسـكـو والدول
ــــعــــنــــيــــة بــــاحلــــرب الــــروســــيــــة ا

األوكرانيّة). 
الية على صعيد متصل  اكد وزير ا
عـلي عـبــد األمـيـر عالوي أن الـورقـة
الـــبــــيــــضـــاء أعــــادت الـــتــــوازن إلى

UI¡∫ وزير اخلارجية يلتقي في الدوحة نظيره السعودي أمس

بغداد
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ـتـنامي بـ االطـراف الـسـيـاسـية ال اعـتقـد في خـضم الـصـراع الـسـيـاسي  ا
احملـتدمة في الصراع السياسي عـلى كسب صوت او صوت التمام الثلث او
رشح الـتسويـة السيـاسية او احلـصان الرمـادي كما الثـلث سـتكون جـاهزة 
يـروج له بل الـعـكس واقـعـيـاً  االمـور تـسـيـر  نـحـو  مـخـاطـر
ـــوقف االمــني تـــفــاقم الـــوضع الــســـيــاسي وانـــحــدار ا
واالجـتماعي ويلوح باالفق مرشح يتم فرضه دولياً ويتم
ــرحـــلــة ـــتـــوازن ورجل ا تـــســويـــقه كـــأنه االخــتـــيــار ا
الـسياسـية احلالـية واالفـضل حفاظـاً على هـيبة ومـكانة

اجلميع.
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مـا بـرحت مـجـامـر الـفـراق عـلى أخي الـذي أسـتـشـهـد في هـور احلـويـزة عـام
فاجئ الذي ترك حزناً رابضاً في و الرحيل ا  1986 متقدة من فرط الشجن 

أفاق احلقيقة التي أخذت ترافقنا قبل ان يبلغ احللم. العيون 
صورهم لم تزل على اجلدران نـرنو اليها ذهب أصـدقائي وغيرهم من االحبـة 
رسـومة عـلى صفـحة الـقلب تـتحدى و قبـلهـا حكـاياتـهم و ضحـكاتـهم ا شوقـاً
ـطـر عــلى سـفـوح ثالثـون عـامــاً و نـيفٍ يــطـرقـون ابــواب الـقـلب كــا الــنـسـيــان

الذاكرة.
تـركـوا أمهـاتـهم ثـكـلى و نـسـائـهم أرامل و أوالدهم يـتـامى في حـرب أنـتهت ال
غـالب فيها و ال مغلوب . سرقت فيهـا أحلى السنوات ألجيال تمزقت أحالمهم
و أرضــعـهم أســتـبـداد الــسـلـطــة اخلـوف و الــطـاعـة كي  يــسـلب خــيـاراتـهم و

هدورة . قناعاتهم ا
لـآلن الثكالى و االرامل و االيتام تتحول اعيـادهم و مناسباتهم مواقيت لزيارة
و غــيـرهم مــئـات االف اجلــرحى و االسـرى و شــواهـدهم الــبـالــغـة  300ألف 
الرعب الـقلق  الضـياع  ـفقوديـن . جراحهم لم تـنكـأ بعـد. سنـوات من األلم  ا
حـطام أنـسان لـكنه لم التـهـديد و اوجـاع ال تسـدلهـا ستـائر االيـام الـشاحـبة 
و لم يـبق في يـهـزم . و مـآقي فـاضت دمـعـاً علـيـهم حـتى بـخـلت عـلى غـيـرهم 
و فـفي كل يـوم دم يـسفح  الـقلـب منـزع . فـقـد ظلت تـنـزف مـذ عـرفت احليـاة 
لـتـأخذ حـاالت استـالب الوعي أشـكاال ـهدور  حـريق ينـشب وقـوده االنسـان ا
حتى بلغت برامج القنوات الفضائية حتت شعارات احلرية و احلوار و شـتى 

تلقي. لطرح قضايا جترح او تستفز ا الرأي اآلخر 
ـتـحــاورون و مـقـدمـة قـام ا فــفي بـرنـامج الــقـرار لـكم الــذي تـبـثه قــنـاة دجـلــة 
ضـيفه ح حتـدى احـد الضـيوف  بأطالق الـضحـك حد الـقهـقهـة  الـبرنـامج 
االخر بـتـسمـية الـشهـداء الـعراقـي إبـان احلرب الـعـراقيـة االيرانـية شـهداء و
ان على رفض كـونهم شهداء إذ أصـر اآلخرو هو نائب في الـبر لـيس ضحايا

ذيعة تقهقه!. وهو يضحك و ا
و اعــتــقــد أن الـبــرامج احلــواريــة أضـحـت أحـد أهـم وسـائل الــتــنــفـيـس الـتي
للـتغـلب على االحـتقـان الذي تـمارسـها وسـائل االعالم و االحزاب و الـسلـطـة 
ــشـهــد الـســيـاسي و االقــتـصـادي و االمــني .و لـيس يـرافق اجلــمـهـور إزاء ا
إشــاعـة الـوعـي و صـنـاعــة رأي عـام إزاء الـقــضـايـا الــتي تـمس حــيـاة الـنـاس
ـعلـومـة الصـادقـة الـتي تتـعـلق بـاالحداث الـتي حتـصل بـ الفـيـنة و لغـيـاب ا

االخرى.
غـيـر ان تـلك الـبـرامج يـتــوجب عـلـيـهـا الـوالء لـلـمـواطن و
الـوطن و لــيس اســتـفــزازه او الـســخـريــة من احـزانه و
هـنة و عـواطفه فـذلك إعتـداء و جتاوز عـلى اخالقيـات ا
تلقي . وخيانة لالرواح التي أزهقت و الدماء مـشاعر ا

. التي سفكت أنهاراً

السماوة
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السلة الغذائية فضالً عن تعهداتها بتجهيز
) مضى الى القول ان (الوزارة مادة الطح
ـئة جهـزت دفعـت لـلطـح وأطـلقت  50 با
من الـــدفــعـــة اجلـــديـــدة  ونــؤكـــد إنه تـــمت
السـيطـرة على حـركة الـسوق من خالل ضخ
ونطمـئن أبنـاء الشعب أن واد الـتمويـنيـة  ا
جتهـيز مـفردات الـتمـوينـية مـستـمر وندرس
تـوزيع دفـعـة ثـالـثـة خالل الـثـلث األخـيـر من
شهـر رمـضان) مـضيـفـا ان (قرارات مـجلس
الــوزراء اخلــاصـــة بــدعم الــقــطــاع الــزراعي
ودعم الـفالح وزيـادة أسـعـار احلـنـطـة وفـتح
ــدة شــهـرين ــهــمـة و االســتــيـراد لــلــمـواد ا
ـواد الـغـذائـية سـتـغرق الـسـوق احملـلـيـة با
وتــســيــطــر عـــلى الــســوق وتـــمــنع ارتــفــاع

األسعار). 

لتـدقيق االسـعار بـالسوق احملـليـة ومكـافحة
االحــتـكـار  حــيث اسـتــطـاعت هـذه الــلـجـان
) مبـينا ان ضبط أعـداد كبيـرة من اخملالـف
شـــكــلـت خــطـــا مـــوازيــا (الـــوزارة وأضـــاف
واد واطن  للسوق احمللية عبـر جتهيز ا
الـسلـة الـغذائـية بـهـدف تلـبـية احـتـياجـاتهم
وضــبط األســعــار) مــؤكــدا ان (أيــة إضــافـة
ـفـردات الـبـطـاقـة مـرهـون بـالـتـخـصـيـصات
ـوازنــة الـدولـة  ونـحـن نـتـطـلع ألن ـالــيـة  ا
يتـخذ مـجلس النـواب اجلديـد قرارات مـهمة
لـــصــالح دعـم الــتــمـــويــنــيـــة من اجل زيــادة
ـفـردات) الفـتـا الى انه (مـنـذ بـدايـة األزمـة ا
الـروسيـة األوكـرانيـة نـبـهت الوزارة إلى أن
ـتـد إلى لـديـهـا عـقــدا مع الـقـطـاع اخلـاص 
خمس سنوات يلزمه بتوفير جميع مفردات
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اعــلـنت وزارة الــتـجــارة  وصـول بــاخـرتـان
مـحـمـلـتـان بـاكـثـر من  104الف طن من مادة
احلــنـطــة االســتــرالــيــة حلــســاب الــبــطــاقـة
الـتمـويـنـية . وقـال في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امـس انه (مـن اجـل تـــــــعــــــــزيـــــــز اخلــــــــزين
ادة احلـنطة وصـلت باخرتان الستـراتيجي 
مـحمـلـتـان بـنـحو  104 الف طن من احلـنـطة
االسـتـرالـية حلـسـاب الـبـطـاقة الـتـمـويـنـية)
واضاف (حـال وصول ورسـو البـاخرتان في
مــنـطــقـة االدالء تــوجه فــريق فـنـي من قـسم
الـسـيـطـرة الـنـوعـيـة  وفـرع ام قـصـر ودائرة
الرقـابة الـتجـارية لـفحص الـنمـاذج) مشددا
عــلى (اهـمـيــة تـنـفــيـذ قـرار مــجـلس الـوزراء
ـادة احلــنـطـة بــتـأمـ خــزين سـتــراتـيــجي 
ـــــــوسم بــــــواقـع ثالث مـاليــــــ طـن ودعم ا
التسويقي الذي يـنطلق في االول من نيسان
قبل كون ذلك يسهم بتأم االمن الغذائي ا
وترفيـر خزين يسهم في مـواجهة الـتحديات
االقـــتـــصــــاديـــة الـــتـي حتـــصل فـي الـــعـــالم
ـواد وتـسـبــبت بـارتـفـاع كـبــيـر في اسـعـار ا

الغذائية).
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وكان الـوزارة قد اعلـنت عزمـها تـوزيع دفعة
ثالـثة من مـفردات الـبطـاقة الـتمـوينـية خالل
تـحدث بـأسم الوزارة شهـر رمضـان. وقـال ا
مـحــمـد حـنــون في تـصــريح امس إن (هـنـاك
جلـانـا مـشـتـركـة بـ الـتـجـارة والـداخـلـيـة 
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اكدت وزارة االتـصـاالت ان العـالم مـقبل عـلى حتول
رقـمي كــبــيـر و ســيـبــراني يــتــطـلب الــتــعـاون مــا بـ
الـــوزارة وجـــهـــاز األمن الــــوطـــني ووزارتي الـــدفـــاع
ـــتــحــدث بـــأسم الــوزارة رعــد والـــداخــلــيـــة.  وقــال ا
شـهـداني في تـصريـح امس إن (االتصـاالت عـقدت ا
مــؤتـمـرهـا الـســنـوي الـعـلـمـي الـرابع عـشـرة والـدولي
الـثـالث لألمن الـسـيـبراني فـي جامـعـة الـتـراث ناقش
نـظور عددا من مـوضوعـات آلـية األمن الـسيـبـراني 
ومـفـهــوم عـام لـلــوزارة) ولـفت الى ان (الـعــالم مـقـبل
عــلى حتـول رقــمي كـبــيــر وحتـول ســيـبــراني يـتــطـلب
ضــرورة لــلــتــعــاون في هــذا اجملــال مــا بــ الــوزارة
ؤتمـر اوصى بتشديد واالجهـزة االمنية) مبـينا ان (ا
احلمايـة وتقـليل اخملاطـر النـاجمة عـنه وهي مسـؤولية
تــضـامـنـيـة تــقع عـلى عـاتق جـمــيع اصـحـاب الـعالقـة

والــقــطـاعــ احلـكــومي واخلـاص وحــتى اجلـامــعـات
ـؤتمر عـاهد اخملـتصة بـهذا الـشأن) مـؤكدا ان (ا وا
تــنــاول أهـمــيـة إرشــاد ومـراقــبـة الــوالـدين ألوالدهم)
ولـفت الى ان (الــوزارة تــعـد رافــداً مـهــمـاً في قــطـاع
ـالك احلصـري للـبنى الـتحـتيـة اخلاصة علـومات وا ا
ـهم ألنها تـطور حالـياً البـوابة الرئـيسة لهذا الـقطاع ا
خلدمـة اإلنترنت التـي ستتمـكن من خالل التعاون مع
ـنصـات التي تـسهم في األجهـزة األمنـية من إنـشاء ا
تـقلـيل اخملـاطـر تقـنـيـاً وتوفـر مـنـصة جلـمـيع األجـهزة
األمنـية لتـتبع األشـخاص الـذين يسـببـون ضرراً على
ؤتمـر شهد فئـات اجملتمع) ومـضى الى القـول ان (ا
حــضــور وزيــر الــزراعـــة مــحــمــد اخلـــفــاجي ووكــيل
االتـــصـــاالت أشــــرف اجلـــنـــابـي وعـــدد من رؤســـاء
اجلـامـعـات وعـمـداء الـكـلـيـات ومـسـوؤلـ في وزارتي

الدفاع والداخلية واألمن القومي). 
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{ احلـلــة (ا ف ب) وقـفـت األمـريــكـيـة
إلـــيــانـــا أوفــايـــيه في يــوم ربـــيــعي 
اللتقاط صـورة أمام بوابـة عشتار في
مـوقع بـابل األثــري الـعـريق في وسط
العراق مع  14سائحا أجنبيا من ب
كثـيـرين بدأوا بـالتـوافـد إلى بلـد فتح
لـلــتـوّ أبـوابـه أمـام الـعــالم. قـبل عـام

الــفــئــات الــضــعــيـــفــة والــهــشــة في
اجملتمع التي هي أكثـر تأثراً لبعض
جـــــوانـب اإلصالح مـن خالل زيـــــادة
تـخـصيـصـات احلـمـاية االجـتـمـاعـية
ــشـاريع ودعم الــسـلــة الــغـذائــيـة وا
ــتــوســطــة وتــفـعــيل الــصــغــيــرة وا
ـــواجـــهـــة اإلجـــراءات الـــصـــحـــيـــة 
تأثيرات اجلائحة كما أخذت الورقة
اإلصالحـيـة بـاحلـسـبـان انـعـكـاسات
ي عـلى ارتـفـاع أسـعـار الـغـذاء الـعـا
وهــــو نـــاجت عن حــــيــــاة اجملـــتــــمع 
إجـــــــراءات خـــــــارج إرادته تـــــــخص
ارتـــفــاع تــكــالــيـف اإلنــتــاج والــنــقل

والشحن والتسويق). 
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بغداد

في الـقران الـكـر ورد ذكر رحـلـتي الشـتـاء والصـيف وذلك في سـورة قريش
نَّة التي يُذكر الله بها عباده  إن مـنَّة  إيالفهم رحلتي الشتاء والصيف هي ا
ـنتـ  اطعـمـهم من جوع وآمـنهم من لقـد أفـاضَّ علـيهم بـهاتـ الـرحلـت و
خــوف  وهـذا فــضل من الـله ,مـنــة أمـنـهـم من اخلـوف سـواء فـي عـقـر دارهم
بـجـوار بيت الـله احلـرام أو في أسـفـارهم وتـرحـالهم فـي رعايـة حـرمـة الـبيت
الـتي فـرضـهــا الـله من كل اعـتــداء  وجنـحت جتـارتـهم ومـن خاللـهـا جنـحـوا

بتأم مستلزمات العيش الكر األمن .
ـا هم فيه من عبـادة غير الـله وهو رب هذا ـ ليسـتحوا  فـيُذكر الـله بهذه ا
الـبيت الـذي يـعـيـشـون في جـواره آمنـ طـاعـمـ ويـسيـرون بـاسـمه مـرعـي
. وهو تذكيـر يستجيش احلياء في الـنفوس ويثير اخلجل في ويـعودون سا
الـقلـوب. ولـكن انحـراف اجلـاهلـيـة ال يقف عـنـد منـطق وال يـثوب إلى حق وال
يـرجع إلى مــعـقــول. تـلك الــرحالت ذُكـرت من مــ الـله عــزَّ وجل عـلـى عـبـاده
ن يـعـتبـر . وعـنـدمـا يُـذَّكر  الـله بـهـا عـبـاده كي يـعودوا ر   لـتكـون دروس وعـبـَّ
لـعبادته  ويتركوا عبادة االصنام وغيرها من اآلله التي اتخذوها ألنفسهم من

ُصور . دون الله علماً يُذكرهم با وهو اخلالق ا
فـلـيس من بـاب الـتـشـبـيه لـكن لــلـتـعـلم من دروس الـقـرآن وعِـبَّـره فـفي الـعـراق
واطـن   لـكـنـهـما ـر بـهـا ا تـوجـد رحـلتـ  ايـضـاً فـي الـصـيف والـشـتـاء  

مختلفت تماماً !!
ـر الـشـعب برحـلـة انـقطـاع شـبه دائم لـلـتيـار الـكـهـربائي  مع فـفي الصـيف 
ياه  تكاد تلك االزمات ارتـفاع عالي لدرجات احلرارة  يرافقهـما شحه في ا
ـــواطن الـــعـــراقي  "يـــخــرج مـن طــوره "  ويـــتـــصــرف خـــارج كل ان جتـــعل ا

ُعاناة !! نظومات والقيم التي تربى عليها من شدة ا ا
صدر الـرئيسي كل ا ـواطن للمـحروقات الـتي تُشـَّ ورحلـة الشـتاء  يفـتقد بـها ا
لــلـتـدفـئــة والـطـبخ مـع انـخـفـاض شــديـد لـدرجــات احلـرارة  يـرافـقــهـا فـقـدان
ـا ـواطن مـبـاشـرةً  لـلـخـدمـات الـضـروريــة األخـرى  الـتي تـدخل في حــيـاة ا

واطن على حافة اإلنهيار  !! "يُزيد الط بلَّه "  وتضع تلك االزمات ا
ـواطن حيـرة من امـره  سـبـبـها الـتـسـاؤل  الـقائم هل وبـنفس الـوقت تـنـتـاب ا

نحن بلد فقير كي النتمكن من توفير الكهرباء?
هل فـعالً نحن حـقـاً بـلد نـفـطي والنسـتـطيـع توفـيـر احملروقـات ??ام نـحنُ ندفع

ثمن التدافع السلطوي واالطماع احلزبية والفئوية?
ـواطن مواجهه كل االخـطار التي حتيط بـالبلد مـقابل ذلك يطلب الـساسة من ا
واطـن بدفـع  روحه ثـمنـاً لـلـتـضـحـيـة من اجل الـوطن  وحـمـاية  وأن يـبـادر ا
واطن سوى احلرمان واخلذالن النظام السياسي القائم  الذي لم ينتفع منهُ ا
ـنــنــكم وســيــدافع عن الــوطن والــنــظـام ـواطـن  واخلــيــبـة الــدائــمــة! ذكــروا ا
الـسيـاسي بـالغـالي والـنفـيس! أُذكـر  كل اخوانـي السـاسـة وقادة الـبـلد بـاآلية
كم تـتعـلـمون ـة "سورة قـريش " وانـصـحكم جـمـيعـاً اقـرؤوها بـتـمـعن عَلـَّ الكـر
الدروس والعِبَّر . فالباري عزَّ وجل لم يطلب من عباده ترك االصنام إال عندما
ـواطن أطــعــمـهـم من جــوع وآمـنــهم من خــوف! فــكـيـف لـكـم ان تـطــلــبـوا مـن ا
الـتضـحيـة بالغـالي والنـفيس من اجـل الوطن الـذي يعيش
فـيه وهو  محروم  ويشعـر باليأس ولم تكـلفوا أنفسكم
ة منذ بـالسعي لتوفير  ابسط مسلتزمات احلياة الكر
تـسنـمـكم احلكم. عـدالـتكم سـادتي الـسـاسة تـنـقصـها

عرفة بالدين واألعتبار من دروسه. ا

بــاتت تــأشـيــرة الـدخــول تُــمـنح عــنـد
الـــوصـــول الى بــغـــداد لـــلــعـــديــد من
اجلنسيات األجـنبية بعـد عزلة عقود
فـــرضــتــهــا احلــروب أنـــست الــعــالم
ــدرج مـــواقــعـه األثـــاريـــة الـــهـــامـــة ا
بعضها على قائمـة اليونسكو للتراث
ي الـتي تـنـافس دوال مـثل مـصر الـعا

وســــوريــــا واألردن.  ويــــأتي بــــعض
السـياح بـشـكل فردي بـينـهم صانـعو
محتوى يستكشفون البالد وينشرون
على يـوتيوب فـيديـوهات عن الـطعام
والسـكان واآلثـار لعـشرات اآلالف من
متـابـعيـهم. فيـمـا يأتي آخـرون ضمن
مــجــمــوعــات سـيــاحــيــة مع شــركـات
مــحـــلــيــة خــاصــة تــنــظم جــوالت من
وصل بغداد إلى البصرة جنوباً ثم ا
شـمـاالً.عـدا الـسـيـاحـة الـديـنـيـة الـتي
ـشاكـل نفـسـهـا الـقـطاع تـعـاني من ا
جــديـد نـســبـيــاً عـلى الــبالد وال يـزال
يـفـتـقـر لـلـتـنـظـيم والـتـمـويل والـبـنى
التـحتـية الالزمـة واهتـمام احلـكومة
كـمـا يـقـول أصـحـاب شـركـات خـاصـة
يــــجـــــهـــــدون بــــشـــــكل ذاتـي جلــــذب
ــقـيــمـة في الــسـيــاح.تـروي إلــيــانـا ا
كـالـيـفـورنـيـا التـي جتـول العـراق مع
شــركــة بــالــعــطـلــة لــتــنــظـيـم جـوالت
سيـاحية أنـها (حتـلم بزيـارة العراق
مـنـذ أن تـلـقّت عـنه دروسـاً في تـاريخ
الـفـنون قـبل  20عامـاً) مـؤكـدة (ح
عـلـمت أنه بــإمـكـانـنـا احلـصـول عـلى

تأشيـرة الدخـول عند الـوصول جئت
ا اسـتـطعت  أنـا مـتحـمـسة ألرى حـا
ـــهــد احلــضــارات) كل مـــا يــرتــبط 
واضـــافت ان (أول مـــا الحـــظـــتـه هــو
دفء وكـرم وطـيـبـة الـشعـب العـراقي
يرحّـبون بك بـابتـسامـة وهم مهـذبون

وفخورون ببلدهم). 
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وبـرغـم حـمـاسـهــا وشـغـفــهـا بـتـاريخ
الـعــراق الحـظت إلــيـانـا الــبـالـغـة 50
عـامـاً وتـعـمل بـشـركـة غـوغل (تـهـالك
البـنى التـحـتيـة). وال تزال بـابل التي
حتولت إلى قاعدة عـسكرية لـلتحالف
الـدولي إبـان الـغـزو األمريـكي حتـمل
اضي وكـأنـها لـم تعـتـد على نـدوب ا
ــــوقع مـــهــــجـــوراً. الـــزوار. يــــبـــدو ا
األعــــشـــاب تــــتــــصــــاعــــد من بــــعض
ـــقــاعــد الـــتــفـــســخـــات في األرض وا
ــتـــهـــالــكـــة اخملـــصــصـــة جلـــلــوس ا
وقع الـزوار.في اجلـهـة األخرى مـن ا
أعـمــال بـنـاء وصـيـانــة عـمـال بـخـوذ
صـــفـــراء وســــتـــرات فـــوســــفـــوريـــة
يحـضّرون قطـعاً حـديدية وإسـمنـتية.

الـــنــــفــــايــــات تـــتــــراكم فـي األرجـــاء
األعــشــاب الـبــريــة واألشــواك عـرّشت
ــديـنــة األثـريـة. عـلـى بـعض جـدران ا
ويـــــتــــحـــــدث األمــــريـــــكي جـــــاســــ
غونـزاليس ( 35عامـا) بـابتـسـامة عن
جتــربــتـه في الــعــراق. ويــقــول (عــلى
مــوقع حــكــومــتي يــوجــد حتـذيــر من
الــذهــاب إلى الــعــراق بــســبـب خــطـر
اخلطف والعـنف لكـنني لم أر أيا من

ذلك). 
اضي في زمن وفي تسعينات القرن ا
احلصـار والعـقوبـات الدولـية أصبح
العـراقيـون في عـزلة تـامة عن الـعالم
ولم تـنـكــسـر هـذه الـعـزلـة بـعـد الـعـام
عـقب الـغـزو األمـريـكي وإسـقاط 2003
نظام صدام حس فقد تلتها سلسلة
من احلــروب جـعــلت صـورة الــعـراق
فـي الــعــالم تــقــتـــصــر عــلى مــشــاهــد
الـــــدمـــــار. و ال تــــزال الـــــعـــــديـــــد من
احلــكـومـات الــغـربــيـة رسـمــيـاً حتـذّر
رعايـاهـا من السـفـر إلى العـراق مثل
تـحدة وفرنسـا التي يشير الواليات ا
مـوقع وزارة خـارجـيـتـهـا إلى اخلـطـر

اإلرهـابي و اخلـطف. مع ذلك تـسـعى
بــــغـــــداد إلى اإلقـالع بــــقــــطـــــاعــــهــــا
الـســيـاحي بـرغم حتــدي الـنـقص في
الـبنـى التـحـتـية. امـا ايـة الـقـادمة مع
زوجها احمد  تقول (لقد قاموا بفتح
تــأشــيــرات الــدخــول عــنــد الــوصــول
لـكـنـهم أبـقـوا كل شيء آخـر مـعـقدا)
ولفـتت الى انه (نصف رحـلة الـسائح
تــنـــقــضي في الــطـــريق وعــلى نــقــاط
ـوافقات برغم أنـنا نـحمل ا التـفتـيش
الالزمــة لـــكن ال فــرق الــتــعب نــفــسه
واالنــتــظــار نــفــسـهــوال تــوجــد جــهـة
اصـدرت نــشـتـكـي إلـيــهـا). في تــطـور
حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان تـعـلـيـمـات
جــديـــدة لــلــســائــحــ الــوافــدين إلى
ـنـافذ اجلـويـة والبـرية. اإلقلـيم عـبر ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(سيتم االكتفـاء بأبراز بطاقـة التلقيح
الدولـية الـتي تـثبت تـلقي الـوافد الى
ـــغـــادر مـــنه عـــلى االقل الـــعـــراق و ا
جرعـة واحدة من لقـاح جونـسون اند
جـــونـــســـون او جـــرعــــتـــ لالنـــواع

االخرى). WÐ«uÐ∫ سياج أجانب قرب بوابة عشتار في بابل



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

 WO UMB « WM b*« «—U ≈ iOH  UI «u  qB  ÍeG «
 …e U'« W _« U M0 q u*« U‡OHA Ë e‡ «d  eON&

 ÊU e « ≠ œ«bG

 w U d « r U  ≠ W d UM «

كشف مـحافظ ذي قـار محـمد هادي
الـغــزي   عن اسـتـحـصـال مـوافـقـة
ـدن الــصـنـاعـيـة في وزارة هــيـئـة ا
ـعادن  على تـخفيض الصـناعة وا
ـديـنـة بـدالت االيـجــار اخلـاصـة بــا
الـصـنـاعـيـة من 500 الف الى 250

الف دينار للقسم الواحد. 
وقـــال الـــغـــزي في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـــان) امس (أعـــلن تــخـــفــيض
االيجارات للصناعي الى النصف
 واحث ابـنـاء احملـافـظـة الـراغـبـ
بــالـتــأجــيـر لـالسـراع في الــتــقـد
للوزارة) مـؤكدا ان (االستـثمار في
اجملــال الـــصـــنــاعي واجـب وطــني
( ستثمرين والصناعي على كل ا
مـشــيـرا الى (تـوقـيع 10 عـقـود ب

الــصـنـاعـيــ احملـلـيـ والـوزارة 
ـــديـــنــة النـــشـــاء مـــصـــانع داخـل ا
الـصـنـاعيـة في الـنـاصـريـة) وتابع
ان (تخفيض االيجار سيشجع على
تـــوقـــيـع عـــقـــود اكــــثـــر في االيـــام

قبلة).  ا
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وكان احملافظ قد تعهد للوزارة بان
تــتـــكــفـل احلــكـــومــة احملـــلـــيــة في
ــلف تـامــ احلـمــايـة احملـافــظـة 
لـلــمـديـنــة الـصــنـاعـيــة  فـضال عن
تـــقـــد اخلـــدمـــات لـــهـــا من خالل
الـــــدوائـــــر والـــــبـــــلـــــديـــــات ووفق
مقابل ان توافق تاحـة االمكانـات ا
الوزارة عـلى تخفـيض االيجارات .
اكـمـال الـتـصـامـيم كـمـا اكـد الـغـزي
الــقــطــاعــيــة لـلــمــنــاطق الــزراعــيـة
والــتــجــمــعــات الـســكــانــيــة  بــعـد
تعديـلها واضـافة اخلدمـات لغرض
تــمــلــيـــكــهــا.واشــار الى ان (اعالن
التصامـيم القطاعيـة جاء بعد جهد
ـشــكــلـة كــبــيــر من قـبـل الـلــجــنــة ا
داخل لـتمـليك الـقـرى والتـجمـعات 
الـتـصـمـيم االسـاس) ولـفت الى ان
ـناطق سيـتم تبـاعاً وعلى (اجناز ا
شــكل دفــعــات لــغــرض تـمــلــيــكــهـا
لـساكـنـيـها) ومـضى الى الـقول ان
ــــــنــــــاطق الــــــتي  االعـالن عن (ا
تصـاميمـها القـطاعيـة هي االسكان
الـــصـــنــــاعي ودور ســـيــــد حـــمـــزة

ومــنـطــقـة الــسـبـل ومـنــطـقــة خـلف
صب الـعام  وال عتـوي  ومنـطقة ا
الـكـنـازوة  اجملـاورة لـسـكـة الـقـطار
والقرية العصرية). في غضون ذلك
اطــلـع وفــد من وزارة الـــصــنـــاعــة
ـعــادن  عـلـى اجـراءات تــنـفــيـذ وا
ـديـنــة الـصـنــاعـيـة في مــحـافـظـة ا
بهدف وضع الـية لتأسيس كربالء 
ـشاريـع الصـناعـيـة التـس ستـقام ا

قبلة.  دة ا دينة خالل ا في ا
وقـال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس
ـدن الـصـنـاعـية (مـديـر عـام هـيـئة ا
حـامــد عـــواد مـحــمــد يــرافـقه وفـد
وزاري  الـــتــقـى مــعـــاون مـــحــافظ
كـربالء لشـؤون اخلـدمات واإلعـمار
بــحــضـور مــحـمـــد كــامـل عــريــان 
مـــديــري الــتــخــطــيـط في الــهــيــئــة
واألمالك في احملــافـــظــة ومُــمــثــلي
ــديـنـة ــشـروع ا ُــنـفـذة  الـشــركـة ا
الــصــنـــاعــيــة لــغــرض وضع رؤيــة
وآلـية عـمل مُشـتـركة بـ اجلانـب
ـشاريع الصنـاعية التي لتأسيس ا
ـديــنـة مُـسـتـقـبالً سـوف تُـقـام في ا
ُــحــافــظـــة في إجنــاح هــذهِ ودور ا
شـاريع وتـوفيـر احلمـاية األمـنية ا
لـلمـديـنة ومُـعـاجلة الـتـجاوزات من
) وشــدد ُــزارعــ قِـــبل األهــالي وا
محمـد على (دور احملـافظة في دعم
ـــــــــــشـــــــــــروع والـــــــــــتـــــــــــواصـل ا
كـــونــهـــا من ُــســـتـــمـــرإلجنـــاحه  ا
هـمـة التي سـتـسهم في ـشاريـع ا ا
تـشـغــيل األيـدي الـعــامـلـة وتــقـلـيل

البطالة). 
من جانبه  ابـدى عريان (إسـتعداد
ُـحـافـظـة لـتـقـد الـدعم واإلسـناد ا
الالزم من أجل اإلســراع فـي إجنـاز
اإلجراءات الالزمة والتهيئة لتنفيذ
ـديـنـة الـصنـاعـيـة في احملـافـظة). ا
فـــيـــمـــا أعــلَــن مـــصـــنع األلـــبـــســة
ــوصل الــتــابع إلى اجلــاهــزة في ا
الشـركة الـعامـة لصنـاعات الـنسيج
واجلــلــود إحــدى شــركــات الـوزارة
ــؤســـســات الــصـــحــيــة عن رفـــد ا

تنوعة. ُنتجاته الطبية ا
وأفـصَـح معـاون مديـر عـام الشـركة
ـصنع فــواز مفلـح درك عن مدير ا
ــوصل جلــراحـة (جتــهـيــز مــركــز ا
الــقـلـب بـصــدريــة الــكــاون وبـواقع

1675صـدريـة وجتـهـيـز مـسـتشـفى
أبـن األثـيـر بـاغـطــيـة أسَـرَة وبـواقع
دعــمـــاً لـــلـــقـــطـــاع الــصـــحي  650
ـــراكــز ولـــتـــأمـــ إحـــتـــيـــاجـــات ا
ُـــســتـــشــفـــيــات من الــصـــحــيـــة وا

ُختلفـة).  ُستلزمات الطبية ا ا
ـديـرية الـعـامـة لـلتـنـمـية ومـنـحت ا
الــــصـــنــــاعــــيـــة 140 إجـــازة حتت
شاريع صنـاعية جديدة التأسيـس 
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ديرية عزيـز ناظـم وقال مدير عام ا
عـبــد أن (مـحـافـظـة الـبـصـرة حازت
ـرتـبــة األولى من حـيث عـدد عــلى ا
ـمــنـوحـة الــبـالـغـة  34 اإلجـازات ا
في ما جاءت محافظة بغداد إجازة 
ـرتـبـة الـثـانـيـة بـعـدد 32 إجازة بــا
تلتها مـحافظة ذي قار 13 إجازة 
بـيـنـمـا تـوزعت بـاقي اإلجـازات ب
محـافظـات كربالء ونـينوى وواسط
وبابل واألنـبار والـديوانـية وديالى

والــنــجف وصـالح الـديـن وكــركـوك
ـثـنى ومـيـسـان والسـلـيـمـانـية) وا
مــــشـــيــــراً إلى أَن (الــــصــــنــــاعـــات
ـرتــبـة األولى الـغــذائــيـة أحــتـلـت ا
تــلـتــهــا الــصــنــاعـات بـــنــحـو 57 
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غـمـوض واال سـيـصـبح الـنص في
ـطـلق نـصـا مـغـلـقا ظل الـوضـوح ا
بــداللـــة مـــحـــدودة او بــدون دالالت
ويـحــمل مــعــنى واحــدا ويــتـصف
بــالــكـــسل والـــبالدة  واضــاف في
ادب الـشـباب ارتـبـاط بالـسـيمـائـية
اي وجـــــود اشــــــارات او عالمـــــات
وتوجد داللة وراء كل عالمة  وقال
اخـاطب الـشـبـاب اقـول لـهم عـلـيـكم
اعــادة الـنــظــر في قــصــيـدة الــنــثـر
وانـــقــاذهـــا من هــذيـــانــاتـــهــا ومن
ــبــالغ فــيه االنــزالق بــالــغـمــوض ا
وعـــدم االســتـــســـهـــال فـي كـــتـــابــة
الــقـــصــيــدة ألنــهــا اصـــبــحت مــثل
الــسـلــعــة في اســواق اجلــمــلـة من
هـواة لم تـكتـمل جتـربته االبـداعـية
.ان قصـيدة النـثر جـاءت في سياق
هي ملمح من مالمح احلداثة التي
بـدأت في الــتـجـاوز وخـروجـهـا من
الشـكل الى الالشكل مـع بقائـها في
حـالـة الشـعـريـة  واصبـح تمـوجـها

ومن الـــصـــعـــوبـــة الــــقـــبض عـــلى
مــحــتــواهـا واعــتــذر الــبــاحث من
الـشـبـاب قـائال لـقـد رصـدت ظـاهرة
غـريـبة لـيـست في الـعـراق فقط هي
هـذا الكم الـهـائل من قصـيـدة النـثر
لم أجد مثـلها في قصـيدة التفـعيلة
والـشــعـر احلـر بـدأت أضـيق مـنـهـا
فهي في مجملها فجة وال تنتج عن

أية رؤية فنية.
وانا كباحث  قـسمت الغموض الى

ثالثة انواع :-
1- الغموض الفني
2- الغموض القسري
3- الغموض العدمي

واعــطى الـبــاحث امـثـلــة عـلى هـذه
االنواع الثالثة نذكر منها:- 

 الغـموض الـفنـي  الشـاعر سـلمان
دواي 

قـبل ان تـتـسـلـقي كـلبـالب طائش -
كــنت تــمـرين كــســحــابـة فــأشــتـعل
كـبـرق\ كـنت السـخـونـة  وانـا على
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في اجلـلــسـة الـنــقـديـة قــدم الـنـاقـد
سـمـيـر خـلـيل ورقة نـقـديـة بـعـنوان
(قــصــيــدة الــنــثـر الــشــبــابــيــة بـ

الغموض الفني والعدمي)
الــغــمــوض ضــروري عــلى االخص
ـنـاسـبة ـسافـة ا في الـشـعـر  ألن ا
ـتــلـقـي جتـعل من بـ الــشـاعــر وا
ــتــلـقـي ان يـتــذوق الــشــعــر وهـو ا
يـــــبـــــذل جـــــهـــــدا في الـــــتـــــفـــــاعل
ـضـامـ الـقـصـيـدة واالسـتـجـابـة 
لــكن االشـــكــالــيــة هي ان الــشــاعــر
ــلك رؤيـة الــشـاب  –احــيـانــا- ال 
فــنــيــة وغــيــر مــتـــمــكن من الــلــغــة
وعـنـاصـر االبـداع الشـعـري فـيـلـجأ
الـى الـــغـــمــــوض كـــسالح يــــغـــطي
عجزه!كمـا ان الواقع نفسه غامض
ولـــلــتــعــبـــيــر عــنه ال بـــد من جــعل
الغمـوض جزءا من القـصيدة لذلك
هـنــاك فـرق بــ الـغــمـوض الــفـني
ــســتـــخــدمــة من وبــاقي األنـــواع ا

الـــشــبــاب بــأعــتـــبــارهــا نــوعــا من
الــغـمــوض وهـذا مــا ذهب الـيه في

الورقة النقدية د. سمير خليل.
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اكـــد الــــبـــاحـث بـــإنـه (لـــيـس ضـــد
الـــغــــمـــوض والــــشـــعــــر جـــوهـــرة
الـغــمــوض وبال غــمـوض يــتــحـول
الشعـر الى كالم اجوف ال رصيد له
من الداللة العمـيقة.. والنص شديد
تلقي في الوضوح يجهض رغـبة ا
الــبـحث واالكـتـشــاف ولـعل قـضـيـة
الغموض من القـضايا التي شغلت
بـالغة في ـتلقـ والنـقاد..وا بال ا
الـغمـوض لـيس غمـوض الـضرورة
الــــفـــنــــيـــة.. وذكــــر ان مـــصــــطـــلح
الـــغـــمـــوض نــفـــسه هـــو اشـــكــالي
ويــرتــبط الـــغــمــوض بــالـــنــظــريــة
نجزات الكبيرة ومن النسبية في ا
ظـواهـرهـا  وتـنص الـنـظـريـة عـلى
ان ال شيء مــــطـــلق  والــــغـــمـــوض
مــوجــود في الــكــون واالبــداع فــيه

جـسـدك اتـعـضـد - وفـوق قـمـيـصك
اجف وانــفــد" امــا الــشـاعــر حــسن
جـــوان فــيـــقــول "ألن الـــفـــضــاء بال

جهات  اكتفي بالتحليق.
الــلـه ال يــتـــواجــد فـي ارض يــضج
بالكراهية - قال لي من الذي ولدنا
من أجـله - ولــدنـا من اجل ان االله
يريد أن يبقى "الشاعر علي عيدان"
الغموض القسري: مثال ذلك احمد
ساجد " الطفل الـذي شيد اللغة من
أقـمـشـة الـدمى-  تـلـقن حـرفه االول
في مصـادفة  الـعائـلة مع اخلراب-
النـشأة تعـريف آخر للـمحاوالت أو
فـاصـلة في الـكـتـاب" وعـلق اذا كان
الشاعـر في مقتـبل عمره يـكتب بها
الغموض فماذا سـوف يفعل عندما
يـنـضـجـمـثـال عـلى الـنـوع الـعـدمي
ـبهم "انـتظـر صيـدقي حتى سـخر ا
بــرمــته الـــقــصــاب مــني- والــبــنت
الـصـغــرى تـغــلق بـاب الــبـيت - لم
حتفل بـإصوات البـاعة "كـنا نعـتقد

بـطي صـفـحـتي-  نحـتـفل بـصـداقة
االصفار".
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- في مـــــداخــــلـــــتي مـع الــــبـــــاحث
اوضــحت بـإن الــغـمـوض ازداد في
قـصائـد ما بـعـد احلداثـة وله عالقة
بــالـتـأويل فـهل الــتـأويل من حـصـة

تلقي? الشاعر او ا
- كانت اجابة الدكتور سمير خليل
( لقد تـوسعت الـفجوة بـ الشاعر
ـتــلـقـي بـســبب الـغــمـوض غــيـر وا
ـبـرر فـنــيـا امـا الـتــأويل فـهـو من ا
ـتلـقي)اذن الـغمـوض لعـبة حـصة ا
فـنـية لـيـست سهـلـة وعلى الـشـباب
الــلـجــوء الى الــقــصـيــدة الــنـثــريـة
بـعـيدا عن الـغـمـوض التـعـسفي او
غـمـوض الـعـدمي بــإعـتـبـره (طـاقـة
ابـداعيـة)   وعنـدمـا تكـتمل جتـربة
ـلك رؤيــة فـنـيــة ولـغـة الـشـاعــر و
متـمكـنة من حـقه فنيـا ان يسـتخدم

الغموض.

محمد هادي الغزي
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الــكــيـــمــيــاويــة 41 والـــصــنــاعــات
اإلنـــشــــائــــيـــة 15والـــصــــنــــاعـــات
ـعـدنـيـة 26 واجازة الــهـنـدسـيـة وا
احـدة لـلـصــنـاعـات الـنــسـيـجـيــة )
ُديرية تواصل جهودها مبينا ان (ا

في تـقـد اخلـدمـات الـتـخـصـصـية
والـتسـهيالت الـالزمة إلى مـشاريع
ُـختـلط اجملازة القـطـاع اخلاص وا
حــيث قــامت خِالل الــشــهـر مــنـهــا 
ـذكور بـتخـصـيص قُطع األراضي ا
ـشاريع الـصـناعـية وبـعدد إلقـامة ا
77  قـطــعـة أرض إضـافـة إلى مـنح
تـــقــاديــر احلــاجــة 210 لـــتــلــبــيــة
واد إحـتـيـاجـات الصـنـاعـيـ من ا
األولــيــة واحملــروقـــات  فــضال عن
ـيـــــــــدانــيـة إجــراء الـكــشــوفــات ا
لـــنـــحـــو 403 مـــشـــروع صـــنـــاعي
وتـقــــــــــد خـدمــات تـخــصُـصــيـة
أخــرى شَــمِــلَت جتــديــد الــهــويــات
لــلـمـشـاريع الـصـنـاعـيـة ومـنح  13
شـــــهــــــــــادة إكــــــمـــــال تـــــأســـــيس
ُـسـتـوفــيـة لـلـشـروط لـلـمـــشــاريع ا
ــــــــطـلـوبـة وإعادة مـفـعـول سـتة ا
وكــــــــذلـك اإلجــــــــراءات إجــــــــازات 
لكـية البالــــــــغة القانونـية ونقل ا

94 إجـراء). 
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الى كل الـذين شـرفونـا بـحـضـورهم مجـلس الـفـاحتة
ـقـام عـلى روح والــدتي عـقـيـلـة الـسـيـد جالل الـدين ا
ـشــاعـرهم ابـراهـيـم الـنــعـيــمي  ومـشــاركـتــهم لـنــا 
واساة والتعزية او باركة في ا اجلميلة ودعواتهم ا
الذين اتصلوا هاتفيا او كتبوا لنا بوسائل التواصل
اخملـتـلفـة اقـدم لـهم جـزيل الـشـكر واالمـتـنـان بـاسمي
واسم اخوتي وابناء عـمومتي من ال السـيد ابراهيم
وصل وبغـداد وديالى وباسم االسرة النعيـمي  في ا

جمعاء
ن عـلى اجلمـيع بالـسرور الدائم ولى ان  سائـل ا
وان يبعد عـنهم كل مكـروه و يحرسهم بـعينه التي ال

تنام انه سميع مجيب .
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يـقام مجـلس التـأب اخلـاص بتلـقي العـزاء بوفاة
ـغـفــور لـهـا بـإذن الـله تــعـالى والـدة هـادي جـلـو ا
ـرصد العراقي لـلحريات الـصحفية مرعي رئيس ا
في نقابـة الصحفيـ العراقي في مـسجد الزوية
نطقة الكـرادة يوم اإلثن ٢٨ مارس اجلاري من
السـاعـة الـثـالثـة وحـتى الـسـادسة مـسـاء. آنـا الله

وإنا إليه راجعون.
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بحث مديـر عام الشـركة العـامة لنقل
سـافـرين والوفـود في وزارة الـنقل ا
ـثل الـبنك كر كـاظم حـس  مع 
الـدولي  تـطــويـر واقع الـنـقل ورسم
اخلـــطط اخلـــاصـــة بـــدعم مـــشـــاريع

النقل اجلماعي في العراق. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الـلـقــاء نـاقش خـطط الــشـركـة الـتي
قـبلة ـدة ا تسـعى لتطـبيـقها خالل ا
كـــمــا  الـــتــطـــرق المــكــانـــيــة دعم
مــشـاريـع الـنــقل واخلــطط اخلــاصـة
بــــالــــنــــقـل اجلــــمــــاعـي في بــــغــــداد
واحملــافــظـــات االخــرى من خالل مــا

يقدمه البنك الدولي ).
واكـد حسـ ان (هـذه اجلـهـود تأتي
ـواكبـة الـتطـور احلـاصل في مـجال
النـقل وضـمن التـوجـيهـات احلـثيـثة
لــلـــوزيــر نـــاصـــر حــســـ الــبـــنــدر
واخلطط التي ترسمها ادارة الشركة
ـستمـر للنـهوض بواقع  وسعيـها ا
الــــــنـــــقـل اجلـــــمــــــاعـي  في الــــــبالد

واســتـحــداث خـطــوط نـقل مــتـمــيـزة
وحديـثة ومـتـطورة تـسهم في خـدمة

.( واطن ا
واضـــــاف الـــــبـــــيـــــان ان (حـــــســـــ
ـمـــــــثل الــبــنك وخالل اســتــعــرض 
جــولـة اجــراهـا في مــقـر الـــــــشـركـة
عــلى مـوارد الــشــركـة واالمــكـانــيـات
الــفــنــيــة والــورش واخلــبـرات الــتي

ـومـة تـمــتـلـكـهــا الـتي تـســهم في د
ـنـاطة الـعـمل و تـنـفـيـذ الـواجـبـات ا

بها ). 
ـثـل الـبــنك عن من جــانــبه اعــرب 
(شكره لـلوزارة  وادارة الشـركة على
كـــــــمـــا ابــدى حـــسن االســـتـــقـــبــال 
اعـــجـــابه بـــامـــكـــانـــيـــات الـــشـــركـــة
سـاعي واخلطـط االتي تـنــــفـذها وا

لتوفير خدمات النقل). 
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الكات الهـندسية والـفنية وشرعت ا
في الــشــركـة الــعــامــة لـســكك حــديـد
الـــعــراق بــاجنـــاز مــراحل عـــمــلــيــة
تــنـــصـــيـب الـــرافــد الـــرابـع جلـــســر
االزركــيــة من جــهــة الــرمــادي. وقـال
ـالكــات الــهـــنــدســيــة الـــبــيــان ان (ا
والفنية في الـشركة  شرعت باجناز
مراحل عملـية تنصـيب الرافد الرابع
جلـسـر االزركـيــة من جـهـة الـرمـادي
ـنـفـذة في بـالـتـنـسـيق مع اجلـهـات ا
مــحـــافـــظـــة االنـــبـــار عـــلى حـــســاب
صنـدوق الـنقـد الـدولي) واضاف ان
(الـعـمل جــاء عـلى ضـوء تـوجـيـهـات
ـــيــدانـــيــة ـــتــابـــعــة ا الــشـــبــلي وا
سـتـمرة مع ـتواصـلـة واللـقـاءات ا ا
ـعـنــيـ من قـبل مـحــافظ االنـبــار وا
مديـر عـام الـسكك طـالب جـواد كاظم
لـلـشـروع بـالـعـمل وبـناء احلـسـيـني 
خــمـســة جــسـور رئــيـســة مـتــضـررة

للسكك).  طالب جواد كاظمناصر حس البندر
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هل تــعـتــقـدين أن مــوت نـصـف مـلــيـون طــفل عـراقـي نـتــيـجــة لـلــعـقــوبـات

االقتصادية هو ثمن يستحق أن يدفع?"
- لقد كـان هذا خـياراً صـعباً أمـامنـا لكـننـا نعتـقد أن الـثمن يـستحق أن

يدفع"  
بال أدنى شعور باخلجـل هكذا كانت إجابـات وزيرة اخلارجيـة األمريكية
السابقة مادل أولبرايت عندما سألـتها الصحفية حول احلصار اجلائر
عـلى الــعـراق وشــعـبـه. والـيــوم أوروبـا وأمــريـكــا تـبــكي وتـعــزي في وفـاة
عشرات فقط من األطفال األوكرانيـ إنها "وضاعة" احلضارة األوروبية

التي تتكشف مع كل حدث فارق.
ـنـعـنا من الـتـعـاطف الـكـامل مع الـشعـب األوكراني بل بالـطـبع هـذا لن 
ـتـعــاطـفـ فــمـا نـتــعـرض له من نـحن األحق فـي أن نـكـون في مــقـدمــة ا
روسيا وأمـريكـا واألوروبي كـعرب ومـسلـم يدفـعنـا إلى أن نكون رأس

حربة اجلبهة الرافضة لإلرهاب الروسي.
ولكن بـرغم تـعـاطفـنـا صُدمـت الشـعـوب العـربـيـة واإلسالميـة من وقـاحة

التعاطف األوروبي مع أوكرانيا.
ـذيع الـغـربي: "هــذه لـيـست أفــغـانـسـتـان وال وال أدل عـلى ذلك من قــول ا

." العراق وال سوريا.. إنهم يقتلون أناساً مثلنا تماماً
كـعـراقي من احملـبط أن أرى ربط وحـصـر حـدث كـوفـاة مـادلـ أولبـرايت
بصـراعـهـا مع مـرض الـسـرطان وتـصـويـر األمـر كـمأسـاة إنـسـانـية; ألن
أساة احلقيقية في وفاة مادل أولبرايت هي أن مالي العراقي الذين ا
مـا زالوا يـعـانـون من أفـعـالـهـا وجرائـمـهـا لن يـروا الـعـدالـة أبداً واألرواح
التـي يجـب أن نحـزن عـلـيـهـا هي مـئات اآلالف من الـعـراقـيـ الـذين لـقوا

حتفهم نتيجة ألفعال مادل أولبرايت.
مادل أولبرايت هي أول وزيرة خارجية أمريكية

ولدت مادل أولبرايت في تشيكوسلوفاكيا عام  1937 وفرَّت من النازي
ـيــة الـثــانـيـة وتــعـد مـن أكـثـر في سـنــوات طـفــولـتــهـا خالل احلــرب الـعــا

الشخصيات األمريكية السياسية نفوذاً في جيلها.
وكـانت مـادلـ أولـبـرايت أول امـرأة تـتـسـلم مـنـصب وزيـر اخلـارجـيـة في
ـتحـدة األمـريكـيـة بعـد أن سـماهـا الـرئيس بـيل كـليـنـتون في 5 الواليـات ا
ـنـصب لتـكـون وزيـر خارجـيـة فـترته ديسـمـبـر/كـانون األول 1996 لهـذا ا
ـنصب في  23ينـايـر/كانـون الـثاني 1997 الرئـاسـية الـثـانيـة وتـسلـمت ا
ـتـحـدة وظـلت في لـتـصـبح وزيـر اخلـارجـيـة الـرابـع والـسـتـ لـلـواليـات ا

منصبها حتى 20 يناير 2001.
عُرفت أولبرايت بأنها من أدهى الـسياسي األمريكـي واشتهرت ببراعة
ـنـاسب واحلـاسم. وصـفـتـهـا "سي إن إن" بأنـهـا كـانت "شـخـصـية الرد ا
مثاليـة براغمـاتية صاغت مـصطلح (الـتعددية احلـازمة) لوصف الـسياسة

اخلارجية إلدارة كلينتون".
برغم ذلك شـهـدت إدارتهـا لـلسـيـاسة األمـريـكيـة فـشالً متـكـرراً وحوادث
ية أليمة كاإلبادة اجلماعيـة في رواندا التي اعتبرتها هي "أكبر حلظة عا
أسف" لفشل اجملتمع الـدولي في وقفها. كذلك لم حتـقق جناحاً يُذكر في
مفاوضات السالم الـفلسطيـنية اإلسرائيلـية. بل أوقفت بالـفيتو األمريكي
عام 2000 في محـاولة إلدانة إسـرائيل لـقتل جـنودهـا الطـفل الفـلسـطيني
شهـد احتماء األب وابـنه ببعـضهمـا البعض وإشارة األب محمد الـدرة 
طلقي النيران بالتوقف وسط إطالق وابل من النار والغبار حيث جلس
"الدرة" عـلى ساقي أبـيه في مـشهـد حزين وألـيم لم يـستـمر أكـثر من 60
ثانية وسط تبادل إلطالق الـنيران وبعده سقط الـدرة شهيداً وشيعت له
جنازة شـعبيـة حتدث عـنها الـعالم. رحلت مـادل أولـبرايت لتـترك وراءها

آثاراً ثقيلة وآالف الضحايا وأسئلة حارقة من دون إجابة.

-1-
ان تبـلغ احلـمـاقة بـبـعض ذوي اخلـيالء والـتكـبـر والـغطـرسـة الى حـدّ اال
بأنهم بلغوا الغاية  وأدركوا النهاية  فليس لهم ثمة مِنْ شَبيهٍ أو مثيل .

-2-
يقـولـون هـذا وهم يـعـلمـون أنَّ الـعـصـمـة ليـست االّ لالنـبـيـاء واألوصـياء –

صلوات الله وسالمه عليهم  –دون سواهم .
وقد منـحوا العـصمـة لكي ال يُتَـهَمَوُا بـالكذب عـلى الله وهم يُـبلغـون الناس

أحكامه .
-3-

تكبرين عبر امتداد األجيال  تغطرس ا وال يخلو زمان وال مكان من ا
تكبرين الذين ورد ذكرهم في التاريخ : ومن اولئك ا

( عبـيد الـله بن ظبـيان ) حـيث خـطب خطـبة أوجـز فيـها فـناداهُ الـناس من
سجد : أعراض ا

كثّر الله أمثالَكَ  فقال :
لقد كلفتم ربكم شططاً ..!!

وفي رواية : قيل له :
 كثرّ الله في العشيرة أمثالَك  فأجاب بذلك اجلواب العجيب 

ومنهم :
معبد بن زرارة 

كان ذات يوم جالساً على الطريق  فسأله سائل قائال :
يا عبدَ الله :

أين الطريق الى مكان سمّاه له ?
فقال :

لِمْثلْي يقال يا عبد الله !!
أقول :

شهورون بالتكبر قد ذكر لنا التاريخ بعض قضاياهم   اذا كان ا
ـتكـبـريـن في الـعـراق اجلـديد  –قـد ضـربـوا األرقام فـان ا

القيـاسية في التـكبر حـيث لم يَروْا في مـواطنيهم –
الذين البُدَّ أنْ يخدموهم  –ما يدعوهم الى الـعناية
بهم واسـتـفراغ الـوسع في اجنـاز مـا ينـفـعهم  ال

سيما توفير اخلدمات الضرورية . 
وهنا تكمن الطامة .

ـواقفَ هـي مـصــداق لـقــيمِ الــلـســانِ وتــعـكسُ الــصـورةَ ِ أنَّ ا حقّ الـيــقــ
َ الوعودِ والتَّطبيقِ واثيقِ واحلدّ الفـاصلِ ب احلقيقيةَ لاللتزامِ بـالعهودِ وا
ـنـظــمـاتِ الـدّولـيـةِ ـواقفُ زيفَ وخــداعَ من أسس ا الـفـعـلي إذ أظــهـرت ا
وصاغَ قوانينها ويهـيمنُ على القرارِ فيها ألنَّ الـقار لهذهِ القوان يجد
سـاواةِ ولكـنَّهم أنهـا تعـتمـدُ قيـمـاً واخالقيـاتاً غـايةً في الـرشـدِ والعـدلِ وا
صاحلهم وزيادةِ نفـوذهم ويستعملونها كسالحٍ للرَّدعِ لألسف يوظفونها 
ميـيزِ وتـصنيـفِ الشُّعـوبِ واألحداث خـيرَ شـاهدٍ على وسلبِ احلـقوقِ والتـَّ

 . نظماتِ على مر التاريخِ مواقفِ هذهِ ا
ـسـتضـعـفـةُ الدرسَ وحتـاولُ تـغيـيـرَ سـلوكـهـا جتاه فهل سـتـتـعلمُ الـدُّولُ ا
ظلةِ ا يتفقُ ومصلحةِ شعوبها أم تبقى حتتَ ا القضايا احملليةِ والدّوليةِ 

األمريـكيـةِ أو الروسـيةِ أو الـصيـنيـةِ أو ....... ليـبقى
صالح والقوة. استدعاء القيم خاضع للتبعية وا
# الـقـيمُ الـلـسـانـيـةُ التـعـدوا كـونَـهـا كـلـمـاتٍ أثـرها
ـــواقفِ واألحــداثِ اإليــجـــابي ســـيــادتـــهــا عـــلى ا

واألفعالِ والنَّتائجِ.
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ونـحن عـلى أعـتـاب الـذكـرى الـعشـرون إلحـتالل الـعـراق نـفـقت مـؤخـراً األفعى
سـمومة أولـبرايت وزيـرة خارجـية أمـريكا الـتي كانت تـفتـخر بـهذه الـصفة ا

حيث كانت تعلق على سترتها رمز (أفعى) تتباهى به!!
ـشـؤوم ولغـايـة بـدايـة اإلحتالل الـغـاشم كـنـا نحن فـطـوال العـقـد الـتـسعـيـني ا
العـراقي نرزخ حتت وطـأة يافطـة (احلصار) الدولي الـلئيم الـذي فقدنا خالله

اآلالف من فلذات أكبادنا االعزاء.
كـانت االولـبـرايت الـعـجـوز الـشـمـطـاء تـرقص فـرحـاً عـلى جـثث األبـريـاء الـذين

رضانا.. كل شيء منعوه عنا. ماتوا جوعاً ومرضاً ولم نعثر على دواء 
كان... تـتر طربـاً بصوتهـا النشـاز لتدافع بـه أصحاب الـقرار من السـياسي
هـناك فـي (البـيت األسود) وتـشـحذ الـهـمم العـدائـية مـنهم وحلـلـفائـكم لـتدمـير
العـراق بحضـاراته وتأريـخه ومسـتقـبله وناسـه الطيـب مـهمـا كلف األمر وغال

الثمن!.
صوتـها.. باألمس الـذي كان يـعلـو وال يعـلى عليـه بانكم: (سـتجـعلـون العراق
ساعدة يعود إلـى عصر البـداية والظالم).. وفعالً حتـققت أمنـيتها الـسخيفـة 
الـدول الـصديـقة والـشـقيـقـة واخلونـة احملسـوبـ على اجلـنـسيـة الـعراقـية دون

رحمة!!
وبعـد بضعـة سنـوات من االحتالل.. بـدأت (االولبـرايت) أولهم تتـباكى وتـتقـهقر
ـرة بعـد نتائـج االحتالل الـسوداء بـقولـها: (أعـتقد ان صاغـرة أمام احلـقيـقة ا
نحـها لبالده هي ان يضع نهاية كن لرئيس أميـركا القادم ان  أفضل هـدية 
لسـياسات اخلوف فهناك أسباب للخـوف يأتي من ضمنها العراق الذي حتول

إلى برميل بارود.. و..)!!.
أين كــنت إذاً من هـذه الــنـتـائـج الـوخـيــمـة.. ألم حتـســبـيـنــهـا جـيــداً أم الـغـرور
: (ان بيتة أعمت بصـيرتك حينما تتفوه والغطـرسة العنصرية اإلستعـمارية ا
أحـد مــظـاهــر هـذا اخلـوف هــو عـدم رغــبـتـنــا في الـتــفـكــيـر جـديــاً حـول الـرؤى

البديلة..)?!.
) بـكل مـا ال أحـبـذ.. اإلطـالـة والـتـعـلـيق أكـثــر من هـذا فـالـتـأريخ (مـسـجل أمـ

تفوهتم به وما فعلتموه بسياستكم الهوجاء... إجتاهنا.
ولـكن.. أمـانـتي اإلنـســانـيـة واإلعالمـيـة حتـتم عـلـيَّ هـنـا ان أعـري تـشـدقـاتـهـا
وقف األرعن بـصورة (سـاخرة) التـسلـطيـة الفـارغة مـن خالل تصـوير هـذا ا
كـنت قد نشرته يوم  19/9/1999 في جريـدة (بغداد أوبزرفـر) الناطقـة باللغة
اإلنكليزية من ضمن ما نشرته من العشرات الصور التهكمية

ضدهم..
ـسمـومة.. صـيـر أيتـهـا األولبـرايت ا إلى جهـنم وبـئس ا
فــأرواح الـــعــراقــيـــ األبــريـــاء الــتي ســـقــطت بـــســبــبك
وحكـومتك العاهرة وأذيالـكم الذين أتيتم بهم معكم.. في

رقابكم إلى يوم يبعثون.
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ـتقـدمة مـنهـا او النـاشئة فـي وضع نوع تـتسـابق  دول العـالم اخملتـلفـة سواء ا
ستقـبلية  سواء كـانت قصيرة أوطـويلة االمد من اجل تطـوير بناها من اخلـطط ا
التحـتية لتوفيـر افضل مستوى من الرفاهـية لشعوبها ولن نـذهب بعيدا ونضرب
مـثاال بـدول مـتـقـدمـة من الـعالم االول بل سـنـنـظـر الى دول جتـاورنا كـانت حـتى
ت وازدهـرت بسـرعة بـفضل وقت قـريب مـتأخـرة عنـا وتعـاني تـراجعـا ولكـنهـا 

دروس.  التخطيط السليم وا
واطن الـعراقي اخلطط االسـتراتيجـية التي ترسم ومن البـديهي جدا ان ينـتظر ا
عالم لتـطوير قطاعات البالد لـلنهوض بها وانـتشالها من حالة خريطـة واضحة ا
االرتبـاك والفوضى الـتي تعيشـها منـذ سنوات خلت لـكن ومع انتشـار العشرات
مـن الــلــجــان االســتــشــاريـــة في كل الــوزارات والــتي يــحـــمل اعــضــائــهــا ارفع
ـتوزع في كل سـتشارين ا ية وفي ظل تـواجد اآلالف من ا الـشهادات األكـاد
دوائـر الدولة ومع كل تلك الـوفود الـكبـيرة التي تـسافـر الى دول العـالم اخملتـلفة
لالطالع على جتـاربها العلمية ونقلها الينا غيـر أن ال احد خرج علينا بربع خطة
ستـقبل البلد وتـطويره للسـنوات القادمة!! حتمل في طيـاتها ملمـحا ولو بسيـطا 
واألســوأ من ذلـك ان نــرى الــتــدهــور قــد شــمـل أغــلب مــفــاصل الــدولــة وطــغت
ـصــالح اآلنــيـة دون بــعـد نــظـر الى االرجتــالـيــة في اتــخـاذ الــقـرارات وســادت ا
ـسـتـقـبل وغــاب الـتـخـطـيط عـن قـطـاعـات الـدولـة فال خـطط لـتـشــغـيل قـطـاعـات ا
الصنـاعة والزراعة وال رؤية واضحة في مجاالت التـربية والتعليم والصحة حتى
وصلت الـفوضى الى الرياضة وخاصة كرة القـدم التي أصبحت حقال للتجارب

الفاشلة !!. 
ومن حقـنا ان نتساءل: أين هي اخلطط اخلاصة بالـتوسع العمراني بإنشاء مدن
عصـرية تلبي شـروط احلداثة وحتافظ على سالمـة البيئة ? وأين نـحن من االبنية
ـسـتـشـفيـات واجلـامـعـات ومـخـتـلف الـدوائر ـدارس وا الـعصـريـة الـتي تـشـمل ا
دن احلـكومـية? وأين خرائط الـشوارع اجلـديدة واجلـسور احلـديثـة التي تـربط ا
سـتقـبلـية النـتشـال قطاع وتـفك االختـناق في الـشوارع? وأين االستـراتيـجيـات ا
ـعقول ان مسؤولي التخطيط في بالدنا لم تهالك? وهل من ا الطـاقة الكهربائية ا
ستدامة يطلـعوا على التـقرير اخلاص باالسـتراتيجـيات الوطنـية بشأن الـتنميـة ا
الـتي اعتمدتـها أكثر من  150 بـلداً في العالم? ألم يـستوعبوا  خـطط السعودية
ملكة   "2030وهي خطـة طموحة تبـلغ كلفتها التـي أطلقت قبل سنـوات "رؤية ا
ملـيارات الـدوالرات لتـنويع مـصـادر االقتـصاد دون االعـتمـاد على الـنفط? ثم أال
يـشعـر مـسـؤولونـا بـاحلرج والـتـقـصيـر وهم يـشـاهدون الـتـغـيرات الـضـخـمة في
ـتلكه العـراق من امكانات البنى الـتحتيـة لدولة مثـل قطر التي ال تـمتلك ربع ما 
هـائلة? أفال يغـارون من مسـؤولي مصر الـذين يجـتهـدون في تطبـيق السـياسات

دروسة والتي مخطط لها  ان تستمر حتى العام 2050? التنموية ا
ستقبل وبينـما نشهد تنافسا محموما ب مختلف دول العالم في وضع اخلطط 
الـبشـريـة خاصـة بعـد الـنجـاح الواضح فـي غزو الـفضـاء واالستـثـمار في قـطاع
السـياحة فيه من خالل بـناء فنادق فـوق القمر واطالق رحالت سـياحية فـضائية
ابـتداء من الـعام   2022 غيـر ان بالدنا ال تـزال تعـاني نقصـا كبـيرا في ابسط
مـسـتلـزمـات احلـياة ومع أن دول اخللـيج الـتي تـشـكـلت حديـثـا لم تـكـتف بوضع
اخلـطط الـعــمـرانـيـة والـتـنـمـويــة الـتي جـعـلـتـهـا في مــقـدمـة دول الـعـالم من حـيث
ـواطن اخللـيجي يـحتل الـسيـاسات االقـتـصاديـة والبـنى التـحـتيـة ومعـها صـار ا
سـك مـا زال يعاني ي فإن مـواطنـنا ا القـمة في مـعيـار السعـادة والرخـاء العا
ـعـيـشة وصـارت أعـظم امـنـيـاته أن حتـضر آلـيـات الـبـلـدية الـكآبـة بـسـبب سـوء ا
كسور منذ شهور والـذي تسبب بتكوين مستنقع مياه لتصـليح انبوب اجملاري ا
ـواطن االماراتي من الـوصول في شهـر شباط آسن عـند بـاب بيته وفيـما جنح ا
ـريخ البـعيـد بعـد ان قطع مـسبـار االمل الذي ارسلـته دولته 2021 الى كوكب ا
فقـد جنح مواطننا الـعراقي من  احلصول على عـقد تعي مـليون كيـلومتر 500

بأجر يومي بعد  21عاما من تخرجه من اجلامعة !!. 
  يـا سـادة الوطن اسـتـحـلفـكم بـالـله أن تـخرجـوا وزارة الـتـخطـيط من حـسـابات
احملـاصصة واجملـاملة وأناشـد ضمائـركم أن تتركوا اصـحاب اخلبـرات يعيدون
تـرتـيب اوراق الـتــخـطـيط في بالدنـا لـعــلـهم يـصـلـحـون مـا
افـسده غـيرهم من الـذين ابتـليت بـهم بالدنا وأن تـطلـقوا
ــــ مـن الــــذين تـــــزدحم االلـــــوان واألزهــــار يـــــد احلـــــا
ـــســـدســـات واحلـــمـــامــــات الـــبـــيـض في رؤوســـهـم ال ا

واخلرافات!!.
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تــدعــو الــهــيــئــة االداريـة
ـيـنـاء الـريـاضي لـنـادي ا
اعـضــاء الـهـيـئــة الـعـامـة
كـــافـــة  لـــتـــســـديـــد بـــدل
االشــــتــــراك الــــســــنــــوي
لـلــفـتـرة من ٢٠٢٢/٣/٢٨
ولـغـايـة٢٠٢٢/٤/١ تـمـام
الـساعة التاسـعة صباحا
والى ســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة
ظــهرا ... فـي مقـر النادي
الـكـائن في شـارع مـحـطة
الــــقـــطـــار جــــوار مـــركـــز

عقل . شرطة ا
وفي حـالــة عــدم تـســديـد
بــدل االشــتــراك يــعــتــبــر
الـعــضـو خــارج الــهـيــئـة

العامة.
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درج وقع ا تعـلن اجلامـعة الـتكنـولوجـية عن اجراء مـزايدة عـلنـية للـمرة الـثانيـة أليجـار ا
ــعـدل) ادنــاه وفــقـا الحــكـام قــانــون بـيع وايــجــار امـوال الــدولـة رقم (٢١) لــســنـة ٢٠١٣ (ا
زايدة للموقع والتي تـعتبر جزء ال يتجزأ من العقد وذلك في الساعة والشروط اخلاصة با
ـصادف (٢٠٢٢/٤/١٣) فـعـلى الراغـبـ باالشـتراك (العـاشـرة) من صبـاح يـوم (األربعـاء) ا
ـزايدة ضـرورة مراجـعـة شعـبة الـعـقود احلـكومـية فـي اجلامـعة من الـيـوم التـالي لنـشر با
زايدة مـبلغ التامينات زايدة مـستصحب مـعهم في موعد ا االعالن لالطالع على شروط ا
ـذكرة في الـشـروط اعاله وكتـاب بـراءة ذمة من سـتـمسـكـات الشـخـصيـة ا الـقـانونـيـة مع ا
زايـدة يكون الـضريبـة لعام ٢٠٢٢ وفي حـالة حـصول عطـلة رسمـية غيـر متـوقعة بـتاريخ ا
زايدة اجور نشر زايدة ويتـحمل من ترسو علـيه ا يوم الدوام التالي لـلمزايدة هو مـوعد ا

ئة من بدل االيجار. االعالن والداللية البالغة (٠٫٠٢) اثنان با
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وقعت اسم ا

كافتريا قسم هندسة العمارة١
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فـقـدت مـني هويـة الـعـمل الصـادرة من شـركـة اسيـاسـيل لالتـصاالت
بإسم (مينـا محمد كاظم ) فالرجاء من يـعثر عليها تسـليمها للشركة

اعاله مع الشكر.
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عدل . استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
رقم (٦٧٩/٤) علي الشرقي تـعلن جلنة البـيع وااليجار الثانيـة في ميسان عن اجراء مـزايدة علنية لـبيع انقاض العـقار ا
زايـدة مراجـعة قسم بيـنة تـفاصيـلهـا وخالل (٣٠) يوم من اليـوم التـالي لنشـر االعالن فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا ا
قدرة وصل قبض امالك احملافظة لالطـلع على تفاصيل. مستصحب معهم الـتأمينات القانونية البالغة ٢٠ % القيمة ا
زايـدة الساعـة العـاشرة صـباحـا في مجـلس قضاء سـتمـسكـات الرسمـية وسـتجـري ا من قسم حـسابات احملـافظـة مع ا
زايـدة في اليـوم الذي يلـيه ويتحـمل من ترسـو عليه زايدة عـطلـة رسميـة فتـكون ا العـمارة بالـشبـانة واذا صادف يـوم ا

صاريف االخرى علما ان مدة االيجار سنة واحدة. زايدة اجور النشر وا ا
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محافظة ميسان /١
االدارة احمللية /
ناحية علي الشرقي

انقاض
هدم

٦٧٩/٤
علي
الشرقي

٧٫٥ م ٣

واداسم الدائرةت الكميةرقم العقارنوع ا

١٠٠٠

بدل البيع
للمفرد د.ع

يتم بيع
زاد واد با ا
العلني

الحظات ا

٧٥٠٠٠ فقط خمسة وسبعون
الف دينار ال غيرها

بدل البيع الكلي دينار عراقي
رقما وكتابتا

محافظة ميسان /٢
االدارة احمللية /
ناحية علي الشرقي

ابواب
خشب
متهالكة

٦٧٩/٤
علي
الشرقي

يتم بيع٥٥٠٠٠
زاد واد با ا
العلني

٢٥٠٠٠ فقط خمسة وعشرون
الف دينار ال غيرها

محافظة ميسان /٣
االدارة احمللية /
ناحية علي الشرقي

ابواب
حديد
متهالكة

٦٧٩/٤
علي
الشرقي

يتم بيع٢١٠٠٠٠
زاد واد با ا
العلني

٢٠٠٠٠ فقط عشرون الف دينار
ال غيرها

محافظة ميسان /٤
االدارة احمللية /
ناحية علي الشرقي

شيلمان
حديد
متهالك

٦٧٩/٤
علي
الشرقي

يتم بيع٣٩٨٠٠٠
زاد واد با ا
العلني

٣١٢٠٠٠ فقط  ثلثمائة واثنا
عشر الف دينار ال غيرها

محافظة ميسان /٥
االدارة احمللية /
ناحية علي الشرقي

شبابيك
متهالكة

٦٧٩/٤
علي
الشرقي

يتم بيع٥١٠٠٠٠
زاد واد با ا
العلني

٥٠٠٠٠ فقط خمسون الف دينار
 ال غيرها
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ـعـطـيـات تـقـول بـأن ثـورة اجلــيـاع قـادمـة ال مـحـال مـنـهـا وسط هـذا الـغالء كل ا
واد الـغذائيـة والسـلع االخرى نـهايكم عن اعـداد العـاطل عن الفـاحش بكافـة ا
العمل الـتي ارقامـها بـاحلقـيقة مـريبـة ال نعلـم بلد من اغـنى بلـدان ألعـالم وشعبه
ـالي في وضع يـرثى له ويـقـفـون بالـشـوارع الـعـامـة  والطـرقـات واحـيـانا حـاله ا
ال ورغـيف اخلبز ان كانت انتفاضة تشرين يطـرقون ابواب البيوتات بحثا عن ا
بـاركة الـتي قادهـا ابنـاء العـراق االصالء شـعارهـا نريـد وطن  الثـورة القـادمة ا
ـتعـاقبـة على سـيكـون شـعارهـا الشـعب يريـد اسـقاط  الـنظـام كون احلـكـومات ا
ـواطـن و حـكم الـبالد والـعبـاد تـقف عاجـزة عن تـوفـير ابـسط مـقومـات احلـياة 
واطن تقـاعدين ايضا التوفر  الية لعامـل باجلانب احلكومي وا ستـحقات ا ا
عــيش كـر النــعـلم حـكــومـات عــلي بـابــا الى اين ذاهـبــة بـالـبـالد والـعـبــاد مـنـذ
مـايـقـارب عـقـدين من الـزمن عـلى االطـاحـة بـالـنـظـام الـبـائـد وكـافـة الوعـود الـتي
ـحيه الـنهـار والـسلـطات قـطـعهـا مسـؤولـ العـراق شعـارات فـقط وكالم اللـيل 
فـترض ان يكون فسـدين كان من ا الرقـابية تقف عـاجزة عن ردع الفـاسدين وا
ـواطن في افـضل االحوال لـكن ماحدث الـعكس تـماما يـنبغي ـعاشي  الواقع ا
االن اعادة الـنظر بكل شيئ قبل فـوات االوان  وما هي السلة الغـذائية مفرداتها
متـواضعة التـي توزع ب احل واالخـر على ابنـاء العراق كـان ينبـغي ان يتوفر
فيـها كل شيئ واالن ساسة  الصدفة في بالد الرافدين  يـتصارعون فيما بينهم
واقع الـسيـاديـة بالـبالد من الـرئاسـات الثالث والخ علـى ا
وال يـهــمــهم حــال واحــوال ابــنـاء الــعــراق حــيث يــصـيب
اهتـمامـهم على مـصاحلهم ومـنافـعهم اخلـاصة وبـعيدين
كل الــبـعــد عن هــمــوم الــشـعب وكـل ذلك حــدث نـتــيــجـة
بنـية على اساس عرقي قيـتة ا احملاصـصة السيـاسية ا

وطائفي.
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فـي أعقـاب سقـوط الـراحل دون عودة  واجملـتـمع يعـيش اسـتقـطـاب طرفـاه مـنتـصر
قـادم لـلتـصـدي تواً  ومـهزوم حـسب اعـتقـاده إلقصـائه عن الـسلـطـة مؤخـراً  وكان
ـقـراطـية  وتـفـرعـاته حـرية األمل يحـدونـا بـعـراق آمن مـستـقـر  عـنـوان حكـمه الـد
ـدة وشعب مـترف ومـال محـفوظ وحـدود آمنه واقـتصـاد متـنامي ومـجتـمع خال مُرشّ
من الشـوائب  وفي نـشـوة النـصـر  وتصـديق الـشعـارات  وسـعيـاً وراء بـناء وطن
ي جتـاه اجملــتـمـع  دأبـنـا ـقـراطــيـة  وإعــمـاالً لــواجـبــنـا األكــاد حــر  وجتـربــة د
وزمـالئــنــا عــلى عــقــد الــنــدوات  وإجــراء الــلــقــاء  وإلــقــاء احملــاضــرات  وإعــداد
ـسـؤولـ في ـقـتـرحـات  وفـي إحـدى زيـاراتـنـا ألحـد أرفع ا الـدراسـات  وتـقـد ا
دير  صعقت بجالس خلف كتب وإلقاء التحـية على ا احملافظة  وأنـا أهم بدخول ا
كـتب  وظنـنت أنه متطـفل  تصـرفه معتـاد غيـر مستـغرب  لـنزاقته وسـوء تاريخه ا
وأسـرته ومـسـيـرته  وحـاضـره لـيس أحـسن من مـاضـيه فـهـو سـيء الـسـيـرة  يده
رء طـويـلة  عـمـله مـشـ  اخلطـأ عـنده خـط عام  والـصـواب شطـط  ال يتـشـرف ا
ـجالـسته أو تبـادل أطراف احلديث مـعه  وعمالً بـأخالقي ألقـيت التحـية  وسألت
ـديـر  فـدار بي ـسـؤول بـوصـولي  فـأجـابـني گـلب آني ا ـكـتب إلبالغ ا عن مـديـر ا
كتب  وعـزّت عليّ نفسي  وبدا لي األمـر مجرد مزحة نـزقة  فأجبت أنا لم امزح ا
مع جنابك  ويـبدو أن عالمات الـغضب بدت عـليّ واضحة  فـأجاب بفـضاضة وأنا
سؤول  وعاد ليبلغني بالدخول  فدخلت مكتب كتب الى حيث ا لم أمزح  فغادر ا
كتب ـسؤول وقدماي حتـثان اخلطـا على الوصـول اليه  لتـبصيـره بحقـيقة مـدير ا ا
كتب  فأجاب لو صحة  فألقيت التحية وبادرت بسؤاله  هل أبا فالنة فعالً مدير ا
نـعم منـاضل قد  قـضى جل حيـاته في البـغاء والـسمـسرة واحلـرام  فرددت هل
ـدير  فـقـلت له كـيف ذلـك  فرد ـان أنه ا ـكـتب  فـرد بـأغـلظ األ تـمـزح أنه مـديـر ا
وروث  كل مـشكلـتكم أبناء الـسور االعتـزاز بالنـفس  وفوقية الـرؤيا  والتـمسك با
من سيـدخل عـلّي سيـذكّر بـالـسور  والـسور غـائب مـندثـر لم يـبقَ منه غـير األسم 
ـدينة  وال عـنى " ال يـعرف كـبار ا فآلـيت على نـفسي اخـتيـار ديوث " عـذراً للـفظ وا
ن يـعـرف  لـيس لديه كـبـير إال أنـا واجلـمـيع رعيـة صـاغرة  فـقـرأت على يـعـترف 
ـا قــدمت من أجـله  ـديـنــة الـسالم  وبـادرت لــلـمـغــادرة  فـسـألــني لم نـتــحـدث  ا
فأعلـمته أنني لم أنته من الرأي الـقانوني وسأرسله حـال جهوزيته  وأنا أغادر راح
ـواطن  ومستقـبل اجليل  وأمانة بي التفكـير بعيـداً عن مصيـر الوطن  ومصالح ا
من رحل وهــو يـقــارع الـظــالم وحـكــمه  واسـتــرجـعت نــصح الـفــضالء من رجـاالت
ـدينـة  وبـعض األصـدقـاء  وأنا احلـوزة الـعلـمـيـة في الـنـجف األشرف  وحـكـمـاء ا
كـتبك الصادق أتـسلم مهام عـملي عمـيداً لكـلية الـقانون قـبل أن أكون وزير  أخـتر 
فالكذاب يـضيع عليك صدق كثير  واختـر األم فإنه مكمن أسرار العمل  وأنتقي
نظيف اليـد  فالفاسد يبيـعك ألبخس الدافع  علـيك بأبن األسرة  فالدخيل هانت

عليه نفسه  ومن باب أولى تهون أنت عليه . 
ـسؤول في الدولة الـعراقية وإن عال أو نـزل  يجد أن أس اخلراب تتـبع لسيرة ا وا
سـؤول  فمكتبه يستقبل ويحـجب  ويتعامل ويتصل  ويطلب ويستلم  في مكتب ا
ـتمم  ـسـؤول  كـيف ال وهـو جزء مـنه  بل هـو جـزئه ا  ويـتـعـ ويـغادر مع عـمه ا
فـالفسـاد والنزاهـة منظومـة  كما الـنجاح واإلخـفاق  فإذا أردت الـسؤال عن نزاهة
ـنطق يـقضي أن ال سـؤول  أسـأل عن مكـتبه  فـهـو العـنوان والـدليل  فـا وكفـاءة ا
ديـر نزيه العمل مع مسـؤول متهم ملطخ سـؤول النزيه مكتب فـاسد  وليس  يُمثّل ا

سير . فاشل  فاألثر يدل على ا
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اجلـانب الصـيني عـلى استـعداد لـلعمل
سـويا مع العـالم اإلسالمي على الدعوة
إلى تـــعـــدديــة األطـــراف احلـــقــيـــقـــيــة
والــدفـاع عن مـقــاصـد ومـبــاد مـيـثـاق
ــنــظــومــة ــتــحــدة وصــيــانــة ا األ ا
تحدة مركزا الـدولية التي تكون األ ا
لـهـا والتـقدم في الـسراء والـضراء إلى
األمـام في طـريـق السـعـي إلى الـنـهـضة
الــقــومـيــة. في هـذا الــســيـاق يــحـرص
اجلــانب الــصــيـني عــلى بــنــاء عالقـات
الـشراكة مع الدول اإلسـالمية في أربعة
مـحـاور.يـتعـ عـلـيـنا أن نـكـون شـركاء
يـقـومـون بـالـتضـامن والـتـنـسـيق فـيـما
ـطلـوب أن نـتـبـادل الـدعم بـيـنـهم. مـن ا
الـــثــابت لــلـــجــانب اآلخــر لـــلــدفــاع عن
ســيـادة الــدولـة واســتــقاللـهــا وسالمـة
أراضـــيــهــا ونــتـــبــادل الــدعـم الــثــابت
لـلجانب اآلخر الستكشاف طرق تنموية
تـتنـاسب مع الظروف الـوطنيـة خملتلف
الــبـلــدان وبـإرادة مـســتـقــلـة ونــتـبـادل
الـدعم الثابت لـلجانب اآلخـر للدفاع عن
حـقوقه الـعادلـة للتـنمـية واحلـفاظ على
ــشــتــركـة لــلــدول الــنــامــيـة ــصــالح ا ا
الـغفـيرة.يـتعـ علـينـا أن نكـون شركاء
في الــتــنــمـيــة والــنــهـضــة. يــنــبـغي أن
نــواصل الــتــضـامن مـن أجل مـكــافــحـة
اجلـائـحة سـيـواصل اجلانب الـصـيني
تـقد 300 مـليون جـرعة من اللـقاحات
ــــرحـــلـــة إلـى الـــدول اإلسالمــــيـــة في ا
الـقـادمـة بـهـدف مسـاعـدتـهـا عـلى بـناء
خـط الــــدفـــاع فـي مــــجــــال الــــصــــحـــة.
ــــواءمــــة بـــ ســــنــــواصل تــــعــــزيـــز ا
االســتـراتـيــجـيــات الـتـنــمـويــة ونـأخـذ
الــتـشـارك فـي بـنـاء "احلــزام والـطـريق"
بــجـودة عــالـيــة والـتــعـاون في تــنـفــيـذ

طـريـقهـما إلى الـتـنمـية واالزدهـار حيث
وقـــعت الـــصــ لـــغــايـــة الــيـــوم وثــائق
الــتـعـاون مع  54دولــة إسالمـيـة ويـبـلغ
عــدد مـشـاريـع الـتـعــاون الـكـبــرى قـرابـة
600 مــشـروع بـقـيـمـة  400مـلـيـار دوالر
ـا يـعـود بـالـنـفع عـلى نـحـو أمـريــكي 

. ملموس على شعوب اجلانب
نــظل نــتــعــلم ونــســتـفــيــد من بــعــضــنـا
الـــبـــعض ونـــحـــافظ عـــلى احلـــضــارات
ــتــنــوعــة في الــعـالـم. وقـد قــدم كل من ا
احلــضــارتـــ الــصــيــنــيــة واإلسالمــيــة
مـسـاهمـات عـظيـمة لـلـحضـارة الـبشـرية
في الـتـاريخ وتـعرض كل مـنـهـما لـلـظلم
مـنـذ الـعـصر احلـديث أمـا اآلن فـتـسـير
احلـضارتان يدا بـيد على طريق الـتنمية
والــنـهـضـة. عــلـيـنـا أن نــدعـو بـقـوة إلى
حـــوار مـــتــســـاو وتــواصـل واســتـــفــادة
مـتـبادلـة ب احلـضـارات ونسـتفـيد من
حـكـمة احلـضـارتـ العـريـقتـ ونـقاوم
ســويـا الــتـمــيـيــز احلـضــاري ونـعـارض

سويا صراع احلضارات.
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قـــد وجــدت الــصــ والـــعــالم اإلسالمي
طــريــقــا لــلــتــعــايش الــودي والــتــعــاون
ـــشــتـــرك بـــ احلـــضــارات لـــلـــكـــسب ا
مارسة وذجا  ا يجعلهما  اخملتلفة 
نـوع جديد من الـعالقات الدولـية ويوفر
خـبـرات مـفـيدة حـول سـبل الـتـعـامل ب

الدول واحلضارات اخملتلفة.
ــتـحـول ـضــطـرب وا فـي وجه الـعــالم ا
تــــــركـــــز هــــــذه الـــــدورة جملــــــلس وزراء
اخلـارجيـة على الـعنوان الـرئيـسي "بناء
الــشــراكـات من أجل الــوحــدة والـعــدالـة
ـــطــالب والـــتــنـــمـــيــة" الـــذي يــعـــكس ا
ــشــتـــركــة ألغــلــبــيــة دول الــعــالم. وإن ا

شتـرك هدفا اجلـانبـان وظل الكسـب ا
للتعاون فيما بينهما. 

نـظل مـنذ زمن طـويل نتـبادل االحـترام
والـــثــقـــة ونــدعم الـــهــمـــوم احملــوريــة
لـلـجانب اآلخـر. لن نـنسى مـا قامت به
اجلــزائـر من تــقـد مــشـروع قـرار مع
الــدول األخـرى ومــا قـدمــته قـرابـة 30
دولـة إسالميـة من الدعم الـثابت الذي
مـن خالله "حـمـلت" هـذه الـدول الـص
ـــقــابل لم ــتــحـــدة. وفي ا إلـى األ ا
تـتـردد الصـ ولم تـكن غائـبة في دعم
الـقـضيـة الفـلـسطـينـيـة التي تـكون في

مقدمة اهتمامات العالم اإلسالمي.
ــســاعـدة نــظل نــتــضــامن ونــتـبــادل ا
ـشتـركـة. بـعد ونـسـعى إلى الـتـنمـيـة ا
حـــــدوث اجلــــائــــحــــة قـــــدمت الــــدول
اإلسالمــيـة دعــمـا ثــمـيــنـا لـلــصـ في
الــلـحـظـة األولـى وقـدمت الـصـ 1.3
مـليـار جرعـة من اللـقاح وكـميـة كبـيرة
ـستلزمـات الوقائية إلى  50دولة من ا
إسـالمــيــة فـي حــيـــنــهــا. وقـــد أصــبح
"احلـــــزام والــــطـــــريق" جـــــســــرا بــــ
اجلـــانــبــ ورابـــطــة تـــربــطــهـــمــا في

يــســـعــدني جــدا أن أحـــضــر اجلــلــســة
االفــتــتـاحــيـة الجــتــمـاع مــجـلس وزراء
خــارجـيـة الــدول األعـضـاء في مــنـظـمـة
الـتعـاون اإلسالمي وإلـقاء الـكلـمة فـيها
ـرة األولى بــنـاء عــلى الـدعــوة وهـذه ا
التي يحضر فيها وزير خارجية صيني
اجـــتـــمــــاع مـــجـــلس وزراء خـــارجـــيـــة
ــنــظــمــة األمـر الــذي يــجــســد بـجالء ا
الــرغـبـة الـصـادقــة من الـصـ والـعـالم
اإلسـالمي فـي تـــــعـــــزيـــــز الــــــتـــــواصل
والـتـعاون فـيمـا بيـنـهمـا ومن شأنه أن
يــرتـقي بـالــعالقـات بـ اجلــانـبـ إلى

مستوى جديد بكل التأكيد.
تـعتـبر احلـضارة الـصيـنيـة واحلضارة
اإلسالمـية من احلضارات العريقة التي
لــهــا تــأثــيــر مــهم في الــعــالـم. وصــمـد
متد ألكثر من ألف سنة ب الـتواصل ا
اجلـــانـــبــ أمـــام اخـــتـــبــار تـــغـــيــرات
األوضــاع الــدولــيــة كـمــا يــتــمــتع هـذا
الــتـواصـل بـأرصــدة تـاريــخـيــة كـبــيـرة
وأسس شـعـبيـة قويـة. وظـلت الصـداقة
اجتـاها رئيسـيا في العالقات الـثنائية
ـسـاواة أسـاسـا يـتـفـاعل عـلـيه وظـلت ا

" ـية كـ"احملـرك مـبـادرة التـنـميـة العـا
لــتـرسـيخ الـتــعـاون الـتـقــلـيـدي وخـلق
ــا يـســهم في نــقــاط بــارزة جـديــدة 
الــتـنـمـيــة والـنـهـضــة لـلـصـ والـدول
اإلسالمـيـة ويـقـود تيـار الـتـعـاون ب
اجلـنوب واجلنوب ويضخّ قوة دافعة
ـتحدة قـوية في حتـقيق أجـندة األ ا

ستدامة. 2030 للتنمية ا
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يـتع علينا أن نكون شركاء في األمن
واالســــتـــقــــرار. ســــيـــواصـل اجلـــانب
الــصــيـني دعم الــدول اإلسالمــيـة حلل
عاصـرة باحلكمة الـقضايا السـاخنة ا
ــفـتـاح اإلسالمــيـة واإلمــسـاك بــقـوة 
صـيانـة االستـقرار وتـعزيـز السالم في
يــدهــا.ســـيــواصل اجلــانب الــصــيــني
وقـــوفه الـــثـــابت إلى جـــانب الـــشــعب
الـفلسـطيني ويـدعم عقد مـؤتمر سالم
دولي أكـثر مصـداقية وتـمثيال في يوم
ا  " مـبكـر على أسـاس "حل الدولـت
يــســهـم في إيــجــاد حل شــامل وعــادل
لــلـقـضــيـة الـفــلـســطـيـنــيـة.إن اجلـانب
الــصـيـني سـيــحـتـرم اخـتــيـار الـشـعب
األفـغاني ويـدعم أفـعانسـتان فـي بناء
الـسـلـطة الـشـاملـة وانـتـهاج احلـوكـمة
ــتــزنــة وتــسـجــيل صــفــحــة جــديـدة ا

للسالم وإعادة اإلعمار.
فـيمـا يخض قضـية كشـميـر استمـعنا
الـيوم مرة أخرى إلى نـداءات من كثير
مـن األصــدقـــاء من الـــعـــالم اإلسالمي
ويـحـمل اجلـانب الـصـينـي نفس األمل
فـي هـذا الـصـدد.إن اجلــانب الـصـيـني
يــــدعـم اجلــــانب الـــــروسي واجلــــانب
واصـلة مفـاوضات السالم األوكـراني 
اجلـارية بيـنهمـا من أجل التوصل الى
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أن تــنـفـضح أو يــحـتـقــرهـا اجملـتـمع أو
الـعـرف أو الـدين أو رد فعل الـنـاس لكن
ـنـاسـبـة عـنـدمــا يـتـوفـر لـهـا الـظـروف ا
تــدفع بـاإلنـســان كـالـثـور الــهـائج خـلف

الغايات احليوانية.
وكـثيـر ما نـصادف اشـخاص تـمثل هذا

النوع في حياتنا 
Su- ـثـالـية أو األنـا الـعـلـيا 3- الـذات ا

perEgo
تــقف هـذه الـذات حـاجــزاً وفـاصـلًـا بـ

الشعور والالشعور
وتراقب الذات البشرية (األنا)

ولـكن مـشكـلـتهـا ضعـيـفة جـداً لتـغـلبـها
انــفـجــارات الـذات احلــيـوانــيـة بــسـبب
الــكـبت ويـطــلق عـلى هــذه الـذات بـاسم

“الضمير.”
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أنـك (األنـــا) وفــــيك شــــيــــطــــان (الـــذات
ــثــالــيـة) احلــيــوانــيـة) ومـالك (الـذات ا
تـساعـد للـسيـطرة وعـدم السـيطـرة على

أفكارك وأفعالك 
وهــنــاك عـقــد حتـكـم الـنــفس الــبـشــريـة

id 1- الذات احليوانية
هي الشــعـوريـة وتـدفـعـهـا الـغـرائـز وال

تعرف قيم أو قوان أو أديان 
كـل ما تـريـده أن تـتـلـذذ دون شروط أو
قــيــود وكـــأن الــدوافع الــتي تــدفــعــهــا

حيوانية بالدرجة األساس.
Ego (األنا) 2- الذات البشرية

هي شــعـوريـة وواعـيـة لـكـنـهـا تـعـتـمـد
ـراوغـة لـكـنـهـا ـكـر والـنـفـاق وا عـلى ا
خـائـفة ألنـها تـتجـنب الـتحـرش خشـية

هـل درست يومًا نـفسك وذاتـك وتعرفت
عـليـهـا من قبل لـتسـاعدك في الـسيـطرة

عادلة ب ذواتك  والتوازن وا
ـادة حـتـى تـصل لـلـنـضج عـنـد تـوازن ا
ـصاحلـة الذاتـية مع الـداخـليـة لديك وا
الــنـفس فـتـكــون سـيـطـرتـك عـلى الـعـقل
الـباطن لكي ال تتزايد عندك االنا وتدفع
الــنــفس االمــارة بــالــســوء لــعــمل خــلل
داخل جــهــازك الــنــفــسي والــتــكــويــني
وتـنعكس اضطرابـاتك باضرار اجملتمع

قبل اضرار كيانك
فـاجلوانب النـفسية لألنـسان عبارة عن

ثالث اجزاء 
اجلزء االول

ادي (اجلسم) 1- ( بدنه )اي اجلزء ا
هـو يحتاج الى مـتطلبـات تساعده على

احملافظة عليه
كـاالكل والتمرين والنـوم والنظافة ومن
¡e?'« اسـتـعدادات لـيـكون جـاهـز ومرن
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1- (اجلــانب الــنـفــسي) الــذي يـجب ان
يـتـغـذى ويـعرف نـفـسه الى اين يـنـتمي

يل الى النفس  هل انه 
ـطـمئـنة او من الـنـفس اللـوامة او من ا
الــنـفـس اإلمـارة بــالـســوء وغـيــرهـا من

رضية والغير مرضية  االنفس ا
ويـــتــعـــرف الى ادوارهــا واين مـــوقــعه

والى اين ينتمي
Y U « ¡e

2- (الـروحي)حيث يـكون هنـاك تصالح
مع النفس ومع الله في عباداته 

عــنـدمــا يـكـون فـي عـبـاداتـه مـتـزن وفي
جـسـمه منـضبط وفي نـفـسيـته متـعرف
عـلـيـهـا ومـطمـئـنًـا بـهـا انت من يـتـحكم
ــادة لــتــخــرج الــفــرح واحلـزن بــهــذه ا
ــشـاعـر هـذه الـتـي تـكـمن في داخـلك وا
وحتــفظ نــفــسك انـت من تــتــحــكم بــهـا
وليس االخرون فهم فقط مرآة النعكاس
مـابداخلك ومـا يبدر مـنك ككيـان مفصل
من تـــكــويــنــات مــعــقــدة من خــلق الــله
وجـعل لك التحـكم واالختيـار في نفسك

وتصقلها كيفما تشاء 
فــــــفـي داخل كـل إنــــــســــــان ثالث ذوات
تـــســـيـــطـــر عـــلى أفـــكـــاره ومـــشـــاعــره

وتصرفاته
حـــسب مــدرســـة الــتــحـــلــيل الـــنــفــسي

 (psychoanalysis)
لـلطبيب النفسي فرويد بتقسيمه للذات

االنسانية (النفس)

ا تـبلغه وإن لم تكن يعوضك الله عنه 
تستحق وتذكر

ا تـهدف إليه لـعل ما تـستحـقه أفضل 
كن مـتوازن ومـحل تأثـير وفـائدة وليس
فارضًا الشيطنة على من حولك بافعالك

تعالية  ريضة ا وافكارك ا
والتـكن كالقـطيع في مـسير واحـد تتاثر
ب اطـبـاع االخـرين  وغـيـرهـا من االمور
بـل اخـلق كــيــانك واخــرج عن الــقــاعـدة
بــدراسـة نـفـسك ومــيـولك واحـفظ ديـنك
وعـــقــلـك وجنــاحك وعـــلــمـك وثــقـــافــتك
واخـرج بـهـا لـلـعـالم اعـد بـرمـجـة عـقـلك
الـــبــاطن واعـــمل عــلـى تــشــافـي طــفــلك
الـداخـلي وال جتـلـد ذاتك لتـكـون انـسان

سوي.
إن مــعــظم أشــيــاء هــذا الــعـالـم لـيــست
ســوى كـومـة من جــوزٍ فـارغ قـلــمـا جنـد

نواةً بداخله.

{ محامية - متخصصة في مجال القانون 
ومهتمة بالتنمية الذاتية 

إلغـــواء أفــراد اجلــنـس اآلخــر ال هم له
بــتــأســيس الـعـالقـة بـل جـذب انــتــبـاه

وحب اجلنس اآلخر فقط
 فـاإلنـسـان يـولـد بـنـفس الـفـطـرة وهي
األقـوى حيث تستمد برمجتها مباشرة
مـن مصدرين روح الله الـتى نفخت في
ـطـبـوع في اإلنـســان ومـلف الـغـريـزة ا
عقله االنفعالي ثم ينمو الفرد ويتفاعل
مع احلـياة فتدخل علـى نفسه برمجات
ـادي تـربـيـة األهل دخـيـلـة من الـعـالم ا
ــدرســة تــعــالـــيم اجملــتــمع اإلعالم ا
الـتـجارب الـشخـصيـة فيـتعـلم اخلوف
ـنـافـسة والـقـلق والـغـيـرة واحلـيـرة وا
ــقـارنــة والـتــفـاخــر والـشك وخالفه وا
ـعـايـيـر مـخـتـلـفـة عن تـلك الـتى فُـطر
عـليهـا وهنا تضـعف النفس ويـنشأ ما

يعرف باألنا  
اإليــجـو ومــثـلــمــا خلـصــنـاهــا سـابــقًـا
ُـضـعَفه بـبـسـاطـة هي نفس اإلنـسـان ا
ــادي مـــحــدود بـــبــرمـــجــات الـــعـــالم ا

القدرات
اسـع إلى هــدفك فــإن كــنت مــســتـحــقه

ــريـض بــهـــا ان يــرى واليـــســتـــطـــيع ا
احلياة من منطلق ايجابي وسليم
ومن أشهر أنواع العقد النفسية 

 - عـقـدة الـظـهـور : الـرغـبـة في أن يراك
اآلخــــرين ويــــعـــرفــــونك (حـــتـى لـــو لن
تـستفـيد من معرفـتهم ). وهذه الـنوعية
نتديات تمأل الفيس بوك واليوتوب وا
-وعــقـدة االيــذاء : االمـعــان في ايـذاء و
اســتــفــزاز الـنــاس والــرغـبــة في اتالف
أشـيـاء اآلخـرين و تـشويـهـهـا و تـلويث

األماكن
 -عـقدة قـابيل : الـتنـافس العـدائي على
نــفس الـغـايـة وهـي كـره كل مـنـافس أو
زمــيل أو شـخـص يـبــدو أنه سـيــتـفـوق
ـــعــنـي الــذي قـــد يـــلــجـــأ لـــلــرد عـــلى ا
الـعدواني و الصـراع أو السب أو حتى

التحقير والتشويه أو االستهزاء
 -عــقـدة كـرونــوس : الـشـخـصــيـة الـتي
حتـكم سيطـرتها عـلى اآلخرين وجتاهد
ــنـعـهم من الـتـعــبـيـر عن ذواتـهم وذلك

بسحق شخصياتهم حتت أقدامها 
 -عـقدة لـيلـيت : الشـخص الذي يـسعى
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طــبــقــات اجملـــتــمع الـــعــراقي وحــسب
الدراسـات الـنـفـسـيـة التـي اشارت الى

ذلك.
الى ان وصل احلـال الى ان الــنـامـوس
الــعــراقي اصــبح مــصــبــوغ بــصــبــغـة
ــصــالح واالســتــغالل واالســتــحــواذ ا

وحب التملك فوق كل اعتبار .
 dzUA  ŒuO

 ظهرت طبقة عجـيبة غريبة من شيوخ
عـشـائـر الـعـراقــيـة ايـام احلـصـار بـعـد
1991 يــتـــلــونـــون بــكـل االلــوان وهم
جــاهــزون بــكل حلــظــة وحتت الــطــلب
وحسب الـسـعر ,يتـحـركـون بـدون ذمة
وال ضــــمــــيــــر وال نــــامــــوس لــــلــــقــــيم

العشائرية العراقية االصيلة.
ا زرع وكثرت الرشـوة ايام احلصار 
بالنفس العـراقية لدى هذه الـطبقة فئة
ال ترحـم وال تسـمح لـرحـمـة الـله تـنزل.
احتدم ناموسهم باجلوع وفقدان القيم
ثالية ,فجعلهم اكثر الناس ال يبالون ا
ا يجري من تدهور القيم ,مع اصدار
قوانيـ حسب اهـواء ومطـالب الناس
والــتالمــيــذ ,الى هــذه الــلــحــظــة مــثل
بعض الدرجات االضافية تمنح للطلبة
بـالـتـنـافـس عـلى اجملـمـوعــة الـطـبـيـبـة
بــدون اســتــحــقــاقــهم . االحــزاب بــعــد
2003 وكــثـــرتــهـــا حــيث ,نــنـــا ســمح

بـدأت الـهــوس يـدب بــنـفــوس الـنـاس
,والـــزاد الـــطـــ بـــله هـــو احلـــصـــار
اجلـائـر ,الـذي اضــاف الى مــخـلــفـات
احلـروب مـن ارامل وعــوانس وايــتـام

وفقر وجوع وحرمان.
زاد الهوس في النفس العراقية واخذ
مــبــدأ الــعالقــات يــبــنى عــلى اســاس
ـصـالح الـشـخـصـيـة مدعـوم بـالـشك ا
وســـــــؤ الـــــــظن مـن خـالل االفـــــــكــــــار
الالعقالنـية الـتي ملئ الـعقل الـعراقي
مــــنـــــهــــا وتـــــزداد اثــــنـــــاء احلــــروب
ـعــروف عـنــهــا تـنــتـشــر بـاحلــالـة ,وا
الـطـبــيـعــيـة بـ الــطـبــقـات الـفــقـيـرة
واجلــائــعـة ,لـكن لـالسف في الــعـراق
لـوحـظ انـهــا قــد انـتــشــرت بـ كــافـة

قبل  1980كان الـعـراقـيـون ال يـبـالون
بـنـوع الــبـيت وكـثــرة الـرزق واالمـوال
ـقابـل كـانت الـقـنـاعة فـيـما بـيـنـهم ,بـا
السائدة لـدى اجلميع ,وهذا ما لوحظ
على عامل البـناء حيث كـان عامل بناء
واحد يـعمل بـاجر يـومي تـعتـمد عـليه
أسرة كاملة مـؤلفة من ام واب واطفال
ويـكــمـلـون يـعــيـشــون بـقــنـاعــة تـامـة ,
دراستهم الى اعـلى مراحل ومتـطلبات

احلياة .
ا كـسبوا من جند ال يحـسد االثـرياء 
ــتــفـــوق دراســيــاً من رزق حالل ,وال ا
اقرانه  ,وال حسد االقربـاء فيمـا بينهم

من كثرة االوالد واالموال.
لـكن بـعـد احلـرب الــعـراقـيـة االيـرانـيـة

كذلك من كوارث احلروب .
فــتح بـــعــد 2003 االعالم في الـــعــراق
جـمــيع االبــواب له والــتــســويق بـدون
ـــهم رحــمـــة وفـق مــبـــدأ "بال رحـــمه" ا
ـمـولـة لـلـجـهـة مـصـلـحـة تـلك اجلـهـة ا
االعالمـيـة او مـدفـوعـة الـثـمن الـبـخس
يــتالعــبــون بــاهــواء الــشــعب كــيــفــمـا
يــشـأون ,ال تــعـرف مــنــهم صــدقــهم او
كـذبهـم من شئ يـذكـر يـبـعـدون القـريب

عليك ويقربون البعيد عنك . 
WOM œ U d

اصــاب الــعــراقــيــون هــســتــريــا جــراء
ا دفـع االغـلـبـية احلـروب واحلـصـار 
لـلـذهـاب الـى الـعـبـادة بــدافع الـشـعـور
بــالـــذنب .لــكن بـــاحلــقـــيــقــة انـــهم قــد
اكتسبوا عقد شخصـية كثيرة جعلتهم
يـقــولــون مــا ال يـفــقــهـون بــازدواجــيـة
اخيراً اقول اين الـقيم العشـائرية التي
ـثل العـلـيـا التي تربـيـنـا علـيـهـا? اين ا
ـتـمـثـلـة في اكـتـسـبـنـاهـا من االسالم ا
الـتـعـالـيم الـقــرآنـيـة وسـيـرة الـشـهـداء
ـتـمثـلة دارس ا االسالم ? اين تربـيـة ا
ـــنــهج ــنـــاهج الــدراســـيــة ذات ا في ا
احلـقـيـقي لـلـمــثـقف? أين قـرأت الـكـتب
ثل " للمثقف ,عندما ضرب بالعراق ا
مـصـر تـؤالف ولـبـنـان تـطـبع والـعـراق

يقرأ " .

,بدون وعي تام ,ظناً منه قد ربح شئ
بسيط لـكنة بـاحلقـيقة هـو ال يعلم انه
قد بـاع الـوطن لـلـمـجـرمـ الـفـاسدين
ســـنـــة .هـــذا مــــا رايــــنـــاه خالل   18
ـــاضــيـــة  مـــجـــتـــمع وصل الى ان " ا
ينعقـون وراء كل ناعق " منـهم يعيش
صالح ,فقط انهم باالوهام ,ومنهم با
بـدون نـامـوس انـسـاني ,تـلك الـصـفـة
جنــدهـــا او نـــســمع عـــنـــهــا بـــجــوف
الوحوش الـضارية عـندما تـهجم على
فـريـسـتــهـا او تـتـسـابـق الى الـغـنـائم
الشـبـاع بـطــونـهـا.كـثــر الـطالق حـيث
سجـل بالـشـهـر الـواحـد اكثـر من الف
حــالـة طـالق بــ االزواج وهي حــالـة
حـصاد مـن اخالق مـخـلـفـات احلروب
ا غيرت القيم بحيث التي جنيناها 
ــبــدأ االحــتـواه وال اصــبح ال وجــود 
االعـــتـــبــــار لالنـــثـى الـــتي عــــانت من
احلــروب هي االكــثـر مـن غــيـرهــا هي
التـي فقـدت ابـوهـا واخـوهـا وزوجـها
وعــاشت الــفــقــر واجلــوع واحلــرمـان
وهشـاشة الـثـقافـة وونالحظ بـعد ذلك
جتـازا بــالـطالق الــغـيــر هـ عــلـيــهـا
خـاصـة في مـجـتـمـعـاتـنـا الـتي تـنـظـر
للمـطلقـة بنظـرة دونية وسـلبية ,تارك
الشاب ذو االخالق الهـشة والضـعيفة
من مـبـدأ الـرجـولـة الـتي كـسـبـهـا هـو

رتش تسلق وا االعداد كثبرة من ا
ـهم  ,عـلى حـسـاب مـصــالح الـشـعب ا
هـو يـسـتـفـيد ,ومؤيـديـن لذلـك احلزب
ـــهم حتــقـــيق مــبــدأ بــدون وجه حق ا
الـفـائـدة ,وهـذا مـا لــوحظ بـعـد 2003
تـهـافـت الـكـثــيـر عــلى ابـواب االحـزاب
ـــال لـــعـل وعـــسـى يـــكــــسب اجلــــاة و
والسلـطة .تاركـ الكثيـر من اجلياع ,
بغض النظر عن مبدأ احلرام واحلالل
ــا ظــهـــرت طــبــقــة جـــديــدة من ظل ,
االحـــزاب يــــتـــبــــجـــحــــون بـــثــــرائـــهم
الـــفـــاســـد.ان الـــطــامـــة الـــكـــبـــرى هي
ــرشـحــ لالنـتــخـابـات الـنــاخـبـ وا
مـجلـس الـنواب الـعـراقي الـتـي جتري
كل اربع ســنــوات .هــذه االنــتــخــابــات
ــصــالح وفـق مــبـدأ " تــسـيــر حــسب ا
انـطـيـنـي وانـتـخـبك" وهــذا مـا شـوهـد
اثنـاء الـدعايـة االنـتخـابـية الـتي يـقوم
ـرشــحـون ,ويـبــذخـون االمـوال بـهــا ا
ـليـار او اثـنيـ لكي يـفوز تصل الى ا
قـعد في مـجلس الـنواب . واالحزاب
تـتــهـافت عــلى الـنــاس من يـدفـع اكـثـر
.هـذه احلــيـرة الــكــبـرى وهي نــتـيــجـة
غـريـبـة من نـتــائج احلـروب تـصل بـنـا
ـرحـلـة من انـحـطات احلـال الى هـذه ا
الـــنـــامـــوس في داخل هـــذا االنـــســـان
ـقـدس فـتــحـركه مـصـاحلــة الـضـيـقـة ا
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بغداد

وقف إطالق النار ومنع احلرب وإحالل
الــسالم. ويــجب جتـنب حــدوث كـوارث
إنــســانــيـة واحلــيــلــولـة دون انــتــشـار
األزمــة الــتـي من شــأنــهــا مــنع تــأثــيــر
تـداعيـات األزمة أو إضـرارها بـاحلقوق

العادلة للمناطق والبلدان األخرى.
يــتــعــ عــلــيــنــا أن نــكـون شــركــاء في
تبادلة ب احلضارات. من االستفادة ا
ــشـتــركـة ــطـلــوب أن نــكـرس الــقـيم ا ا
ـتـمـثـلة فـي السالم لـلـبـشـريـة جمـعـاء ا
والـــتـــنـــمـــيـــة والـــعـــدالـــة واإلنـــصــاف
قراطيـة واحلرية ونرفض صنع والـد
ـــــواجـــــهــــــة حـــــسب االنـــــقــــــســـــام وا
ــطــلــوب أن األيـــديــولــوجــيـــات. ومن ا
تبادلة نتمسك بالتواصل واالستفادة ا
بـــ مــخـــتــلـف احلــضـــارات ونــرفض
"نـظـريـة الـتـفـوق احلـضـاري" و"نـظـريـة
صــــــراع احلــــــضـــــارات" ونــــــعـــــارض
الـتـحـريف والـتـشـويـه ضـد احلـضارات
ـطـلـوب أن نـعمق غـيـر الـغـربيـة. ومن ا
الـتعاون في مكافحـة اإلرهاب بالتدابير
االحــتــرازيـة ونــزع الـتــطــرف ونـرفض
ــعـــايـــيــر فـي مــكـــافـــحــة ازدواجـــيـــة ا
اإلرهــاب ونـرفض ربط اإلرهـاب بـعـرق
أو ديـن بــعـــيـــنه.لـــقـــد أثــبـت الــتـــاريخ
وســـيـــظـل يـــثـــبت أن الـــصـــ صـــديق
مــــخـــلـص وشـــريك تــــعــــاون لـــلــــعـــالم
اإلسـالمي. نـحن عـلى اسـتـعـداد لـلعـمل
سـويـا مع الدول اإلسالمـية عـلى تعـزيز
تــعـدديـة األقــطـاب لــلـمـعــادلـة الــدولـيـة
ودمـقـرطـة الـعالقـات الـدولـيـة والـتـنوع
لــلـحـضـارات اإلنـســانـيـة وبـذل جـهـود
شترك ستـقبل ا دؤوبـة لبناء مـجتمع ا

للبشرية!
{ وزير اخلارجية الصيني
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بغداد

الـــتــطـــورات الــتـي حــدثـت في الــفـــكــر
االداري بـشكل عـام. فالـفكـر االداري فكر
ساته تـطويري متجـدد منذ ان وضعت 
ـــــبــــدع االولـى بــــدراســـــات الـــــعـــــالم ا
1911 (F.Taylor) فـــي عــــــــــــــــــــــــــــــام 
The Prin- ـميز عـندمـا أصدر كـتابه ا
ciples of Scientific Managemen
ومــا اضـيف بـعـده مـن نـظـريـات اداريـة
لـذلك جند سلـسلـة من االبداعات ـيزة
والــنـظـريــات االداريـة الـتي يــراد مـنـهـا
 يـقـودون مـنـظـمـات خـلق قـادة مـبـدعـ

مبدعة خالقة للقيمة.
ومـن ضمـن مـا أردفـنا بـه عـلـماء االدارة
ـــعـــرفـــة ـــبـــدعـــ ضـــمن مـــنـــظـــور ا ا
ـعـاصرة هـو مايـعـرف بالـقائـد الذكي ا
ـــــــــنــــــــظـــــــــمــــــــة   Smart Leaderوا
الـــذكـــيــة  Organization�Smartهـــذه
ـبــهـرة الــتي قـادت ســلـوك الــثـنــائـيــة ا

االقتصاد اجلزئي نحو النمو والرقي.
ا عرف ان هـذين النـمطـ همـا إمتـداد 
SMART Manage- بــاالدارة الـذكـيـة
بدع  mentالـتي صاغـها عـالم االدارة ا

يـــهــتـم االقــتـــصــاد اجلـــزئي بـــدراســة
الـسلـوكيـات االقتصـادية اخلـاصة(بكل
وحـــدة من وحـــدات االقـــتـــصــاد مـــثل
األفـــــراد و مــــــنـــــظـــــمــــــات االعـــــمـــــال
والــقــطـــاعــات كــمــا يــتــابع الــعــوامل
ــؤثـرة فـي خـيــارات األفـراد وتــأثـيـر ا
الــتـغــيــرات االقـتــصـاديــة في صـنــاعـة
الــقـرار في االسـواق).واهم مــتـغـيـراته
رونـة وتكـلفة هي الـعرض والـطلـب وا

الفرصة البديلة.
تغيرات ووفق هـذا االهتمام وطبيعة ا
فــان(ادارة) االقــتــصــاد اجلــزئـي تــعـد
الــعــامل االســاس فـي ضــمــان تــطـوره

وه. و
ـالحظ عن االقـــتــصـــاد اجلــزئي في وا
انه يتـسم بالهشـاشة والركود الـعراق 
بــــســـبب هــــشـــاشـــة الــــســـلــــوكـــيـــات
االقـتصادية الهم اركانه وهي منظمات

االعمال .
وتـاتي هشاشة اغلب مـنظمات االعمال
الـعـراقــيـة بـسـبب جـهـلـهـا وجتـاهـلـهـا
ومــواكــبــة ــطــلــوب لــلـــعــمل االداري ا

ـــهـــارات هي الـــتـي حتــقـق الـــنـــجــاح ا
وهــو مــا يـدلل عــلى صـحــة مـا لــلـقــائـد
تــوصــلت إلــيه الــدراسـات من أن 80%
مـن جنــــاح الــــقــــادة يــــعــــود لــــلــــذكـــاء

العاطفي).
ـــنــــظـــمـــة الـــذكـــيـــة بـــانـــهـــا تـــعـــرف ا
ــنـظــمـة(الــتي لــديـهــا الـقــدرة عـلى أن ا
تـكـون مــنـظـمـة رشـيـقـة بـسـبب خـفـتـهـا

وسرعة توليدها للمعرفة).
ـنظـمة الـذكيـة من(منـظور ويـنظـر إلى ا
الـكـفـاءة الـتي تـدعـمـهـا أربع خـصائص

كن مالحظتها فيها وهي: مهمة)
-حب االستطالع

-التسامح
 -الثقة
-الترابط

هـــذه اخلـــصــائص جتـــســـد مــضـــمــون
ــنـــظــمــة الــذكــيــة والـــتي هي لــيــست ا
مـجـرد(اسـتحـضـار لـلحـقـائق أو قـنوات

لـلـمـعرفـة أو انـتـفـاع باحلـكـمـة).لذلك 
الـتـاكـيـد عـلى أهـمـيـة هـذه اخلـصـائص

وترصينها.
ان اقـتـصـادنا اجلـزئي من اجل تـطوره
يــحـتـاج الى قـائــد ذكي قـادر عـلى خـلق
ووفق الـتكـامل فان مـنظـمة اعـمال ذكـية
ـنـظـمـة الـذكيـة هي الـتي تـبـرز الـقـائد ا
الـــــذكي وكـالهــــمـــــا ســــوف يـــــقــــودان
ويــخـلــقـان اقــتـصــاد قـادر عــلى الـنــمـو
والــــتــــقـــدم مـن خالل االدارة الــــذكــــيـــة

نظمات االعمال.
فـسعي الـقائـد الذكي والتـزامه بتـحقيق
االهــداف (يــعـــد مــنــبع الــقــيم ومــحــرك

السلوك) في االقتصاد اجلزئي.

البـد من ان يتـمتع ببـعض اخلصائص
وهي(الــــقـــابــــلـــيــــة الـــعــــالـــيـــة الدراك
ـــعـــقـــدة في الـــبـــيـــئــة ـــعـــلـــومــات ا ا
القابلية العالية لالستجابة اخلارجية 
القابلية العالية للتعلم علومات لهذه ا
بـسـرعة)ومـثل هـذه اخلصـائص سوف

تنمي قدرات القائد الذكية.
وكــمــا هـو مــعــروف أن الـقــائــد الـذكي
لـيس ولـيـد الـصـدفـة وال يـظـهـر بـشـكل
ولـكن الـسجل االنـسـاني يـؤكد مـفـاجئ
ان(الـقادة العظام هم القادة األذكياء اذ
ان أسـاس كل شيء يـكـمن في الـتفـكـير
وبــعــد ذلك يــأتي وااللــتــزام بــالــتــعــلم
الــــدافـع اإلبــــداعي)في الــــعــــمـل الـــذي

يؤديه.
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ان الـــقـــيــــادة الـــذكـــيـــة والـــنـــاجـــحـــة
هـي(مـنـهج ومـهـارة وعـمل)من خاللـهـا
ــكن الـتـأثــيـر بـاالخــرين(وتـفـعــيـلـهم
لــتـأديـة االعـمــال بـتـنــاسق وتـنـاغم كل

وكول اليه بكل ثقة). همة ا حسب ا
يـــــــعـــــــرف الــــــذكـــــــاء الـــــــعـــــــاطـــــــفي
بـــأنـه(الـــقـــدرة عـــلى الـــتـــعـــرف عـــلى
شـعورنا الشخصي وشعور اآلخرين
وإلدارة وذلك لـــتـــحــفـــيـــز أنــفــــــســـنــا
عـاطـفتـنا بـشكل سـلـيم في عالقتـنا مع

اآلخرين)
ولــذلك تــشــيــر الــدراســات االداريـة أن
ــيـز تــمــتع الــقــائــد بــذكــاء عــاطــفي 
يـضمن له كـفاءة عـلى غيـره من القادة
وهــذا الــتــمـيــز يــتــمــثل في قــدرة هـذا
بـادرة واإلقناع ومراعاة الـقائد على (ا
وهذه أهـداف العـاملـ لديه واجملـتمع

George Doran عــام 1981وتــتــكــون
مـعـايـيـر هـذا الـنـمط االداري من خـمس
كـلـمات  اخـتـيارهـا بعـنـاية فـلـسفـية
واطـــلق عـــلـــيـــهــا ذكي SMARTوهي
ايـضا إمـتداد لفـلسفـة االدارة باالهداف
Management By Objectives
Pe-  شهور الـتي قدمها عالم االدارة ا
 ter Druckerعام  1954لـتقـييم االداء
وفـق األهـــــــــداف وبــــــــــطـــــــــريـــــــــقـــــــــة
فـمـعـيـار الهـدف الـذكي مـرتبط عـمـلـية
الــذي أتــسع ــبــدأ اإلدارة بــاألهــداف
تـــداوله وحــجـــز جنــاحـــا بــاهـــرا عــلى
ــنــظــمــات وحــتى مــســـتــوى الــدول وا

األفراد.
ــكن ــوضــوع  ولــغــرض االحــاطــة بــا
ط اداري الـــقـــول ان الــقـــائــد الـــذكي 
ـزج بــ الـعـاطـفـة والـعـقل فـالـعـقل )
يـتحكم في العواطف والـعاطفة تساعد
الـــعــــقل في الــــوصـــول إلى الـــقـــرارات
الـــفــــعـــالـــة)فــــالـــقـــائــــد الـــذكي يــــعـــلم
بـأن(الـعاطـفـة هي الـتي ترشـد الـتفـكـير
كن إعتبار وتهذب السلوك) وبالتالي 
الـقيـادة الـذكيـة عاطـفيـا هي التي تـؤثر
فـي(مـــــشــــــاعـــــر الــــــذات ومـــــشــــــاعـــــر
اآلخـرين.فـالقـيـادة تعـبر عـن تفـاعل ب
وفــهم الـــقـــائــد ـــرؤوســـ الـــقـــائــد وا
ـرؤوسـيه والوصـول لـدرجة الـفـعالـية
فـي الـــتـــواصل مـــعـــهم وهـــو جـــوهـــر
هذه الـقيـادة هي قيادة الـقيـادة الذكـية)
إبــداعــيـة تــتــسم(بــعالقــات ارتـبــاطــيـة
تـــشــاركـــيـــة مع كــافـــة اجلـــهــات)داخل

نظمة. ا
ولـكي يكون القائد محاطا بصفة الذكاء
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تتـعدد مفاهـيم التطور لـتشمل جمـيع نواحي احلياة اخملتـلفة فكـما يشهـد العالم تطور
عـلمي وتـكنـلوجـي وفني وثـقافي واجـتمـاعي وغيـرهـا من التـطورات والـتي منـها يـخدم
اجلـوانب االنسانـية ومنهـا ما هو يـحمل في ثنـاياه مخـاطر ساهـمت في زيادة معدالت
ة كمـا اننا جند ان هـناك تطورات من نـوع اخر ال تقل خطورتـها عن تلك التي اجلر
ستقيل مجهول حتطم النفس البـشرية وتؤسس لتحوالت في الفكر اجملتـمعي وتُنذر 
ـشـتـركـة لـلـتـكـنـلـوجـيـا احلـديـثـة لـلـتـحـول الـفـكـري والـتي انـتـجت ـســاهـمـة ا في ظل ا

سلوكيات انحرفت عن مسارها الثقافي.
ـشـاكل واخلالفـات والشـجـارات بـ االشخـاص تُـحل عادةً فـبـاألمس الـقريب كـانت ا
بجلسـة صلح يتبـناها االباء او كـبار السن دون ان تصل الى احلل الـعشائري اال في
االمــور الـكــبـيــرة ونـادراً مــا كـانت تــصل الى مـراكــز الـشــرطـة واحملــاكم وحـتى وان

وصلت لذلك فأن التراضي مصيرها.
كـذلك اخلالفـات العـائـليـة داخل الـبيت الـواحد او ذات الـقـرابة فـأنـها وان تـطورت فال

تتعدى تدخل ذويهم لينتهي كل شيء دون ان يترك اي اثر.
اما اليوم فأن اجملتمعات تشهد تطورات خطيرة جداً فبدالً من الشجارات التي كانت
حتدث سابقـاً وجهاً لوجه او عبـر اسالك اخلطوط األرضيـة بكلمات سب بـسيطة على
اسـتحيـاء وخجل اال اننـا جند ابسط تـلك اخلالفات اما ان تـتم الكتـرونياً عـبر مواقع
ـعارك شـرسة كـحرب حـاالت الواتس اب او الـفيس او غـيرها التـواصل االجتـماعي 
ليبـدأ طعن الـعرض والـشرف وتـبادل االتـهامات الـتي تُحـطم النـفس االنسـانيـة وتترك

نظور االجتماعي لذلك الشخص. اثرها من خالل ا
وهـنـاك نـوع اخر خـطـر جـداً وهي عـنـدمـا تـتـحول مـشـاكل بـسـيـطـة الى احـقـاد دفـينه
ونـوايـا اجــرامـيـة والـكـيـد لألخـرين والـتـفـ فــيـهـا وابـتـداع طـرق اجـرامـيـة حتـمل من

تجدد الكثير. الشذوذ ا
وقـد تـعـدت تـلك احلـاالت لـتـدخل الـبيـت الواحـد لـيـتـلـذذ االب بـقـتل زوجـته وابـنائه او
تـسـتــمـتع احـداهن بـقـتل زوجـهـا من اجـل عالقه جـنـسـيه عـابـرة او ان يـجـازي االبن
طبخ التي كـانت تعد امه بها له طعـامه او ان يكسر ظهره والديه باخلنق او بـسك ا

بيده بقتل اخيه.
ان هذه التطـورات الالإنسانيـة ما هي اال نوع من انواع الـتمرد اجملتـمعي واالنصياع

للنفس األمارة بالسوء ليكون نتاجها دماء مبعثرة بدون ذنب.
اذاً اصــبـح من الــضــروري الــتــركــيــز عــلـى هــذه احلــاالت وتــدارســهــا من قــبل ذوي

جتمع آمن. االختصاص النفسي واجلنائي حلصرها واجتثاثها لننعم 
{ لواء دكتور
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سـابقا نـسمع ان العـراقي مرحب به في كـافة دول العالـم وكان اجلواز العـراقي يفوق
بـقوته جوازات دول اجلـوار حاله حال الـدينار العـراقي انذاك  اما الـيوم فمـا سمعته
ـواطـنـ عن مـعـانـاتـهم في احلـصـول عـلى تـأشـيـرة الـدخـول لـتـلك الـدولة من بـعض ا
اجملــاورة والـتي تــتـنـعم بــخـيــرات الـعـراق الــوافـرة عــلى دول اجلـوار فـأكــد لي بـعض
ـواطـنـ ان هذه الـدولـة تشـتـرط تـقد سـنـد عقـار وابـراز هـويتك الـوظـيـفيـة وكـانهم ا
ضطرين للسفر لهذه الدول الغراض سيدخلوك الى جنة اخللد بعدها نعم انا اتفهم ا
الـعالج او طـلب الـعــلم امـا الـغـالـبـيــة من شـعـبـنـا الـكـر يــذهب لـهـذه الـدولـة لـغـرض
السياحة والـسفر واتعجب على الـبعض انه يتحمل كل هذه االجراءات الـلعينة لغرض
ـعـالم الـسيـاحـيـة والـتي اكـاد اجـزم انـها مـوجـودة في شـمـالـنـا احلـبيب رؤيـة بـعض ا
اذا والعجب العـجاب من صمت وزارة اخلارجيـة من هكذا اجراءات بحق مـواطنينا و
التـعـمل اخلـارجـيـة عـلى تـقـويـة اجلـواز الـعـراقي حـاله حـال دول اخلـلـيج الـعـربي فـما
اذا ال تـستخـدم احلكومـة ورقة التـبادل التجـاري مع هذه الدول الفـرق بينـنا وبيـنهم و
كورقـة لـلـضغط فـي حصـول الـعراقـي على تـأشـيرة الـدخـول وان تـعمل عـلى الـتـعامل
ـثل مع هذه الـدول  واقـول لهـذه الدول ان الـعراقـي هـم اول من علـموا االنـسانـية با
القراءة والكـتابة وبدل ان تـردوا اجلميل لهم حتـاولون اليوم عـلى ايذائهم نعم ان بالد
الـرافـدين تـمـرض علـى طول الـعـصـور واالزمان اال ان هـذه االرض التـمـوت بـإذن الله
وصـدق رسـولـنـا احلـبـيب مـحمـد صـلى الـله عـلـيه واله وصـحـبه وسـلم عـنـدمـا قال ان
خزائـن الله في عـراقنا احلـبيب وعـليـنا نـحن كشـعب ان نقف وقـفة رجل واحد في ان
ـادية من العمالت الـصعبة وان نـستثمر نـعمل لعراقـنا احلبيب ونـحافظ على موارده ا
امـوالـنا في داخـل عراقـنـا احلـبيب من شـمـاله الى جـنـوبه فهـو واجب ديـني وانـساني
بـدل من ان تـذهب امـوالنـا لـدول لم جنـني مـنـهـا سـوى الـدمـار من خالل الـتـأمـر على

وطننا احلبيب على مر العصور واالزمان والله من وراء القصد .
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بغداد



ــواجــهــة مـنــتــخب االمــارات في
قبل اخلامس من نيسان/ أبريل ا
ــبــاراة الــثــانــيــة ثـم يــلــتــقي فـي ا
مـنـتـخب الـبـحـرين في الـسـابع من
ـنتـخـبان الـشـهر نـفـسه. ويتـأهل ا
األول والثاني من كل مـجموعة في
مـنـطـقـة غرب آسـيـا في حـ تـقام
ــنــتــخــبـ مــبــاراة مــلــحق بــ  ا
ـركـز الـثالث في احلـاصـل عـلى ا

اجملـموعت
يـــــن مــــن
أجــــــــــل
حتــديــد
الــفـريق
احلاصل
عــــــــــلى
البطاقة
اخلـامــسـة
فـــــــــــــــــــي

النهائيات.

بي يخسر امام نظيره السعودي في بطولة دبي الدولية نتخب االو U—…∫ ا
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الـــــفـــــوز عـــــلى ايـــــران وتـــــصــــدر
اجملموعة ورغبـة االمساك بها كما
يـــظـــهـــر هـــو االفــضـل وفق كـــافــة
التقديرات لكن بإمكان االمارات ان
تضعه حتت رغـبة النتـيجة وليس
هـذا حـسب بل إنـها تـنـتظـر خـدمة
سـوريـا في تــعـطـيل الــوطـني ولـو
بـالتـعادل الـذي سـيكـون كافـيا لـها
امــام فــارق االهــداف الــذي يــصب
في مصـلحـة االمارات الـتي تبحث
عن احلــلــول الــتـي تــبــدو مــعــقـدة
ـنتـخب العـراقي الذي حتـى امام ا
بـحـذر شـديـد عـلـيه خـوض الـلـقـاء
الن اجلــمـيع هـنـا يـريـد ان تـنـتـهي
ـصـلـحـته وال يــقـبـلـون بـغـيـر ذلك
حتـت اي مـــــســـــوغ كـــــان من اجل

إنهاء االمور كما يجب.
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ـبي بـخـسارته ـنـتـخب االو مـني ا
االولى امـــام نــظــيـــره الــســعــودي
بــنـــتــيـــجــة 1-2 فـي بــطـــولــة دبي
الدولية اجلاريـة احداثها في دولة

االمارات.
وانـــتـــهى الـــشـــوط االول بـــتـــقــدم
ـــنــتـــخب الـــعــراقي بـــهــدف دون ا
مــقــابل جــاء في الــدقــيــقــة 44 عن
طــريق الالعـب عـمــار غــالب  وفي
الــشــوط الــثــاني تــمــكن مــنــتــخب
ـبي من تــسـجـيل الـسـعــوديـة االو

هدف ليحسم اللقاء لصاحله.
ـبي الـعـراقي ـنـتـخـب االو ونــزل ا
بــتـشــكـيــلـة تــألـفت من  حلــراسـة

ــواجــهـات يــظــهــر مـخــتــلـفــا عن ا
السابقة.

ـنــتـخب ادى مــبـاراته الـكل يــرى ا
االخيرة بشكل مقبول ومستقر لكن
هـذا غيـر كـاف لـتـحـقـيق الـنـتـيـجة
ـطـلوبـة امام مـنـتخب مـتـقلب من ا
سـتوى والـنتـائج ويتـح حـيث ا
الـفـرص ويــامل بـتـحــسـ مـوقـعه
همة النه يعرف ويتطلع للنتـيجة ا
قـيـمــة الـتـقـدم عــلى الـوطـني الـذي
حـــقق االفـــضــلـــيـــة الــكـــبـــيــرة في

واجهات السابقة. ا
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بـاراة مسـابقـة اخرى كـما تـظهـر ا
في كل شيء حـتى موعـد انطالقـها
ويــتـوجب عـلى الــوطـني خـوضـهـا
برغبة الفوز الـذي ال يكفي والقيمة
له حتت اي نـتيـجـة تنـتـهي عنـدها
اذا لم يــــتــــعـــثــــر االمــــارات الـــذي
سيلعب بظروف افضل عبر عاملي
االرض واجلـــــمــــهــــور ولـــــيــــتــــرك
االنطـباع اجليـد في اختـبار صعب
امـــام رغــبــة مــتــصــدر اجملــمــوعــة
الـــفــريق الـــكــوري الـــذي يــريــد ان
يـسـتـمـر بـبــسط سـيـطـرته لالخـيـر
والن ذلك سـيـمــنـحه الـفــوائـد عـنـد
إجــراء ســـحــبــة جــدول مــبــاريــات
اجملــمـوعــات في االول من نــيـسـان

قبل. ا
ـتـفـائـلـ بـاالمـارات ال والن أشـد ا
يــتـوقع لـه نـتــيـجــة الــتـعــادل أمـام
كوريا ووجهتها التي اختلفت بعد

التي تـاهل عنـها مـنتخـباالـيابان و
الــسـعـوديـة مـبـاشـرة وبالشك فـقـد
شـكل الــفـوز االول والــوحـيــد عـلى
االمـارات نـقـطة الـتـحـول في مـسار
ـواصلـة مسـعاه مـشاركـة الوطـني 
ـذكـور امام بـفـضل حافـز الـتـفوق ا
االسـتـفـادة من مواجـهـتي الـفـرصة
االخــيــرة من الــتـصــفــيـات عــنــدمـا
يـقـابل مـنـتـخب سـوريـا فـي مـباراة
حـاسمـة ومـصيـرية ولـيـست سهـلة
اطالقــــا كــــمـــا هــــو حــــال جـــمــــيع
بـاريات الـتي دوما تـظهـر وتكون ا
صــعـــبـــة بــغـض الــنـــظـــر عن قــوة

وضعف الفرق.
واجهـة القادمةاكثر من وستكون ا
مـهـمـة ويـتـطــلب خـوضـهـا بـشـعـار
الــفـــوز وحــده كـــمــا مـــطـــلــوب من
االعبـ الذين يـدركون االمـر مقابل
ان تــتـــعــادل او تــخـــســر االمــارات
ر مـرشح ملـحق اجملمـوعة حيـث 
ـواجـهـة مـنتـخـب اسـتـرالـيـا الذي
ـوقع الثـالث في اجملـمـوعة احـتل ا
ثل الـثانـية ومن بـعـدهامـواجهـة 

أمريكا اجلنوبية
 وضع االمور

 ويــــامل ان تــــكــــون االمــــور عــــلى
ـــقــدور الــوطــني الــذي مــايــرام و
ـعـنـويـة ارتـفـعت حـالـة عـنـاصـره ا
وزادةثـقــته بــعـد تــخـطي حتــديـات
مواجهة اخلميس مع حتسن االداء
والـلـعب بـدون اخـطـاء و دفع شيء
من القـلق الذي الزمه كثـيرا قبل ان
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أعـلن االحتـاد العـراقي بكـرة الـقدم أن مـحافـظـة بابل سـتحـتـضن بطـولة كـأس الـعراق لـكرة
الصاالت لـلسيـدات. وذكر االحتاد في بيـان أن بطولة أنـدية العراق لـكرةِ الصاالت لـلسيدات
سـتنـطـلقُ في مـحـافـظـةِ بـابل وتـشـارك في الـبـطـولة ثـمـانـيـةُ فـرق هي: الـزوراء والـقـوة اجلـوية

والبلدي والدفاع اجلوي وبالدي ورواندوز وفتاة بابل وشباب الوطن. 
وتـابع ان قرعـة الـبطـولة سـتـجرى يـوم االحد حـيث سـتقـسم الـفرق الـثـمانـية إلى مـجـموعـت
بواقع أربـعة فـرقٍ في كل مجـموعـة وسيـتأهل فـريقـان من كل مجـموعـةٍ خلوض الـدور نصف
قبل الـنهـائي ومن ثم يتـأهل الفـائزان لـلمبـاراةِ االختـتامـية.وسـتفتـتحُ البـطولـة اليـوم االثنـ ا

قبل. وتستمر لغاية الثاني من الشهر ا
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فـتوحـة.وقالت شـفيـونتيك في ا
تـصـريـحـات صحـفـيـة: "هـو حلم
حتول إلى حـقيـقة بـالتـأكيد إنه
شيء أردت حــــدوثه يــــومـــا مـــا
ولكـني لم أعرف حقـا إذا ما كان

سيتحقق بالفعل".
Íu  ÊU1«

وأضــافت: "لم أتـخـيـل حـقـا هـذه
اللحظة كنت أعمل بشكل يومي
وألـعـب بـشـكل جـيـد أيـضـا لـكن
ـــــــان قـــــــوي لـم يـــــــكـن لـــــــدي إ

بإمكانية حدوث ذلك".
وتــــوجت الـــبــــولـــنـــديــــة إيـــجـــا
شـفيـونتـيك بلـقبي إنـديانـا ويلز
والـدوحـة هذا الـعـام محـقـقة 12
انــتـصــارا مــتـتــالـيــا.وأصــبـحت
شــفـيــونــتـيـك الالعــبـة رقم 28
الـــتـي تـــصـــعـــد لـــصــدارة
ي عـلى الـتــصـنـيف الـعـا
مــــر الــــتــــاريخ وبــــاتت
أصــغــر العــبــة حتــقق
هذا اإلجناز منذ أن
فـــعــــلت كـــارولـــ
فـوزنـياكـي نفس
الـــــــشـيء في

.2010

مــبـــاريــات انـــتــهـت بــفـــوز فــريق
اجليش عـلى فريق الكـوت بنتـيجة
41-26 وفـوز فــريق الــكــوفــة عـلى
فريق اخلليج العـربي بنتيجة -25
46 وفـوز فــريق احلـشــد الـشــعـبي
ـســيب بـنـتـيـجـة -15 عـلى فـريق ا

.35
ــمـتــاز حـقق وفي دوري الـســلـة ا
فــريق نــفط الــبــصــرة الــفـوز عــلى
فــريق الـنـفط بــنـتـيـجـة 81-90 في
ـــبــــاراة الـــتـي جـــرت في قــــاعـــة ا

غلقة ببغداد. الشعب ا
وتــمــكن نــفط الــبــصــرة من كــسب
اجلــولـة االولى من صــراع الـنـقـاط
بــفــارق خـــمــســة نــقــاط ( 19-14)
وكانت الـفترة الـثانية لـصالح نفط
البـصرة ايضـا بنتـيجة (40 - 48)
نـقـطـة والـثـالـثـة كانـت من نـصيب
نـفط الـبـصـرة ايـــضـا بـواقع (-66
58) نــقـطــة وفي الـفــتــرة الـرابــعـة
واالخـــيـــرة حــسـم نــفـط الــبـــصــرة
النـتـيـجـة لـصـاحله بـنـتـيـجة (-90

81) نقطة .
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يثير اخلبر الذي تداولته وسائل إعالم مختلفة بشأن مواجهة خمسة
أنـدية عـراقـيـة عـقـوبـات مـحتـمـلـة جـراء عـدم اجنـاز متـعـلّـقـاتـهـا حول
ـقـدّمة جتديـد تـراخيص االحتـاد اآلسـيـوي أو من جانب الـشـكاوي ا
ضد تـلك األنـديـة من العـبـ ومـدرّبـ عشـرات األسـئـلـة السـيـما من
خالل تعـامل األندية مع كـوادرها الـتدريـبيـة أو مع الالعبـ وحتقيق
الــعـدالــة في ســبــيل اتــمــام عــقـودهـم وعـدم االجنــرار الى مــثل تــلك
احلاالت الـتي تـقتـضي الـدخـول في دوّامة الـعـقوبـات الـتي يفـرضـها

االحتاد اآلسيوي.
وبدءاً نقـول أن الكرة الـعراقيـة بشكل عـام عانت من طائـلة العـقوبات
السيما من جانب حرمان اجلماهير الرياضية من حق مؤازرة فرقها
ـنـتخب ـا واجـهه ا ودعمـهـا في االسـتـحقـاقـات الـقاريـة خـصـوصاً 
الـوطني مـن األزمة الـنـاشـبـة جـرّاء الـتـداعـيات الـتي بـرزت من خالل
الهـجوم الـصاروخي عـلى مـدينـة أربيل وفي ضـوء تلك األزمـة جرى
ــنـتــخب الــعـراقـي من أفـضــلــيـة الــلــعب عــلى أرضه وبـ حـرمــان ا
جـماهـيـره بـعـد أقلّ من نـحـو أسـابـيع من رفع احلـظـر وإتـاحـة إقـامة
ـبـاراة الـتي سـتـجـمـعه بـنـظـيـره اإلمـاراتي عـلى مالعب الـعـراق في ا

ونديال قطر .2022 ؤهلة  خضم دور التصفيات احلاسمة ا
أما اخلـبر الذي أبـرز احتـمالـية تـعرّض خـمسة أنـدية عـراقيـة لطـائلة
الـعـقـوبـات كـونـهـا لم تـنـجـز مـا مـطـلـوب مـنـهـا في إطـار تـرخـيـصـهـا
خلـوض االسـتـحـقـاقـات اخلـاصّـة بـالـبـطـوالت الـتي يـقـيـمـهـا االحتـاد
اآلسيـوي خصـوصاً وإن تـلك األنـدية من عـيار اجلـمـاهيـرية الـعريـقة
والتي يتجاوز تاريخ تأسيسها أندية خليجية أو آسيوية أخرى قرينة
أسـهـمت من خالل حتــقـيق االجنـاز اآلســيـوي لـكـنـهــا لم تـكن بـذلك

ـثال - ـهم الـذي اسـتـند الـيه - عـلى سـبـيل ا التـاريخ احلـافل ا
فـريق نـادي الـزوراء ومـا حـظي به من خالل مـحـطّـاته من

إرتـداء عـشـرات الــنـجـوم لـفـانــيـلـته لـيــسـهـمـوا في
ارتكـاز النـادي عـلى قاعـدة جمـاهـيريـة مهـمّة
وواســـعــة لـــيـس عــلـى صـــعــيـــد الـــوطن
فـحــسب بل صــعــيـد الــبالد الــعـربــيـة
ه فـريق نـادي تـمـامــاً مـثـلــمـا كـان غــر
الــقــوة اجلـــويــة أو الــشـــرطــة ويــضــاف
الـيهـمـا نـاديي الـنـجف ونـفط الـوسط وهي

األنــديـــة اخلــمـــســة الـــتي جــرى احلـــديث عن
مواجهتها احملتملة لعقوبات االحتاد اآلسيوي.

هل الـكــرة الــعـراقــيـة في حــاجـة لــفــرض عـقــوبـات أخــرى عـلى
شاركات اآلسيوية أنديتها لتقييد فضـائها األوسع من خالل إبراز ا
ـطـلوبـة وإمـكـانـيـة حتـلـيق أحـد تـلك األنـديـة الـعـراقـيـة الى مـحـطّات ا
ـلحـق اآلسيـوي الـذي خـاضه مـؤخّراً شـاركـات فـا أوسع من تـلك ا
فـريـق نـادي الــزوراء أمــام نـادي الــشــارقـة كــان مــتـاحــاً إال لــثـواني
ـشــارك بــالـبــطــولـة حـســمت فــيــهـا ركـالت احلظ ألحــقـيــة الــفـريـق ا
اآلسيويـة فابتـسمت للـفريق اخلـليجي عـلى حساب الـزوراء وقاعدته
اجلمـاهيـرية الـكبـيرة والـتي احـتاجت بـشكل كـبيـر الى عامل اخلـبرة
في تأمـ تـلك الـبطـاقـة وحسـمـهـا من دون اللـجـوء الى تـلك الركالت
التي عـبـست بـوجه سفـيـر الكـرة الـعراقـيـة ولم تـمنـحه كـالعـادة مـنذ
ضي الى سنـوات فرصة االنـتقـال للـعب ضمن دور اجملـموعـات أو ا

أبعد من ذلك.
والـسـؤال اآلخـر الـذي يـثـار من خالل مـتـابـعـة هـذا اخلـبـر نـاجم عن
قدرة أنـديتـنـا العـراقـية من مـواكبـة الـتغـيـيرات الـتي يشـهـدها مـيدان
ـطـلـوبة الـتي تـتـيـحـها ـتـعلّـقـات الـقـانـونيـة ا الـكرة وضـرورة اجنـاز ا
ـطلـوبة في ظلّ جوالت الـتراخـيص باالعـتمـاد على احلـنكـة اإلدارية ا
عتمـدة في سبيل اتمام ية ا ؤسّسات األكـاد ما تستعـرضه أروقة ا
رؤية كاملـة وموسعـة عن آلية الـعمل اإلداري ومحـاكاة ما تـتيحه تلك
اآللـيـات في سـبـيل اتــمـام كل مـا يـتـعـلّق بــالـتـراخـيـــــــص وتـسـهـيل
ان ـفاجـآت أو الـتلـويح بأضـــــــعف اإل اجنازهـا بعـيداً عـن طائـلة ا
ـتلـكـئة كـما يـضاف الى ـبـدأ انزال الـعقـوبات بـاألنـدية ا الى اللـجوء 
هـذا األمر امـكـانـيـة االسـتـعـانـة بـخبـراء ومـسـتـشـارين يـعـمـلـون على
ـتـعــلّـقـات مــثـلـمــا اسـتــعـانت أنـديــة خـلـيــجـيـة مــعـروفـة اجنـاز تــلك ا
الســـــــيـمـا األنـدية الـقـطـرية قـبل نـحـو عـقدين من الـزمن بـاخلـبرات
يـدان العمـل اإلداري وتنـجز الكـثيـر من تلـك األعمال الـــــــعـراقيـة 
ـهنـية واالحـترافيـة في اجناز لدعم إرتـقاء الـكرة الـقطـرية الى واقع ا
األعــــــمال اإلدارية ويضاف الى ذلك تثبيت آلية
ـدرّبـ بـعـيداً عن للـتــــــعـامل مع الالعـبـ وا
الــتـخــبّـط الـذي يــحــكم مــثل تــلـك الـعـالقـات
درّبـ من جانب وينـتهي دائـماً الـى إقالـة ا
النـادي بـعـيداً عـن التـداعـيـات التي يـتـركـها

اتخاذ مثل تلك القرارات.
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جـــرت ثالث مـــبــاريـــات حلـــســاب
ـرحلـة الـثـانـية الـدور الـثـامن من ا

متاز. لدوري كرة اليد ا
ـبـاريـات الثالث واسـفـرت نـتـائج ا
عن فـوز فـريق نـادي الـشـرطـة على
فـريق نادي الـتـعاون بـنـتيـجة -22

32 وفــوز فــريق نــادي ديـالـى عـلى
فـريق نادي الـسـلـيـمـانيـة بـنـتـيـجة

.23-27
كمـا فاز فـريق نادي بلـدية الـبصرة
عـلى فـريق نــادي كـربالء بـنــتـيـجـة
34-24. وجــــرت امـس اجلــــمــــعــــة
ضـمن مــنـافـسـات الـدور ذاته ثالث

d…∫ مباراة

العراق ولبنان
في كرة
الصاالت
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بـعــدمـا اكـمل الــوحـدة الـتــدريـبـيـة
األخــيـــرة في الـــســـعــويـــة انـــتــقل
ـنــتــخب الـوطــني الى دبـي الـتي ا
كـان قــد وصـلـهــا بـجـمــيع االعـبـ
واجـهـة حسم الـصراع اسـتعـدادا 
عــلى بــطـــاقــة مــلــحـق اجملــمــوعــة
االولـى غـد الـثـالثـاء امـام مــنـتـخب
ســـوريـــا في اجلـــولـــة الـــعـــاشـــرة
ؤهلة واألخيرة ضمن التصفيات ا
لبطـولة كأس العالـم في قطر العام
ــنـتــخب الـسـوري اجلــاري وكـان ا
ـكان هـو االخر قـد التـحق بـنفس ا

منذ اجلمعة.
وقع الـرابع في ويـحـتل الـوطنـي ا
تـرتيب مـجمـوعـته اال ولى بثـماني
نـقـاط مـسـتفـيـدا من فـوزه الـوحـيد
في تـــصــفـــيـــات اجملــمـــوعـــة عــلى
االمــارات بـــهـــدف الالعب حـــســ
ــنـــافــســة عـــلي مـــارفع من امـــال ا
لحق الـتي يحتاج خلطف بطـاقة ا
فـيـهـا إلـى الفـوز فـقـط علـى نـظـيره
الـسـوري مـقـابل تـعـادل اوخـسـارة
االمارات التي ستكون امام اختبار
غـايــة في الـصــعـوبــة مع ضـيــفـهـا
تصدر كوريا اجلنوبية وقد حدد ا
تــوقـيت واحــد لـلــمــبـاراتــ حـيث

الرابعة و45عصرا .
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ــلــحق من ومــعــلــوم أن صـــاحب ا
اجملموعة االولى سـيالعب منتخب
اسـترالـيـا ثالث اجملـموعـة الـثانـية

ومــنــتــظــر مــحـــمــد وعــمــار غــالب
والكـسنـدر اوراها واحـمد سـرتيب

وللهجوم وكاع رمضان .
ـبـي الـعـراقي ـنــتـخب األو وكــان ا

ــرمى حـســ جــولي  ولــلــدفـاع ا
مـارتن حـداد ومـحـمـد الـبـاقـر كر
ومـيرخـاس دوسكي وحـس عـمار
 وخلـط الـــوسط هــــيـــران احــــمـــد
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تـغلب مـنتـخب كـرة الصـاالت على
نـظـيـره الـلبـنـاني في مـبـاراة ودية
أقـــيـــمـت في قـــاعــــة نـــادي الـــســـد

الـرياضي فـي العـاصمـة الـلبـنانـية
بيروت.

وذكـر االحتاد الـعـراقي لكـرة الـقدم
ـــنــتــخـب الــعــراقي في بـــيــان ان ا

تغلب على نـظيره اللبـناني بأربعة
اهــــــداف لــــــهــــــدفــــــ فـي ثــــــاني
مبـارياتهم الـودية الـتي أقيمت في
قاعة نادي السد الرياضي وسجل

ـبـاراة عـلي حـقي وولـيد اهـداف ا
خـالــد وســالم فــيــصل واحلـارس
نتخب احمد دريد.واشـار الى ان ا
الـعراقي أنـهى معـسكـره التـدريبي
في الـعـاصــمـة الـلـبـنــانـيـة بـيـروت
الـذي اســتـمـر لــسـتـة ايــام شـهـدت
اقــامــة تــدريــبــات مــكــثــفــة بــواقع
وحــدتــ تــدريـبــيــتــ صـبــاحــيـة
ـدرب االيراني ومـسـائـية بـقـيـادة ا
مـحمـد نـاظم الـشريـعـة وذلك لرفع
جاهـزية الالعبـ البدنـية والفـنية
فضال عن خوض مبـارات وديت
نتخب اللبناني قبل الدخول مع ا
في الــتــصــفـيــات اآلســيــويــة الـتي

قبل. ستلعب بداية الشهر ا
ــنـتـخب الـعـراقي وبـ ان بـعـثـة ا
لـكرةِ الـصـاالت غادرت الى مـديـنة
الــفــجـــيــرة االمــاراتــيـــة لــلــشــروع
ـعـسـكـرها الـتـدريـبـي الـذي يـقام
حتضيراً لـلمشاركة في الـتصفيات
ؤهـلة لبـطولة كـأس آسيا الـشهر ا

ـــقـــبل.وقـــال رئــيـس جلــنـــة كــرة ا
الـصــاالت والـشـاطــئـيـة عــلي عـبـد
احلـسـ ان كل االسـتـعـدادات قـد
اكتملت والتحضيرات وصلت الى
مـراحـلهـا الـنـهائـيـة قبـيل الـدخول

في التصفيات القارية رسميا. 
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وأعـــــرب عن أمـــــلـه بـــــأن يـــــكــــون
ــوعـد مــنـتــخـبــنـا الــوطــني عـلى ا
ـؤهـلـة بـعد ان لـلظـفـر بـالـبـطاقـة ا
وصـل الى اجلـاهـزيـة الـتـامـة بـعـد
اكتمال معـسكري طهران وبيروت
بــعـد ان أجــرى تـدريــبـات مــكـثــفـة
باريات االربع الودية وتغلب في ا
الــتي خــاضــهــا عــلى مــنــتــخــبـات
طــهــران وافــغــانـــســتــان ولــبــنــان
.واكـــد عـــبـــد احلـــســ أن مـــرتـــ
الـهـدف األسمـى هو خـطف بـطـاقة
الــتــأهل والــســـيــر بــثــبــات نــحــو
الـنــهـائــيـات االسـيــويـة.ويــسـتـهل
الـعـراق مــشـواره في الـتــصـفـيـات

لـألســــتــــرالــــيــــة أشــــلـي بــــارتي
باالعتزال قبل أيام قليلة.

وستصعد شفيونتيك (20 عاما)
بـــــشــــــكل رســــــمي إلـى صـــــدارة
ي خالل الـــــتــــصـــــنــــيـف الــــعـــــا
ـقبـلـة من الـتـصـنيف الـنـسـخـة ا
يوم الـرابع من نـيسـان/أبريل
ــــــــــقــــــــــبـل.وفـــــــــازت ا
شــفـيــونــتــيك بــلـقب
بــطــولـــة فــرنــســا
ـــفــتـــوحـــة في ا
 2020وبلغت
ربع الـذهبي ا
لنسخة العام
احلـــــــالـي من
بـــــــطــــــــولـــــــة
أستـرالـيا
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أكـدت جنـمـة الـتـنـس الـبـولـنـدية
إيـجـا شفـيـونـتيك أن صـعـودها
ي لـــصــدارة الــتـــصــنــيـف الــعــا
ـثـابــة "حـلم حتـول لـلـســيـدات 
إلى حـقــيــقـة" وأنــهـا لم تــتـوقع

حدوث ذلك.
ودخـلت شـفـيـونـتـيك
الـــتـــاريخ بـــعـــدمــا
أصـــــبــــــحت أول
العـبــة بـولـنـديـة
تصـعد لـصدارة
الـــــتـــــصـــــنـــــيف
ـي في الــــــــعــــــــا
أعـــقــاب الـــقــرار

الصادم

إيجا شفيونتيك
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بشـكل جيـد و سيـكون لنـا معـسكر
تدريبي قبيل بطولة غرب اسيا في
ايــــران مـع الــــتــــحــــاق الالعــــبــــ
ـغـتـرب الـسـبـعة الـذين سـيـكون ا
ـــنــتـــخب لـــهم شـــان كـــبـــيــر فـي ا

الوطني.
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ـنــتـخب الـوطــني لـلـركـبي بـاشـر ا
ــنــافــسـات تــدريــبــاتـه حتــضــيــرا 
ـزمع اقـامتـها بـطـولة غـرب اسيـا ا
في العـاصمـة االيرانـية طـهران في

قبل. شهر ايار ا
و قــال رئـيس اإلحتــاد فـريق هـزاع
في بـــيــان ان هـــذه الــبــطـــولــة هي
ـنـتـخب االولى الـتي يـشـارك بـهـا ا
الــوطــني لـلــركــبي بــعـد مــصــادقـة
بـية على حتويل جلنة اللجنة االو
الـركــبي الى احتـاد.واضـاف هـزاع
نـطمح الى رفع اسم الـعـراق عالـيا
وحتــقـيق نــتـائج ايــجـابــيـة تــلـيق
بـريـاضـة الـركـبي فـي بـطـولـة غرب
نافس اسيا على الرغم من قوة ا

شارك في البطولة. ا
ومن جــــهـــته قــــال االمـــ الــــعـــام
لالحتـــــاد مـــــحـــــمـــــد حـــــنـــــون ان
سؤولـية اصبحت مـضاعفة على ا

الالعب بـعد ان اصبـحنا احتاد و
ثـقـتـنـا كــبـيـرة بالعـبـيـنـا لـتـحـقـيق
نــتـائـج جـيــدة في الــبـطــولــة الـتي

سيشارك فيها العراق الول مرة.
امـا مـديـر اجلـهاز الـفـني مـصـطفى
ــنــتـخـب يـســتــعـد عــبــد فــقـال ان ا

متاز b∫ جانب من منافسات دوري اليد ا

عباس عبيد اسـتــهل مـشـــــــــاركـته في بــطـولـة
دبـي الـدولـيـة بـتــعـادل سـلـبي 0-0
امـــام مــنـــــــــــتـــخب فـــيـــتــــــــــنــام

بي. االو
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ـوت الـسبت الـشـاعـر حـسـان يوسف عن غـيب ا
عمـر ناهـز الـرابعـة والسـبـع عـاماً بـعـد معـاناة
ـرض. ولـلراحـل  جتربـة مـهـمـة في الـشـعر مع ا
الــغـنــائي احملــكي فـكــتب الــعـديــد من األغـنــيـات
الراسـخـة في الـذاكـرة ومـنـهـا (الزرعـلك بـسـتان
ورود) لـلراحل فـؤاد غـازي الـتي كتـبـها الـشـاعر
الـراحل البــنـته الــبـكــر كـنــده و (صـيــد الـدرغل)
لــعــدنــان عـمــر. وهــو من مــوالــيــد قــريــة عــويــنـة
الريحان في ريف الالذقية اجلنوبي  1948 وهو
عـضو في جـمعيـة الشعـر باحتـاد الكتـاب العرب
صـدرت له ثـالثـة دواوين وهي :الـســيف الـعـربي
وســبل الــعــريـن وكـنــده وصــبـغ شـعــره اجلــانب
الوطـني واحلـمـاسي والقـضـايا الـقـوميـة إضـافة
إلـى الــغــزل. ويــوسف الـــذي كــان أحــد ضــبــاط
اجلــيش الــعــربي الــســوري الـذيـن شـاركــوا في
حرب تشرين التحريرية وجرح خالل معاركها.
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ــصــريــة ســمــيــة اخلــشــاب فـــاجــأت الــفــنــانــة ا
اجلمـهـور بـردهـا عـلى سـؤال أحـدهم عن كـيـفـية
جتاوز أزمة طالقـها من الفنان أحمد سعد.حيث
سـألـهـا إحـدى مـتـابـعــيـهـا عـلى مـوقع الـتـواصل
اإلجتمـاعي:(الفنانة عـملت موف أون أزاي) لترد
وف أون كان سهل وكل شوية اخلشـاب : (ال ا
اكــتــشف أن ربــنــا أنــقــذني وله حــكــمــة في كل
حـاجــة). و كـانت اخلــشـاب قــد تـقــدمت بـدعـوى
ضـد طـلــيـقـهــا أحـمـد ســعـد في قـضــيـة الـنــفـقـة
لـلـحـصـول على حـقـوقـهـا بعـد طالقـهـمـا.وألزمت
مـحكـمـة األسرة في سـيـدي جابـر بـاإلسكـنـدرية
ســعـد بــدفع مــبـلغ  270 ألف جـنــيه بـواقع 30
ألف جــنــيه عن  3 أشــهــر بــاإلضــافــة إلى 10
آالف جنـيه شهـريا عن فـترة  24شـهرًا لـيصبح

تعة  270 ألف جنيه. إجمالي قيمة ا
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رئـيس احتـاد النـاشرين الـعـراقيـ اعلن عـن عقـد جلـسة
ـزمع اقامـته للـفترة نـقاشـية عن مـعرض الـكتـاب الدولي ا
ــقـبل عــلى ارض مـعــرض بـغـداد من  11 الى  21 أيـار ا

الدولي.
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الـشاعـر الـعـراقي تـلقى تـعـازي االوسـاط الـثقـافـيـة بـوفاة
اضي زوجته (أم طـرفة) الـتي فـارقت احليـاة اخلمـيس ا

سائل الرحمة لروحها الطاهرة.
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مؤسس ورئـيس اجلمعية الـنفسية
الــعـراقـيــة تـضــيـفه كـلــيـة الــفـنـون
اجلمـيلة بجامعـة القادسية صباح
الــــيــــوم االثــــنــــ لــــلــــحــــديث عن
(سـيـكـولـوجـيـا االبـداع في الـفن..
وذجا) بيـكاسو حـياته واعمـاله أ

سرح). و(سيكولوجيا الشخصية في ا
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الـكاتـبة الـلبنـانيـة ناقـشت روايتهـا (سيـدة ستـراسبورغ)
ـاضي في نـدوة حـواريـة نـظـمـتـهـا مـكـتـبـة عـبد األربـعـاء ا
احلمـيد شومـان في عمان ضـمن فعـاليات بـرنامج (كاتب

وكتاب) عبر تطبيق (زووم).
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وكـيل وزارة الــثـقـافــة والـســيـاحـة واالثــار الـعـراقــيـة رعـا
واشرف عـلى معرض الـكتـاب العـلمي الـثاني عـشر الذي
ـدة ثالثــة ايــام بـتــنــظـيم من يــخــتـتم غــدا بــعـد تــواصـلـه 
ـنصور عـلومـات وكلـية ا اجلـمعيـة العـراقيـة للـمكـتبـات وا

اجلامعة.
 Wý«uý sÐ rOÝË

ـتـوسـطـية ـوسـيـقى ا ـوسـيـقي الـتـونـسي مـديـر معـهـد ا ا
اشرف مع طارق اجلـندي على أمسية للـموسيقى العربية
اضي على والشـرقية عـلى االت العود اقـيمت اخلمـيس ا
مسرح مركز احلس الثقافي بالعاصمة االردنية عمان.
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ـترجـمـ الـعراقـيـ الـراحل اسـتذكـرته مـؤسـسة شـيخ ا
ناسبة اربعـينيته في ندوة عقدت ايشان للـثقافة الشعبـية 

حتت عنوان (كاظم سعد الدين عطاء ثقافي فياض).
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الـتـشـكـيـلـيـة الــسـوريـة حـمل مـعـرضـهـا الـذي أقـامـته في
ـركز الـثـقـافي في كـفـرسـوسـة طـابع االحـتـفـاء بـالـتراث ا
الــدمـشــقي الـعــريق من خالل الــزخـرفـة والــنـقــوش الـتي

رأة بحاالت مختلفة. تناولت الطبيعة وا
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صفـحتـها في (فـيسـبوك) (بـابل احلبـيبة!
حلم جـمـيل تمـنيت مـا أصـحى منه شـكراً
يـا أهــالي الـعـراق الـرائــعـ وخـصـوصـاً
يـــلي إجــــو من بـــغـــداد والــــبـــصـــرة وكل
احملافظات البـعيدة. صح إني كنت عارفة
يّز إال أنه تخطى كل انه لقائنا حيـكون 
التوقعات. على أمل يتجدد عن قريب بكل
مدينة بالعراق احلـبيب يلي بيستاهل كل

اخلير والفرح).
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ضـمن فـعالـيـات مـهرجـان بـابل لـلثـقـافات
ية بـنسختهِ التاسعة  الذي والفنون العا
اقـيـمت نـدوة عن جتـربـة اخـتـتم اجلـمـعـة
ـصـريــة ايـنـاس الــدغـيـدي مع اخملــرجـة ا
عــرض فــلم وثـائــقي عن جتــربـتــهــا الـتي
هـرجان . فـيمـا احيت حلت ضـيـفة عـلى ا
ــطـربــة الــســوريــة فــايــا يــونــان احـدى ا
ــهـرجــان وعن ذلك كــتـبت في امــسـيــات ا
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الن الـدكتور الـسيد الـوزير ال مبـرر لها
جـبار جودي نقـيب الفنانـ العراقي
وقــد جــاهــر بــصــوت احلق ــنــتــخب ا
بـوجه الـباطل وبـالتـالي ال يسـتحق ان
)وفقا ش تـقوم الوزارة بهذا الـفعل ا
لــلــبـيــان مــضــيـفــا ان (االحتــاد يـضم
صـوته ويـؤيـد ويـتضـامن مع الـدكـتور
جــــبــــار جــــودي
الـــــــــذي وجه
نــقـدا الى
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نــدد االحتــاد الــعــربي األوربي لالعالم
والــسالم  بــاالجـراءات الــتي اتـخــذهـا
وزيـر الـثـقـافـة حـسن نـاظم ضـد نـقـيب
الـفـنانـ الـعراقـي جـبـار جودي بـعد
انــتــقــاده لالداء احلــكــومي في مــجـال
الـفن .واشـار في بيـان بـتوقـيع رئـيسه
فــالح حــسن شــمـخي (نــحن بــاالحتـاد
االحتــــــاد الــــــعــــــربـي األوربي لـالعالم
ــمـلـكـة الــسـويـديـة والــسالم ومـقـره ا
نــنــدد بــاالجــراء الــذي اتــخــذته وزارة
ــــوقف الــــثــــقــــافــــة فـي الــــعــــراق و
الــوزيـــرشــخــصــيــا الــذي نــسى او
تــنـاسى ان حــكـومـته تــدعي انـهـا
وانها بعيدة قراطية حـكومة د
ـقــراطـيـة كـل الـبـعــد عن الــد
وتــمــارس سـيــاسـة تــكــمـيم
االفـواه). واكد (ان اللـجنة
الـتحقيـقية التي شـكلها

جلـانه الـتحـقيـقيـة عـلى طريـقة مـحاكم
الـتـفـتـيش)وفـقـا لـلـبـيـان.ودعـا االحتاد
ـثقفـ العراقـي وعلى وجه (جـميع ا
اخلـصوص الـفنـان الى الـوقوف مع

.( نقيب الفنان

وهـو بـذلك عـبر ـتـعاقـبـة احلـكـومـات ا
ـثقف الـلعراقي من عن وجـهة نظر ا
كـــتــــاب وشـــعـــراء وادبــــاء وفـــنـــانـــ
وبــالـتــالي ان عـلى الــسـيــد الـوزيـر ان
يــحــيـل كل مــثــقف وفــنــان عــراقي الى
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ــمـثــلـة شــاركت عــارضـة األزيــاء وا
اللـبنانـية الميـتا فـرجنية مـتابعـيها
أوقـاتـاً أمـضـتـهـا مع عـائـلـتـها عـلى
الشاطئ في أجواء مشمسة.ونشرت
في صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى مـوقع
الـتــواصل اإلجــتــمــاعي مــجــمــوعـة
صور برفقة إبنيها على شاطئ ذات
مــنـــظـــر خالب وخــطـــفت األنـــظــار
بفـستانـها الـصيفـي باللـون األصفر

ـتابـعـون أوقات طـيـبة وامـنى لهـا ا
وســعــيـدة. وكــانت خــطـفـت المـيــتـا
ــتـابـعـ بـصـور فــرجنـيـة أنـظـار ا
جديـدة الفتـة نشرتـها في صـفحـتها
اخلــاصـــة وظـــهــرت فـــرجنـــيــة مع
طــفـــلــيـــهــا وسط الـــطــبــيـــعــة وهي
ـشمسة تستـمتع مـعهمـا باألجواء ا
الـدافئـة بإطـاللة كالسـيكـيـة أنيـقة
واضــعـةً عــلى رأسـهــا إيـشــاربـاً من

الدانتيل.

حـاول الـنــظـر إلى االمــر بـوجــهـة نــظـر مـخــتـلــفـة.يـوم
. السعد االثن
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زمــيل ســيــشــاركك مــتــعــة الــنــجـاح ويــكــون له نــفس
اجتاهاتك.رقم احلظ  9.
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من الضـروري أن تضع غرورك جانبا إذا كنت ترغب
في تنمية عالقة واعدة.
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ـزاج والـتــردد الـشـديـد كـمـا تـمـتـاز تـتــصف بـتـقـلب ا
بالذكاء.رقم احلظ 8.
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 مـن احملـتــمل جـدًا أن تــتــسـبب رؤيــتك الــضـيــقـة في
مشاكل في حياتك العائلية. 
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ـغــامـرات والــعالقـات حتب االسـتــكــشـاف وخــوض ا
زيد من األصدقاء. االجتماعية وتكوين ا
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ـــنــاسب ضـــروري إذا كــنت ال الـــتــدخل فـي الــوقت ا
ترغب في أن يتطور صراع.

ÊUÞd «

جتــنب تــفــضل أن تــصــبح مــحط اهــتــمــام اجلــمــيع 
الغرور رقم احلظ 6.
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ـرح مع األصــدقــاء يـوم ــزيـد مـن ا الـوقـت مـنــاسب 
السعد االربعاء.

bÝô«

ــيـز الـيــوم تـواصــلك مع شـخص ذو تــأثـيـر أهم مـا 
دى على حياتك. طويل ا

u b «

ـرح فمن احملتمل ان تلتقي انطلق في أمـسية مليئة با
بشريك العمر.

¡«—cF «

تـتـعـرض لــبـعض االنـتــقـادات من أشـخــاص مـقـربـ
منك.رقم احلظ 3.
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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تميزة qŠ«— Ÿb³∫ مسيرة الراحل رضا الشاطي غنية باألعمال ا

بــالـفــنــان رضـا الــشـاطي. ويــروي الـفــنـان
حـمـودي احلـارثي إن (لـلزعـيم عـبـد الـكر
قــاسم الــفـضل فـي تـعــيـ رضــا الــشـاطي
كـاتـبـاً في احملـاكم  مـثـلـمـا كـان له الـفضل
في تـــعــيــ خــلـــيل الــرفــاعـي في الــســكك
احلـديـدي) ويـذكـر ان (في عام  1969 جـاء
الــرئـيس االسـبق احــمـد حـسن الــبـكـر الى
مـبـنى االذاعـة والـتـلـفزيـون لـيـلـقي خـطـابا
ـناسبـة عيد اجليش  في اول  6كـانون له
كـرئـيس للـجمـهـورية  وكـان محـمـد سعـيد
الصحاف مديرا عاما لالذاعة والتلفزيون 
وكـنت انا مخرجـا خفرا مع اخملرج الراحل
حــسـ رشـيـد  وهــنـاك سـألـنــا الـبـكـر عن
رضــا الـشــاطي وسـلــيم الـبــصـري وخــلـيل
الـرفاعي  وحيـنما اخـبرناه عن مـكان عمل
الـــشــاطي والـــرفــاعـي أمــر الـــصــحــاف ان
يـنـقلـهمـا الى االذاعة والـتـلفـزيون  وهـكذا

جاءا الى التلفزيون). 
ـسؤول 1956 مـثل الـراحل في افالم : من ا
مــشــروع زواج  1962 طــريـق الــشـر 1967.
تــزوج الـشــاطي في مــطـلع شــبـابه  ورزق
بــثالثــة ابـنــاء وثالث بــنـات  وتــقــلـبت به
الــدنـيـا كــثـيــراً  وخـاصـة ايــام احلـصـار 
حـيث لم يعد الراتب التقاعدي يكفي لشئ 

ت الـتـمــثـيـلـيـة اعـجـاب الـعـائـلـة الـعـراقـيـة
ــا حتـمـله من ومــازالت مـطـلــوب عـرضـهـا 
واقـــعــــيـــة. ولـــد الـــشــــاطي في عـــام 1924
ـنـطقـة الـكـاظمـيـة  وتوفـيت والـدته وهو
طـفل  ثم حلـق بهـا والـده وهـو لم يـتـجاوز
الـعاشرة  فتم وضـعه في دار لاليتام حيث
ـــدرســة اكـــمل دراســـته االبـــتـــدائــيـــة في ا

اخليرية االسالمية في العيواضية.
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تـعلم التمثيل عـلى يد الصحفي والرياضي
شـــاكــر اســمــاعــيل عــام  1936 ومـــثل مــعه
وحتـت اشــراف الـــفـــنـــان حـــقي الـــشــبـــلي
ـدرسة مـسرحـيـة مجـنون لـيلى في مـطعم ا
اخلـيـرية . في االربـعيـنـات قام الـشاطي مع
سرحيات ـثل آخرين بتمـثيل عدد من ا
التي عرضت على مسرح احد نوادي بغداد
وكـلها كانت مسرحيات جادة  وعمل خالل
تــلك الـفـتـرة كـاتـبــاً لـلـعـرائض امـام احـدى
احملــاكم (عــرضــحــاجلي).  فـي ســنـة 1959
اكــتــشــفه اخملــرج نـاظم الــصــفــار  فــقـدمه
لـلــتـلـفـزيـون لـيـقــدم بـرنـامج عـرضـحـاجلي
والــذي اشــتـهــر والقى جنــاحـاً رائــعــا بـ
ـا جعل ابـناء ذلك مـشاهـدي التـلفـزيون  
الــوقت يــلــحــقــون صــفــة الــعــرضــحــاجلي

فـغـادر مع عـائلـته الى االردن ثم اسـتـقر به
ــطــاف في الــســويــد  حــتى تــوفـاه الــله ا
يــــــــــــوم  13 آذار عـــــــام  2013  فـي احــــــد
مـستشـفيات استـوكهولم  كمـا اكدت ابنته
ـقــيـمه في الـسـويـد نــهـاد رضـا الـشـاطي ا
قــائـلـة (كــان والـدي يـقــول مع االسف انـنـا
اعـطينا الكثير للفن لكنه لم يعطنا ويقدرنا
كــفـنـانـ  ورغم انه شــجـعـني عـلى دخـول
مـعهـد الفنـون اجلميـلة لكـني احسست انه
غـيـر مـقـتنـع وكان والـدي يـقـول ان الـعراق
تـــلـــتف حـــولـه الـــذئــاب .تـــاثـــر بـــاحـــتالل
االمـريـكـان لـلـعـراق وغـادر الـعـراق بـعـد ان
اجته لــلـتــجـارة  وكــان مـلــتـزمــا ويـســاعـد
الــعـوائل احملــتـاجـة وكــان والـدي صــديـقـا
مـخلصا للفنان سليم البصري وكان يزوره
في الـبـيت دوما قـبل وفاته ويـتفـقده دائـما
ويـحبه وتاثر عـليه جدا عنـدما توفي وكان
في الــســويـد. وعــنـدمــا اخـرج مــعه يــعـمل
مـقـالب مضـحكـة مع الـسويـدي الن روحه
مـــرحه جــدا وكـــان يــحـــثــنــا عـــلى جتــاوز
مـشـاكـلـنـا بـالتـفـاؤل واالبـتـسـامـة  ويـبقى
والـــدي فــنـــانــا مـــلــتـــزمــا وافـــنى حـــيــاته
لـــلـــفــنـــوســـيـــبــقـى رحــمـه الــلـه في ذاكــرة

.( العراقي

من تـاليف سـليم الـبصـري واخراج الراحل
مـحـمـد يـوسف اجلـنـابي الـذي قـال عنه ان
(الـشاطي هو مـلك البديهـية والتلـقائية بال
مــــــنــــــازع) وشــــــارك في
بـــــطــــــولـــــة الـــــست
كـــــراسي فــــضال
عــلى الــشـاطي
جنــــــــــــــــــــــــوم
الـــكــومـــيــديــا
خـليل الـرفاعي
حــــــــــــــمــــــــــــــودي
احلـــــارثـي فــــوزي
مـهدي سـناء سـليم 
راسـم اجلــــمـــــيــــلي 
فــــــاضل خــــــلـــــيل
صــــــادق عـــــلي
شـــــاهــــ
ونـــال
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الـعديد من االسماء الفنية وخاصة الراحلة
مـنها تبقى في الذاكرة  برغم مرور سنوات
عــلى رحـيــلـهــا.. تـبـقـى خـالـدة بــاعـمــالـهـا
ـمـثل ــتـمـيــزة. ومن هـذه االسـمــاء ا ا
الـكـومـيـدي الـراحل رضـا الـشـاطي
الذي عرفه اجلمهور من خالل بحة
صــــــوته الــــــتـي صـــــارت مـالزمـــــة
لـشـخـصـيـته في االعـمـال الـدرامـية
ـثـال كـومــيــديـا الــتي تــالق بــهــا 
اضـافـة الى الـبديـهـية فـي التـمـثيل
الــتي انــفــرد بــهــا الى جــانـب كــبـار
الــنـجـوم الــعـراقـيــ في الـكـومــيـديـا
ـوت في مثل هـذه االيام والـذي غـيبه ا
مـن عــــام  2013تـــــاركــــا اعــــمــــاال

كــومــيــديــة تــلــفــزيــونــيــة
غـالـبـيـتـهـا بـاالسـود
واالبـيض مـنـها
تـمـثـيـلـية ست
كراسي التي
عــــــــــرضـت
عـــــــــــــــــام
1971
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أحـالمــنـــا ســـوف تـــتــحـــقق اذا كـــانت
شغف وجـيل محب صـادقـة وحقـيقـيـة 
لـلـموسـيـقى وللـحيـاة هم وجه الـعراق
الـقادم كنتم رائعي وسـعيد بنجاحكم
وسيقي احلقيقي اجلـميل) مؤكدا(ان ا
ــوسـيــقى واألخـرين هــو من يـحــتـرم ا
مـهما كان عمر جتربتهم بسيط … لهذا
أطـلقت عليها شـغف فلوال هذا الشغف

ا أستطتعنا أن نستمر). واحلب 
WOIOÝu   UH R

وسيقية في الى ذلـك احتفت الشعبـة ا
نــقـابــة الـفــنــانـ الــعـراقــيـ مــؤخـرا
ـي حـبــيب ظــاهـر بــالــبـاحـث واالكـاد
الـعباس وسلطت الـضوء على مؤلفاته
قـدم ـوسـيـقـيـة الـعـربـيـة والـعـراقـيـة  ا
ي دريــد اجلـــلــســة الـــفــنـــان واالكــاد
اخلــفــاجـي قــال(بــاحث وكــاتب وعــالم
مـــوســــيـــقي واداري فـي قـــطـــاع الـــفن
ولـد في بـغـداد عـام 1956 ــوسـيـقى وا
ــوســيــقى بــدا مـــنــذ صــبــاه ولــعـه بــا
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ـــســــرح الـــوطـــني ضــــيف ا
مــــســــاء اجلــــمــــعــــة حــــفل
(الــــــــــعــــــــــشـق اإللــــــــــهي)
ألوركـسترا شغف  بقيادة
عـازف الـعـود  مـصـطفى
زايــــر والــــتي اقــــيــــمت
بـــالـــتـــعــاون مـع دائــرة
ــســرح  الـــســيـــنــمـــا وا
وبـحـضـور جـمـاهـيـري كـبـير
تــــــفـــــــاعل بــــــشـــــــكل رائـع مع
ـوسـيقـيـة والوصالت ـقـطـوعات ا ا
الـغنـائيـة اجلمـيلـة .وعقب احلـفل كتب
زايـــر في صـــفـــحــتـه في (فــيـــســـبــوك)
(أنــتـــهت لــيــلــة الـــعــشق األلــهي
ومــررنـا بــحـاالت الــعـشق الى
احلــبـيـبـة والـوطن واحلـيـاة
وأخـتـتمت بـأهم حالـة عشق
يـجب أن نـعيـشهـا هي عشق
اخلـالق … ومـهـمـا طـال عـمر

والــغـنــاء مـحــمـد عــبـد الــوهـاب  وام
ـــقــام والـــغــنـــاء الــريـــفي وا كـــلــثـــوم 
الـعـراقي في اخلمـسيـنـات دخل معـهد
الــفــنـون لــدراســة الــة الـعــود عــلى يـد
في تلك الفـترة سنحت له سـلمان شـكر
ـوسـيـقـار جـمـيل الـفـرصـة ان يـلـتـقي ا
بـشير) واضـاف (عمل في مادة الـنشيد
ـوسيـقي في احللـة من خالل الـنشاط ا
ثم مـديــرا في تـربـيــة الـكـرخ ــدرسي  ا
زامـل وعـاصــر وعــمل مع الــعــديـد من
الــفــنــانـــ مــنــهم الــراحل رضــا عــلي
ــســرح وطـــالب الــقـــرغــوه لي وفـي ا
دخل مــعــهــد الــدراسـات والــتــشــكــيل 
ــوسـيــقـيــة عـام 1971 الــدورة االولى ا
وسـيقي ـعـهد عـمل في البـحث ا في ا
بــدا من خالل الــتـدريس في والــتـراث 
ظـهـر له ـوسـيـقى الـعـربـيـة  اجـنـاس ا
ـوســيـقى الـعــربـيـة كــتـاب حتـلــيالت ا
حتـت اشـراف روحي اخلــمـاش وظــهـر
الـكـتـاب عـام 1986 وطـبـع والقى اقـبال

وبــعــد ســنــوات كــان الــكــتـاب كــبــيــر 
مــوجــود في الــكـثــيــر من الــفـعــالــيـات
ـوسـيـقـية ومـعـتـمـد في الـتدريس في ا
اغـلب الـدول الـعـربـيـة ).بـعـدهـا حتدث
احملـتـفى بـه قائـال ان (كـتاب حتـلـيالت
ـــوســـيــقـى الــعـــربـــيــة هـــو من اولى ا
مـــؤلـــفـــاتـي درست ست ســـنـــوات في
وسـيقى العربـية في القاهرة  مـعهد ا
كن ان ـر بـهـذا الـكـتـاب ال  والـذي ال
يـكون موسـيقيـا كونه يضم الـعديد من
ــــقــــامــــات والـــسـاللم الــــلــــحــــنــــيـــة ا
ــوسـيـقــيـة) ثم حتـدث عن مــؤلـفـاته وا
وسيقية كتبـة ا الـتي اغنت جميعـها ا
.وفي بـداية احلفل القى نقيب الفنان
الـعـراقيـ جـبار جـودي كـلمـته مـؤكداً
نـجز الفـنان حبيب (أهـمية االحـتفاء 
ظــاهــر ومــؤلـفــاته الــتي تــعــد وثــيــقـة
ـــيــة وذات أهـــمـــيــة فـي تــاريخ أكـــاد
ـوسيـقى). وحضـر اجللـسة نخب من ا

فناني ومبدعي العراق.
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مـثل التركي بيرك أوكتاي { اسطنبول  –وكاالت - أفـادت وسائل اعالم تركية ان ا
قد أصـيب بفـايروس كورونـا وبسـبب ذلك تأجـلت حلـقة من مـسلـسل التـفاح احلرام
ــنــزلي وتــلــقـى الــكــثــيــر من الــرســائل من قــبل وبــيــرك يــخــضع حــالــيــا لــلــحــجــر ا
.وكـان  أوكــتـاي قـد انـفــصل مـؤخــرا عن مـسـلــسل (احملـارب) وقـد وضع ـتـابــعـ ا
سلسل فمن أزق خصوصـا وأن اجلمهور اعتاد عليه في ا نتجة حينها  الشركـة ا
ـثال بديال له. عـلى صعـيد آخـر أفادت وسـائل إعالم تركـية انه الصـعب ان يتـقبّل 

حدث طالق ب بيرك أوكتاي وزوجته مروة بعد مشاكل كثيرة بينهما.
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تنبي في مقهى عصري بروح بغدادية تراثية يفتتح في زقاق ا
بغداد بحلته اجلديدة.
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الـنجوم كثـيرة و متـناثرة  كأنـها تلـعب "الغميـضة" كل جنمـة تختبئ في
مـكان خـلف الـشجـرة عنـد الغـيـمة بـجانب الـقمـر لـوحة إلـهيـة رسمت
بـإبداع الهـواء يداعب اوراق  الشـجر الصـفراء حفـيفهـا حزينـاً وكأنها
ـوت. القـمـر يـشارك تـطـلب مـنه الرفق بـهـا فـهي عـلى شفى حـفـرةٍ من ا
النجـوم لعبـتها يـنظر لَـهَا مبـتسمـاً كقطـة ٍتطالع صـغارها وهم يـلعبون.
استرجع نظـري للكتاب بعد شرودٍ في لوحة السماء ال جديد ال جديد
الكـتاب مـغلقٍ بألف قـفل ويحـتاج أللف مـفتاح ال يـريد إعطـائي معـلومة
ـعـلومـات بل واحـدة أنه يـسـخـر مـني ويـعـلم أني ال الـتـجـأ إلـيه ألخـذ ا
لـلـهروب مـن ثرثـرة الـصـمت الـصـمت الـثرثـار يـحـشـو أذنيّ   بـصراخٍ
ة حـ كان لدارنا بـاب ولطعـامنا لذة ولـشرابنا وبـكاءٍ وضحـكاتٍ قد
مـتعـة ح كـان لصـيفـنا شـمس الهبـة ولشـتائـنا مـطر غـزير وخلـريفـنا
أوراق يـابـسة ولـزهـور ربـيـعنـا عـبـيـر فوّاح اهـرب من سـيـوف الـصمت
الــذبـاحــة ألوراق صــفـراء ال تــنــطق لـقــد عــرفت الــكـذبــة وأيــقـنت أني
أغشها أسـلط عليها عينيَّ من خلف عدسـات شفافة لكني ال اراى فيها
سـوى الـبـياض أو الـصـفـار نعم صـفـار بـلـون رمال الـصـحـراء. اغلق
الكـتاب وأغـمض عينيَّ بـقوة بـقوة بقـوة هيـا اخرجي أيـتها الـذكريات
انـسـحـبي أيـتــهـا الـصـور تالشي أيــتـهـا الـوجـوه فــأنـا وحـيـدة أحـتـاج
عـلومـات ال الـذكريـات هيـا تالشي افتح عـينيَّ بـكل قوتي الكـلمـات ا
أنــا اآلن جـاهــزة افــتح الـكــتــاب واقـرأ بــصـوت جــهــوري واسـتــخـرج
عُصارة الورق وأحـشو بهـا العقل واألذن والعـين عُصـارة الكتب نعم
ــرض الـوحــدة نـعم أتــنـاول ورقــة وقـلم أنــهـا الــعالج األمـثل 
سأكـتب عالجاً لـلوحـدة لنـكسـر القـواعد الـكونـية ولـيكن
ـريض هـو من يـصف الـدواء عـلى ورقـة بـيـضاء أخط ا
يـة لكنه اختـراعاً لن تـعتـرف به منـظمـة الصحـة العـا
األقـوى واألمـثل واألوحـد كـأس مـن عـصـيـر كـتـابك
ـفـضل كل سـاعة وبـعـدهـا أعـدك بـأنك لن تـعود ا

. وحيداً
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لـح التي جتـعل ما الـسخـريـة من مفـردات بـطاقـتنـا الـتمـويـنيـة هي ذرة ا
. فما بالـك إذا كان ملح الطعام هو تقدمه إليـنا وزارة التجارة مسـتساغاً
ـفردات ـادة اجلـديدة الـتي يـقـولـون ان الـوزارة سـتضـيـفـهـا الى تـلك ا ا
ـا جـاءت مـبـادرتهـا ومـكـرمـتـها الـتي ال تـسـمن وال تغـني من جـوع ?. ر
ُعـطلة بسبب انـقطاع التيار واد في ثـالجاتنا ا لحية حـتى ال تتفسخ ا ا
ـسـتـورد لـكي نـرشه عـلى طـعـامـنـا ويرى لح ا الـكـهـربـائي فـزودتـنـا بـا
ـلح فـي الـبـيت يــنـفع إلبــطـال احلـســد وهـو من األمـور آخـرون ان رش ا
لح بيش لحُ فسـد ?. أو (إذا تلف ا لحَ إذا ا ُجربـة ولكن من يُصـلِحُ ا ا

لح) ?. .  أ
ـلح) لــكي تـقـتـفي اثـر الــزعـيم الـهـنـدي ـا اخـتــارت الـوزارة مـادة (ا ور
ـهاتـما غـانـدي) في مسـيرته الـتي قادهـا عام  1930 متـحديـاً ضريـبة (ا
لح الـتي فـرضهـا الـبريـطانـيـون قاطـعـاً مسـافة  400 كـيلـومـتر في 24 ا
يـومـا. أو أن الـوزارة فـكـرت بـدخـول الـتـاريخ من أوسع أبـوابـه فـسارت
عـلى خـطى مـارك كـيـرالنـسـكي بـكـتـابه Salt: A World History  فـمـنـذ
ـادة ــلح هـو ا فـجــر الـتـاريخ وصــوال إلى الـقــرن الـتـاسع عــشـر كـان ا
األعـز الــتي بـذل اإلنــسـان جـهــودا مـريـرة لــلـحــصـول عـلــيـهــا عـلى مـر
ـائـدة أرخص ثـمـنـاً من مـلح الـعـصـور. . ومع ذلك ال تـوجـد مـادة عـلى ا
واد الغذائية. قارنة مع بقية ا الطعام وال توجـد مادة أرفع منها قيمة با
ولها قيـمة أعز وارفع في التوصيف الرمزي لـلعالقات األخوية احلميمة
ـكـتـوبـة بـالـلـهـجـة الـعـراقيـة من ومـا أكـثـر االستـعـارات في الـقـصـائـد ا
لح والزاد لو وياك ماغـزر ما تسوه العتب يفالن هيه قولهم: (شيـفيد ا
لح والـزاد ماغزر وال فاد). وقالت العرب: الدنيـا هم تفتر) أو قولهم: (ا
ـمـلحـة). . خـتامـاً يـتعـ عـليـنـا أن ال نقف ـلح ال تـكـسر ا (حـيث أكلت ا
واد صـامت إزاء فـشل وزارة التجـارة وتقصـيرها فـي توفيـر مفردات ا
الغـذائيـة للـعـوائل الفـقيـرة وأن ال نلـوذ بالـصمت ونـترك
الـنـاس بـ مـحــبط ومـتـشـائم فـنـحن الـيـوم في أمس
احلـاجـة لـلـتـصــريح واالبـتـعـاد عن الـتـلـمـيح وأن ال
لـح على اجلـرح ثم يـعود نـكـون مثل الـذي يـرش ا

مارسة حياته اليومية كأن شيئاً لم يكن.
{ عن مجموعة واتساب
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ـوضـوعـية بـخـصوص بـالـغـة والتـهـويل والتـضـخـيم من باب ا ال أريـد ا
عـدد اجلامـعـات األهلـية في الـعـراق فهـناك  70جامـعة مـعـترف بـها من
قـبل وزارة التـعليـم العالـي وهنـاك العشـرات من اجلامـعات تـعمل حتت
عـبـاءة الديـن والعـقـيـدة والرشـوة. وهـنـاك نفـس العـدد من الـنـوادي التي
تـمتـلئ بـالطـلبـة لتـلـقي دروس التـرفيه والـغرام والـثـرثرة مـقابل صـفوف
ـتـواجــد في كـافـتـيـريـا فـارغـة تـبـحث عن زبــونـهـا الـنـائم فـي الـبـيت أو ا

ان العراقيِ  البر
والت طـاعم وا باألرقـام القـياسـية عـدد اجلامـعـات األهلـية يـفوق عـدد ا
الهي التـي أصبـحت عنـد البـعض مقـيـاسا جلـودة الرفـاهيـة وعالمة وا
عارضة التـشكيلية ومسارحه لتطور البـلد بعد أن كان العراق يفـتخر 
وشـعره وقصـصه وغنـاءه األصيل ومقـاماته ورقـصاته الـشعبـية وصوت
ـعـلقـة وجـامعـاته ومـصـانعه. مـعـادلة صـعـبّة; السـمـفونـيـات وجسـوره ا

سدس الكا والكاتيوشا! استبدال العقل بالبطن والكتاب 
هـنـاك قـصص مــضـحـكـة وحـزيــنـة تـتـوارد عن إنــشـاء هـذه اجلـامـعـات
ومـــؤســـســـيـــهــــا وأســـرار الـــوالدة األولى ورشـــاوى الـــذ ومـــزادات
ال ـتـوالـيـة بـا الـلـصـوص وفـضـائح األحـزاب ومـافيـاتـهـا وصـفـقـاتـهـا ا
احلـرام. فاذا كـانت مـدخالت الـتـأسـيس مـتـلـونة بـجـمـيع قـبـائح احلـياة
وفـساد الذ والـضمائـر فما بالك عـن مخرجات هـذه األسواق العـلمية
سروق وعـلم ال ينتفع ال ا التي ال تنتج سـوى شهادات ملـفقة بألـوان ا
ـاني انـتـهـازي ووزيـر لص جـاهل به وشـهــادات مـصـمّـمـة لـوظـيـفـة بـر
ووظيـفة عـليـا مجـرورة بدعم حـزب سارق. أمـا خريـجو هـذه اجلامـعات
ـقـاهي فـلـيس لــهم إال الـتـعـايـش مع شـوارع الـعـاطــلـ والـبـســطـات وا

ة والقتل. والعمل في أوكار اخملدرات واجلر
وضـوعيـة لكن مـعظم هـذه اجلامـعات هـدفها ال أريد الـتعـميم من بـاب ا
ُـتـغـيّر ـال وإنـتـاج البالدة وتـنـشـيط الـعلم الـثـابت وجتـمـيد ا حـصاد ا
وتسطيح األفـكار وتعليبهـا وتخريج أفواجا من معـوقي العلم واالبتكار.
قـصص كثـيرة مضـحكة أخـجل من سردها حـفاظا عـلى ماء وجه الوطن
الـذي ال يـسـتـحق مـثل هــذه اجلـامـعـات الـشـبـيـهـة "بـعـلـوّة اخلـضـروات"

وأسواق "السوبر ماركت".
أنـا شـاهـد أثـبـات خريـج هنـدسـة ال يـسـتـطيـع ملئ اسـتـمـارة لـلـتـوظيف
باللغة اإلنـكليزية; بالكاد االسم والـعمر والتولد. خريجـة صيدلة تستع
بـعامل هـنـدي لـقراءة وصـفـة الـطـبيب. خـريج هـنـدسـة حاسـوب ال يـجـيد
الهندسـة وال احلاسوب وال اإلنكليـزية وليس أمامه إال االستعـانة بخبير
مـتمرس ال يـحمل شهادة في احلـواسيب والبـرمجة. مـضحكات مـبكيات

زرى!    للواقع ا
مـا يـجـري في مــسـالخ اجلـامـعـات نـحـر الـعــلم بـاآلت الـطـمع والـفـسـاد
ــال مـن جـلــود الــعــبــاد وتــنــشــيط اجلــهل والــغــبــاء والــبالدة وســلخ ا
ا يجري; هو شهد اخملفي  وإضعاف هيـبة الوطن وعقل اجملتمع. كأن ا
أطفاء نـور العـلم على الوطن وحتـويله إلى ظالم دامس ال نـراه واليرانا!

ـال دخـول اجلامـعـة األهلـيـة بهـدف احلـصول ـكن ألصحـاب ا طـبـقيـا 
عـلى الــشـهـادة من اجل وجــاهـة زائـفــة و"كـشـخــة" تـفـيــد أيـام األزمـات
ومحن االنتخـابات. مثلما هي بعـد التخرج فساد ومـفسّدة; يكفيك "شدّة
واحـدة من الـدوالرات" للـحـصول عـلى وظـيفـة رسـميـة من مـتعـهـد حزبي
"مؤسلم" يطـالبنا ليل نهار بالبكاء على احلس وقراءة تعاويذ آل البيت

 ! عصوم واألنبياء واألئمة ا
الـفـرق ب شـهـادة سوق مـريـدي وهذه اجلـامـعات األولى تـعـترف عـلـنا
آثرهـا في التفوق على بقبائحـها في إنتاج علف عـلم التزوير وتفـتخر 
فاقسها االصطناعية األصل والفروع والثانية تتباهى بتفقيص العلم 

وإنتاج شهادات منتهية الصالحية العلمية. 
كان الـعراق رقـماً صـعبّاً في الـعلم ومـدرسة كـبيـرة في تخـريج العـلماء
الذيـن تزدحم بهـم مستـشفـيات وجـامعـات ومؤسـسات العـالم في الوقت
عـوق من طلبة العلم احلاضر. بينـما اليوم تمتلئ مـفاقس اجلامعات با
قـيـاس الصـفر عـلى الـيسـار. وبات ـلقـحـون بلُـقاح جـامـعات الـبالدة  ا
العلم يخرج من معاطف األحزاب السياسية الفاشلة ليكون
ـالي. ما جتـارة رابـحة في مـزاد الـعراق الـسيـاسي وا
مـعنى أن تـضيف الـصفـر إلى الصـفر لـيكـون الناجت

صفراً ?! 
 #هاشتاك / خليك-في-البيت-أحسن

عــــام  2000 بــــفـــــضل اجلـــــهــــود
ي من بذولة عـلى الصعـيد العا ا

أجل مكافحة السل.
ـية وحسب مـنظـمـة الصـحة الـعا
ي للسل هو واحد فان اليوم العا
ـيـة من حـمالت صـحـيـة عـامـة عـا
رسمية للقضاء على امراض غزت
ي للمالريا العالم هي الـيوم العـا
ي اللـتــهـاب الــكـبـد والـيــوم الـعــا
ي الـــوبــائي ويـــوم اإليـــدز الـــعــا
وبــعــد ايـام او اســابــيع نــامل ان
تـــتـــكــــلل مـــســـاعي الــــعـــالم كـــله
بــالـقــضــاء عـلـى وبـاء الــكــورونـا
ــيـا اخـر هـو ونـضـيف  يــومـا عـا
ي لـلكورونـا نتـذكر ما اليوم الـعا
سبـبه من دمـار لـلبـشـر في انـحاء

العالم وحمالت القضاء عليه.

الـتــزامًـا راســخًـا بــالـقـضــاء عـلى
رض. ا

كان مـرض السل كـمـا هو كـورونا
يـسـتــهـدف الـرئـتــ و يـعـد أكـثـر
عدية فتكاً في العالم. األمراض ا

ــتـحــدة يـوم 24  اخـتــارت اال ا
اذار لـتـخـلـيـد ذكـرى اليـوم نـفـسه
من عـــام  1882الــــذي أعــــلن فــــيه
الدكتور روبرت كـوخ عن اكتشافه
ا للبكـتيريا التي تـسبّب السل 
ــد الــطــريق لــتــشـخــيـص هـذا مــهّ

ُصاب به. رض وعالج ا ا
وبــفــضـل اجلــهــود الــتـي بــذلــهــا
كن العـالم اصبـح  مرض الـسل 
الــوقــايــة مــنـه وعالجه. وتــشــيــر
الـــتــــقـــديـــرات إلـى إنـــقـــاذ أرواح
حـوالي  58مـلــيــون شـخص مــنـذ

يــعــد الـــدرن واحــدا من أكــثــر 10
أسـبـاب لـلـوفـاة حـول الـعـالم. في
عـــــــام  2017أصــــــــيب  10مالي
ـــرض شـــخـص حـــول الــــعــــالم 
الدرن. في عام  2017 أصيب نحو
ملـيـون طفل بـالـدرن حول الـعالم.
يًّا مـعدل اإلصابـة بالدرن يقل عا
ـئـة. بـ ســنـويًّــا بــنــســبـة 2  بـا

عامي  2017 و 2000  إنـقاذ 54
مـــلـــيـــون شـــخـص من الـــدرن من

خالل التشخيص والعالج.
ومن أجل تـــســـريـع اســــتـــجـــابــة
ــــرض الــــسل وحتــــقـــيق الـــدول 
ـرجـوة  الـتـقى رؤساء األهداف ا
الـــدول فـي أول اجـــتـــمــــاع رفـــيع
ستوى في الـتاريخ عقدته األ ا
ــتـــحــدة في ايـــلــول والـــتــزمــوا ا
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 24 اذار مـن كل
عـام هــو الـيـوم
ي لــلـسل الـعــا
وهـــو الــــوبـــاء
الــــــــــــذي جنـح
الـــــــــــــعــــــــــــالـم
لـلـــوقـايــة مـنه
وعــــــــــالجـــــــــه
واصـــــــــبـح له
ي يـــــوم عــــــا
يــــذكــــرنــــا به
وبـــــضـــــرورة
اســـــتـــــمــــرار
اجلــهـــود في
الـوقـايـة مـنه

وعالجه.
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شـن رواد مــــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
االجتماعي في مصر هجوما عنيفا
عـــلى مــســلـــسل كــويــتـي اعــتــبــره
كــــثــــيــــرون مـــــهــــيــــنــــا لــــلــــمــــرأة
ــصــريــة.وأطــلق نــاشـطــون وسم ا
(#وقف_مـسلسل_من_شارع_الـهرم
الـى) وطــالــبــوا مـن خالله بــوقف_
ـقـرر عــرضه في شـهـر ــسـلـسـل ا ا
رمـــضـــان 2022  بـــعـــدمـــا نـــشــرت
ـنـتـجـة اإلعالن الـدعـائي الـشـركـة ا

للعمل. 
ويُظهر اإلعالن الدعائي للمسلسل
ـصـرية راقـصـة حتـمل اجلـنسـيـة ا
حتــــاول إغـــواء رب إحــــدى األســـر
اخلــلـيـجـيـة وهــدم الـعـائـلـة. وأثـار
اإلعـالن الدعائي غضبا في الشارع
ـصري واعـتبـره كثيـرون مسـيئا ا
ــــصـــريــــة وطـــالــــبـــوا لــــلـــمــــرأة ا
بـإيـقافه.وأطـلق مـصريـون عريـضة
سـلسل وحذفه من مـن أجل إلغاء ا
عـلى منـصة شـاهد و اتـخاذ موقف

رسـمي ضـده.وطالب آخـرون نقـابة
صـرية بالتدخل. ـهن التمثـيلية ا ا
وتــداول نـاشــطـون صــورا لـنــسـاء
مـصــريـات حـقـقن إجنـازات كـبـيـرة
ـقـابل في مـجـاالت مـخـتـلـفـة.وفي ا
رفـض كــثـــيـــرون الــهـــجـــمـــة الــتي
سـلسل.فقال شاه يـتعرض لها ا
(مـا فيه مـسلسل مـصري يـخلو من
شــخــصــيـة الــرقــاصــة وهــذا الـلي
رسـخ الشخصـية في ذهن اجلميع
هـذا تــمـثـيل وسـيـنـاريـو لـيش يـتم
ــوضــوع طــول عــمـرهم تــكــبــيـر ا
ـــــصـــــريـــــة تـــــصـــــور الـــــدرامـــــا ا
الـــشــخـــصــيـــات اخلــلـــيــجـــيــة في
مــــســـلـــسـالتـــهـم بـــأنـــهـم اثـــريـــاء
وسـطــحـيـون وشـخـصـيـة مـهـزوزة
إلضــحــاك االخـريـن وكـنــا نــضـحك
جـــــمـــــيــــعـــــاً). ودافع آخـــــرون عن
سلسل ومؤلفته هبة حمادة.فقال ا
بـــو مـــكـــتـــوم:(في أغـــلب األعـــمــال
ـصرية يـطلعـون اخلليـجي على ا
أســاس انــهم سُـكــارى ويـركــضـون
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ادي ورا الـبنـات بحـكم وضعـهم ا
مـا قـومـنـا الـدنـيـا! وبـعـدين الـعمل
لـلــحـ مـا انـعـرض وهـبه حـمـادة
ـصر مـا اعتـقد من يـومـها عـاشقـة 
انـها تـعمـدت اظهـار مصـر بصورة
ال تـلـيق من خالل شـخصـيـة وحدة

بـس).يذكـر أن مـسـلـسل (مـن شارع
الـــهــرم إلى) إنــتـــاج كــويــتي و
تـــــصـــــويـــــره في دولـــــة اإلمــــارات
ـتحـدة لـيدخل الـسـباق الـعـربيـة ا
الــرمــضــانـي لــعـام .2022وهــو من
تــألـيف هـبـة مـشـاري حـمـادة ومن

ـثـني صـبح ويـشـارك في إخـراج ا
بـــطـــولــــته هـــدى حـــســـ خـــالـــد
الــبــريــكي لــيــلى عــبــد الــله عــبـد
احملــسن الـقــفـاص نـور الــغـنـدور
ـــان مـــرام خــــالـــد الـــشـــاعـــر وإ

احلسيني.

{ هـوليود (أ ف ب) - عندما تسلم
لـيبـرون جيـمس الشـعلـة من مايكل
جــوردان لــتـصــويــر تــكـمــلــة فــيـلم
(ســبـايس جــام) كـان عـلى األرجح
يــأمل في حتـقـيق نــصـر آخـر لـكن
لــيس في جـوائـز راتـزي الـسـاخـرة
ـعـاكـسـة لألوسـكـار والـتي تُـمـنح ا
ألســـوأ أفالم الــعـــام. وفــاز الالعب
الـــعـــمـالق في الـــدوري األمـــريـــكي
لـلـمحـترفـ في كـرة السـلة (ان بي
ايـه) بجائـزة راتزي عن فـئة (أسوأ
ـثل) ألدائه السيئ في هذا الفيلم
ـزج بــ مـشــاهـد احلــركـة الــذي 
احلـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات من عـــالم
ـتــحـركـة لــشـركـة وارنـر الــرسـوم ا
بـــراذرز مــثل بــاغـــز بــاني أو دافي
داك.وأُطــــلـــقـت جـــوائــــز (غـــولـــدن
راسـبيـري أووردز) االسم الرسمي
لـلـ(راتزي) في لـوس أجنلوس عام

عــلى يــد طـالب سـابــقــ في 1981
الـــســــيـــنـــمـــا وأخــــصـــائـــيـــ في
هــولـيــوود. وهي تُــمـنـح تـقــلـيــديـا
عــــشــــيــــة اإلعالن عـن الـــفــــائــــزين
بـجـوائـز األوسكـار.  في احملـصـلة
فــاز سـبـايس جـام: نـيـو إيـرا الـذي
نظمون بوصفه إعالناً سـخر منه ا
مـدته  115دقـيـقـة عن كـل إنـتـاجات
+وارنـــر مــيــديــا+ بـــثالث جــوائــز
راتــزي.  والــفـيــلم الــذي نـال أكــبـر
عــدد من الـــراتــزي هـذا الــعــام هـو
ــســرحــيـة نــســخــة ســيــنــمــائــيــة 
اســتـعـراضــيـة خُـصــصت لألمـيـرة
ديـانا بُث على نتفليكس وأثار آراء
سـلـبـيـة لدى الـنـقـاد إذ نـال خمس
جــوائـز مــنـهــا أسـوأ فـيــلم وأسـوأ
ــســـرحــيــة ـــثــلــة. ولـم تــعــمّـــر ا
االسـتعراضية نـفسها ألكثر من 33
عــرضــا عــلـى خــشــبــات بـرودواي.

وحـصد جـاريد ليـتو جـائزة راتزي
ــثل مــســاعـد مع فـي فـئــة أســوأ 
ـبــالغ فـيـه بـحــسب الـنــقـاد أدائـه ا
ولـهجته اإليطالية الغريبة في فيلم
هـــاوس أوف غـــوتـــشي وهــو دور
أكـــــســــــبه مـع ذلك الـــــعــــــديـــــد من
الـــتــــرشـــيـــحـــات فـي هـــولـــيـــوود.
واسـتـحـدث القـائـمون عـلى جـوائز
راتـــزي هـــذا الــعـــام فـــئــة خـــاصــة
ــمـــثل بـــروس ويــلـــيس حتــمل بـــا
عـنـوان أسـوأ أداء لبـروس ويـليس
فـي فــــيــــلم عــــام 2021. وفـي هــــذه
جـملـها ذات األعـمـال التي كـانت 
مـيزانـية ضـعيـفة و بـثهـا حصرا
عـبـر خدمـات البث الـتدفـقي يؤدي
جنــم أفــالم داي هــــــــــــــــــارد أدوارا
مـتـنوعـة بيـنـها قـائـد شرطـة يائس
وشــرطي سـابق وجـنــرال مـتـقـاعـد
وعـــــنـــــصـــــر ســـــابـق في وكـــــالـــــة

تـومـايـتـوز الـذي يـجـمع
الــــنـــقــــاط من مــــصـــادر

مختلفة. 
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ـركــزيـة (سي اي االســتــخـبــارات ا
ايـه). ولم يـــــحــــصـــــد أي من هــــذه
األفالم الـتي ظهر بأكثريتها بروس
ويــلـيس في مــشـاهــد قـلــيـلـة لــكـنه
شـارك بـقـوة في الـتـرويج لـها
آراء إيــجــابــيــة بــنــســبــة
ــئــة تـــفــوق   20 بــا
عـــلـى مـــوقع روتن
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ÊU e « ≠ ÊbM

جـــدل كــبــيــر أحــدثــته
دوقـة كــامـبـريــدج كـيت
مـيدلتـون خالل ظهورها
مع زوجـها األمـير ويـليام
فـي جـــــزر الـــــبــــــاهـــــامـــــا
لالنــــضـــمــــام إلى ســــبـــاق
الـــــقــــــوارب عــــــلـى شـــــرف
ـلـكـة الـيـوبـيل الـبـالتـيـني لـ ا
الــــيــــزابـــــيث وذلك بـــــســــبب
ارتـدائها شـورت باللـون البيج
اعتـبره كثيرون قصـيراً للغاية
وأنـــهــــا اخـــتــــرقت به قــــواعـــد
ــــلـــكـــيـــة وأصـــول الــــعـــائـــلـــة ا
الــبــريــطـــانــيــة. وخالل الــســبــاق
تـــنــافس الـــزوجـــان الــواحـــد ضــد
اآلخــر فـربـح االمـيــر ويـلــيـام وبــعـد
انـتـهــاء احلـدث انــضم الـزوجـان الى
حـفل استـقـبـال أقيـم على شـرفـهـما في
البـاهـاماس في اطـار جـولتـهـما الـكـاريبـية

لالحتـفال بالـيوبيل الـبالتيني لـلملـكة التي لم
تستطع ان حتضر بسبب تعرضها لوعكة صحية.

إلـى إن تي في أن (سـواحل اجلـانب اآلخـر من الـبـحر
األســود مـــنــطــقــة حــرب) فـي إشــارة إلى اجلــزء من
أوكــرانـيـا الـذي يــحـد الـبــحـر األسـود. واضـاف (هل
ـيـاه? يـجب ـواد الــكـيـمـيـائــيـة في ا نـفــقت بـسـبب ا
مــعــرفــة الـــســبب).  وأشــارت مــؤســســة الــبــحــوث
الـبـحـريـة الـتـركـيـة في بـيـان الـسـبت إلـى أن (زيادة
غـيـر عــاديـة سـجـلت خالل الـشـهـر الـفـائت في عـدد
الـدالفـ الـتي يـعـثـر عـلـيـهـا نـافـقـة علـى الشـواطئ
ؤسسة الـغربية للبحر األسـود في تركيا).وذكّرت ا
بـأن معـظم الدالفـ التي يـعثـر علـيهـا نافـقة تـكون
عـلـقت في شبـاك الصـيـد أو شبـاك اجلر في أعـماق

البحار.

{ انـقـرة (أ ف ب) - عُـثر عـلى أكـثر من  20 دلـفـيـناً نـافـقاً
عـلى أحد شواطـئ إسطنبـول الواقعـة على الـبحر األسود
وقع وفق مـا أفـادت وسـائل إعالم تركـيـة السـبت وحـدا ا
الـذي كـانت مـوجـودة فـيه اخلـبـراء إلى الـتـسـاؤل عـما إذا
كـان نفـوقـها مـرتبـطاً بـاحلرب في أوكـرانيـا.وعثـر متـطوع
سـاعدة احلـيوانـات على جيف من مـنظـمة غـير حـكوميـة 
الــدالفـ األربــعـة والــعـشـريـن عـلى شــاطئ في أغـاتــشـلي
شــمـال اسـطــنـبـول عـنــد سـاحل الــبـحـر األســود فـأخـطـر
الــســلـــطــات بــذلك بــحــسب قـــنــاة (إن تي في) الــتــركــيــة
اخلـاصـة. وفيـمـا بدأ الـدرك إجـراء فحـوص مـخبـريـة على
عـيـنـات من هذه اجلـيف لـتـبيـان سـبب نـفوق احلـيـوانات
ـتطـوع الذي عـثر عـلى الدالفـ النـافقـة في حديث الحظ ا
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