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اكد خبير اقـتصادي  عدو وجود
دور لــلـــخــطط الــســتـــراتــيــجــيــة
الـداخـلـيـة فـي حـمـايـة االقـتـصـاد
احملــــــلي  وانـه قـــــائم بــــــفـــــضل
الـعـوائـل اخلـارجـيــة. وقـال مـنـار
العبيـدي في بيان تلـقته (الزمان)
امس انه (فـي شـــهـــر اذار 2020
وخالل ذروة كــــورونــــا حــــقــــقت
ايــرادات الـعــراق الــنـفــطــيـة 2.9
بصادرات بلغت 105 مليار دوالر
ملـيون برمـيل يومـيا وبـسعر 28
امـا في دوالرا لـلــبـرمــيل الـواحــد
اذار  2022وخـالل ذروة ازمــــــــــة
الـــطــاقـــة واحلــرب الـــدائــرة بــ

روسيـا واوكرانـيا بلـغت ايرادات
النـفط   11ملـيـار دوالر  وبـسـعر
 110دوالرا لــلــبــرمـيـل الــواحـد)
واضــاف ان (احلـدثــ يــعـطــيـان
مــــؤشـــر واضـح بـــان اقــــتـــصـــاد
العراق قائم على عوامل خارجية
ـو االقتصاد وانـهيار او  بحتة 
قائم على تلك العوامل حصرا وال
دور لــلـــخــطط الــســتـــراتــيــجــيــة
الــداخـلــيــة احلـالــيـة فـي حـمــايـة
االقـــــتــــصــــاد) وتـــــابع ان (هــــذا
االقتـصـاد  هو هـبة مـنـحهـا الله
وعــالـم خــارجي لـــهــذا الـــشــعـب 
مـتـحـكم بــاسـعـار هـذه الـهـبـة وال
سـياسـة تـرسم تـقـليل تـأثـيـر هذا
البـلـد بهـذه الـعوامل وال سـيـاسة

لـتـنـويع االقــتـصـاد والسـيـمـا ان
تـحكـمة احلكـومة بـكل وزارتهـا ا
بــــاالقـــتــــصـــاد يـــدخـل وزرائـــهـــا
مسرورين الى  قاعـة االجتماعات
مع ارتـــفـــاع اســـعـــار الــنـــفط الن
رواتب مـوظــفي الــوزارة لـلــشـهـر
ــقــبـل تــوفــرت) واشــار الى ان ا
(مسـلـسل ادارة االزمـات يـتأرجح
ب انخفـاض وارتفاع وب ازمة
تـرفع االسـعـار واخـرى تـهـبـطـها
ــــتــــفــــرج ونـــــحن نــــلــــعـب دور ا
ـــعــجــزة). ـــنــتــظـــر حلــدوث ا وا
واسـتـقــرت أسـعـار الــنـفط اخلـام
إيـجـابـيـا نـحو اإلرتـفـاع في أول
يوم لتعامالت األسبوع للبورصة
ـيــة مــتــأثــرة من مــخـاوف الــعــا

ـسـتـثــمـرين بـنـقص اإلمـدادات ا
بسـبب الغـزو الـروسي ألوكرانـيا
وتـوقف الــنـفط الـروسي نــتـيـجـة
العـقـوبـات الغـربـية وأيـضـاً عدم
الـتـوصـل إلتـفـاق بــشـأن الـنـووي
اإليـراني بـرغـم قـرارات الـسـحب
لـدول من احـتـيـاطـاتـهـا الـنـفـطـية
. السـتراتـيجـية بـحسب مـراقب
وواصـــلت الـــتــعـــاقــدات اآلجـــلــة
لـــلــنــفـط خــســـائــرهــا فـي بــدايــة
تــــعــــامالت األســــبــــوع اجلـــاري
وهـبط خـام بـرنت أكـثـر من دوالر
إلى أدنى مسـتوى خالل اجلـلسة
إلى 103.21 دوالر لــــلــــبـــرمــــيل.
وكـانت الـتــعـاقـدات اآلجـلـة خلـام
برنت تـراجـعت بشـكل طـفيف في

بـدايــة الــتـعــامالت امس اإلثــنـ
بـــآســيـــا.وانــخـــفـــضت الــعـــقــود
القيـاسية خلـام برنت وخام غرب
تكساس األمريكي الوسيط بنحو
ــــــئـــــة خالل األســـــبـــــوع  13بـــــا
اضي.وأعـلن الرئـيس األمريكي ا
سحب مـلـيون بـرميل جو بـايـدن 
ـدة 6 يــومـيــا من الــنــفط اخلــام 
ـــقــبل أشـــهــر ابـــتــداء مـن أيــار ا
لــــــيــــــصـل إلى  180مــــــلــــــيــــــون
بــرمـيـل.وقـالـت وزارة الـصــنــاعـة
اليـابانـية إن (الدول األعـضاء في
وكالة الطـاقة الدوليـة اتفقت على
ثــاني ســحب مــنــسق لــلـنــفط في
اجتمـاع استثـنائي). بدوره  قال
اخلبير في فيـوتشرز جروب فيل

فـل (عـنـدمـا تـنـظـر إلى الـسحب
مـن احــــــــتـــــــيــــــــاطـي الــــــــنــــــــفط
الـــســتــراتـــيــجي ال يـــزال هــنــاك
الـكــثـيـر من األســئـلـة عن كــيـفـيـة
إخـراج كل هـذا الـنـفط من هـنـاك
ويــجـب أن نــنــتـــظــر ونــرى مــاذا
سـيـحـصل?). واضـطربـت أسواق
الـطـاقـة في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم
وأثارت مـخاوف بـشأن اإلمدادات
يـة عنـدما عـطلت الـعقـوبات العـا
ــفـروضــة عــلى روسـيــا بــسـبب ا
إمدادات الطاقة غزوها ألوكرانيا 
ودفـعت أســعـار الـنــفط إلى نـحـو
 140دوالرا للـبـرمـيل وهـو أعلى
مـسـتـوى مـنذ  14عامـا. الى ذلك
ســــجــــلت مــــواجــــودات الـــبــــنك
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مـنح رئيس مـجـمـوعة االعالم
ستقل االستـاذ سعد البزاز ا
عــائـــلـــة من الــكـــاظــمـــيــة 50
مـلـيــون ديـنـار ووفـر لـهـا اداء
الـــعـــمـــرة والــــعالج وخـــمس
ســـنـــوات بـــدل ايــجـــار وذلك
خالل مـداخلـة هاتـفـية مع رب
ـواطن هـاشم عـلي الـعـائــلـة ا

(ابـو احـمــد) الـذي زاره بـرنـامج
(على نـياتـكم ترزقـون) وعرضته
قـنــاة (الـشـرقـيــة) في ثـاني ايـام
الشهر الفضيل  وهو يسكن في
شــقـة ايــجـار مع زوجــته وابـنه
ومـــصـــدر رزقه الـــوحـــيــد راتب
الرعاية االجتماعية الذي ال يسد
مــتــطـــلــبــات عالجـه ومــعــيــشــة
اســــرته فــــضـال عــــلى ايــــجــــار
الشقة. ووجه البزاز التحية الى

اهالي الكاظـمية  مهنـئاً بحلول
الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيل قـــائال في
ــواطن اتــصــالـه الــهــاتــفي مع ا
(عمي ابـو احمـد اطلب واتـمنى
وكول وشتـريد اسوي لك .. انت
ــة اخلـمــسـ وعــائــلـتك الــكـر
مـلـيـون ديـنـار تـصـلك وايـجارك
ـدة خـمـس سـنـوات واذا عـنـدك
عـالج ايــضـــا واذا عــنـــدك نــيــة
عمرة فهي على حسابنا). وشكر

ابـــو احـــمـــد الــــبـــزاز الغـــاثـــته
عـائـلـته واصـفـاً ايـاه بـ (رئـيس
جـمـهــوريـة الـفـقـراء) واكـدت ام
احمـد انهـا ال تسـتطـيع التـعبـير
بــالـكـلــمـات عن مـدى فــرحـتـهـا 
وشـــكــر االبـن مــبـــادرة الــبــزاز 
.( مــؤكــدا انه (ابـــو الــعــراقــيــ
وكــان الــبــزاز قــد اغــاث في اول
ايـام الشـهـر الفـضـيل عائـلـة ابو
عــصــمــاء من االعـــظــمــيــة خالل

احلـــلــقـــة االولى من الــبـــرنــامج
ـنحـهـا خـمسـ مـليـون ديـنار
ــــــصــــــابـــــة لـــــعـالج زوجــــــتـه ا
بـالــسـرطــان وتـأمــ مــعـيــشـته
وعـائلـته الـتي تـضم ثالث بـنات
فـضال عــلى الـزوجـة.وشـكـر ابـو
عـصــمــاء الــبــزاز الغــاثــته لــهم
قـائال(فـقط هـو بـالـدنـيـا يـسـاعـد
الفقـير واحملتـاج) داعيا الله ان
يحـفظه وعائـلته مـشيرا الى ان

(اجلـــــمـــــاعـــــة بـــــعـــــد 2003 لم
يساعدوا اي مريض حتى بحبة
باريستول). وحقق (على نياتكم
تــرزقــون) مــنــذ عـــرض حــلــقــته
االولى نسبة مشاهـدة مليونية 
لـعـمق مـصـداقـيـته وانـسـانـيـته
وكـان الـبـرنـامج قـد حـقق نـسـبة
ــشــاهـــدة ذاتــهــا فـي مــوســمه ا
ـاضي الـذي االول في رمـضـان ا
اغــاث فـــيه ايــضـــا الــعـــديــد من

العوائل من مختلف احملافظات
وصل منها عائلة ابو دينا من ا
الـذي يـجمع قـوت يـومه بـالـعمل
على عـربة مـتهـالكـة وقد مـنحـها
البزاز  20 مليون ديـنار اضافة
الـى مـنــحــة الــبــرنـامـج  وكـذلك
مـــنح عـــائـــلـــة ابــو حـــســـ من
الــكــاظــمــيـة 40 مــلــيــون ديــنـار
العــانــتـهــا عـلـى ظـروف احلــيـاة

الصعبة.
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رمضان كر وصلـوات الله على اشرف النـبي محمد (ص)
وصوت أذان االفـطار وجتـمع الصـائمـ في مديـنة الـكاظـمية
ـقـدسـة فـرحـة تـتـخـلـلـهـا دمـوع الـصـائـمـون وصـوت مـقـدمـة ا
بـرنـامج تـكــاد ال تـرى من زخم الـصــائـمـ وصـوت االعالمي
الكبـير سعـد البزاز مـشاركا مـعهم الفـرحة وزيارة عـمرة غير
محسـوبه لكنـها عنـد الله مكـتوبة اطالق عـنانهـا السيـد البزاز
ـقدسة ـتعـففـة هكـذا عاشت مـدينـة الكـاظمـية ا لهـذه العـائلة ا
كرنفال رمـضاني وهندسـة وجمال هـذا البرنامج اجلـماهيري
قـدمة ان خـير ـقدمـة هيـة ا الذي ابـدع به جمـيع العـاملـ وبا
كـارم والـصـفات احلـمـيدة النـاس عـنـد الله شـخص حتـلى بـا
والطـيبـة اذا جالسـته يومـا او حتدثـت معه جتـده لطيـف القول
ـسـافـات تـشـتـاق دومـا لـرؤيـته مـوصـول الـثـبـات وان بـعـدت ا
والتـحـدث مـعه وبـدون مـقـدمات هـكـذا هم الـطـيـبـون الذين اذا
تعذر الـلقـاء معهم فـالعـقل يرسمـهم والقـلب يحمـلهم والـلسان
ا يـحمـله قلـوب الصـائم يذكـرهم محـسودا انت ابـا الطـيب 
لك والدعاء عند الله لك بارك الله فيك فدعاء شيخ كبير السن
ـرض وقـهـر الـسـنـ وهمـوم االيـجـار والـدنـيـا ودعاء يـتأكـله ا
امـراة عجـوز لـغـتـهـا الدمـوع لـتـعـلن  انـهـا فرحـة بـهـذا الـلـقاء
وطفل يـتيم يـختـرق كل الزحـام ليـصل الى مبـتغـاه حيث يـريد
ان يسـمع صـوت الـبـزاز وهـذا لـيس الـغـريب بـاالمـر ان حدث
ــقـدســة حـدث في كل مــكـان من ويـحــدث هـذا بــالـكــاظـمــيـة ا
اجلنوب والوسط والغربية  ونينوى اللهم بارك بالطيب وجدد
لنـا اللـقاء مـع اشراقـة كل يوم من هـذا الـشهـر الكـر وبروح
الـتــفـائل واالمـل لـتــجـاوز ظــروف هـذه احلــيـاة الــصـعــبـة ومـا
اصعبها في بلدا همشهم وجعـلهم على الرفوف متهالكة ليس
لهم من يسمع صوتهم واالمهم ومـرضهم واهاتهم وحاجاتهم
سـوى الـله والــنـاس الـطـيــبـ مـثل أبي الــطـيب. يـا رب اجـعل
وسـيـلـة فـرحـتـنـا بـرحـمــتك والـلـقـاء بك واجـعل رمـضـان خـيـر

وبركة لكل عبادك وأكثر لنا  الطيب يا رب العا .

ــركــزي  اعـــلى مــســتــوى لــهــا ا
مـتـجــاوزة حـاجـز  155تـرلـيـون
ديــــنـــــار خالل الــــعــــام اجلــــاري.
واطلعت (الزمان) عـلى احصائية
ـسـتقـبـل جاء مـؤسـسـة الـعـراق ا
ــركــزي فـــيــهـــا ان (مــوجـــودات ا
تــصـل الى اعــلى مــســـتــوى لــهــا
مـتـجــاوزة حـاجـز  155تـرلـيـون
ديــــــنــــــار) واضـــــاف ان (حــــــجم
اسـتـثـمـارات الـعـمالت االجـنـبـيـة
مـنـهــا بـلـغت  47تـرلـيــون ديـنـار
ـسـتـحـقـات عـلى بـيـنـمـا بـلـغت ا
ـالـيـة  48تـرلـيـون ديـنـار وزارة ا
اما احـتـياطي الـذهب والـعمالت
فبلغت 54 والودائع لدى البنوك 

ترليون دينار). 
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قـــلب فـــريق الـــنـــجـف بـــكــرة
الـقــدم امس تــأخــره بــهـدف
الى فوز على فريق النفط في
ــبــاراة الـــتي احــتـــضــنــهــا ا
ملـعب الـنـجف الـدولي وذلك
ضــمن مـــنــافــســـات اجلــولــة
الــســادســـة والــعـــشــرين من

متاز. الدوري ا
وســجل اهـــداف الــلـــقــاء من
فـريق الــنـفـط ولـيــد كـر في
الـــدقــــيــــقـــة  22 ومن فـــريق
الـنـجف الالعب ارنس تـيـري

في الدقيقة  65و70 .
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نـقـل رئـيس ائـتالف الـوطـنـيـة ايـاد
عـالوي  الى الــعــاصـــمــة االردنــيــة
عـمان  لـتقلي الـعالج بعـد تعرضه
لــوعـكــة صـحــيـة. وقــال مـصـدر ان
(عـالوي نـــــقل امـس الى عـــــمــــان
وسـط حـضــور وتـوديع ســيـاسي)
واضـــاف ان (حـــالـــته الـــصـــحـــيــة
مــسـتــقـرة و نــقـله الى االردن ).
فـي وقت نـفى مـكـتبـه  مـا تداولـته
مـواقع التـواصل االجتمـاعي بشأن
ـــســـتـــشـــفى ابن ســـيـــنــا وفـــاته 
بــبــغــداد. وقــال في بــيــان امس ان
(عـالوي يـــعــــاني من حــــصـــوة في
ــرارة وال صــحــة لــوفــاته). وزار ا
رئـيس ائتالف دولة الـقانون نوري
رئــيس ائـتالف ــالــكي اول امس  ا
الـوطـنـية  بـعـد تعـرضه الى وعـكة
صــــحــــيـــة رقــــد عـــلـى اثـــرهــــا في

ـسـتـشـفى.  وذكـر بـيـان مـقـتضب ا
ـالـكي تــلـقــته (الـزمـان) امـس ان (ا
اطـــمــــئن عـــلى صــــحـــة عالوي في
ــسـتــشـفـى). كـمــا اطـمــئن رئـيس ا
ائــتالف الــنــصــر حـيــدر الــعــبـادي
عــلى صـحـة عالوي قــبل مـغـادرته

البالد متوجها الى االردن.

اياد عالوي 

اخلـــاصــة  جــاء نـــتــيــجـــة اقــبــال
ـا ــواطـنــ عـلى تــلك الــردهـات  ا
تـقـدمه من خـدمات طـبـيـة وفنـدقـية
مــتـــمــيــزة تــضــاهـي مــا يــقــدم في
ــسـتـشـفــيـات االهـلـيــة وبـأسـعـار ا
مـنـاسبـة). وسجـلت وزارة الصـحة
امس   266اصـــابـــة بـــفـــايــروس
كــورونـا مـقــابل شـفـاء  688حــالـة
وبـــواقع اربــعـــة وفــيـــات جــديــدة.
وقـف الـوبائـي اليـومي واوضـح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
الــتي اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات
مـشتبه اصابتهـا بالفايروس بلغت

اكــثــر من خــمــســة االف  حـيث 
رصــد اصــابــة  266بــكــورونــا في
عـــمـــوم احملـــافــظـــات) مـــؤكــدا ان
(الــشـفــاء بـلغ  688حــالــة وبـواقع
اربـعـة وفـيات جـديـدة) واشار الى
ان (اكثر من  15الف شخص تلقى
ـضـاد في مـراكز جـرعـات الـلـقـاح ا
ــــنــــتــــشــــرة بــــبــــغـــداد الــــوزارة ا

واحملافظات).

الـدائرة جتهيز عـياداتها في بغداد
واحملـــافـــظـــات بـــأدويـــة االمــراض
ـســتـلــزمـات ــزمـنــة والــعـامــة وا ا
واالجـــهــــزة الـــطـــبـــيـــة) واضـــاف
الـفرطوسي انه (الدائرة قررت فتح
عـيادة طبية استشارية مسائية في
مـبنى مركـز صحي غربـي السماوة
ويـــكـــون وقت الـــدوام فـــيـــهـــا من
الـساعة السابعة مساءً الى الثانية
عــــشــــرة لــــيال ) وتــــابع ان (فــــتح
يـأتي حلـاجـة أهـالي تـلك الـعـيـادة 
ـــنــطـــقـــة لــلـــخــدمـــات الـــطــبـــيــة ا
والـعالجية لهم وعدم اثقال كاهلهم
خـدمـة لـلـصـالح الـعـام) ولـفت الى
ان (الـــدائــــرة وافـــقت عـــلى زيـــادة
الـسـعـة الـسـريـريـة لـردهـة اجلـنـاح
اخلـــــاص في مـــــســـــتـــــشـــــفى ابي
اخلـــصـــيـب ضـــمن دائـــرة صـــحـــة
الــبــصـرة من  10الى  19ســريـرا
وتـــكــون بــواقع  6اســـرة لــلــردهــة
الـــنـــســائـــيــة و 3اســـرة لـــلـــردهــة
الـــرجـــالـــيـــة ) مـــؤكـــدا ان (زيــادة
االســـــرة في ردهـــــات االجــــنـــــحــــة

الـــوزارة و بــنــفس درجــتي و هــذا
أمـر طـبـيعي و لـيس بـجـديد و هي
ـرة الـسـادسـة الـتي يـتـم تـدويري ا
فــيـهـا). وجــهـزت دائـرة الــعـيـادات
الـطبـية الشـعبيـة  مؤسسـاتها في
بــــغـــداد واحملـــافــــظـــات بـــادرويـــة
ـــزمـــنـــة. وقـــال بـــيــان االمـــراض ا
لـلـدلـئـرة تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
ـدير الـعام (بـنـاء على تـوجـيهـات ا
مـحمـد علي الـفرطـوسي   واصلت

”U¹ 5ÝU¹ ≠  œ«bGÐ

ــوظـفـ قــضت مـحــكـمـة قــضـاء ا
بــــإعـــادة جـــاسب احلــــجـــامي الى
مـنصبه مـديراً لدائرة صـحة بغداد
الــكـــرخ. واطــلــعت (الــزمــان) عــلى
وثـيـقـة صـادرة من احملـكـمـة حتمل
تـوقيع رئـيسهـا علي احـمد حسن 
الــذي (الــغـى قــرار وزيــر الــصــحـة
وكـــالــــة هـــاني الــــعـــقـــابـي بـــنـــقل
احلــــجــــامي الـى مــــقــــر الـــوزارة)
واضــــــــافـت ان (احلــــــــكـم صـــــــدر
اســـتـــنـــاداً لـــلـــمـــواد  156و161
دنية رافـعات ا و 166مـن قانون ا
ــادة  63مـن قــانــون احملــامــاة وا
حـكماً حضـورياً قابالً للتـمييز لدى
احملــكـمــة االداريــة الـعــلـيــا). وكـان
احلـــجــامي قـــد كــتب في مـــنــشــور
سـابق في صـفـحـته على فـيـسـبوك
(يـــتــصل بي عـــدد كــبـــيــر جــدا من
احملـب لالستفسار بشأن ما ينشر
مــؤخـراً ولـلـتـوضـيح اود ان اقـول
انـه جــــرى تــــدويـــــري الى مــــركــــز

WM e*« ÷«d _« W¹Ëœ√ s  …b¹bł WF œ eÒN&  «œUOF «

Î«d¹b  w U−(« bOF¹ Í—«œù« ¡UCI «

 ŒdJ « W×B  ÎU UŽ

  UE U×  ÀöŁ w  XF b½≈ oz«dŠ œULš≈ VIŽ W¹œU  dzU š qO− ð

r¼œ bFÐ Í—U×²½≈ Âu−NÐ 5³ ²M  WÐU ≈

 qOKF « ÂULŠ »d  wAŽ«œ d Ë
انــدالع احلــريق بــاد األمــر).كــمـا
جنـحت فـرق االطفـاء في الـسيـطرة
واخــــــمــــــاد حـــــريـق انـــــدلـع داخل
مــركـــبــات مــحــمــلـــة بــالــوقــود في
بــغــداد.وذكــر الــبــيــان ان (الــدفــاع
ـدني سـيـطـرت عـلى حـريق اندلع ا
ـــلــــوءة بـــوقـــود داخـل تـــنـــاكــــر 
في مـا انقـذت اربعـة مركـبات الـگاز

مـنـهـا صـهريـجـ بـسـعة  36الف
لـتر داخل سـاحة متـروكة تسـتخدم
ــشـتــقـات الــنــفـطــيـة في لــتـبــادل ا
مــــنـــطـــقــــة حي االعالم فـي جـــانب
الـكـرخ ) مـبـيـنـا ان (الـفـرق طوقت
الــنـيـران داخل الــتـنـاكــر احملـتـرقـة
ومـــنــعت تـــوسع احلـــريق الى مــا

يجاورها ).
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اســتــهــدف تــفــجــيــر حـزام نــاسف
بـواسـطـة انـتـحاري   8مـنـتسـب
فـي صـفـوف الـقـوات االمـنـيـة عـقب
دهم وكـر داعشي قرب حمام العليا
ـحــافـظـة نـيـنـوى فـيـمـا اخـمـدت
ثالث حـرائق ــدني  فــرق الـدفــاع ا
انـدلـعت في ثالث محـافظـات. وقال
احملــــــــافـظ جنم اجلــــــــبــــــــوري في
تـصريح امـس ان (عمـليـة عسـكرية
ــشــاركـة قــوات سـوات انــطــلـقت 
واخــرى تـابــعــة لـقــيـادة عــمـلــيـات
نــيــنــوى في مــنــطــقــة الــبــوســيف
الـتـابعـة حلـمام الـعـليل بـعد ورود
مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة عن وجود
دواعـش ) واشار الى ان (داعـشـيا
يـرتدي حـزاما نـاسفـا كان مـختـبئاً
فـجر نـفسه اثـناء في احـد االنـفاق 
مـــــحـــــاصـــــرتـه من قـــــبـل الـــــقــــوة
ـا أســفــر عن إصــابـات االمــنــيــة
دون مـتفاوتة ب االجـهزة األمنية 
تــســجــيل أي حــالــة اســتــشــهــاد)

مـؤكدا ان (العملية الزالت مستمرة
لــلــبـحث عن فــلــول داعش في هـذه
ـنطقة). بدوره  افاد مصدر امني ا
بـأن (الـهـجـوم اسـفـر عن اصـابة 8
جـــــنــــود من اجلـــــيش  بــــيـــــنــــهم
ضـابطـان برتـبة مـقدم ومالزم اول.
واكــد مـصـدر أمــني انـدالع حـريق
في مـخيم جم مـشكـو للـنازح في
قـــضـــاء زاخـــو ضـــمن مـــحـــافـــظــة
ـــــصـــــدر الى ان دهـــــوك.واشـــــار ا
(ألـسنة النيـران التهمت أربع خيم
وأحلــقـت أضـراراً مــاديــة بــاخملــيم
كـــــــكـل لــــــكـن مـن دون وقــــــوع أي
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة) واضــاف ان
هـــــو تـــــمـــــاس (ســـــبـب احلـــــريق 
كـــهـــربـــائي) دون ذكـــر مـــزيـــد من
اخـمـدت الــتـفـاصــيل. وفي االنـبــار
حـريـقـا انـدلع ـدني  فــرق الـدفـاع ا
ـحطـة تعبـئة غـاز الفلـوجة. وقال
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس إن
(فـرقها سيـطرت على احلريق الذي
وقـع داخل كــابــيــنــة تــزود بــوقــود
الــغـــاز وكــرفــانــ لــتـــعــبــئــة غــاز

الــعــجالت في قــضــاء الــفــلــوجـة)
ـــدني مـــؤكـــدا ان (فـــرق الـــدفـــاع ا
أخــلت  4مــصـابـ  نــقـلـهم إلى
مـسـتشـفى الفـلوجـة العـام وطوقت
وعــزلـت الــنــيــران وأبــعــدت خــطـر
انــتــشــارهــا عـن خــزانــات احملــطـة
وأنـــهت احلـــريق ثم الـــرئـــيـــســـة 
ــعـرفــة أســبـاب فــتــحت حتــقـيــقــا 

W¹UŽd « Vð«Ë—Ë 5½uLC*« bŽUIð oKD¹ qLF «
االجتـماعيـة في الوزارة ذكرى عـبد الرحـيم في تصريح
ـــوافـــقــــة عـــلى مــــنـــحـــة مـــئــــة ألف ديـــنـــار امـس إن (ا
ـالـيـة) واشـارت الى انه (من اسـتـحـصـلت مـن وزارة ا
إطـالقـهــا نــهــايــة األســبــوع اجلــاري أو مـطــلع ـقــرر  ا
ـنــحـة سـتــوزع بـعـد ـقــبل) وأضـافت أن (ا األسـبــوع ا
اطالق رواتب الـرعاية االجتماعـية التي ستصرف امس
ـنـحـة مـؤمـنة). او اليـوم الـثالثـاء ) مـؤكـدة ان (مـبالغ ا
الى ذلك قرر مصرف الرافدين شمول فروعه بالتقد
كـتب اإلعالمي للـمصـرف في بيان علـى السلف.وقـال ا
تلـقـته (الـزمان) امس ان (مـا  تـداوله بـشأن اقـتـصار

فروع معينة للتقد على السلف غير صحيح)
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اطــلـقـت وزارة الـعــمل والــشــؤون االجـتــمــاعــيـة رواتب
ــضـمــونـ لــشـهــر نــيـســان اجلـاري مع ـتــقـاعــدين ا ا
كـافأة.وقالت مديـر عام الدائرة خلـود حيران في بيان ا
تــلــقـــته (الــزمــان) امس إنـه ( اطالق رواتب الــعــمــال
تـقاعـدين في بغـداد واحملافـظات لـلشـهر اجلاري مع ا
مـكافـأة مقـدارها  50ألف ديـنار لـكل شهـر حل إقرار
الـــقــانــون اجلــديــد) مــؤكــدة ان (الــصــرف جــاء بــعــد
ـتعـلقة بـإطالق الرواتب). استـكمـال جمـيع اإلجراءات ا
كــمــا حــددت الــوزارة  مـــوعــد إطالق رواتب الــرعــايــة
ومـنـحــة مـئـة ألـف ديـنـار.وقــالت مـديـرة هــيـئـة احلــمـايـة

جاسب احلجامي 
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الـى الــقــول ان (اجملــمــوعــة تــعــمل عــلى
تـشكيل وفد من أعضاءها لزيارة اليمن و
ـعادلة اليمنـية جميعا األلـتقاء بأطراف ا
و كــذلك الــدول الــعــربــيــة ذات الــعـالقـة
ــوضـــوع الــيـــمــني  حـــيث تـــســعى بـــا
اجملــمـوعــة الى أن يـكــون احلل في إطـار
احلـوطــة الـعـربـيـة  ذلك أنـنـا نـؤمن بـأن
قـضايانا العربية جميعاً لن تُحل إال بأيدٍ
عـربـية مـخلـصة وصـوالً الى سالم شامل
بـتالة باحلرب في كـل أقطارنـا العربـية ا
و الــقــتل و الــدمــار ). وكــان الــعــراق قـد
عن امــلـه بــتــكـــريس احلــوار في اعـــرب 
مـتد مـنذ اعوام الـيمن وانـهاء الـصراع ا
ــا يـهـيئ لـعـمــلـيـة تـفــاوضـيـة تـضـمن
الـسالم الشامل بعـد دخول الهدنة ووقف
الــعـمـلــيـات الـعــسـكــريـة حـيــز الـتـنــفـيـذ
لـشـهـرين. وقـال بـيـان لـوزارة اخلـارجـيـة
تـلقته (الزمان) امس ان (احلكومةُ ترحب
بـــإعـالن الـــهـــدنـــة ووقفِ الـــعـــمـــلـــيـــات
ــدة شــهـــرين في الــداخلِ الــعـــســكــريــة 
الـــيـــمـــنـي وعـــلى احلـــدود الـــيـــمـــنـــيـــة
الــســـعــوديــة) واضــاف (نـــثــمن جــهــود
ومــسـاعي مــجـلـس الـتـعــاون اخلـلــيـجي
وتـبنـيه مبادرة لـلحوار الـيمني الـيمني
الــــتـي تــــهـــدف إلـى وقف إطـالق الــــنـــارِ
ونـعرِب عن دعـمنا لـلجهـود التي تبـذلها
ــتـحـدة عــبـر مــبـعـوثــهـا اخلـاص األُ ا

األسـرى فأنـها حتـوالت كبـيرة و مـهمة و
مــقـدمـات يُـعـتـد بــهـا ألنـهـاء تـلك احلـرب
ـدة والســيـمـا بـعـد األتـفــاق عـلى هـدنـة 
وجبها وقف القتال و فتح شـهرين يتم 
مـيــنـاء احلُـديـدة و إعـادة تـشـغـيل مـطـار
صــنــعــاء) داعــيــا أطــراف الـصــراع إلى
و أشـتثـمار (الـبدء بـحوار جـاد ومبـاشر 
تــلـك الــهــدنــة الــتي نــأمل أن تــطــول  و
مـناقشة ما هو مطروح من أفكار إيجابية
ــبـادرتــ  بـهـدف مــعـاجلــة مـاهـو في ا
مـــخــتــلف عـــلــيه  من خـالل مــفــاوضــات
مـباشـرة  تضع مـصلحـة اليـمن وشعـبها
قام األول.وفي نفس الوقت نأمل أن في ا
تــــعــــلن كل األطــــراف هــــدنـــة شــــامــــلـــة
ـناسـبتي شـهر رمـضان الـذي أُنزل فيه
مــشـددا عـلى ان الــقـرآن وعـيــد الـفـطـر )
(يـتجنب الكل وضع الـشروط اجملحفة أو
عـيقـة للـحل من أجل التوصل الـقضـايا ا
إلى اتـفـاقـيـة سالم عـادل يـحـمي مـصالح
ــشــروعـــة جلــمــيع ــصـــالح ا الـــيــمن وا
األطـراف وحتفظ سيـادة اليمـن ووحدتها
ـنــشـود و وحــقــوقـهــا و تــأتي بـاألمـن ا
لـكافة األشقاء في دول اخلليج العربي و
كـذلك تمكـ األشقاء في مجـلس التعاون
 و مـع اجملـــتـــمع الـــدولي فـي اإلســـهــام
بـإعادة إعمار الـيمن   و حتقيق الـتنمية
الـدائمـة لشـعبه الـعربي) ومـضى الـبيان

ة عـدداً كبـيراً من الـناس إلى صيـانة الـقد
مــنـهـا وخــصـوصــاً أنـهـا تــكـون مـرتــبـطـة
بذكرى انسانية تعني لهم.ويوضح الدريبي
لـــوكــــالـــة فـــرانس بــــرس من داخل ورشـــة
ـصــاحف أقــيـمـت داخل جـامع لــصــيـانــة ا
مـيزران التاريخي في العاصمة طرابلس إن
ـصاحف اجلـديـدة ينـشط في شـهر "شـراء ا
رمـضان لـكن هذا األمـر تغـير في لـيبـيا في
اآلونــة األخـيــرة إذ صـار شـراؤهــا مـكــلـفـاً
وبـــاهـــظـــاً فــبـــات اإلقـــبـــال عــلـى تــرمـــيم
ــة يـــلــقى رواجــاً غــيــر ــصـــاحف الــقــد ا
مـــســــبـــوق".ويـــشــــرح أن "أســـعـــار شـــراء
ـصـاحف في لـيـبـيـا شـهـدت طـفـرة كـبـيرة ا
جـداً مع غيـاب طباعـتهـا حكومـيا وجتاوز
ثــمن بـعــضـهــا الـعـشــرين دوالراً وهـو رقم
كـبيـر إذ كانت األسـعار السـابقـة رمزية أو
".ويـضيف ـصـاحف تـتـوافـر مـجـانـاً كـانت ا
ـصاحف بل "األمـر ال يـقـتصـر عـلى شـراء ا
ثــمــة ارتــبــاط روحي لــدى بــعض الــزبــائن
الـذين يأتـون ويطلـبون منـا بإحلاح صـيانة
مـصاحفـهم نظراً إلى كونـها متصـلة بذكرى
ـصـحف انـسـانـيـة خـاصـة أو ألن مـلـكـيـة ا
تـعـود ألحـبـائـهم (...) والـبـعض يـقـول هذا
صحف فيه رائحة جدي أو أبي أو أمي". ا
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ويــشـيــر إلى أن كل أعــمـال الــصــيـانــة تـتم
" وعبـر "هبات" ومخصـصات مالية "تـطوعياً
يـقـدمهـا أهل اخليـر واالحسـان مؤكـدا عدم
تـقاضي العاملـ في فريق الترميم أي منح
ــــــهــــــمــــــة الــــــتي أو رواتـب نــــــظــــــيــــــر ا
ـصـحف يــنـفـذونــهـا.و"تــتـفـاوت صــيـانــة ا
وتــغـلـيــفه تـبـعــاً حلـالــته ومـسـتــوى تـلـفه"
بـحسب فـني الصـيانـة بد الـرزاق العروسي
ـصــاحف تــفـرز بــحـسب الــذي يـقــول إن "ا
حـــالـــة كــــلـــنـــهـــا بـــعـــد تــــســـلّـــمـــهـــا" من
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دعـوة عــدت مـجــمـوعـة الــسالم الـعــربي 
دول مـجـلس الـتـعاون إلى لـقـاءٍ تـشاوري
في الـرياض خطوة إيجـابية تهيء لوقف
احلـــرب مـن خالل مـــفـــاوضـــات الـــداخل
الـيمـني  وترى ايضـا في مبـادرة أنصار
الـله خـطوة  أخـرى تسـهم في إنهـاء هذه
احلــرب الــتـي طــال أمــدهــا. وقــال بــيـان
لــلـمـجـمــوعـة تـلـتــقـته (الـومـان) امس ان
(كــدأبــهــا ومن مــنــطــلق حــرصــهــا عــلى
حتـــقــيـق الــسالم فـي الــيـــمن وتــطـــبــيع
تــتــابع اجملـــمــوعــة تــطــور أوضــاعـــهــا 
األحـداث في اليمن ومعانـاة شعبها التي
سـتـتضـاعف نتـيجـة آثار حـرب اوكرانـيا
ـتـدهـورة عـلى أوضـاعـهـا االقـتـصـاديـة ا
ـا يجعل الـتوصل إلى وقف احلرب في
الـيمن هدفا وطنياً وعربياً ودوليا سامياً
) عــــادا (دعـــوة دول مــــجـــلس و نــــبـــيالً
الـتـعـاون إلى لـقاءٍ تـشـاوري في الـرياض
خـطوة إيـجابـية تهـيء لوقف احلرب من
ـنـية فـإنـها ـنـية -  خالل مـفـاوضات 
تـرى أيضا في مبادرة أنـصار الله خطوة
 أخـرى تسهم في إنهاء هذه احلرب التي
طـــال أمــدهــا و كـــذلك أعالن الـــتــحــالف
الـعـربي بـوقف الـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية و
تـزامـنه مع أعالن صـنـعـاء بـوقف احلرب
ـزمع بـتـبـادل OK` ∫ مقاتلون حوثيون على سيارة مسلحةمن جــانـبـهـا  و األتـفــاق ا ð

أصـحابها.ويشرح الـعروسي لوكالة فرانس
بـرس أن "صيـانة مـصحف مـحدود الـتضرر
ـتـضرر ال يـسـتـغـرق أكـثـر من سـاعـة أمـا ا
كــثـيـرا فـيـحـتــاج إلى سـاعـتـ أو أكـثـر إذ
تــسـتـلـزم صـيــانـته مـراحل عــدة كـالـلـصق
بــالــصــمغ وخــيــاطــة األســاس واســتــبـدال
الـقاعدة الـورقية(...) وبـعضهـا بحاجة إلى
تـفـكيـكهـا بـالكـامل وإعادة جتـمـيعـها وهي
عـملية مضـنية تستـلزم وقتاً وتركـيزاً عالياً
ـــصـــحف إلى هـــيـــئــته لـــضـــمــان إعـــادة ا
الــسـابـقـة".وداخـل ورشـة الـصـيــانـة تـوجـد
ـصــاحف الـتـالـفـة أو الـتي خـضـعت آالف ا
إلى تـــرمــيـم ويــنـــتــظــر تـــســلـــيــمـــهــا إلى
ــشـــرف عــلى ورشــة أصـــحــابــهـــا.ويــرى ا
الـصيـانة مـبروك األمـ أن "أعمـال التـرميم
والـتنجيـد حتتاج إلى عدد جيـد من الفني
لــلــتــعــامل مــعــهــا وكــذلك تــدخل عــمــلــيـة
إلـكترونـية في الـصيانـة باستـخدام تقـنيات
الــغـرافـيك والـفـوتــوشـوب لـتـصـمـيم أوراق
صاحف".ويضيف تالفة أو مفقودة لبعض ا
ـتع جدا وال نـشـعر "الـعـمل مع كـتاب الـله 
بـالضجر على الـرغم من ضخامة العمل(...).
إنـــهـــا ســعـــادة غـــيـــر مــفـــهـــومــة فـي هــذا
الـــعــمل".ومـــنــذ افـــتــتـــاح ورشــة صـــيــانــة
ــصـاحف في طــرابـلس عـام  ?2008تـمت ا
صـيـانة نـحـو نصف مـلـيون مـصـحف. كذلك
 تـــخـــريج أكـــثـــر من  1500مـــتـــدرب من
اجلــنـسـ شـاركــوا في تـنـظـيم  150دورة
ـصاحف.ويـبلغ نـحو تـدريبـة عـلى صيـانة ا
ـصاحف الـتي تولت تـرميـمها مـليـون عدد ا
أكثر من  40ورشة صيانة مصاحف "فرعية"
مـنـتـشـرة عـلى مـسـتوى لـيـبـيـا.وال يـقـتـصر
ـصاحف تـدريب األشـخـاص عـلى صـيـانـة ا
عــلـى الــرجــال بل تــوســعت هــذه الــدورات
ـقـدورهن لـتــشـمل الـنـسـاء أيـضـاً وصـار 

ــصــاحف عــبــر ورش نـســائــيـة صــيــانـة ا
مـــتـــخــــصـــصـــة.ويـــقـــول الــــفـــني خـــالـــد
وهـو أيضـاً مـدرب في هـذا اجملال الـدريـبي
"تـمت االستعـانة ببعض الـنساء وتـأهيلهن
حـتى أصـبـحن يـتـمـتعن بـاخلـبـرة فـتـول
بـدورهن تدريـب عدد كبـير مـن النسـاء على
ـصـحف الـشـريف والـيـوم بـاتت صـيـانـة ا
لديهن ورش وقسم تدريب وصيانة خاصة
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ــتــدربــ  وبـــالــتــالي تـــوســعت قــاعـــدة ا
صـاحف الضـخم التي بـالـتوازي مع عـدد ا
تـنبـغي صيـانتـها".ويـشيـر إلى تـطور كـبير
في عـمليات تدريب النـساء يتمثل في تولي
ـــــدربـــــات تــــــأهـــــيل ســـــيـــــدات إحـــــدى ا
"مـكفـوفات".ويروي أن "مـدربة فاضـلة قامت
بـعمل استثنائي ودربت للمرة األولى عدداً
كفـوفات". ويقول "هذا عمل لم من الـنساء ا
نـفكر به ولم نـكن لنتـمكن من الـقيام به لوال
هــذه الـسـيـدة الـقــديـرة".وتـعـتــبـر خـديـجـة
ــتــدربــات في صــيــانـة مــحــمــود إحــدى ا
دينة الزاوية الواقعة على بعد ـصاحف  ا
 40كـيـلومـتـراً إلى الغـرب من طـرابلس أن
صاحف في ورشـة نسائية" أتاح "صـيانة ا
لــهـا ولـزمـيالتـهــا "الـعـمل من دون ضـعـوط
ــعــلــمـة وبــوتــيــرة أكــبـر".وتــوضح هــذه ا
ـتقـاعـدة لوكـالة فـرانس برس "نـعمل مـعاً ا
كـنـسـاء من دون الـقيـود الـتي قـد تـنجم عن
وجـود الرجـال وهذا جعـلنا نـقوم بصـيانة
صـاحف يومياً".وتؤكد عـدد كبير جداً من ا
أن هـذا العمل الـتطوعي يـجعلـها وآخريات
تـمأل "أوقات الـفراع".وتـقول في هـذا الشأن
تدربات والفنيات هن "شـريحة كبيرة من ا
ــتـقــاعـدات عن اخلــدمـة وبــالـتـالي ال من ا
أجـمل من قـضـاء أوقـات فراغـنـا من الـقرآن

وخدمته".
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لم أقـرأ لـلـشـاعـر عـبـدالـرحـمن  طـهـمـازي مـنـذ سـنـ ونـشـر سـهـيل سـامـي نـادر مـقاال
ا يراه فنّا شعريّا لدى طهمازي. ا حاول الناقد أن يكون شاهدا  حتليلياً  فيه الكثير 
تـقوم القصـيدة احلديثة عـلى ثالث ركائز أساسيـة منها يـأخذ الشعر حـيويّته وفي حالة
غيابها تضـعف الصنعة الشعرية حتى تكاد تنعدم ويأتينا النص عندها نثريا ويتراءى
فيه من بعيد شـبح الشعر. أي أن النـاجت ال يُعدّ من الشعـر وال النثر وهذه مـيزة الكثير

ا يُطبع اليوم ويُنشر ويُحسب شعرا.
ركائز الشعر احلديث الثالثة هي:

 -1البناء.
 -2اإليقاع.

فردة.  -3موسيقى وسحر ا
ال يتسع اجملال هنـا لشرح الركيزة األولى أمـا الثانية والثـالثة فقد خلت مـنهما أغلب ما

أتانا به سهيل نادر في مقاله عن طهمازي من شعره وإليكم هذا الشاهد:
 “وما إنْ فزّ الراوي من نومته حتى ارتأى أن يقايض
أحالمه كلّها بأحالم الطيور التي ما زالت ملقيّة على

ظُهرانيها.”
ـا حيـلـة طـباعـيـة فـما ضـرّ لـو أن األسـطر غـاب اإليقـاع هـنـا تمـامـا وصـار الـشعـر كـأ
قطع جائعة تماما فردة التي ينـتهي بها ا الثالثة اتّصلت وصـارت قطعة نثرية? كما أن ا
ـوسيقى ومع هذا أخذت طريقها إلى القـصيدة واختارها الشاعر مسك إلى السحر وا

اخلتام!
ال يـفيـد الـشـعر الـضـعـيف أن يُـكتب عـنه أطـنـان من الـفلـسـفة
والــتـقـريظ والـنــقـد. يـشـبّـه الـروائي جـوزيه ســارامـاغـو (نـوبل
  (1998الـعمل الـفني بـالـكرسيّ إذا افـتقـر إلى أحد قـوائمه

فإن استعماله خطير للغاية.
الـركيزة الـرابعة الـتي يقوم علـيها الـشعر احلـديث لكي يشبه

وهبة. حديثنا كرسيّ ساراماغو هي ا

{ طـــرابــلس(أ ف ب) - مع حـــلــول شــهــر
شـهـر رمضـان يـنـشط فريق تـطـوعي قوامه
عــشـرة اشـخــاص في الـعـاصــمـة الـلــيـبـيـة
ــرتــبــطـة ـصــاحف ا طــرابــلس لــتــرمـيـم ا
ــــشـــاعـــر روحــــيـــة خـــاصــــة خالل هـــذا

الـشهر.يأتي أعـضاء هذا الفـريق يومياً إلى
ورشــة فــنــيــة لــلـمــصــاحف فـي طـرابــلس.
ـقص والصمغ بـأدواتهم الـرئيسـية وهي ا
قوى واخليط يعملون مثل خلية والـورق ا
نـحـل في صـمت فـيـمـا تـمأل رائـحـة الـورق

ــكــان وال شيء يــســمع بــوضــوح سـوى ا
تـالوة الـقــرآن عـبــر تـلــفــاز قـد وضع في
إحدى زوايا الغرفة الرئيسية.ويالحظ فني
ـصاحف األشـهر في لـيبـيا خـالد صـيانـة ا
ـصــاحف دفع الــدريــبي أن ارتــفــاع ثـمـن ا
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ــعــنــيـــة األخــرى حلل األزمــة والـــدول ا
والـتكـريس لنهجِ احلـوار لِما يـحمله من
ـنطق فـرصـة لتـحـقـيق السالم ويـؤسس 
ــنـــطـــقــة جـــديـــد يــنـــعـــكس عـــلى أمـنِ ا
واســـــتـــــقـــــرارهــــا) مـــــؤكـــــدا ان (احلل
الـسـيـاسي هـو الـوحـيـد إلنـهـاء احلـرب
وتضافر اجلهود إلخراج اليمن من أزمته
وإنـهاء مـعاناة أبـنائه والشـروع في بناء
مـســتـقـبل أجـيـاله من خالل إطـار يـهـيئ
لـعـملـية تـفـاوضيـة تضـمن سالمـاً شامالً
). من جــانــبه  كـتـب رئـيس ومــســتـدامــاً
الـتـيار الـصـدري مـقتـدى الـصدر تـغـريدة
عـلـى تـويـتـر  قـال فـيــهـا (سالمـاً لـلـيـمن
وشــعــبـهــا). بـدوره  عــد رئــيس ائـتالف
الكي الهدنة بارقة دولـة القانون نوري ا
أمـل مــشــجــعــة.وقــال في بــيــان امس إن
ـتـحـدة في اقـرار الـهـدنة (مـبـادرة اال ا
ونـأمل ان بـارقـة امل مـشـجـعـة  بـالـيـمن 
تـكـون فـرصـة مـواتـيـة لـبـنـاء سالم عـادل
ومـستـقر في هذا الـباد الـذي يتجـرع منذ
ـعـانـاة ســنـوات ويالت احلـرب ومـرارة ا
ـدنـيـ من والسـيـمـا وسط ا االنـســانـيـة
الـنــسـاء واالطـفـال وكـبـار الـسن) داعـيـا
االطـراف جـميـعاً الى (ادامـة هـذه الهـدنة
والــتـمــسك بــهـا وتــرك الـشــعب الـيــمـني
ـظلـوم يقرر مـصيره بـنفـسه ومستـقبله ا
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اضي  •عنـدما قام الـنظـام الديكـتاتـوري في بغـداد بتسـعيـنات الـقرن ا
ظلومة باحـتالل الكويت ..! في نفس اليوم وبامرمن ( نصير الشعوب ا
 –االدارة االمـريــكـيـة ) اصــدر مـجـلس االمن وبــسـرعـة الــبـرق عـشـرات
القـرارات ضـد ( كل العـراق ...) ابرزهـا : فـرض احلصـار االقتـصادي
دارس القـاسي على كل العـراق شمل  حتـى حبة االسبـرين وطبـاشير ا
 ‘وتهـديد بـضرب الـعراق اذا لم يـنسحـب من الكويت ‘وبـعد شـهور قام
الـتـحـالف الـدولي .....!!!!! بـضـرب الـعـراق عمـومـا والـعـاصـمـة  بـغداد
خـصوصا   ‘كانت يـوميـا تقوم اسـراب من الطـائرات بقـصف بغداد مع
ذلك وطـوال احلـرب واحلـصـار القـاسـي لم يـحـدث ولـو يـوم واحـد قام (
وطـف والـعامـل ذلك النـظام الـديكـتاتـوري ) بقـطع او تـاخيـر رواتب ا

في الدولة ولم تنقص مادة واحده من احلصة التموينية ....!!
 •البـد وان ســمــعـتم بــحــكـايــة ( روبن هـود ) ..! ذلـك الـلص الــذي كـان
يـسرق امـوال االغنـياء  ‘ويـقوم بـتوزيـعه عـلى اجليـاع والفـقراء  ‘فـبذلك
( ً يـســتـحق ان نــسـمـيـه بـاحلـرامـي الـشـريـف ...( والـله والــشـريف جـدا
...عنـدنـا .. ( النـاس يـقولـون ..... والـله اعـلم ) لديـنـا اعداد هـائـلة من
الــلــصــوص  ‘يــســرقـــون كل شيء ( الي فــوق االرض وحتـــتــهــا ...نــفط
ومشـتقاته ...!! ) واالمن مستقر واليوجد اي حصار  ‘مع ذلك ( فلوس
لــ لـدى احلــكــومـة وحــتى ( رواتب مـاكــو ) وال يــدفـعــون رواتب الــعـامــ
الـشهـداء ) ...احلـكم الـله ...!! السـؤال : اين تـذهب كل هـذه االموال ?
ــاذا اليـــقــومــون بـــهــذه االمــوال بـــبــنــاء الـــشــركــات
ـســاكـ من اهل ـعــامل االنــتـاجــيـة ويــشـغــلــون ا وا
بـلدهم ‘عـلى االقل ليـغفـرالـله  جزء من ذنـوبهم ...??
انه مـجرد سؤال مـن واحد بطـران ذو خيـال ( شوية

خصب ) ...!! والسالم عليكم
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ـدة ـنــاخ الـذي اسـتــمـر  األول لــتـغـيــر ا
ثالثـة ايـام وبحـضـور شخـصـيات دولـية
ـثلي ـتـحـدة وكـذلك  ـثل عن األ ا و
ـنـظـمات اإلنـسـانيـة ومـنـظمـات حـقوق ا
ـثل منـظـمة مـتـطوعي األ اإلنـسـان و
ـتحـدة وعدد من االقـتصـادين الـدولي ا
والـباحثـ من كافة أنحـاء العالم  وقال
ـركز صوت الـعرب الـدولي للسالم بـيان 
ؤتـمر كـان بادارة وخـدمـة اإلنسـان ان (ا
ـــركــز األمـــ الــعــام واشـــراف رئــيس ا
ـيـس والـذي كـان لــلـمــؤتـمــر هـادي آل 
ـنـاخي ـؤتـمــر عن الـتـغــيـر ا مــوضـوع ا
وكـيفـيه إيجـاد احللول لـلحـد من تسريع

الــشـحـنـة الــرز من قـبل جلـنــة مـخـتـصـة
شـكــلت لـهـذا الـغـرض).واعـلـنت الـهـيـئـة
الـعامـة للـكمـارك االحد عن اعـادة اصدار
اكــــــثـــــر مـن ١٣٠٠ طن مـن مـــــادة الـــــرز
ـنشـأ من قـبل مـركـز كـمرك ام تـايـلـنـدي ا
قــصـر الــشــمـالي.و اشــارت الــهـيــئـة انه
(بـسبب جتاوز ثلـثي مدة االنتاج و الذي
يـعد مـخالف لـقانـون السـالمة و الـصحة
الـوطنية و وجـود تالعب بتاريخ االنتاج
و انــتـهــاء الـصـالحـيــة  اعـادة اصـدار
الــشـحـنـة الــرز من قـبل جلـنــة مـخـتـصـة
شـكـلت لـهـذا الـغـرض).واخـتـتـمـت األحد
ــؤتـمـر الـدولي الــتـأسـيـسي فــعـالـيـات ا
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نـفـذت مـديـريـة زراعـة البـصـرة حـمـلـتـها
ـكافحة حـشرة سوسـة النخيل اجملـانية 
احلـمـراء في مـنطـقـة سـفوان بـالـتـعاون
ــزروعــات ووحــدات مـع دائــرة وقــايـــة ا
الـوقايـة في شعبـة زراعة سفـوان.وبينت
تخصصة باشرت الكات ا الـوزارة إن (ا
ــكــافـحــة سـوســة الـنــخـيل بــحـمــلـتــهـا 
احلـمراء في مـزارع نخـيل سفـوان حيث
اســتـمــرت عـمـلــيـات الــتـحــري والـرصـد
ـنصوبة ـصائد الفـرمونية وا ومـتابعة ا
في مــزارع الـنـخـيل في مــنـطـقـة سـفـوان
عـرفة تـواجد وانـتشـار سوسة والـزبيـر 
الـنـخيل احلـمـراء وحصـرهـا والسـيـطرة
عـليها) . وقال بيـان تلقته (الزمان) امس
ان (وزارة الـــزراعـــة من خـالل مـــديـــريــة
الــزراعـة في احملــافـظـة أصــحـاب مـزارع
الـنخيل الـتقيد وااللـتزام بقـانون احلجر
الـــزراعي وعــدم نــقل أشـــجــار وفــســائل
الـنخـيل وأجزاء الـنخيل و نـخيل الـزينة
بــــ االقـــضــــيـــة والــــنـــواحـي ومن إلى
مـحافظة الـبصرة والتـبليغ عن أي حالة
يـشتـبة بـها ومراجـعة الـشعب الـزراعية
التـــخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة).واعــلـــنت
الـهيـئة الـعامـة للـكمـارك االحد عن اعادة
اصـدار اكـثر من ١٣٠٠ طن من مـادة الرز
ـنشـأ من قـبل مـركـز كـمرك ام تـايـلـنـدي ا
قــصـر الــشــمـالي.و اشــارت الــهـيــئـة انه
(بـسبب جتاوز ثلـثي مدة االنتاج و الذي
يـعد مـخالف لـقانـون السـالمة و الـصحة
الـوطنية و وجـود تالعب بتاريخ االنتاج
و انــتـهــاء الـصـالحـيــة  اعـادة اصـدار
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ــنـاخ) من جـهــتـهـا قـالـت رئـيس جلـنـة ا
الـتــنـسـيق لـلـمـؤتـمـر رسـالـة احلـسن ان
ـستـدامـة في اإلسالم جزء ال (الـتـنـميـة ا
يـتجزأ من العقيدة اإلسالمية منطلقه من
قــيم اإلسـالم عــلى األفــراد واجلــمــاعـات
ـنهج سـتدامـة في ا ومـفـهوم الـتـنمـيـة ا
اإلسـالمي يشمل تنـمية االنسان في ذاته
روحـا وفكرا بـاإلضافة إلى تنـمية الـبيئة
اخلــارجـــيــة احملــيــطــة بـه في مــخــتــلف
نـواحي احلـيـاة) واضـافت أنـنـا (نـشـعر
ــهــجــرين والـالجــئـ بــألم الــفــقــراء وا
ونــوفــر لــهم ســبل الــعــيش الــكـر وأن
نــبــذل قــصــارى جــهــودنــا كــمــنــظــمـات
إنـــســـانـــيـــة لــرفـع كل مـــايـــعــيـق عــودة
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وتـوفير احلـماية الـدوليه) ونوهت عن ان
(ســنـجـار مــحـررة االن ولـكن اليــسـتـطـيع
الالجئ العودة إلى ديارهم السباب عدة
ـدمــرة والـتـعـويـضـات ـنـازل ا اهــمـهـا  ا
مـتوقـفة وعـراقيل كـثيـرة).وقال الـبيان ان
ـؤتـمـر إصـدر الـتـقـريـر اخلـتـامي الـذي (ا
تــضـمـن ١٣ فـقــرة تـضــمـنـت انـشــاء بـنك
تــنــمــوي يـــعــنى بــالــبــيــئه واالقــتــصــاد
ــشــاريـع الــتى تــعــنى األخـــضــر ودعم ا
بـحماية البيئه واستـخدام الطاقة البديلة
والــعـمل عــلى إنــشـاء مــحـطــات لـتــولـيـد
الــطـاقــة الـبـديــلـة وادراج الــتـكــنـلــوجـيـا
الـرقـميـة واالونالين والذكـاء االصطـناعي
كــحـلـول اقـتـصـاديه لــلـدول األكـثـر تـاثـرا
ـنـاخ وتــكـوين هـيـكل وتــضـررا بـتـغــيـر ا
دولي مدني رقابي لتنظم حماية البيئة).
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ـوهـوبــ في مـيـســان بـأن احـد طـالبـهـا حــصل عـلى درجـة أعــلـنت مـدرســة ا
ـواد الـعـلـمـيـة األربـعـة(الـكـيـمـياء ـوهـبـيـة في مـسـابـقـة دولـيـة بـاخـتبـارة بـا ا

واالحياء والفيزياء والرياضيات (.
ـدرس ناصـر النـوري لـ(الـزمان)  ان (الـطـالب حسـ هـيثم عـبد راضي وقـال ا
ـوهـوبـ في  مـيــسـان نـال شـرف تـمـثـيـل  الـعـراق في مـسـابـقـة من مــدرسـة ا
ملكة سابقة الدولية التي جرت في ا ركز األول في ا وهوب وحصل على ا ا

العربية  السعودية ).
سـابـقة وهـبـة االستـثـنائـيـة في ا مـبـينـا أن (عـبد راضي  حـصل عـلى درجـة ا
درسة اعربت عن سعادتها بهذا التي   شارك فيها مئات الطلبة من عدة دول ا
ـيـسـاني  وهـذا االجناز يـعـتـبـر نـصرا االجنـاز الـعـلـمي الـذي حـققـة الـطـالب ا

للعراق بصورة عامة وميسان خاصة ).
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اعلن وزير ). الى ذلك  وطـنا الهله جمـيعاً
اخلــارجـيــة اإليـراني حــسـ أمــيـر عــبـد
أن الــتــوصـل إلى اتــفــاق في الــلـــهــيــان 
مـفاوضات فـيينـا إلحياء االتـفاق النووي
اإليـراني لعام  2015بـ بالده و القوى

الـكـبـرى بات وشـيـكا.وقـال عـبـد اللـهـيان
خـالل اتـصــال هــاتــفي مع األمــ الــعـام
ـتـحدة أنـطونـيـو غوتـيريش (لـقد لأل ا
اقـــتــربــنــا مـن الــتــوصل إلـى اتــفــاق في

مفاوضات فيينا). 
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بـارك وسيـصومه شـابات وشـباب هـذه األمة. بـعد بـضعـة أيـام سيـحل شهـر رمضـان ا
إلى هؤالء أتـوجه بطـرح الـسؤال اآلتى: مـا الذى يـجب أن يشـغل بالك ويـتكـرر يومـيا فى

ذهنك إبان هذا الشهر?
سـيـقـول لك الـبـعض بـأن الـهـدف الـرئـيـسى من وراء الـصـيـام هـو تـذكـيـرك بـآالم اجلـوع
ستقبل واحلرمان التى يـواجهها الفـقراء وذلك من أجل أن تساعدهم فى احلـاضر وا
عنوية لـلتخفيف من آثـار الفقر أو اخلروج من جـحيمه. وستفعل ـادية وا بشتى الطرق ا
وضوع ذلك فى سبيل التـقرب من الله العـلى القدير واحلصـول على رضاه. وبالـتالى فا
كله يختـصر فى رياضة روحية تطهر وتزكى النفس.ال إشكال مع ذلك الفهم فهو شرعى
ونبيل ومن مقاصـد اإلسالم الثابتة. لكنى أعتقد أن من مـسئولية الوالدين وهما يدعوان
بـناتـهـمـا وأوالدهـمـا لـلـقـيام بـذلك الـواجب الـديـنى أن يـدعـيـا أيـضـا إلى اسـتـعـمال ذلك
ـقـاصـد اإلسالمـيــة األخـرى الـتى ال تـدور فـقط حـول الـذات ذات الـشـهـر لـلـتـفــكـر فى ا
ــا الـتى تـمس حـيــاة كل اجملـتـمع وكل الـصـائم وحــول اجلـزء الـفـقـيــر من اجملـتـمع وإ
أفراده طيلـة العام. ذلك أن الصفاء الـروحى خالل هذا الشهر سـيهيئ فى نفس الصائم
رتـبـطة بـالواقع ـقـاصد اإلسالمـيـة ا قـابـليـة أكـبر وأعـمق للـتـفكـر فى مـعانى وتـفـعيالت ا
باشر وبـحركة احلياة اإلنـسانية وتعقـيداتها وجتلـياتها فى العالقـات اجملتمعية الـيومى ا
قاصد مـقصد العدالـة معبر عنه بـتعابير بكل صـنوفها ومسـتوياتهـا.فى قمة قائمـة تلك ا
ـبثـوث فى كل جوانب رسـالة ـقصـد الرائع ا ـيزان. بـدون حتقق ذلك ا احلق والـقسط وا
الوحى الـربانـية سيـظل الوجـود اإلسالمى الربـانى فى عالم الـبشر غـير مـكتـمل حتى لو
ـسـلـمـون الـعـام كـله دون انـقـطـاع.وهـذا يـنـطـبـق علـى قـراءة الـقـرآن الـكـر أثـناء صام ا
قـاصد الـكبـرى فإنـها سـتكون رمـضان. فـإذا كان قـراءة سطـحيـة دون تفـكر يـومى فى ا
مل.قول الله العلى العظيم »إن الله يأمر قراءة ال تختلف عن الترديد الببغائى األجوف ا
بـالـعـدل واإلحـســان وإيـتـاء ذى الـقـربى «وقـوله »وإذا حـكـمـتم بـ الـنـاس أن حتـكـمـوا
ون وقـوله »كـونوا قـوامـ لله بـالـعدل «وقـوله »وال حتـسـ الله غـافال عـمـا يعـمل الـظـا
يـزان بـالـقسط.. شـهداء بـالـقسط.. اعـدلـوا هو أقـرب لـلتـقوى «وقـوله »وأوفـوا الـكـيل وا
وإذا قـلتم فـاعدلوا «وقـول الرسول (اتـقوا الـظلم فإن الـظلم ظـلمـات يوم القـيامة ..«تلك
ـقصـد وفـضـيلـة الـعـدل فى اإلسالم وفى حـياة األقـوال كـلـها تـشـيـر إلى مـكانـة خـاصـة 
البشر وواقـعهم.من هنا جتلى العدل فى كل مـا شرعه اإلسالم فى اجلوانب االقتصادية
والـسيـاسيـة واالجتـماعـية بل وحـتى العـباديـة. وعنـدما شـرع هذا الـدين القـصاص فـقد
أراد به حتـقـيـق الـعـدل مع الـردع فى آنٍ واحـد.مـا يـجـب أن يـتـعـود الـشـبـاب والـشـابـات
النظـر فيه إبـان اخللـوات الروحيـة الرمـضانيـة هو ظـاهرة سـقوط العـرب عبـر القرون عن
ـقاصـد الـقيـميـة واألخالقـية والـفضـائل الـتى نادى بـها اإلسالم االرتـفاع إلى مـسـتوى ا
وأن يجـعـلـوا هـذا الـشـهـر وقت جتـيـيش لـلـمـشاعـر واإلرادة اجلـمـعـيـة لـتـصـحـيح مـسار
ا جعل تـاريخ أمتهم تاريخ تسلط وظلم فـجع الذى وصلت إليه قيمـة العدالة  صير ا ا

قصد الربانى العظيم. مناقض وناسف لذلك ا
بـاركة والتـبريـر التى صدرت عن ـسيـرة التسـلطـية هى تعـابيـر ا كان أسوأ مـا فى تلك ا
بعض رجال الدين واألدب والـشعر من مثل قـول أحد شعراء العـصر العبـاسى مخاطبا
أحـد حكامها: »ما شئت ال مـا شاءت األقدار فـاحكم فأنت الواحـد القهار «أو من مثل
القاعدة الـفقهيـة عند البـعض بعدم جواز اخلروج عـلى احلاكم الظالم

اتقاء للفتنة.
إذا كـان الـصـيـام واجـبـا مـقـدسـا فـإن االلـتـزام بـقـيم وفـضـائل
ــبـثـوثـة فـى كل سـور الـقـرآن ـقــاصـد اإلسالمـيــة الـكـبـرى ا ا

قدسة. الكر هى األخرى من الواجبات ا
{ مفكر عربى 

 Àb(« كلمات على ضفاف
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اشرف مـحافظ ذي قـار الدكـتور
مـحـمـد هـادي الـغـزي شـخـصـيـا
عــلى عــمــلــيـات فــحص جــرحى
االحــتــجــاجــات في الــنــاصــريـة
على يد جلنة من وزارة الصحة
 كان قـد اصطحـبها بـنفسه من

بغداد الى الناصرية .
ووجه الـغزي  بـاجـراء الـفحص
ومـقــابــلـة اجلــرحى في مــكــتـبه
حيث  استـقبال الـعشرات من
اجلــرحى واخـضــعــوا جـمــيــعـا
لـلفـحص الـطبي عـلى يـد رئيس
الـلجـنـة واعضـائـها من االطـباء
. الـــتـي تـــراســـهـــا اخملـــتــــصـــ
رئيس قسم االستقدام واالخالء
في وزارة الــــــصـــــحـــــة ريـــــاض

الرديـني وضمت في عـضويـتها
عــددا من االطـبـاء االخــتـصـاص
فـي مـخـتـلف احلـاالت الـطـبـيـة 
وهـي تــعـــمـل عــلـى تـــشــخـــيص
احلـاالت احلــرجـة لــنــقـلــهـا الى

خارج البالد لتلقي العالج .
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وســـبق لــلــغـــزي ان قــدم طــلــبــا
لـــرئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
الــــــكـــــاظـــــمـي لـــــعـالج جـــــرحى
االحـــــتـــــجـــــاجـــــات مـن ابـــــنــــاء
احملـــــافـــــظـــــة بـــــشـــــكـل عـــــاجل
واســــتـــــثــــنــــاءً مـن الــــضــــوابط
واالجــراءات الـروتـيــنـيـة  وهـو
مــــــا اســـــــتــــــجــــــاب لـه واوصى
بــــتـــــكــــلــــيـف جلــــنــــة من وزارة
الــصـــحــة لــزيـــارة الــنـــاصــريــة

لف . من جهة اخرى ومتابعـة ا
نـفذت مـفارز مـديـرية شـرطة ذي
ـــارســـة أمـــنــيـــة لـــفــرض قــار 
الــــــقـــــانــــــون وبــــــسط األمـن في
ـراكــز الـتــابـعـة الـســيـطــرات وا
للمديرية  لتنفيذ اوامر القبض
بــحق مــطــلــوبــ  اسـفــرت عن
الـقـبض على عـدد من اخملـالـف
ـــطـــلـــوبــــ بـــاالضـــافـــة الى وا

دراجات نارية .
وقـال مـصـدر في شـرطـة ذي قار
ان (شـــرطـــة احملـــافــظـــة نـــفــذت
ــــارســـة أمــــنـــيــــة في عــــمـــوم
احملـافـظـة لـتــنـفـيـذ اوامـر الـقـاء
القـبض وضـبط اخملالـف خالل
ــاضــيــة  ومـنع الـ 24 سـاعــة ا
رَكـن الـــعــــجالت عــــلى جــــانـــبي

ظــهـر يـوم االربـعـاء  الـتـاسع من شـهـر
آذار 2022 كنت احط الـرحال في مـطار
دمــــــشـق. ضــــــمـن مــــــجــــــمــــــوعــــــة من

الشخصيات
االدبــيــة والــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة.
انــتــظــمت حتـت عــنــوان ( وفــد رابــطـة
اجملــالس الــبــغــداديــة الــثــقــافــيـة ) . ال
اعـرف تـسـلـسل هذه الـزيـارة في قـائـمة
زيـاراتـي لـسـوريـا. فـقـد زرت هـذا الـبـلد
اجملــاور لـلـعـراق مــرات عـديـدة. وكـانت
اول زيــارة في نـــهــايــة عــام 2003. اي
بـعـد احــتالل الـعـراق بــاشـهـر  . ضـمن
وفد كبير : اعالمي وثقافي واجتماعي.
وتــكـررت الـزيـارات. واكـثـرهـا الغـراض

العمل
ـــكــتــبي والــنـــشــر. وفي الــســنــوات : ا
  2006 2009  اقــمت بـشــكل دائم في
سـوريـا. اخـتـرت مـنـطـقـة الـهـامـة ودمر
لــغــرض االقــامــة. ونــهــايــة عــام 2009
انــهـــيت االقـــامـــة الــدائـــمـــة  ورجــعت
للعراق . لكنني عدت لزيارة سوريا ب
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ح واخر.  وانـقطعتُ كلـيا عن سوريا
في ســنـوات احلــرب عـلــيــهـا. وتــابـعت
اخـبـار االحـداث الـدامـيـة ألـتي انـدلـعت
على ارض سـوريا. احـداث أشعل فـتيل
نـارهـا االرهاب ومن دعـمه من امـريـكان

وصهاينة في الدرجة االولى.
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وح اعلنت رابطة اجملالس البغدادية
الــثـقـافـيــة عـزمـهــا عـلى تـنــظـيم سـفـرة
ثقـافية سيـاحية الى سـوريا  كنت اول
ـشــاركـ . وهـكـذا كـان .. ـرحـبـ وا ا
صـــبــــاح االربـــعـــاء  الـــتـــاسع من اذار
اجلــاري  كــنت في طــائــرة حــمــلـت مـا
يــزيــد عـلـى مـائــتي راكـب  ضـمـن وفـد
ثــقــافي كــبــيــر مــتــوجـهــا الى دمــشق.
وطـوال الـطـريق  الذي اسـتـغـرق سـاعة
وربع الـسـاعـة  كـان الــذهن يـسـبـقـني.
وتتوالى الـتساؤالت.. كـيف هو الداخل
الـسـوري ?. مـاهـو اثـر الـعـقـوبـات وهل
امـكن الـتـغـلب عـلـيـهـا وكيـف ?.الوضع
ـعــاشـيـة لـلـنـاس ?.. االمـني.. احلـيـاة  

اسـئـلة عـديدة.. واجـوبـة كانـت غائـبة .

لكني كنت مصرا عـلى احلصول عليها.
وحـ هـبـطنـا في مـطـار دمـشق  كانت
ـطـار الحـظـة االولى ان احلـركـة في ا ا
كانت قـليـلة. بضـعة طـائرات تتـصدرها
الـــســوريـــة . مع اني ســـمـــعت نــداءات
تـخص الـتـوجه الى الـطـائـرة الـقـطـريـة
ــتــوجــهــة الى الــدوحــة واالمــاراتــيــة ا
ـطـار نظـيف واحلـركـة فـيه تتم ودبي. ا
ـطـار تـوجـهـنـا الى انـسـيـابـيـة . ومن ا
حي الـــســــيـــدة زيـــنـب  حـــيث حـــددت
الـشركـة الـسيـاحيـة اقـامتـنا هـناك. ولم
انع بذلك. رغم ان محل اقامـتنا بعيد

ديـنة . لـكنه قـريب من مرقد عن مركـز ا
الــســيــدة زيــنب ( ع ) . مــررنــا بــنــقـاط
سـيــطـرة امــنــيـة قــلـيــلــة لـكن احلــركـة

طبيعية وتتم بانسيابية ملموسة.
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صــبـاح الــيـوم الــتـالي تــوجـهــنـا نــحـو
منطقـة باب توما  حيث قـاعة (جلنار)
دينة .هناك أقيم ليس بعيدا عن مركز ا
مهرجان ثقافي  تالق فيه الشعر. صدح
ــتــحــدثــون الــعــراقــيــون الــشــعــراء وا
الحظ ان (الـــشــاعــر والــســـوريــون. وا
ـهـرجـان بـشـكل الـسـوري )  غـاب عن ا
ـشــهـد شــبه كــامل. بـيــنــمـا تــصــدرت ا

u‰∫ باخرة تصل ميناء البصرة Ë

أخــــضــــر واحــــداً مـن جــــوامــــيس
عـائـلته الـتي ال تـزيـد عن عـشرة من
احلـظــيـرة فـيـمـا يـقف كـرار بـثـوبه
األبيض بانـتظار مـعاينـة احليوان.
يـفــحص الـطـبـيب الـشـاب نـبـضـات
قــلب احلــيــوان مــربــتـاً عــلـى فـروه
األســود. يـدخل احلــظـيــرة ويـعـاين
ــاشـيـة األخـرى بـانــتـبـاه قـبل أن ا
يـصـعد الـقـارب من جـديد مـتـوجـهاً

نحو منزل آخر.
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ربي اجلـواميس صباح وبالنـسبة 
بادرة الـعديد من ثامر تـنقذ هـذه ا
هــــذه احلــــيــــوانـــات الــــثــــمــــيــــنـــة
نطقة واألساسية بالنسبة لسكان ا
الــذين يــســتــفـيــدون من حــلــيــبــهـا
ويـصـنـعـون مـنه األجـبـان والـقـيـمر
الـتــقـلــيـدي.ويــروي لـفــرانس بـرس
لـكون األموال "هنـاك أشخـاص ال 
ولــــديــــهم جــــامــــوس أو اثــــنـــان ال
يـعـرفون كـيف يـتـدبـرون عالجـها ال
ــال. تـبــقى اجلــوامـيس ــلــكـون ا
مــــريـــــضــــة لــــيــــومــــ أو ثالث ثمّ
تـنـفق".رغم كـونهـا مـنـطقـة حـيـوية
وشـــــكّـــــلـت مـــــهـــــد ظــــــهـــــور أولى
احلــضــارات اإلنــســانــيــة لــكــنــهــا
معرضـة للجـفاف والتـلوث بسبب
نـاخي وسكانـها مهددون التغـير ا
بالنـزوح كما أن اجلفـاف يهدّد تلك
احلــيــوانــات األســاســيــة لــلــنــظــام
ـياه أهمية لف ا البيئي فـيها.بات 
كـبـرى في الـعـراق ال سـيـمـا بـسـبب
ـتـكرر نـاخي واجلـفـاف ا الـتـغـيـر ا
لفات جيوسياسية وارتباط األمر 

مـتعـلـقة بـتقـاسم مـياه نـهري دجـلة
والـــفــرات خـــصـــوصــاً مـع تــركـــيــا
وسوريـا وإيران.مع تـراجع األمطار
واجلـــفـــاف بـــات الــعـــراق الـــبـــلــد
"اخلـامس فـي الـعـالم" األكـثـر تـأثـراً
ـناخي كـما أعـلنت وزارة بالـتغـير ا
الـــبـــيــــئـــة الـــعـــراقــــيـــة في اآلونـــة
األخيـرة.وفي آب/أغسـطس حذرت
نظمات غير احلكومية العديد من ا
مـن أن ســــبــــعــــة ماليــــ شــــخص
ياه بسبب مهددون باحلرمان من ا
عدم قدرتهم الوصول إلى األنهر أو

{ اجلــبـايش  (أ ف ب) - قــد يـبـدو
كـقـارب أبـيض بـسـيط يـجـول مـيـاه
أهـوار اجلـبـايش  لكـنه فـي الواقع
إســعـاف مــخـصص لــعالج حـيـوان
اجلاموس الـذي يعتـمد علـيه سكان
ـنـطـقـة بـشـكل كـبـيـر ويشـكّل هـذه ا
ــركب عــصـــبــهــا احلــيـــوي.يــبــدأ ا
الـصـغــيـر رحـلــته من مـركــز قـضـاء
اجلبايش في مـحافظـة ذي قار على
ظهـر شاحـنة ثمّ حتـمله رافـعة إلى
ــيـاه الــزرقـاء وسط ــيــاه.يـقــطع ا ا
القصب عـلى متنه فـريق من أربعة
ـــنـــاخ أشــــخـــاص من مـــنــــظـــمـــة ا
األخـضر الـعـراقيـة بيـنـهم الطـبيب
الــــــبـــــيــــــطـــــري كــــــرار ابـــــراهــــــيم
هــنــدي.الــوجــهــة: بـيــوت الــقــصب
ياه التي يقطنها نصوبة حول ا ا
مـــربـــو اجلـــوامـــيس وتـــســـمّى في

وروث الشعبي "اجلبيشة". ا
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قارب اإلسعاف هذا جزء من مبادرة
انـطـلـقت في 18 آذار/مـارس تـقـوم
نـظـمة مع مـنـظمـة بـيطـريون بـهـا ا
ــعـــايــنــة بـال حــدود الـــفــرنـــســيـــة 
نـاطق النائية اجلواميس في تلك ا
الـتي يـعـتــمـد سـكـانــهـا عـلى صـيـد
الــــســـمـك وتـــربــــيـــة اجلــــوامـــيس
ويــسـتــخـدمــون قـوارب بـدائــيـة من
اخلـشـب والـقــصب لــلــتــنـقـل.يـصل
قــارب اإلســعـاف إلى عــمق مــنـاطق
أهـــوار اجلـــبــــايش كـــمـــا يـــشـــرح
نظمـون التي تضمّ نحو 30 ألف ا
جامـوس وب 5 إلى مـئـة كـمـعـدّل
لــكـلّ مــزارع. واألهـــوار عـــبــارة عن

سهل رسوبي منخـفض تتجمّع فيه
ياه غرب نهر دجلة واردة ضمن ا
ي لـلـيـونـسـكو الئـحـة الـتـراث الـعـا
كمـحـمـيـة طـبـيـعيـة دولـيـة وتـعـتـبر
كذلك مـنطقـة سياحـية.يقـول مختار
ــديــر الـتــنـفــيـذي مــحـمــد سـعــيـد ا
ـنـاخ األخضـر إن "الـغـاية ـنـظمـة ا
هي أن يــصل الــقـــارب يــومــيــاً إلى
ـــســـافــات الـــبـــعـــيــدة .. اذا هـــذه ا
مرضت هذه احليوانات ال يستطيع
مـربي اجلــامــوس أن يــنـقــلــهـا إلى
ــديـــنــة وال يــســـتــطــيع أن مــركـــز ا

يشخص بشكل صحيح".
ربي اجلواميس نظمون  ويشرح ا
الكهل الذي وقف قرب بيته مرتدياً
عـبـاءة تـقـلـيـديـة وكـوفـيـة ومـتـكـئاً
على عصـاه كيف سيوفّـر عليه هذا
الــــقـــارب عـــنـــاء الــــطـــريق الـــوعـــر
ـــعـــاجلـــة ـــســـافـــات واألمـــوال  وا
ـــتـــوفـــرة حــــيـــوانـــاته واألرقــــام ا
لــلـتـواصل مـعـهم.اخلـدمـة مـجـانـيـة
كـمـا يـشـرح الـطـبـيب كـرار ابراهـيم
زارع هـندي مـضيـفـاً أنه ما عـلى ا
سوى شراء الـدواء.ويروي لفرانس
بـــرس "اإلســعـــاف الــبـــيـــطــري هي
مـاثـلة ـبادرة األولى والـوحـيـدة ا ا
في أهـوار العـراق ... تـقـوم بتـقـليل
مــســـافــات بـــ مــربـي اجلــامــوس
وجودين في وسط أهـوار العراق ا
ـــــدنـي واألطــــــبـــــاء واجملـــــتــــــمـع ا
ـــوجــــودين فـي مــــركـــز مــــديــــنـــة ا

اجلبايش".
ويـــخـــرج راعٍ شـــاب ارتـــدى ثـــوبــاً
تـقـلـيـديـاً أسـود ولفّ عـنـقه بـوشاح

بــســبب اجلــفــاف.وأصــبح جــفــاف
األنــهـر واألهــوار واضـحــاً بـالــعـ
اجملردة ويـتـسارع بـشكل مـطّرد في
بــلــد شــهــد مــنـذ 40 عــامــاً حــروبـاً
وأزمــات مــتــتــالــيــة أضــرّت بــشـدّة
بـالــبـنى الــتـحــتـيــة فـبــات الـعـراق
يفتقر الى مقومات التأقلم مع مناخ
ال يــنـفـكّ يــزداد قــسـاوة. وبــحــسب
ـئـة من ـتـحـدّة فـإنّ 3,5 بـا األ ا
األراضي الـزراعيـة في الـعـراق فقط
مـزوّدة بــأنــظـمــة ري.ومــا يـخــشـاه
مــربـي اجلــوامـيـس صــبــاح ازديـاد

ـيـاه هـذه ـيـاه. ويـقـول "ا مـلـوحـة ا
إذا بقـيت كذلك ستـزيد الـضرر على
احلـيوانـات حـتى القـويـة ستـموت.
ـــاحلــة تـــزيــد أمـــراضــهــا ـــيــاه ا ا
كــثــيــراً".ويــقــول عــمــر الــشـيــخــلي
ــديـر اخملــتص بــعـلــوم األحــيـاء وا
ـنـاخ األخـضـر إن ـنـظــمـة ا الــفـني 
يـاه التي "التـلوث يـضرب نـوعيـة ا
تــــصــــبح غــــيــــر صــــاحلــــة لــــهـــذه
احلــــيـــوانـــات ... ويـــضــــرّ بـــنـــمـــو
الـنـبـاتـات الـطـبـيـعيـة الـتـي تـعـتـبر

أعالفاً طبيعية للجاموس أيضاً".

ÁUO∫ قارب اإلسعاف الذي يجول به الطبيب البيطري كرار ابراهيم هندي في مياه أهوار اجلبايش
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 …UGD « lMB  »uFA «
في روايـة مـن األدب الـروسي  أن سـيــد أراد اخـتـبــار خـادمــته ومـدى طـاعــتـهـا له 
وخضوعها ألوامـره  استدعاها في نهاية الشهر ليسلمها مرتبها الشهري  فسألها
تـفق عليه  ولكن يخصم كم لك عندي  فـأجابت مائة دوالر  فقـال لها هذا الراتب ا
مـنه يومـان غياب  فـردت اخلادمـة ولكني لـم أتغيب  فـقال الـسيد بـنبـرة زعل وعتاب
ولـكن عـنـدي مـقـيـد أنك تـغـيـبـتي يـومـان  فـهل أنـا اكـذب أم اريـد سـرقـتك ? فـبـادرت
اخلادمـة عـلى خجل بـاالعـتذار  واسـتئـنف الـسيـد حـديثه  وعـليـك خصم ثالثـة أيام
ثمن الصـحون التي تسـببتي في كـسرها  فردت اخلـادمة ولكن سـيدي لم أكسر أي
صحن  فبـدت عالمات الغضب على السيد فـصرخ في وجهها وهل أنا اكذب عليك
قامك  وبدأ الدمع أو اريد سرقـتك ? فردت اخلادمة عفواً سيـدي لم اقصد اإلساءة 
ـلئ إحـدى عيـنـيهـا دون أن يـنهـمـر على خـدهـا  واستـئـنف السـيـد حديـثه  وعـليك
خـصم ثالثة أيـام ثمن الـطعـام الذي تسـببـتي بافـساده اثـناء الـطهي  فـردت اخلادمة
ـلئ عـينـهـا األخرى ودون أن ولـكن سيـدي لم أتـسبب بـإفـسـاد الطـعـام وراح الدمع 
يـنــهــمـر عــلى خــدهــا  حـيث حــرصت عــلى حــفـظـه بـ مــقــلـتــيــهـا  وبــدا الــغـضب
واضحاًعلى السيد الذي صاح  يبدو أنك تتقصدين تكذيبي  فبدا االرتباك واضحاً
على اخلادمة وهي تـعصر افكـارها لتنتـقي أشد الكلـمات تعبيـراً عن أسفها  ثم قال
نـزل  أربعـة  أيام قـبل وقت االنصراف  الـسيـد وعلـيك خصم يـومان عن مغـادرتك ا
نزل قبل انتهاء وقتل العمل  وبعد استئذانك فقالت اخلادمة ولكن سيدي لم أغادر ا
 فراح الدمع يـسيل على خديهـا  غالباً ارادتهـا وحرصها على كـتمه  بعد أن أطلق
السيـد صرخة مدويـة  وأخيرا اخرج الـسيد من جـيبه عشرة دوالرات وقـال لها هذا
ما لديك عـندي  فأخذت العـشرة دوالرات وقبلت يـد السيد  وأستـئذنت باالنصراف
ـاذا قبـلتـي بالعـشرة دوالرات ولـك عنـدي مائة  فـقال لـها السـيد قـبل أن تـنصرف  
نطق أنـني على صواب وسـيدي عـلى خطأ  فـتيقن دوالر  فردت اخلادمـة من غيـر ا
الـسـيــد أن الـطـغــاة ال يـولـدون وفـيــهم بـذرة الــطـغـيــان  لـكن الـشــعـوب مـصــنـعـهم 
والطاعات الـعمياء مرتكزهم  والذلة أطمأنانهم  فما استبد حاكم وراءه شعب حي 
ومـا استـقام حـكم ووراءه شعب أبيّ  فـكيـفمـا يكـون الشعب يـولى علـيه . نُصّب أول
حـكام الـعـراق وهو قـادم من وراء احلـدود  أجنـبي غـير عـراقي  فـكنت الـسـدة حلم
عـنده  واعـتالئـها ضـرب خيـل  وقدر له أن يُـنـصّب ملـكـاً على األسـيـاد  فقـدم وهو
يـتـطـلع لـرضـا شـعب جـبـار ووطن حـر  فـمـا كـان لـلـمـسـتورد اال الـسـعي لـكـسب ود
الـقادم األجنـبي  فراحت الـوشايـة تطـفو  والـنفاق يـتفـشى  والتـزلف يعـلو صوته 
واجلميع يـقف وجالً أمام من قبـل احلكم  واعتـلى السدة وتـنزل عن سمـوه  فتمكن
األجـنبـي من أبن الـوطن  وعـلى مـدى نصف قـرن من الـزمـان سـاد حـكم الـعـسـكر 
غـلوب على أمره يـتذكر الـزمن اجلميل  الزمن الـذي عاش فيه جل الـعراقي فراح ا
بـؤس وفـقر ومـرض ونقص في اخلـيرات  ويـحـدثونك عن الـزمن اجلمـيل !!!!!! وقُدر
حلكم الظـالم أن يزول على يـد الظالم األجـنبي  وتسـلم مظلوم االمـس القريب احلكم
 فراح الشـعب ينادي بنصرة من قاوم وقارع وتصدى وقاتل الظالم وأعوانه  وليس
ـظلوم شيمة في ذلك ضير  فـاإلنصاف جميل  والـعرفان بالفـضل سمو  ونصرة ا
طـالـبة بـتـعـويض الظـالمات رفـعـة  لكن الـتـألـيه محـرم  والـطـاعة دون وجه حق  وا
هـوان نفس  وخـلق الطغـاة محـضور  والسـكوت عـلى الظلم ظـلم بذاته  فـقد سكت
الـشعـب على األجـنبي  فـصـار أجنـبي والوافـد وريث عـرش شرعي  وهـتف وصفق
ونصـر وناصـر الـشعب حـكم العـسـكر  فـتحـول العـسكـر سـجان والـشعب سـج 
ن عاش حياته وراح الوطن فـريسة اجلاهل واألمي ومحروم اجلاه وفاقد التاريخ  
متـسكـعـاً  فحـوله اخلاضع سـيداً مـطاعـاً ال يُـثنّى أمـره  وال يُنـقاش تـوجيه  طـاعته
لك ومسـلوب احلكم  واجـبة  وعصـيانه مـوجباً لـلموت . واعـتلى العـرش مُغتَـصب ا

الذي جال األوطان باحثاً عن وطن سليب  وحكم مغصوب 
وعدالة مـغيبة  حامالً ظالمته  رافعـاً كفنه  فاضحاً ظلم
 مغـادراً وطن  وب لطف إالهي  وعناية ربانية  وجهد
ـــظــلـــوم ســـدة احلــكم  وطـــني  ودعم دولـي  يــعـــتـــلي ا
فيوئـلهه الشعب  ويرهـبنه االتباع  وينـحني له من يعتقد
بعدالـته  فيعود الشعب مظلـوماً واحلاكم مستبداً  نعيب

زماننا والعيب فينا ........ وما لزماننا عيب سوانا  
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أربيل

سيـقـولون لك ان مـدة رئـاسته لـلـحكـومـة كانت اقـصـر من ان يفـكـر ولو بـوضع حـجر
شـفى أو مسـتوصف وان االحـتالل و القـاعدة أكال وقـته في بسط الـتفاوض أساس 
واألمن لـكن احملـصـلة ان إيـاد عالوي ومن مـثـله و احلـواشي ال حـيرة عـنـدهم سـاعة
انـية مـاكان عـندها وقت لـتسـتدعي وزراء الـصحة العـالج سفرا وكـلفـة وقائـمته البـر
من اجل تـقد خـدمات طبـية تـليق بـالنـاس ولو من بـاب الدعـاية حـتى يتـمكن الـطبيب

عالوي من عالج نفسه في بلد رواتبه ال في بلد جنسيته اللبنانية أو البريطانية.
استـمـعتم بـرئـيس وزراء اسبق أو غـيـر اسبق يـفكـر بـعمل من اجل مـشـفى للـناس أو

لنفسه داخل العراق? 
الـــــعالج فـي اخلــــارج واألوالد و امــــهـم وكــــنــــاتــــهـم في اخلــــارج

واألصهـار في اخلارج و التـعليم في اخلـارج و األموال التي
جـرى نـهبـهـا في اخلارج و الـداخل مـشروط الـبـقاء سـكـنا
فـخــمـا و أســطـول مــصــفـحــات و حـرس و مــخـصــصـات
ــنــوعــة و لـلــنــاس الــتـراب و ضــخــمـة ال مــقــطــوعـة و ال 

وللشعب احلجر.
اعنده فلوس يطبه طوب. سالمات أبو سارة. ا
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ـصادر األدبـية تـنطـوي على دالالت هـناك بـعض احلكـايـات التي تـسربت الى بـعض ا

مهمة
 وتسليط األضواء عليها ال يخلو من فوائد جمة .
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ومن تـلك احلـكـايات حـكـايـة أوردهـا الزمـخـشـري في ربـيع االبرار ج 1ص 107جـاء

فيها :
انّ عشرة فتيان اجتمعوا في بغداد على اللهو وبعثوا أَحَدَهُم في حاجة 

فرجع وفي يده بطيخة يشمها ويقبلها  فقال :
جئتكم بفائدة :

وَضَعَ (بِشْر احلافي) يَدَه على هذه البطيخة
وضع يده   فاشتريتُها بعشرين درهماً تبركاً 

فأخذها كلُّ واحدٍ منهم يقبلها ويضعها على عَيْنِهِ 
فقال بعضهم :

ما الذي بلّغ (بِشْراً)  ما أرى ?
قالوا :

تقوى الله والعمل الصالح .
قال :

فاني أشهدكم أني تائب الى الله 
واني داخل في طريقةِ بِشْرٍ  فوافقوه على ذلك 

طاف شهادتُهم جميعا دفاعاً عن دينهم . وكانت نهاية ا
وهنا نالحظ :

انّ الـفـتـيـان الــذين اجـتـمـعــوا بـبـغـداد لــلـهـو  لم يـكــونـوا بـعـيـديـن عن إكـبـار الـزهّـاد
اخمللص  وكـانت مشاعـرهم نحوهم حتـفل بالكـثير الكـثير مِنَ االحـترام القريب من
التقـديس واالّ فما معنى شراء بطيخة بـعشرين درهماً ال لشيء االّ الن بِشْرَاً كان قد

وَضَعَ يده عليها ?
ولقـد تنـاوبـوا على تـقبـيل الـبطـيخه وشـمّـها وضـمّهـا ألن يد (بِـشْـر احلافي) كـانت قد

المستها .
وهذا منتهى التقدير والتبجيل ...

وفتيان اللهو اليوم في واد  والزهاد والوّعاظ اخمللصون في وادٍ آخر .
وثمة فجوة كبيرة ب اجلانبيْن 
وهذا التراجع مؤسف للغاية

 ومن هـنا فال يـوفق الذين عـزلـوا أنفـسهم عن الـصاحلـ الى مـا انتـهى اليه الـفتـيان
الذي اجتمعوا على شيء وضم وتقبيل البطيخة التي المستها يَدُ بِشْر احلافي  .

كـانة بـسبب ـهم انَّ واحداً مِنْ اولـئك الـفِتـيان أدرك أن ( بِـشراً ) نـال ما نـال من ا وا
ـقدورهم أنْ يـكونوا سيـرته النـظيـفة الـطاهـرة العـابقـة بشـذا التـقوى والـطاعة لـله  و

مثله  
وهـكذا حتوّل االجـتماع عـلى اللهـو الى اجتمـاع على انتـهاج الطـريق احلافل بـالطاعة
وصـالح االعـمال وكـانت الـشهـادة الـنهـايـة السـعـيدة لـثـلة الـفـتيـان الذيـن سرعـان ما
عـادوا الى رحاب الـطاعة واالسـتقـامة وكمـا عادت تلـك الثلـة الواعيـة من الفـتيان الى

كن لـلمجـاميع الشـبابيـة التي اغواها رحاب الطـاعة واالستقـامة 
ـاثـلـة السيـمـا ونحن في الـشيـطـان أنْ تـنطـلق الى مـبادرة 

شهر الغفران وفي موسم العتق االلهي من النار .
تـد ليشـتمل كل ولـيس االمر مـحصـوراً بالـفتـيان بل هـو 
الالهـ الـذين افـتـرسـهم الـشـيـطـان وصـدّهم عن الـطـاعـة
وَزَيّنَ لــهم الــســيـر في درب الــلــهـو الــذي ال يــقـود االّ الى

الندم واخلسران  .
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اعلـنت وزارة الـتجـارة عن وصول
باخرة محملة باحلنطة االسترالية
مــخـــصــصـــة الغــراض الـــبــطـــاقــة
الـتمـويـنيـة واكـدت وصول بـاخرة
ـقبـلة بـعد اخـرى خالل السـاعات ا
جناح اجراءات الفـحص اخملتبري

ياه االقليمية. التي جرت في ا
وذكر بـيان للـشركة الـعامة لـتجارة
ــوانئ اجلــنــوبــيـة احلــبــوب ان (ا
استـقبـلت باخرة مـحمـلة باحلـنطة
االســتــرالــيــة حلـــســاب الــبــطــاقــة
الـــتــمــويــنـــيــة وضــمن االجــراءات
الـتعـاقـديـة الـعـاجـلـة لـتـأمـ مادة
احلـــــنــــطـــــة وتـــــهــــيـــــئــــة خـــــزين

قبلة).   استراتيجي للمرحلة ا
واشـــار الـــبـــيــــان الى (مـــبـــاشـــرة
ـركـزي واجلـهـات اسـطـول الـنـقل ا
الساندة بنقل حـمولة الباخرة منذ

فجر اجلمعة).
وتـابع حـنـون ان (بـاخـرة مـحـمـلـة
بــكــمــيــة  52 الــفـاً و  500 طن من
احلنطـة االسترالـية حلساب وزارة

ـفــردات الـبـطـاقـة الـتـجــارة دعـمـا 
الــتــمـــويــنــيــة. واكـــد (بــعــد رســو
الـبـاخـرة في الـســاعـة الـثـانـيـة من
فـجـر اليـوم واالنـتهـاء من روسـها
ــركــزي بـــاشــر اســـطــول الـــنــقـل ا
بــالـتــحـمـيـل وفق احملـاور احملـددة
ــركــزيــة ضـــمن خــطـــة الــتــوزيـع ا

قرره من قبل قسم التسويق).  ا
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وبـ الى ان (شـاحـنـات اخـرى من
وزارة الــنـقـل بـاشــرت هي االخـرى
في عـمــلـيـات نــقل وفـور اســتـقـرار
رســو الـبــاخـرة والــعـمل مــسـتــمـر
وبـــــانـــــتــــظـــــار وصـــــول بــــقـــــيــــة
الـــــشـــــاحــــــنـــــات).واشـــــار الى ان
(الــبـاخــرة الـثــانـيــة والــتي حتـمل
ايضا احلنطة االسـترالية ستصل
ــــوانئ اجلـــــنــــوبــــيـــــة وهــــنــــاك ا
اســـتــعـــدادات لــتـــفــريـــغــهـــا حــال
وصــولــهــا بــعــد ســاعــات قــلــيــلــة
لـيـصــبح عـدد احلـمـولــة الـواصـلـة
الى البلد  100الف طن من احلنطة

االسترالية).

مارسة الطريق). واضـاف ان (ا
اسـفــرت عن الـقـاء الـقـبض عـلى
39 مطـلوبـاً وضبط 11 مخـالفاً
في عـمـوم احملــافـظـة بــاالضـافـة
الى ضــبط 31 عـــجــلــة ودراجــة
نــاريـة خملـالــفـتــهـا الـتــعـلــيـمـات

واالجراءات القانونية).
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وبــ ان (اوامــر الــقــبض تــاتي
ـتـابـعـة واشـراف مـبـاشرة من
قــبـل قــائـــد شـــرطــة احملـــافـــظــة
وتنـفيذا ألوامـر وزارة الداخـلية
بـتــطـبـيق الــقـانـون فـيــمـا تـمت
ـتــهــمــ الى اجلــهـات احــالــة ا
اخملـتصـة السـتكـمـال االجراءات
الــقـانـونــيـة تــمـهــيـداً إلحـالــتـهم
لــلــقـــضــاء). واعـــلــنت مـــديــريــة
توزيـع كهـرباء ذي قـار عن ازالة
قـرابـة الـ 800 جتــاوز حـاصــلـة
عـلى الـشـبكـة الـكـهربـائـيـة.وذكر
 مدير التوزيع عبد اجمليد عالء
في بـيان تـابـعته (الـزمان) أمس
ان الــفــرق الـفــنــيَّــة تــمـكَّــنت من
ازالـة 789 حــالــة جتــاوز اثــنـاء
حــــمـالتــــهــــا الــــيــــومــــيــــة خالل
اســـبــــوع.واضـــاف ان (االزالـــة
تـــضـــمـــنت 361 حـــالـــة جتـــاوز
مــــــنــــــزلي و 409 جتــــــاري و 7
جتــاوزات صــنــاعــيــة وزراعــيــة
فـــــــــــــــضــالً عـن تـــــــــــــــوجـــــــــــــــيـه
االنــــــــــــــذارات.ولــــــــــــــفـت الـى ان
احلــمالت تــهــدف الى الــقــضــاء
عـــلى ظـــاهـــرة الـــتـــجـــاوز عـــلى
الـــتــجــاوزات وتـــقــلـــيص نــسب
الــضــائــعــات والــهــدر احلــاصل

على الطاقة).
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قراءة
الفاحتة في
مقبرة الغرباء

حــيث اعــتـلت (الــشــاعـرة الــســوريــة ) 
ــنــصـة اكــثـر مـن شـاعــرة ومــتـحــدثـة ا
ســـوريـــة. ادار هـــذه االصــــــــــبـــوحــة 
باقـتدار الشاعـر العراقي  وجـيه بغداد
 الــــســــيـــد مــــحـــمــــد اجلــــابـــري. وفي
االصبوحة كانت لي كلمة ضمن كلمات
عــديــدة  مــنــهــا كـــلــمــة رئــيس الــوفــد
االديب االديب صـادق جـاسم الـربـيعي.
ـنــاسـبـة الهــدي الـشـاعـرة واغـتــنـمت ا
الـسـوريـة نـرجس عــمـران  نـسـخـة من

كتابي:اجراس الذاكرة.
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محافظ ذي
قار يشرف
علي عالج
اجلرحى
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قـاول والـشركـات من ذوى اخلبـرة واالختـصاص تـدعو دائـرة الشـؤون الهـندسـيـة في ديوان الـوقف السـني / منـطقـة سبـع أبكـار ا
لالشـتراك في مـناقـصة (اعـادة تـأهيل وبـناء جـامع بني داهـر االنبـار / حديـثة) بـكلـفة تـخمـينـية وقـدرها (٦٩٨٫٩٩٥٫٠٠٠) (سـتمـائة
وازنة( االستـثمارية). راج مراجعة القسم وثمانية وتسـعون مليون وتسعمائـة وخمسة وتسعون الف دينار) فـقط محسوبة على ا
ذكورة أعاله لغرض شراء الـعطاءات مقابل مبلغ (٢٥٠٫٠٠٠) (مـائتان وخمسون الف ديـنار) غير قابل للرد مع شاريع في الدائـرة ا ا
صادف ( ٢٠٢٢/٤/٢٧) على أن استالم استمـارة معلومات لطالـبي العطاءات وان آخر موعـد لتقد العطاءات هـو يوم  (االربعاء)  ا
ناقصة أجور نشر اإلعالن علماً أن الدائرة غير ملزمة بينه أدناه ويـتحمل من ترسو عليه ا ستمسكات ا يستصحب طالب العطاء ا
ـناقـصـة. وتوضع ـناقـصـة دون تعـويض مـقدمي الـعـطـاءات ويعـاد ثـمن شراء وثـائق ا بقـبـول أوطأ الـعـطاءات ولـهـا احلق بـإلغـاء ا
هـا في صنـدوق الـعطـاءات لدى سـكرتـيـر اللـجنـة في دائرة الـشـؤون الهـندسـية في الـديـوان (مدرج عـليـها اسم العـطاءات عـند تـقـد

ناقصة و اسم العمل وتاريخ الغلق). الشركة ورقم ا
  www.handasieya.com      وقع االلكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية لالستفسار: زيارة ا

handaseyawaqf@yahoo.com     أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. تـأمـيـنـات أولـيـة بـنـسـبة (٣ %) مـن مبـلغ الـعـطـاء و الـبـالغ ( ٢٠٫٩٦٩٫٨٥٠)  (عـشـرون مـلـيون وتـسـعـمـائـة وتـسـعـة وسـتون الف
ـفوض أو ـديـر ا ـائـة وخـمـسـون دينـار) يـقـدم عـلـى شكـل صك مـصـدق أو خـطـاب ضـمـان مـقـدمـة من قـبل مـقـدم الـعـطـاء أو ا وثـمـا

دة ستة أشهر . ناقصة حصراً على أن يكون خطاب الضمان نافذ  شاركة في ا ؤسس للشركة ا ا
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالى . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

ـقاولـ رقم (١) لسـنة ـقاولـ العـراقيـ نافـذة صادرة من وزارة الـتخـطيط وفق تـعـليـمات تـسجـيل وتصـنيف ا ٣. هـوية تـسجـيل ا
ناقصة. شاركة با ٢٠١٥ وبدرجة وصنف تؤهله ا

ماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية. نجزة او االعمال ا ٤. تقد رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باالعمال ا
قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا

قدم اهـمية بالغة في مفاضلة ٦. يلتزم اجملهز بـتحديد مدة تنفيذ الـعمل مع تقد جدول تقدم العمل (و سيـكون جلدول تقدم العمل ا
العطاءات) .

ـسعـرة و يتم تـدوين أسـعار الـعطاء ٧. عـلى مقـدم العـطاء أن يـوقع استـمارة تـقد الـعطـاء و على كل صـفحـة من جداول الـكمـيات ا
ـداد أو بشكل مطبـوع رقماً وكتابة بـالدينار العـراقي و ال يجوز احلك أو الشطب و كل تـصحيح في األسعـار أو غيرها يجب إعادة با

كتابته رقماً و كتابة و التوقيع إزاءه .
٨. على مقدم العطاء تقد احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر ثالث سنوات على ان تكون رابحة .

٩. على مـقـدم العـطاء تـقد شـهـادة تأسـيس الـشركـة و محـضـر اجتـماعـهـا التـأسيـسي أو قـرار التـأسيس مـصـدق بتـاريخ حديث ال
يتجاوز ٣ اشهر وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.

صارف تقدمة من احد ا الية للشركة ا ١٠. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا
عد من قبل دائرتنا.  ١١. يلتزم مقدم العطاء تقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا

١٢. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .
ـوعـد الـنـهــائي لـتـقـد الـعــطـاء وبـقـيـمـة ــاثل واحـد مـنـجـز خـالل اخـر عـشـر سـنـوات قــبل ا ١٣. عـلى مـقـدم الـعــطـاء تـقـد عـمل 
(٣٤٩٫٤٩٧٫٥٠٠) ثالثـمائة وتـسعة واربعـون مليـون واربعمائـة وسبع وتسـعون الف وخمـسمائة ديـنار) والتي تـمثل (٥٠%) من مبلغ

ناقصة. ا
١٤. عـلى مقـدم العـطـاء توفـيـر السـيولـة الـنقـدية الـبـالغـة (٢٧٩٫٥٩٨٫٠٠٠) (مائـتـان وتسـعة وسـبـعون مـليـون وخـمسـمائـة وثـمانـية

ناقصة عند تقد العطاء. وتسعون الف دينار) والتي تمثل (٤٠%) من مبلغ ا
١٥. عـلى مقدم العـطاء تقد الـعطاء في القـسم الرابع وفق ما ورد في الـوثائق القيـاسية لعـقود االشغال وسـتعتمـد معايير لـلتأهيل

كتوبة بالعطاء بصيغة االعالن. حيث تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق ا
ها في صندوق العطاءات لدى سكـرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان (مدرج عليها ١٦. توضع العطاءات عند تقد

ناقصة واسم العمل). رقم ا
 ١٧. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات أعاله.

صادف (٢٠٢٢/٤/٢٠) .  ١٨ . سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم يوم (االربعاء) ا
مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم التصاميم.
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نطقـة احلصوة /النصر والسالم واستـبدال خط االسبست لقرية الزيدان ١- يسر ديوان محافظـة بغداد اإلعالن عن مشروع (استبدال انـبوب اسبست للخط الناقل حلي الـشهداء وحي السجاد قطر ٢٥٠ ملم /اليوسفية واسـتبدال اخلط الناقل 
شروع وحسب ؤهلـ وذوي اخلبرة واالختصاص تقد عطاءاتـهم لتنفيذ ا صنف ا ـقاول ا وازنـة االستثمارية لسنة٢٠٢١ من تخصـيصات خط الفقر فعلى كافـة  مقدمي العطاءات من الشركات وا /النصـر والسالم) أدناه ضمن مشاريع  ا

الوثائق القياسية .
شروع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا ؤهل والراغب في احلصول على الوثائق اخلاصة با ٢- على مقدمي العطاءات ا

٣- تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

ـارسة مهنه ,هويـة تصنيف مـقاول لالعمال طـلوبة  (شهـادة تأسيس الـشركة مصـدقة من دائرة مـسجل الشركـات في وزارة التجارة ,عقد تأسيس  ,محضـر اجتماع  ,إجازة                                         ظرف يتضـمن متطـلبات التـأهيل ا
فوض  ,تقـد ما يؤيد حـجب البطـاقة التمـوينية  ,كتاب عدم ـدير ا سـتفيدة ,تـقد مستـمسكات ا اثـله مصدقـة من اجلهة ا ـتاز نافذة ,تقـد أعمال  االنشـائية بدرجـة (سابعة)نـافذة صادرة من وزارة الـتخطيط ,هـوية غرفـة جتارة صنف 
تقدمة  ,تقد انعـة صادر من الهيئة العـامة للضرائب نافذ الـصالحية عند تاريخ الغـلق ومعنون إلى محافظه بـغداد نسخة اصلية ,وصل الشراء النـسخة األصلية  ,يـتم التوقيع واخلتم على كافـة صفحات جداول الكميات مـن قبل الشركة ا
وقع االلـكتروني  اخلاص بها   ,يجب إن تكون األرقام مـدونة رقما وكتابـة وان تكون الكتابـة واضحة وخالية من احلك كتبهـا مع أرقام الهواتف وا جدول تقدم عمل  ,تكون مدة نـفاذية العطاء ١٢٠ يوما  ,تقـوم الشركة بتثـبيت عنوان متـكامل 
ناقصة تقد شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس)  ,تلتزم الشركة بتقد األسعار النهائية   ,تقد والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء ) ,على الشركات األجنبية الراغبة باالشتراك با

جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
٣٠٠) (ثالثمائة إلف فوض للشركـة او وكيله إلى العنوان التالي )محـافظة بغداد/ قسم العقود) وبـعد دفع قيمة البيع للوثـائق لقاء مبلغ قدره (٠٠٠ دير ا ـناقصة بعد تقد طلب حتـريري من ا هتم شراء وثائق ا ٤- بإمكان مقدمي الـعطاء ا

دينار عراقي )  غير قابله للرد.
دينـة بغداد يـوم االثن ٢٠٢٢/٤/٢٥ سوف تـرفض العطاءات ٥- يـتم تسلـيم العطاءات / إلى الـعنوان الـتالي محـافظة بغـداد / االستعالمـات االلكترونـية /الطـابق األول   وأخر موعـد لتسلـيم العطـاءات الساعة١٢  ظهـرا  من التوقـيت احمللي 

٢٠٢٢/٤/٢٥   او اليوم الذي يليه ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االثن وعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا ا
نصة االلكـترونية واذا لم يكون خطاب ـقدم داخل ضمن ا ركـزي على ان يكون الضمان ا ـعتمدة لدى البنك ا ٦- يجب إن تتـضمن العطاءات ضمان لـلعطاء على شكل( خطاب ضـمان او صك مصدق او سفتجـة) صادر   من احد مصارف بغداد ا

ركزي وباسم أي من الشركاء . نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا الضمان داخل ضمن ا
شار إليها في القوان واألنظمة  والتعليمات العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧- يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨- أذا صادف موعد غلق ا
ماثلة)  عايير الوثائق القياسية  ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ,اإلعمال ا ستجيبة  ٩- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير ا

 (admin@baghdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني  ١٠- للمعلومات تتم ا
شترك دون النظر إلى الشريك األخر . طلوبة و استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء ا عايير ا  ١١- في حال تقد احد الشركاء ألي من ا

ناقصة أجور النشر واإلعالن.  ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.  ١٣- في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعمال ا

واد الى احملافظة (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). ناقصة مسؤولية جتهيز وايصال ا شترك في ا  ١٤- التتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد ويتحمل ا
ناقصة . طلوبة في شروط ا الية ا عايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية وا ناقص مستجيبة عند تلبيتها  قدمة من ا  ١٥- يتم اعتماد وثيقة االشغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا

طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشترك في ا فاضلة وحسب مقتضيات ا ناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء ا  ١٦- للدائرة احلق في الغاء ا
شروع تقـد خطاب ضمان حسن تـنفيذ بقيـمة ٥% من مبلغ العقـد ويكون جتديد خطـاب الضمان بشكل تـلقائي وحل ورود كتاب انـتفاء احلاجة من قبـلنا ويتم ذكر فقـرة التجديد التلـقائي في سند خطاب  ١٧- عـلى الشركة التي يحـال اليها ا

الضمان.
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ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

١٨ ٠٠٠ ٠٠٠
ثمانية عشر مليون دينار عراقي

التبويب دة/ اليوم ا

١٨٠ يوم

الكلفة

١ ٧٦٠ ٥٢٩ ٠٠٠١ ٧٦٠ ٥٢٩ ٠٠٠
مليار وسبعمائة وستون مليون وخمسمائة
وتسعة وعشرون الف دينار عراقي

ناقصة اسم ا

استبدال انبوب اسبست للخط الناقل حلي الشهداء وحي السجاد قطر ٢٥٠ ملم
نطقة احلصوة /النصر والسالم واستبدال خط /اليوسفية واستبدال اخلط الناقل 

االسبست لقرية الزيدان /النصر والسالم
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رقم : ٢٢٦ في٢٠٢٢/٣/١٥ . إحلاقا بإعالننا ا
ـنـاقـصة رقم (٣٠) خـطـة تنـمـيـة االقـليم ورد سهـواً في ا
عامل و لعام ٢٠٢١ واخلاصـة بإعالن مشروع (جتـهيز ا
االليات الى مديرية مجاري ذي قـار) ان السيولة النقدية
ــائـة وســبــعــون مـلــيــون ديــنـار ٨٧٠)  ثــمــا ٠٠٠ ٠٠٠)
ــنـاقـصـة لـنـهـايـة عـراقي. وعـلـيـه سـيـكـون مـوعـد غـلق ا
صادف٢٠٢٢/٤/٤ السـاعة (١١) ظهـرا من يوم االثنـ ا
ـوعد يوم عـطلة الى جلـنة فتح الـعطاءات وعـند توافق ا
ـوعد اليوم الذي يلي الـعطلة لذا اقتضى رسمية يكون ا

التنويه.
مع التقدير.
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نـكـثـر نحن الـعـراقـيـ تـداول عبـارة (الـلـهمّ اني صـائم)..فـمـاذا تـعني في رمـضـان
سيكولوجيا?

انها تأتي حلظة التحلـيل السيكولوجـي لهذه العبارة الـتي تخص "اللسان" حتديـدا 
يهمّ الصـائم بقول شيء يعـتقد انه سـيبطل صيـامه او ح يكـون في موقف يدفعه
وقد يـغتـابه فعال ويـجد في قـوله (اللهمّ اني الى الـتعـليق كـأن يريد ان يـغتـاب احدا

صائم) تبريرا الغتيابه!.
ان شـيوع عبارة (اللهمّ اني صائم) تكشف لـنا أننا في غير رمضان نكثر فارقة وا
من الـكـذب والنـفـاق والغـيـبة والـنـميـمـة وااللفـاظ الـنابـيـة وعدم الـقـدرة على الـتـحكّم

بغضبنا في تعاملنا مع الناس فنطلق العنان للّسان بقضم سمعة فالنه وفالن!.
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ـزاج في رمـضـان..فـاالحـداث والـفـواجع وما ويـكـاد الـعـراقيـون يـنـفـردون بـتـعـكر ا
عانوه في (18) سنة من خـيبات متـوالية واحبـاطات اتعبت اعصـابهم ولم يعد في
فكـيف اذا كـانت مـعدته حوصـلـة أحدهـم مكـان يـتسع لـهـا حـتى في األيـام العـاديـة

خاوية وريقه ناشفا!
ان مركز الـغضب في اجلهـاز األنفعالي يـكون في أشدّ حـاالته استثارة في وعلمـيا
فـان سمع الصائم كلمـة تستفزه من احدهم فـان مركز الغضب يرسل الى رمضان
اللـسان مـفردات قـد يكـون بيـنهـا (الكـفر) فـيمـنعه بـقوله (الـلهمّ اني صـائم) قبل أن
ينـفلت. ومـعلـومة سـيكـولوجـية تـفيـدكم:ان نرفـزة االعصـاب وضعف الـسيطـرة على
التصرف لـدى بعض الصائم النـاجم عن هذين الوضع الـنفسي والفسلجي
يـرتـبـطـان بـآلـية نـفـسـيـة نـسـميـهـا (الـتـحـويل) ونـعنـي بهـا ان األقـوى (يـفـرّغ قـهره)
بـاالضـعف. فـيــوم كـان يـعـود الـصـائم من الـدوام فـي رمـضـانـات تـمـوز( وهـو شـبه
فـانه ما ان تـفـتحه يـنفـجر بـوجهـها ويـلعن متـفحّم) وتـتأخـر زوجـته في فتح الـباب
اليوم االسـود (العرّفـني بيج..وساعـة السوده الـتزوجتك بـيها...). ويـزداد نرفزة ان
او ان مــديــره قـد وجّه له عــقــوبـة في ذلك وصل بـيــته مــتـأخــرا من شــدة االزدحـام
الـــيــوم..فــعــنـــدهــا (يــا ويل زوجـــته مــنه)..ســـيــفــرغ بــهـــا قــهــر احلــرّ والـــكــهــربــاء

والعقوبة!..وينسى نفسه انه صائم.
اء والكهـرباء وال تعرف ماذا واألم الصائـمة تمارس ايـضا (حتويال) .فاذا انقـطع ا
تطبخ للـفطور فياويل اطفالـها منها..سوف تكـفخ هذا وتصرخ بوجه ذاك وتلعن هي
صـخم!).وفي تصرفـها هذا (حـكمة) ألن اقل احـتكاك بـينهـما قد االخـرى (حظـها ا
يـؤدي الى نـشـوب (حـريق نـفـسي) يـنـجم عـنه مـا يـجـعل األسـرة تـخـسر لـيس فـقط

ودّة ب افرادها بل حتى صيامهم أيضا. ا
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..ان مزاج بعض الصائمـ والصائمات في رمضان وظفـ ونصيـحتنا لألزواج وا
بـفعل انـخفاض مـستويـات السكـر بالدم يـكون (عكـرا نزقـا) وان جهازهم الـعصبي
عتاد وجفاف االعصـاب وتغير ايقاع الساعة البيولـوجية واضطراب برنامج النوم ا
عليه الـدماغ يدفع صاحبه ال اراديا الى ان يـعمل على خفض توتره..اسـهلها عليه
(الـتـحــويل) بـأن يـفــرغ االقـوى قـهــره بـاالضـعف..لــيس فـقط بــ الـزوجـ وافـراد

ؤسسات احلكومية واألهلية. وظف والعامل في ا العائلة..بل وحتى ب ا
الـلهمّ..اني مـكورن! من طريف مـا حصل انـنا استـطلـعنا آآلراء يـوم هاجـمنا كـوفيد
19  بسؤالـنا:(اللهمّ اني صائم..متالزمة العراقي في رمضان ترى ماذا يرددون

برمضان في زمن كورونا?)
اليكم بعض اجاباتهم:

- هم كورونا وهم صيام ..فوت حالي دكتور ال اخرب وياك!
- هم كـورونــا وهم حـجـز مـنـزلي وهـم صـيـام وهم شـغل مـاكــو..لـيش كـلـهن اجـني

سوه!
- طكت روحي..اريد اطلع للمول افطر وي صاحباتي

- كـــوفـــيــد19. صـــيـــر خـــوش ولـــد..لــيـش تـــركض عـــلى اوالد اخلـــايـــبــة وعـــايف
اوالد(الق...)

-  اللهمّ..اني مكورن!
- كنت ادور على عذر حتى افطر..شكرا كورونا.

- كورونا..أصوم وادعي على النهبونا.
وما يـزال احلق معهم في زمن (الـتيار واألطـار) فمنـذ العام  2019اقـترن اخلوف
ـوت..بـكـورونـا واألوجع أنـنـا فـقـدنـا أحـبـة اخـذوا الـفـرح معـهم والـقـلق والـرعب وا
ليـتوحـد فيـروس كورونـا مع فيروس الـفاسـدين الذين قـتلـوا سبعـمئـة شابـا يسوون

شوارب هؤالء أوالد (القح..)..توقف يالساني(اللهمّ أني صائم!).
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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بغداد

تـضمن بـقاء وسـيلـة اتصـاليـة وانهـيار
التي اخـرى.وامامنا احلرب االوكرانية 
ـتـحدة فـاجـأتنـا بـاسـتخـدام الـواليات ا
لـهـا في العـقـوبات واعـتـماد الـتـقنـيات
الــرقـمـيـة كـأدوات لــلـضـغط واحلـصـار
بــحـيث مـا عـاد لـفــيـسـبـوك وواتـسـاب
وجـود على االرض الروسيـة  ما يعني
سـقـوط الـتـهديـد الـتـقـني ازاء الـوسائل
حيث يكون الـتقليدية ومنهـا الصحافة 
الـلجوء اليها هو اخلالص الال بديل له
واهـــمـس في اذن هـــؤالء بـــالـــقـــول ان
الــهــواتف الــغــبـيــة الــتي تالشت خالل
ـاضي امـام ثــورة نـظـيـراتـهـا الــعـقـد ا
قــد عـــادت بـــحـــكم احلـــاجــة الـــذكـــيـــة 
ـسـتـهـلك فـاجلـمـهـور ا الـسـوقـيـة لـهـا 
وجــد في خــضـوعـه لـلــهـواتـف الـذكــيـة
فعاد الى وعيه ضـياعا في ماله ووقـته 
بـأهـمـيـة االحـتـفـاظ بـخـصـوصـيـاته من
ســطــوة الـتــطـبــيــقـات او االخــبـار ذات
ـــضـــلــــلـــة او الـــرســـائل الـــعــــنـــاوين ا
االلــكـتـرونـيــة أو أي شي آخـر يـصـيب
بــالــتــوتــر ويــفــكك الــلــحــمــة األســريــة

واجملتمعية.
الصحافة الورقية تنهض.

{ ورقـة كـانت مـعـدة لـنـدوة عـلـمـيـة في كـلـيـة
االعالم بجامعة بغداد

واضـطرار الـصحف الى اعـتماد تـدابير
ــنـازل اجــرائـيــة تـتــعـلـق بـالــعـمل من ا
وتــقـلـيـص صـفـحــات االصـدار وتـراجع

معدالت التوزيع اليومي.
التي فإن الـصحـافة الـورقيـة  ومع ذلـك 
ظن كـثـيرون انـها لن تـقف على قـدميـها
عــــادت الى اوضــــاعــــهـــا مــــرة أخــــرى 
الـطـبيـعـيـة وواكبت مـهـماتـهـا السـابـقة
مثلما ـهنية والوطنـية  ومـسؤولياتها ا
عـادت قـطـاعـات اقـتـصـاديـة وتـعـلـيـمـية
بــرغم ومـــعــرفـــيــة الى ســـابق ادائــهـــا 

وها وايراداتها . تراجع 
الـيـوم ان جتــربـة الـصـحــافـة الـورقــيـة 
من منطلق يعتد بها وجديرة بالدراسة 
ـذكورة اسـتيـعابـها صـدمة الـتحـديات ا
من والـتكيف مع األوضاع االستـثنائية 
ـعطـيـات التـقنـية خالل االسـتـفادة من ا
فـي وسـائط وتـطـبـيــقـات الـتـواصل في
اجنــاز واعــداد الــصــفــحــات وصــيــاغـة
احملــتـوى الــصـحــفي وعــبـر الــتـطــبـيق
الـرقمي في توزيع اجلـريدة بتـقنية (بي
دي اف). وهـكذا فـإن الصحـافة الـورقية
الــيـوم وسـيـلـة تـشــاركـيـة مع الـوسـائط
مـسـتـفـيــدة من خـصـائـصـهـا الـرقــمـيـة 
الـتقليدية احلية ومن اهتمام القراء بها
ومـن تــدفق احملــتــوى الــصــحــفي عــبــر
ـنــتـشــرة عـلى واتــسـاب اجملــمـوعــات ا

لصالـح وسيلة اقـصاء وسيـلة اعالميـة 
يل كذلك اخـرى او احللول مـحلهـا  و
الى عــد هـذه الـوسـائل بـاقــة مـتـكـامـلـة
طــبـقــا لـلـقــنـاعــة اجلـديــدة لـدى فــقـهـاء
االتـــصــال الــتي خلـــصــوهــا بـــنــظــريــة
الــتـكـامل في االعالم . وهــو مـا يـنـطـبق
تـماما عـلى الصحـافة الورقـية التي ظن
كـثيرون انها تهاوت او تراجعت او كما

يقولون انها حتتضر. 
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ومـــحــلـــيـــا واجــهت هـــذه الـــصــحـــافــة
حتــديـ اثـبــتت فـيـهــمـا قـدرتــهـا عـلى
فــفي الــتــكــيف واالســتــمــرار والــبــقـاء 
ـدة غــضـون خـمس سـنــوات فـقط بـ ا
(2014-2019). واجـــهت الـــصـــحـــافــة
الــورقــيــة حتــدي احلــرب عــلى تــنـظــيم
فـضال داعـش وتـمـدده فـي احملـافـظــات 
عـن االنـــتـــصــــار عـــلــــيه الـــذي تــــطـــلب
تــخـصـيص مـيـزانــيـة الـدولـة وتـكـريس
أبــوابــهـا لــدعم اجملــهــود احلـربـي فـقط
رافـقها انهـيار اسعار الـنفط في السوق
ــيــة مــا انــعـــكس عــلى ايــرادات الــعـــا
االعـالنـات وبـالــتـالـي اضـطـرار ادارات
الـــــصـــــحـف الى الـــــتـــــقـــــنـــــ االداري

والطباعي.
فهو تـفشي جـائحة امـا التـحدي االخـر 
عـلى مسـتوى الـعالـم والعراق كـورونا 

والـتــلـفـزيـون  وفـيـمـا بــعـد الـسـيـنـمـا
والـفـيـديـوتـيب .. الـذي اوهم اخـتـراعه
ـي وفقهاء االعالم الـكثير من االكاد
ـرئـيـة بـإنـه سـيـنـهي عـصـر الـصـورة ا
الـتقـليـدية  لـكن سرعـان ما حتول الى
قــطـعـة مـهـمــلـة في الـغـالـب تـضـمـهـا
بــحـكم اخلـصـائص ـنـازل  ــكـاتب وا ا
الـتي تـتـمـتع بـهـا االذاعة والـتـلـفـزيون
والـسـينـمـا وقدرتـهـا على الـتـكيف مع
ــسـتــجــدات الــتــقــنــيـة ــعــطــيــات وا ا

والنفسية.
اخلـالصـة في هــذا الـتــنـوع والــصـراع
ان جميع وسائل والـتجديد االتـصالي 
االعـالم ظــــلـت قـــــائــــمـــــة ولم يـــــتالش
حــــضـــورهـــا أو يــــنـــتـــهـي دورهـــا في
ـيل الى اســتـحـالـة الــتـأثـيـر ونــحن 

واجــهت وســائل االعالم قــاطــبـة  وفي
حتـديات مـقـدمتـهـا الصـحـافة الـورقـية 
ـاضية  والسـيما حـاسمـة في احلقب ا
تـلك الـتي تتـعلق بـالتـقنـيات اجلـديدة .
ـنأى عن ولم تـكن الـصحـافة الـورقـية 
أول تلك التحديات فور اختراع الراديو
ي  واتـساع اسـتخـدامه على نـطاق عا
وخـــــصــــوصـــــا في اعـــــقــــاب ظـــــهــــور
الــتــرانــســســتــور حـيـث اصــبح جــهـاز
الـراديـو مـحمـوال  ويـحط في كل زاوية

ومكان .
ولـــعـل الـــذين رأوا في هـــذا الـــتـــحـــول
االتـصـالي تـهديـدا مـباشـرا لـلصـحـافة
فــوجـئـوا بـأن االخــيـرة ظـلت الــورقـيـة 
تـقـاوم وتـصـمد بـخـصـائـصهـا الـفـريدة
الــتي ال تـمــتـلــكـهــا سـواهــا كـالــراديـو

حيث وفـيـسبـوك وانـستـغـرام وغيـرهـا
امــكن زج صــنــاعــهــا ومــروجــيـهــا في
الـتجربة الورقية  بكل ما حتفل به من
ما زالت مـحط رغـبة اغـراء واجنـازات 

اجلمهور ومتعته .
انــنـا نـدعـو الى تــفـهم الـوضع الـراهن
ــطـبــوعـة (الــورقـيـة) في لــلـصــحـافـة ا
الـعراق والى رصـد الفـوضى التي تعم
والى خطـورة تركـها فـضـاء اصدارهـا 
مــــكـــتـــوفــــة االيـــدي دون مـــؤازرة من
ــعــنــيـة كــهــيــئـة االعالم الــقــطــاعـات ا
التي ادعـوها الى حتريك واالتـصاالت 
ـبـادرات صــنـدوق دعم الــنـشـاطــات وا
ــودع لــديــهــا وعــدم تـرك االعـالمـيــة ا
رصـيـدها يـتداور ثم يـعاد الى شـركات
الـهاتف النـقال التي بـاتت تمتـنع منذ
انتشار كورونا عن نشر االعالنات في
وكأنـها كانت تنتظر الـصحف الورقية 
سـؤولـية الـفـرصـة للـتـنـصل من هـذه ا

القانونية واالخالقية.
كــمــا ادعـو االصــوات الــتي غـالــبــا مـا
تـتشفى بـالقول بـاالمستـقبل للـصحافة
الى الــورقــيــة وتــتــوهم احــتــضـارهــا 
الــكف عـن تـرديــد هــذه الــنــغــمـة الــتي
نابر ا يتردد في بعض ا نراها صدى 
مــتــنــاســيـة ان واحملــافل اخلــارجــيــة 
ــســتـجــدات والــنــزاعـات الــدولــيـة ال ا
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تــشــكــيل احلــكــومـــة وذلك ايــضــا ســيــولــد
خالفات جـديدة غـير محـسوبـة العواقب في
ظل الـغـليـان الشـعـبي الـذي ينـتـظر الـتـغيـير
نـشود بعد أحـداث تشرين ووجود عدد ال ا
ـعارضـة في مـجلس يسـتـهان به من نـواب ا
الــنـواب. قــانـونــيـا.. ســيـكــون امـام "الــثـلث"
بـضـعـة أيـام حلـسم مـسـألـة انـتـخـاب رئـيس
ـــهــلـــة الــدســـتــوريــة اجلــمـــهــوريـــة كــون ا
ـشـفوعـة بـقـرار احملكـمـة االحتـادية تـنـتهي ا
في 6 نيـسان. لكن قـبل ذلك عليـنا ان نسأل:
هل ان مبـادرة السيد مقتدى الصدر تضمنت
حـــضــور نـــوابه جـــلــســـة انـــتــخـــاب رئــيس
اجلمـهوريـة ومـا شكل "احلـكومـة الـوطنـية"
التي دعـا "الثلث" الى تشكـيلها أم انه سيتم
تشـكيل ثلث جديد ويبقى احلال على ما هو
عــلـيه ? بــ هــذا وذاك جـاءت دعــوة رئـيس
ادة  64 من مجلس القضاء االعلى لتعديل ا
الـدسـتـور لـتــشـخص خـلالً كـبـيـراً في مـواد
الدسـتور الـتي أوصلت الـعمـليـة السـياسـية
ـأزق ومـثلـها احلـاجة الى تـعديل الى هذا ا
الـعـشـرات من مـواد وفـقـرات الـدسـتـور التي
تـقــبل الــتــأويل وتـقـف عـائــقــاً أمـام أي حل
ـتوارثة الـتي مضى عـليهـا عقدين لالزمات ا

من الزمن دون ان جتد طريقها للحل.

ـعـطل" الـذي يـشـكـلـون مـا يـسـمى "الـثـلث ا
ـا ســيـولــد أزمـة جــديـدة أمــام اخــتـبــار ر
بادرة وخالفات أشـدّ عمقاً فيما لو كانت ا
تمـثل منـاورة سيـاسيـة مع تمـسك حلـيفي
ـقراطي) الكـتلـة الـصدريـة (السـيـادة والد
ــوقـفــهــمـا وبــذلك ســيـخــفق "الــثـلث" في

انتاج احلكومة ونعود الى ذي بدء.
امــا في حــال اعـادة تــشـكــيل الـتــحـالــفـات
ورغم مـا يــتـطـلــبه ذلك من وقت ســيـتـعـ
على "الـثـلث" خـوض مـباحـثـات جـديدة مع
شـركـاء جـدد لـلـوصـول الى جـمع الـثـلـثـ
(220 نـائبا) بدءاً من ذي بدء ثم اخلوض
في التـفاصيل االخرى من آليـات وتوقيتات

بــعـد مــا يـقـارب الــسـتــة أشـهــر عـلى اجـراء
االنــتـــخــابــات مــازالت اخلـالفــات تــعــصف
بـالعـمـلـيـة الـسـيـاسيـة مـتـجـاوزة الـقـوان
ـدد الـدســتـوريــة في تـشــكـيل احلــكـومـة وا
وتسـميـة الكـتل االكثـر عدداً.. انـسداد وضع
احملكـمـة االحتـاديـة في وضـع حرج بـسـبب
عــدم وجــود أي نص دســتــوري أو قــانــوني

يعالج ما تمر به العملية السياسية االن.
وفي خضـم ذلك يتساءل الـشارع : ماذا بعد
هـلة" التي مبـادرة السيـد مقتـدى الصدر و"ا

منحها لـ"الثلث" لتشكيل احلكومة ?
…b b  W “√
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شار لـها في االعلى والـشركات الـراغبة بـاالشتراك فـيها يـسر الشـركة العامـة لالتصاالت ـناقصـة ا تقـدمة على ا الى كافـة الشركـات ا
شاركة (مناقصة عامة) ناقصة اعالن بـاسلوب ا ـعلوماتية إحدى تشكيالت وزارة االتصاالت ان تـنوه لكم بأنه  تمديد مدة اعالن ا وا
شـروع القمر الصـناعي في العراق وان تـأريخ غلق وفتح العـطاءات سيكـون الساعة الـواحدة ظهراً من يوم شـروع العقد االسـتشاري 
علومات زيد من ا كم العطاءات وان يـكون بهذا االسم  و صادف  ٢٠٢٢/٤/٢٤ ولهذا اقتضى التنويه ومـراعاة ذالك عند تقد االحـد ا
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األمـل.. "األمل في الــتـغــيــيــر" الـذي لن
يــحـدث إال بـوجـود أغـلـبــيـة سـيـاسـيـة

وطنية حتقق اإلصالح والتغيير .
هـل نــحـن بــحـــاجـــة إلى نـــبي مـــنـــقــذ
ا.. ـا نحن فيه? من يعلم ر لـينقذنا 
لـكن الـفـسـاد الذي سـاد في الـقـلوب لم
يــتــرك مـــجــاالً لــنــبَّي.. فــكل األنــبــيــاء
ـهـوا دعــوة إلى أقــوامـهم حــيـنــهـا وجـَّ
إلعتناق العِلم والسِلم لكن دون جدوى
فـمـا زلنـا نسـلب حيـاة بـعضـنا ونـقتل
مـستـقبل بعـضنـا نحن ال نحـتاج نبي

نـــدور ونــدور في حــلــقــة دون أن نــزرع
بـذور لـتثـمر لـنا حـياة جـديدة أونـحقق
تـغــيـيـر ذلك ألن الـتـغـيــيـر  يـتـبـلـور عن
طــريق الــسـاســة الـوطــنـيــ بـتــحـويل
ـان بـوعي األفــكـار الــوطـنـيــة إلى الـبــر
ســيـاسي وطـني جــديـد يـحــقق مـطـالب
الــشــعب نــتــســاءل أين ثــورة تــشــرين
ذهـبت وماذا حققـت وهل دماء الشهداء
راحت هــبــاء? تــلك الــتـضــحــيــات الـتي
بـــرزت مـن أجل حتـــقــــيق الـــتــــغـــيـــيـــر
والــوصـول إلى مـطــالب حـقـيــقـيـة عـلى
أرض الــواقع وأولــهـا انــتـخــابـات دون
حتـــــريـف أو تـــــزيـــــيف ســـــيـــــاسي ألن
الـتـزييف وكـثرة الـوجوه غـير الـوطنـية
أدى إلـى حــــدوث ضــــعف انــــتــــخــــابي
ـواطن شــعــبي لـعــدم وجـود ثــقــة من ا
وذلـك بـــســـبب تــــراكم فـــشـل حـــكـــومي
مـتـعاقب في إدارة مـوارد الدولـة ماأدى
إلـى ضـــعف ثـــقـــة الــــشـــارع الـــعـــراقي
ـثـابـة "لـعـبـة الـصـبـر" فـالـشـعب صـار 
الـتي تـنـتـفخ مـن الـصـبر وفـي الـنـهـاية
تــنـفــجـر.. لــذا بــالـنــهـايــة إنـدلــعت نـار
تـشرين حـيث دبَّ اليأس بـعد أعوام من

بــقـدر مـانــحـتـاج إلـى وعي وأذكـر أنـني
قلتها قبل مرَّة نستطيع اجناز مشاريع
وتـأمـ مـعـيـشـة وتـوفـيـر خـدمات مـثالً

بدون معجزة.. 
لـقد حـدثت معـجزة الـتكبـير والـتصـغير
رنَ شــفــاهـهن وأصــبــحنَّ الـنــســاء يُـكــبـَّ
ويُـــصــغـــرنَ أفــخــاذهـن ويُــغـــيّــرنَّ لــون
بــشـرتــهن إلى أبــيض أو بـرونــزي فـقط
بـفـرشاة وألـوان! لكن لم حتـدث معـجزة
الــتـغــيـيــر ألن بـدون ضــمـيــر ال يـحـدث

تغيير .



وســـوريــــا ولـــيـــبــــيـــا واالمـــارات
ــنـــظم والـــســـعــوديـــة والـــبـــلـــد ا

للبطولة موريتانيا.
ـــشــــهـــدانـي قـــائالً ان وأضــــاف ا
مـنـتـخب ناشـئـة الـعراق بـالـقوس
والـــــســـــهم ضـمّ ثالثـــــة العـــــبــــ
واعـــدين تــمـــكــنــوا من تـــســجــيل
حضور طيب في البطولة العربية
على الرغم من قلّة خبرتهم لصغر
أعمـارهم لـكن األصرار واالنـدفاع
كــــانــــا واضــــحــــ عــــلى وجــــوه
الالعـبـ الـصـغـار لـتـحـقـيق

النجاح والفوز.
وفي خــتـام حــديـثه
شهداني أثنى ا
عـــلى حـــضــور
ومـــــتـــــابـــــعــــة
الـــــســـــفـــــيـــــر
الـــعــراقي في
مــوريــتــانــيــا
قــــــــــــــــــــصـي
ـــــوســـــوي ا
الحـــــــــــــــداث
الــــبـــطــــولـــة
وتــــــواصـــــــله
وإهــــتـــــمــــامه
وأركـان سـفارته
بـالــوفـد الـعـراقي

في نواكشوط.
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تـــقـــد الـــعـــمل الـــفـــني واإلداري
تـقـدم الذي يـفـترض ان ـهـني ا وا
يسود جميع األندية وفي ان تكون

قادرة على ادارة االمور .
…“U L*« W —b «

وجتــري الــيــوم مــبــاراتــ ضــمن
الدور السادس والـعشرين للدوري
ـمـتـاز عـندمـا يـسـتـضـيف نوروز ا
سامراء والتطلع الى فوز اخر عبر
مــــــــبــــــــاريــــــــات اإليــــــــاب بــــــــدعم
االنــصـارواالرض لـتـحــقـيق الـفـوز
الـرابع تـواليـا فـيـما يـامل سـامراء

تــاتي اخلــطــوات الالحــقــة ضــمن
سيـاقات العمـل الركيـزة األساسية
القـامة الـدوريـات كـما هي في دول
تقدمة ومؤكد سيكون لها العالم ا
تـأثيـر مـباشـر على تـطـوير الـلعـبة
اذا مـــا وضــــعت االنـــشـــطـــة عـــلى
الــــطـــريـق الـــعــــمـــلـي والـــعــــلـــمي
الــصـــحـــيح واالمل في ان تـــخــرج
األندية من عمـلها التقـليدي القاتل
وتـتـفـاعل مع االمـور الـتـي حتـتاج
الـى كــوادر تـــمـــتـــلك نـــظــرة عـــمل
وخـبــرةجـادة نــحـو إدارتــهـا عــبـر

بــاســلـــوب الــدوري الــعـــام فــيــمــا
تــخـــطط الـــلـــجــنـــة القـــامــة دوري
الـدرجــة الـثــانـيــة بـنــظـام الـدوري
ـوسم 2024-2023 وهـذا الــعــام 
االهم فـي ان تـــــقـــــام الـــــدوريـــــات
الـكـرويـة احملـلــيـة بـنـظـام الـدوري
الــعــام لـتــحـقــيق الــفـائــدة لـلــفـرق

واللعبة .
 وبـعـد وبـكـل تـقـديـر انـه تـخـطـيط
جيـد اذا لم يـكن مثـالي الذي تـقوم
ـسـابـقـات الـتي حـقـقت بـه جلـنـة ا
التحول االول في الـتنظيم على ان

طـبيـعة تـنظـيمـها اخملـتلف بـفضل
تــكــاتــفـت جــهـود 126 فــريــقــا في

تطبيق ضوابط البطولة .
W uD « q «d

وعودة لتـفاصيل الـبطولة الـغائبة
عن وســائل اإلعالم اخملـتــلـفـة قـبل
ان نسلط االضواءعليها بط عندما
دخلت مراحلهـا األخيرة بعد تأهل
ـصافي ثـمـانـيـة فـرق(االتـصـاالت ا
من بــغـداد واحلـويـجـة من كـركـوك
واجلـوالن والــصـوفـيـة من االنـبـار
ثنى وسكر ميسـان واخلضر من ا
والـصـورة من الـكـوت من مـجـموع
126فريقا مثلت عموم احملافظات
عدل 17 للعاصمة و10 لنينوى
ومـثــلــهـا الــبــصـرة و9 الربـيل و8
لواسط و7 لالنبار ومثلها لكركوك
وديالى و6 فرق لـلسـماوة واحلال
لــلــســلــيــمــانــيـة و 5فــرق لــكل من
الـقادسـيـة وصالح الـدين وذي قار
ومــيـسـان وكــربالء وبـابل ودهـوك

وفريق للنجف.
‚dH « f UM

ــذكـورة مــنـذ وتــنـافــست الـفــرق ا
اضي بداية البطولة نهاية العام ا
ـرحــلـة ضــمن مـحــافــظـاتــهــا في ا
األولـى و صــعـــود فـــريق من كل
خمسـة فرق للمـرحلة الثـانية التي
ـــنـــاطق جـــرت عـــلى مـــســـتـــوى ا
اجلــغـرافـيـة اجلـنـوبـيـة وضـمت 6
فــرق والــغـربــيـة 5 فــرق ومــثـلــهـا
الــشـمــالــيــة والــفـرات االوسط و4
لـلعـاصمـة حـيث وزعت الى خمس
مــنـاطق و صــعــود فـريق من كل
خمـسة فرق قـبل ان يجري تـقسيم
ـتـقـدمـة الى مـجـمـوعـتـ الـفـرق ا
انتـهت بصـعود االول والـثاني من
كـل مـجـمـوعـة قـبل ان تـخـتـزل الى
ثمـانية الـدور التـاهيلي وسـيجري
الـــدور الـــتـــأهــــيـــلي بـــ الـــفـــرق
الـــثــمــانـــيــة بــوقـت الحق عــلى ان
تـصعـد اربعـة فـرق للـدرجة االولى
ـوسم لــيـكــون الـعـدد 20 فــريـقــا ا
ـقـبـل ومـتـوقع ان تـقـام الـبـطـولة ا
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بــلغ دوري الــدرجـة الــثــانـيــة بــكـرة
الـــقـــدم مــــرحـــلـــتـه االخـــيـــرة وذلك
ــرحـلــةةاالخــيـرة وذلك بــانـتــظــار ا
باقـامة الـدور التـأهيلي بـ ثمـانية
فرق جتـاوزت تصـفيـات احملافـظات
ـنــاطق وسـتـتــاهل اربـعـة مــنـهـا وا
لــــلــــعب في دوري الــــدرجــــة االولى
ـــوسـم الـــقــــادم بــــدال من الــــفـــرق ا
الـثمـانـية الـتي هـبطت من دوري اال
ـــرور ولـى مـــصــــافي اجلـــنــــوب وا
وســوق الـشـيـوخ والـعـلم الـشـرقـاط

واحلس وغاز الشمال وبابل.
ويـسـيـر دوري الدرجـة الـثـانيـة كـما
سـابقات مخـطط له من قـبل جلنـة ا
في جنـاح اخـر يـحـسـب لـهـا بـعـدما
امنت مـراحل اقامةالـبطولـة بافضل
طــــريـــقــــة الــــتـي شـــمــــلـت عــــمـــوم
احملافظـات واخراجهـاكما يجب في
حــالــة تــنــظــيـمــيــةغــيــر مــســبــوقـة
تــســتــحق الــتـقــديــر امــام احلــاجـة
ــطــلــوبــة القـامــة بــطــوالت الــكـرة ا
ضمن سـياقـات منتـظمـة ووفق الية
تـعـكس الــتـوجه الـصـحــيح لـلـجـنـة
ــســابـــقــات الــتي تــواصل تــقــد ا
الـدوريـات خملتـلف الـدرجات بـحـالة
ـكن مـتـقــدمـة مـخـتـلـفــة تـمـامـا وال
مـقـارنـتـهـا إطالقـا عـمـا كـانت عـلـيه
سابقا عبـر تلبية جمـيع مستلزمات
الــتـــنــظـــيم مـــا يــجـــعل من الـــفــرق
ـشـاركـة في حـالـة اطـمـئـنان وسط ا
احلـالة الـتي جتري فـيـها الـدوريات
الـكـرويـة واجـراء مــواجـهـاتـهـاوفق
توقـيتـات ومواعيـدثابـتة و معـلومة
وأبـعـادها عـن االرباك الـذي اسـتـمر
يـسـودهـا قـبل ان تـصل الـى احلـالة
ــــوسم اجلـــيــــدة اجلــــديــــدة هـــذا ا
ــنــســيـة واحلــديث عن الــبــطــولـة ا
حـيث الــدرجـة الــثـانــبـة قــبل إعـادة
احلياة لـها وتعـود للمشـهد الكروي
بــاهــتـمــام و مـتــابــعـة مـن جـمــهـور
ـوسم وفي احملـافــظـات كــافـةهــذا ا
العب تـــواجــد واضح في جـــمــيع ا
من أقـصــاهـا الى اقــصـاهــا بـفـضل
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ركز الثاني في بـطولة الشام الدولـية بألعاب القوى حـصل منتخب أشبال العـراق على ا
. بعد ان حقق أبطالنا الصغار 21 وساماً ملوناً

وتـمـكن نـاشـئـونـا من الـفـوز بـ 12 وسـامـاً في مـنـافـــــسـات الـيـوم األخـيـر من الـبـطـولـة
لـيرفـعوا غـلّة حـصـادهم وليـحلّ مـنتـخب أشبـال الـعراق ثـانيـاً في خـتام جـدول التـرتيب

الفرقي.
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ــنـسق اإلعـالمي لـلــمـنــتـخب أكـد ا
الــوطــنـي بــكــرة الــصــاالت ســيف
ــالـــكي أن مــواجـــهـــة مــنـــتــخب ا
اإلمــارات الـيــوم الـثالثــاء  ضـمن
تـــصــفـــيـــات آســيـــا هي مـــفـــتــاح

االنتقال الى النهائيات.
ـالكي في تـصـريح صـحفي وقـال ا
إن الـفــريق يــواصل تــدريـبــاته في
مـديـنـة الفـجـيرة اإلمـاراتـيـة بواقع
وحـده تـدريبـيـة واحدة بـعـدما رفع
من وتــــيــــرة اإلعـــداد خـالل األيـــام
الـسابـقة ومـزامـنة مع حـلول شـهر
ــبــاراة في رمــضــان إذ ســتــقــام ا

تمام الساعة  11والنصف ليالً.
ـالكي أن اجلـهاز الـفني واضاف ا
ـدرب االيراني لـلمـنـتخب بـقـيادة ا
مــحـــمــد نـــاظم الـــشــريـــعــة وصل
بـالالعبـ الى مـرحلـة مـتقـدمة من
اجلــهــوزيــة وركـــز عــلى اجلــوانب
الـتــكـتـيـكــيـة مـشـدداً عــلى اهـمـيـة
ـــــبـــــاراة األولى أمـــــام اإلمــــارات ا
كـــونـــهـــا مـــفـــتـــاح االنــتـــقـــال الى
الكي أن مباراة النهائيـات. وب ا
اإلمــارات التــخـلــو من الــصــعــوبـة
ــضــيف كــمـا أن كــونــهــا الــبـلــد ا
مــنـتــخب االمــارات اســتـعــد لــهـذه
ـبـاريـات ألكثـر من ثـمـانيـة أشـهر ا

وخــــاض أكــــثــــر من  14مــــبــــاراة
جتــــريـــبــــيـــة  مــــشــــيـــراً الى أن "
الالعــبــ عـــازمــون عــلى حتــقــيق
نـتـيـجـة طـيـبـة ويـكـونـوا عـلى قـدر
ـسـؤولـيـة خلـطف بـطـاقـة الـتأهل ا
ـالكي أن الى الـنهـائـيات .وتـابع ا
ــنــتــخـــبــات وصــلت الى جــمـــيع ا
الــــفـــجــــيــــرة إلى جــــانـب وصـــول
شرف الطواقم التحكيمية وكذلك ا
الــــفــــني من االحتــــاد اآلســــيــــوي
وجـمــيع األمـور تــسـيــر وفق رؤيـة
واضحـة من قبل االحتـاد اآلسيوي

والـوفـد الـعـراقي.ومن جـهـة اخـرى
ـبـية ـثـلـيـة اللـجـنـة األو احتـفت 
الــوطــنـيــة الــعـراقــيــة في كــركـوك
بـالعب مــنـــتــخب كـــركــوك بـــبــنــاء
األجــــســــام عـــلـي عـــمــــر جــــبـــاري
ــركـز الــثــاني في احلــاصل عــلى ا
بــطــولــة تــونـس الــدولــيــة بــبــنــاء
ــثــلــيــة األجــســام .وقــال رئــيس 
ـبـيـة حـربي خـالد في الـلـجـنـة األو
تـــصـــريح صـــحــفـي إن االحــتـــفــاء
باألبطال من أبنـاء محافظة كركوك
واجب لـدعم مسـيـرتهم الـرياضـية

مــبـيــنـاً أن مــا حــقـقه الــبــطل عـلي
اجلباري بإحرازه وسام فضي
ــركـز الـثـاني في وحــصـوله عـلى ا
البـطـولـة يـضـعنـا أمـام مـسـؤولـية
ـــالي يــقف كــبـــيــرة إال أن الــدعم ا
دائـمـاً عــائـقـاً أمـام تـطــلـعـاتـنـا في

االهتمام بهوالء األبطال.
وأضــــاف خـــــالــــد أن مــــاحـــــقــــقه
اجلـبـاري في بــطـولـة تــونس يـعـد
إجنازاً آخر يـضاف الى اإلجنازات
الـسـابقـة لريـاضـيي بـناء االجـسام

في كركوك باحملافل الدولية.

سيواجه فريق نـادي الشرطة ضمن
منافسات اجلولة 26.وب ان ادارة
الــنــادي مـســتــعــدة أن تــسـهـم بـأي
مـهـمـة وطـنـية تـكـلف بـهـا او يـطلب
ـدربـ مـنـهـا كـمـا فـعــلت بـتـفـريغ ا
غـــني وجنـم في وقت ســـابق.ولـــفت
ـنـتـخب من الى ان بـقـاء شـهـد مع ا
ا سـيكون عدمه لم يـحسم بـعد ور
هنـاك اجتـماع الحتـاد الكـرة مرتقب
بـهذا الـشـأن وفي كل االحوال ادارة
ـدربــهـا وفي نـفس الـنـادي تـعــتـز 
الوقت ال تمـانع في أي جانب يخدم
من خالله الـعراق.وقـاد مدربـا فريق
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ثـــمّن االحتــاد الــعــراقـي لــلــركــبي دور
ــبــيـة الــوطــنــيـة رئــيس الــلــجـنــة األو
الــعــراقـيــة رعــد حــمـودي في إعــتــمـاد

. بياً الركبي إحتاداً رياضياً أو
جـــاء ذلك خالل إســـتـــقــبـــال حـــمــودي
ـكـتـبه الـيـوم رئـيس االحتـادالـعراقي
لـلـركـبي الـدكـتور فـريق عـبـدالـله هزاع
الـذي نقل حتيات مجلس إدارة إحتاده
ــكـتب ــبــيــة وا لــرئــيس الــلــجـنــة األو
الـتـنـفـيـذي واجلـمـعـيـة الـعـامـة مـهـنّـئاً
اجلــمــيع بــحــلــول الــشــهــر الــفـضــيل
ومــبـــديــاً عــزم إحتــاده عــلى االرتــقــاء
بـاللعـبة وتوسيع قـواعدها وإنشـطتها

في عموم العراق.
وأعــرب عــبــدالــله عن إمــتــنــانه لــقـرار
بية إعـضاء الهـيئة الـعامة لـلجنـة األو
بــاالعــتــراف بــلــجــنــة الــركـبـي إحتـاداً

نـطوي صفحـة تصفيـات مونديال 2022 لكـرة القدم  بقـلوب مفعـمة باحلزن 
واخفـاقـات ادارية مـريرة الحتـادنـا احمللي  إذ كـشـفت ادارة ملف رفع احلـظر
عن مالعبـنا عن ضعف واضح في مـنظومـة عمل االحتاد .. قـبل مباراة االياب
تـحدة  كان االحتـاد يؤكد ان تـقدما مـلموسا امام مـنتخب االمـارات العربـية ا
دينة بـالعاصمة بـغداد  وفعال بعث باراة في ملـعب ا قد حتـقق بشأن اقامـة ا
االحتـاد الـدولي بـكـتـاب واضح ال لـبس فـيـه يـؤكد ان مـبـاراة الـعـراق وخـصـمه
ـديـنـة بـالـعاصـمـة بـغـداد ..وسـائل اعالم عـديدة االمـاراتي سـتـقـام في مـلعب ا
حـاولت مـعـرفـة مضـمـون كـتـاب االحتاد الـدولي  من جـهـة ان رفع احلـظـر هو
بـاراة واحدة  ام انه رفع كلي  ولـكن االحتاد لم يكـلف نفسه عـناء الرد على
ؤيـدون خلـطوة احتـادنـا الهـمـام  كانـوا يـتغـنون تسـاؤالت وسائـل االعالم .. ا
بـنـجـاح دبـلــومـاسـيـة االحتـاد  ولــكن فـرحـة رفع احلـظــر لم تـكـتـمل  اذ اعـاد
االحتاد الـدولي  احلـظر عـلى مالعـبنـا قبل اقـامـة مبـاراتـنا امـام االمارات في
دينة ببضـعة ايام  بذريعـة ان مدينة اربيل تـعرضت لهجوم صاروخي ملـعب ا
من قـبل ايـران  وان الـوضـع االمنـي غـيـر مسـتـتب فـي الـعـراق .. كان الـتـوقع
الــسـائـد ان رئـيس االحتــاد ونـائـبه الـثــاني سـيـلـجــأن الى عالقـاتـهــمـا الـقـاريـة
والدوليـة  التي كانـا يتـباهون بـها باسـتمرار قـبل تسلـمهمـا السلـطة االدارية 
وكانـا ينـتقدان االحتـاد السـابق لضـعف عالقاته اخلـارجيـة .. ولكن الـذي تب
عــلى ارض الــواقع بـعــد مــخـاطــبـة لالحتــاد الــدولي في مـحــاولــة ثـني االخــيـر
للـتـراجع عن قرار اعـادة احلـظر عـلى مالعـبنـا  ان احتادنـا احملـلي احلالي ال
يـخــتــلف بــاي شـكل مـن االشـكــال عن االحتــادات الـســابــقـة  فـي ادارة مـلف
ـحيطه الـقاري والدولي  وان رئـيس االحتاد ونائبه احلظـر  وضعف عالقته 
الثـاني ليس لديهما اي نـفوذ اداري داخل االحتاد االسيوي او االحتاد الدولي
 وكـان مـسـتغـربـا تصـريح رئـيس االحتـاد لوسـائل االعالم احملـلـية بـعـد اعادة
ـباريات الـدولية الـرسميـة مجددا عـلى مالعبنـا قبل مباراة فرض حـظر اقامة ا
االيـاب امـام االمـارات في اجلــولـة احلـاسـمـة لـتــصـفـيـات بـطــولـة كـاس الـعـالم

2022 عندما اشاد بدور رئيس االحتاد االسيوي في رفع احلظر عن
نـاسبـة التي كان يـتحـدث فيهـا هي اعادة احلظـر على مالعـبنا .. مالعبـنا  وا
واالنكى من ذلك ان االحتـاد احلـالي لم يتـواصل مـنذ تـوليه الـسـلطـة قبل اكـثر
ـسـابـقـات في االحتاد ـثل الـعـراق نائـب رئيس جلـنـة ا من سـتـة اشـهـر  مع 
االسيـوي عبـداخلالق مـسعـود . وعـلى إثر اعـادة احلظـر على مالعـبنـا  نصح
اكـثـر من خـبـيـر اداري وقـانـوني  االحتـاد احملـلي بـضـرورة الـتـحـرك السـريع
ـحام اجـنـبي ضـليع في ـشكـلـة  مع االحتاد الـدولي واالسـتـعانـة  الحـتـواء ا
معـاجلة الشؤون االدارية  ولكن االحتاد رفض الرأي االخر.وهنا اتضامن مع
فــكـرة الــتـعــاقـد مع اداريــ مـحــتـرفــ لـلــعـمل فـي اخلط الـثــاني لالحتـاد الن
االداري احملتـرف صـاحب التـجـربة الـسـابقـة  دوره حـيوي ومـؤثـر جدا  و ال
ـدرب احملـتـرف  لـنـغـادر مـوقـعـنا االداري يـقل قـيـمـة عن ا
الــضــعـيف جــدا في االحتــاديـ الــقــاري والـدولي 
ونـنـتـقل الـى مـرحـلـة انـتزاع حـقـنـا مـن االحتـادي

االســيــوي والــدولي  بــقــوة الــعالقــات االداريـة 
تـمــامـا كــمـا فـعــلت وتـفــعل االحتـادات االســيـويـة
الـعـربـية وغـيـر الـعـربيـة  الـتي تـسـتخـدم نـفـوذها

صلحة منتخباتها وانديتها كلما تطلب االمر .
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نتخب العراقي عبد استبق مدرب ا
الــغــني شـــهــد مــا ســيـــســفــر عــنه
اجتماع االحتاد العراقي لكرة القدم
زمع عـقده يـوم غد االثـن بـشأن ا
ــنـــتــخـب الــكــروي مـــصــيـــره مع ا
بـــالـــعــودة إلـى تــدريـب نــادي نـــفط
الــــــوسط الــــــنــــــاشـط فـي الـــــدوري

متاز لكرة القدم. العراقي ا
وقــــال نــــائـب رئــــيس نـــــادي نــــفط
الـوسط هـيثـم بعـيـوي في تـصريح
صـــحـــفي إن عـــبـــد الـــغـــني شـــهـــد
ومـساعـده حيـدر جنم قـررا رسمـيا

الـعــودة إلـى تـدريـب فــريق الــنـادي
الــكــروي وبــاشــرا بــإعـداد الــفــريق
تصدر فـريق الشرطة في واجهـة ا
مـنــافـسـات اجلـولـة 26 من الدوري
ــمـتـاز.واشــار الى ان شـهـد وجنم ا
عادا لقيادة فريق النادي بعد إكمال
ــنــتــخب مــهــمــتــهــمــا فـي قــيــادة ا
باراتي اإلمـارات وسوريا العـراقي 
ؤهلة األخيرت ضمن التصفيات ا

لكأس العالم 2022 .
وأضــاف بـــعــيــوي أن شـــهــد وجنم
باريات سيعدان فريق نفط الوسط 
ـقبـلة إذ ـهمـة ا الـدوري بجـوالته ا
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جانب من
االحتفال
ببطل بناء

األجسام علي
اجلباري
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طلوب بالعودة ستوى ا ان يقدم ا
ولو بالتـعادل وفي البصـرة ينتظر
ــيــنــاء ان يــتــــــــــمــكن جــمــهــور ا
ـنــظم فــريــقـهـم من تــقــد االداء ا
والـتوجه نـحو اخلـروج بـالنـتيـجة
ــطــلــوبــة عــلى الــصــنـاعــة وسط ا
الـــتـــحـــول حملـــاوالت اخلـــروج من
دائـرة الــهـبــوط الـتي تــاخـر فــيـهـا

كثيرا .
فــيـمــا يـرى الـــــــــضـيــوف اهـمــيـة
تقد العمل الذي يتيح لهم فرصة

العودة بكامل النقاط.
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متاز o∫ احدى مواجهات فريق نوروز في الدوري ا d

من احملـافظـات يندرج في سـعيه لـتوسيع
قــواعــد الـلــعــبـة في جــمــيع ربــوع الـبالد
لـكونها أخذت إهـتماماً بيّـناً في البرنامج
ـبي الـدولي بـالـسنـوات االخـيـرة.هذا األو
وحـضــر مـنـافـسـات الـبـطـولـة الـعـديـد من
الـشخصيـات الرياضيـة فضالً عن أعضاء
ــالـكي مــجــلس الــنـواب الــســادة يـاســر ا
وسوي ورائد الفتالوي وأحمد ومديحة ا

جواد ماضي.
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ـبـيـة بـحــضـور األمـ الـعـام لـلــجـنـة األو
هـيـثم عـبـد احلـمـيد أُخـتـتـمت مـنـافـسات
ـواي تـاي لـفـئة بـطـولـة أنـديـة الـعـراق بـا
ـحـافـظـة ـبـيـة  الـشـبـاب في الـقـاعـة األو
ــشــاركـة 400 العــبــاً ــقــدســة  كــربـالء ا
.وحـقـق نـادي الــنــجـدة مــثــلـوا  43نــاديــاً
ـركـز األول لـيـفوز بـلـقب الـبـطـولة وحلّ ا
ـركز الثاني نادي الكهرباء فيما جاء في ا

قدسة نـادي العراق من محافظة كربالء ا
ركز الـثالث.وأشاد األمـ العام لـلجنة بـا
ــبـيــة الـوطــنـيــة الـعــراقـيـة بــتـنــظـيم األو
ـــواي تــاي الـــبـــطـــولـــة وعـــمـل إحتـــاد ا
وإهــتـمـامـه بـالـفــئـات الـعــمـريــة وسـعـيه
ــمـنـهج فـي تـوسـيع قــواعـد الـلــعـبـة في ا
عـــمــوم الــعـــراق. من جــانــبـه اكــد رئــيس
إحتــاد الـلــعـبــة مـصـطــفى جـبــار عـلگ ان
إهـتـمام إحتـاده بتـنظـيم بطـوالته في عدد

بـيـاً وطـنيـاً في االجـتـماع ريـاضـيـاً أو
األخـيـر للـهيـئـة العـامـة والذي عـقد في
الـــثـــالث والـــعـــشـــرين مـن شـــهــر آذار

اضي. ا
وتـعهّد عـبدالله خـالل اللقـاء بأن يكون
إحتـاد الـركـبي مـن االحتـادات الـفـاعـلة
والـنشطة وان يسـهم في حتقيق منجز

قبلة. شاركات ا ملموس خالل ا
هـذا وقـد حضـر الـلقـاء االمـينـان الـعام
ــبـيــة هـيــثم عـبـد ــالي لـلــجـنـة األو وا
احلــمــيــد وأحـمــد صــبــري كــمـا رافق
ــالي الحتـاد عــبــدالــله أيـضــاً األمــ ا
ن كـما قـدم عبـدالله الـركـبي محـمد أ
في خـــتــام الــلــقــاء بــاقــة ورد لــرئــيس
ناسـبة حلـول شهر بيـة  الـلجنـة األو
رمــضـــان وعــرفــانــاً من إحتــاده بــدعم
حــمـودي والـدور الــذي إضـطـلع به في

تأسيس االحتاد الوطني للركبي.
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أحـــرز العـب مـــنــــتـــخب الــــعـــراق
بــالــقــوس والــســهـم لــلــنــاشــئــ
شـهداني أربعـة أوسمة عبـدالله ا
فــضـيـة و وسـامـ بـرونـزيـ في
بــطــولــة الــعــرب الــتي أخــتــتــمت
مـــنـــافـــســـاتـــهـــا في الـــعـــاصـــمــة
ـوريـتــانـيـة نـواكــشـوط.أكّـد ذلك ا
ـكــتـبـنـا االعالمي رئـيس االحتـاد
الـعـراقي لــلـقـوس والــسـهم سـعـد
ــشـهــداني مــبــيـنــاً ان األوســمـة ا
الـسـتـة الـتي أحـرزهـا الالعب

الـــــنـــــاشئ الـــــواعـــــد
عــــــــــبــــــــــدالــــــــــله
ـــــشـــــهـــــداني ا
وضـــــــــــــــــعـت
مـــــنـــــتـــــخب
الــــــــعــــــــراق
ثــــانـــيـــاً في
جـــــــــــــــــدول
الـــتـــرتـــيب
الـــــفــــــرقي
اخلـــتـــامي
لــلــبـطــولـة
الـــــــــــــــــــتـي
شــــــــهــــــــدت
مـــــشـــــاركــــة
مـــنــتـــخـــبــات
الـــــــــــعــــــــــراق
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كـرة نـفط الـوسط عـبـد الـغـني شـهد
ـنــتــخب ومــســاعــده حـيــدر جنـم ا
الـعراقـي في مبـاراتـيه بالـتـصفـيات

ــؤهـــلــة لــكـــأس الــعــالم ا
نتخب من وتمكن ا
حتـــقـــيق الـــفـــوز
عــلى مــنــتــخب

اإلمارات 1-0
وتــــعـــادل في
الــثـانــيـة مع
ســـوريـــا -1

.1

واي تاي Z∫ فريق النجدة يتوج بلقب بطولة العراق با u

سعد
شهداني ا
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{ وكـاالت - امـسـتـردام - كـشف مـدرب مـنـتـخب هـولـنـدا لـكـرة الـقـدم لـويس فـان غـال عن
إصابته بسرطـان البروستات وتلقيه العالج لكنه شدد على نيته قيادة منتخب بالده في كأس

العالم بعد سبعة أشهر في قطر.
ـدرب الــبـالغ  70عـامـاً في تــصـريـحـات صــحـفـيـة إن الالعــبـ "لم يـكــونـوا عـلى عـلم وقــال ا
عسكرات ا في ذلك أثناء ا رضـه" مضيفاً أنه خضع لـ25 جلسـة من العالج االشعاعي 
ي أمام ـبـاراة االفتـتـاحيـة لـلمـونـديال الـعـا التـدريـبيـة لـلمـنـتخب الـهـولنـدي.وتـخوض هـولـندا ا
ـقبل على أن تواجه بـعد ذلك كل من األكوادور وقطر الـسنغال في 21 نوفمـبر/تشرين أول ا
اضي عندما ضيفة في إطـار منافسات اجملموعة األولى.وكان فان غـال أثار جدالً الشهر ا ا
اعتبـر أن قرار منح قطر تنظيم مونديال 2022 سخيف" مـتهما االحتاد الدولي (فيفا) بالقيام

بتلك اخلطوة "ألسباب مالية وجتارية".

بية »%œU∫ لقاء احتاد الركبي مع رئيس اللجنة االو



ـوضوع في خـزانتي البـحوث تـابعت ا
ـنـا فـكل الــذين كـتـبـوهـا رحـلـوا عن عـا
وقـــمت بـــجـــمع هـــذه الـــكـــتب فـي هــذا
الـكتـاب). والـذي يعـد حـلقـة جـديدة في
ـتـواصـلة سـلـسـلـة مـؤلفـات الـربـيـعي ا
الـتي جـاوزت الـثالثـ كـتابـاً تـوثـيـقـياً

سرح. في مجال ا
كما حتـدث اإلعالمي عبد الـعليـم البناء
عن كتـابه (بانورامـا التـحدي واإلبداع)
ــثــابــة كـتــاب تــوثــيــقي شــامل وهــو 
لــلــدورة األولى من مـــهــرجــان الــعــراق
ـعلـم سامي الـوطـني لـلـمـسـرح (دورة ا
عــبــد احلــمــيــد) الــذي أقــامـتـه نــقــابـة
الفنان العراقي بالشراكة مع الهيئة
سرح العـربيـة للـمسـرح حتت شعـار (ا
حـيـاة) لـلمـدة من  7/8/2021-1وقـدم فيه
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ــهــنـدس الــعـراقي تــلــقى تـهــاني ادارة بــيـتــنـا الــعـراقي ا
التــمــامه عــمــرة رمــضــان  ســائــلـــ الــله تــعــالى تــقــبل

الطاعات.
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الوزيـر والـدبـلومـاسي اجلـزائري
االسـبـق الـقى مـحـاضـرة بـعـنوان
(العرب في عصر احلرب الباردة
الثـانية) نـظمـها منـتدى مـؤسسة
عــــبــــد احلــــمــــيـــــد شــــومــــان في

العاصمة االردنية عمان.
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أم سر فـرع القـنيطـرة الحتاد الكـتاب العـرب اعلنت ان
ناسبة يوم الطالب العربي االحتاد اقام مـعرض للكتاب 
السـوري في جامعـة قاسـيون اخلاصـة ضم مجـموعة من
عرفة فضال عن إصداراته في مـختلف مجـاالت األدب وا

مجموعة من مجالته التخصصية.
w/UG « bOFÝ

w½öO)« ‰UL

ي الـعراقي من مركز نفـسانيون بال حدود حتدث االكاد
فـي ندوة افـتراضـية اقـامهـا قسم االعالم بـكلـية الـفارابي

عنونة (الشائعات والوعي االمني). اجلامعة ا

الـنـاقـد الـعــراقي صـدر له عن مـنــشـورات االحتـاد الـعـام
ــعــنـون لـألدبـاء والــكــتّـاب في الــعــراق كــتـابه الــنــقـدي ا

(قراءات تأويلية في روايات أحمد خلف).
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ــؤلف واحلــقـوق ــركــز الــوطــني حلــمــايــة حق ا مـديــرة ا
اجملـاورة في وزارة الـثقـافـة والـسيـاحـة واآلثـارالعـراقـية 
عنونة (احلمـاية القانونية حاضرت في الـندوة القانونيـة ا
ـركـز القـانوني ـعايـير الـدولـية وا للـمـلكـية الـفـكريـة وفق ا
ـؤلف واحلــقـوق اجملــاورة ) الـتي أقـيــمت األربـعـاء حلق ا

في بيت احلكمة.

لـكي االردنـي رعى احـتـفال ـركـز الـثقـافـي ا مـديـر عـام ا
ـفرق ي للـشـعـر الذي أقـامـته مديـريـة ثـقافـة ا اليـوم الـعـا
ـركز بعمان بـامسية أدارها فرق في ا وبيت الـشعر في ا

ابراهيم السواعير.

غترب ضيفه اجلمعة مركز مدار الثقافي الناقـد العربي ا
بـنـدوة افــتـراضـيــة عـنـوانـهــا (حـوار في الـســرد) قـدمـهـا

البروفسور محمد كر الساعدي.

بديع أبو شقـرا وسام صباغ فادي
أبي ســـمـــرا كـــمـــيل سـالمـــة رنــدة
كـعـدي أحمـد الـزين نـقـوال دانـييل
تـالـ أبــو رجـيـلـي خـتـام الــلـحـام
مـنــيـر شـلـيـطـا وكـارمن لـبس عـلي
ـري عـلي منـيـمـنة. سـكـر لـيلـيـان 

الــرمــضـاني احلــالي والــذي تـؤدي
ــمـثــلـة فــيه ثـنــائـيــة نــسـائــيـة مع ا
الــلــبـــنــانــيــة مــاغـي بــو غــصن من
إخـراج فـيلـيب أسـمـر وكتـابـة نادين
ـمـثـلـ : مـحـمـد ـشـاركـة ا جـابـر 
األحمـد باسم مـغنـية كـارول عبود

ـمـثـلـة { سدني  –وكـاالت تـألــقت ا
الـلـبـنـانـيـة دانــيـيال رحـمـة بـإطاللـة
اخــتـارتـهـا بـالــلـون األصـفـر شـمـلت
سرواالً وقمـيصاً طويل الـكم على
شكل سترة جاء طويالً وبربطة عند
اخلـصــر ونــســقــته مع حــذاء عــالي
الــكـــعب تــمـــيّــز بــبـــعض اخلــطــوط
الفضية ومزجت رحمة هذه األلوان
مع حـقـيــبـة يـد بــدرجـة خـفــيـفـة من
اللون األزرق كما اسـتعانت بنظارة
لــتــقـيــهــا وهج الــشــمس. وشــاركت
رحـمـة صـورتـ لـهـا بـرفـقـة اخـتـهـا
واخيـهـا واوالدهمـا في باحـة إحدى
كنائس سيدني وعلقت عليهما (هذه
هي ســعـــادتي أفــضل أخ وأخت في
الـــعـــالم وأوالدهـــمـــا األعــزاء عـــلى
قلبي) وأرفقت التعليق بوسم (حب

العائلة).
و تــشـارك رحـمـة بـبـطـولـة مـسـلـسل
للـموت  2 الذي يـعرض في الـسباق

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - كــشف
مـثل الكـوميدي الـشهيـر جيم كاري أنه ا
قـد يظـهـر عـلى الشـاشـات في أخـر عمل
ـــرتــــقب له من خـالل فـــيــــلـم (ســـونـك) ا
عــرضه في الـــثــامن من شـــهــر نــيــســان
احلالـي وقال: (لقد اكتفـيت أنا أتقاعد
أنـا جاد إلى حد ما فهذا يعتمد إذا أتى
أحــدهم بـنص مــكـتـوب بــاحلـبــر الـذهـبي
ـهم حـقـا أن يــخـبـرني أنـه سـيـكـون مـن ا
يــراه الـنــاس فـقـد أواصـل الـسـيــر عـلى
الــطـريق لــكـنــني آخـذ اســتـراحـة اآلن).
مـثل الـبـالغ من الـعـمر  60 عـامـاً وقـال ا
خالل مـقـابـلـة تـلـفـزيـونـيـة عـنـدمـا اخـبـره
احملـاور ان جنمة الكـانتري دولي بارتون
ـوسيـقي في تريـده ان يـلـعب شـريـكـهـا ا
فيلم حتضر له.اذبدا كاري متعجباً وقال
انه سـوف يتقـاعد بيـنمـا لم يكن احملاور
زح ام ال قال (نعم على يعرف اذا كان 

االرجح).

وطـاقـم الــعـمـل وسالمــة اجلــمــهـور
الـذي يـحب أن يـكون حـاضـراً مـعـنا
ـــســرح تــبـــقى لــهـــا األولــيــة في ا
فــالـصـحــة هي األهم بـالـنــسـبـة لـكل
شــخص ونـتـمـنى الــشـفـاء الـعـاجل

للنجم دانيال كريغ).

ـوضوع لـلـمـسـرحـية بـيـانـاً حـول ا
جاء فـيه :(نـعتـذر من الذين إشـتروا
ـسـرحيـة وذلك بـطـاقـات حلـضـور ا
بـسـبب إصـابـة الـنـجم دانـيـال كـريغ

بفايروس كورونا).
مثل وأضاف البيان ( أن سالمـة ا

(مــاكـــبث) عـــلى مــســـرح بــرودواي
وذلك بـعـد أن  اإلعالن عن إصـابـة
ي دانــــيــــال كــــريغ ــــمــــثل الــــعــــا ا
بـفايـروس كـورونا إذ جـاءت نـتيـجة
ـــــــســــــــحـــــــة الــــــــتـي أجـــــــراهـــــــا ا
ـنـتـجة إيـجـابـيـة.واصدرت اجلـهـة ا

مــــومـــبـــاي  –وكــــاالت - تـــعـــرضت
مثلة الهنـدية ماليكا أرورا حلادث ا
ســـــيــــر نـــــقـــــلت أثـــــره إلـى إحــــدى
ـسـتـشفـيـات في مـنـطقـة مـومـباي ا
وأصــيـبت بـجـروج طـفــيـفـة بـحـسب
بـــيــان نــشـــرته الـــشــرطــة.وأعـــلــنت
الشرطة في بيانها أنه  نقل أرورا
إلى مـستـشـفى أبولـو لتـحـصل على
الــــــــــــــعـالج االزم وبــــــــــــــاشــــــــــــــرت
بـالتـحـقيـقـات.وجاء في الـبـيان(وقع
احلـادث عــنـد نـقـطـة  38كـيـلـومـتـرًا
على طريق مومباي-بيون السريع 
وهي مـنــطـقــة مـعــرضـة لــلـحـوادث.
اصـطـدمت ثالث سـيارات بـبـعـضـها
ـركــبـات الـثالث وأصــيـبت جــمـيع ا
بــــأضــــرار). وتــــنــــاقل رواد مــــواقع
التواصل اإلجـتماعي بـعض الصور
والـفـيديـوهـات لسـيـارة مالـيـكا بـعد

احلادث.
الى ذلك  إلـغاء عـروض مـسرحـية
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كــان الـنــبي صـلّى الــله عـلـيـه وسـلّم يــداوم عـلى مـدارســة الـقـرآن
الكـر في شهر رمضان وتكون مدارسة القرآن الكر بأن يقرأ
سـلم القرآن الـكر عـلى غيـره ويقرأ غـيره عـليه وكـان الرسول ا
يتـدارس القرآن فـي رمضان مع جـبريل علـيه السالم. و يروي
ابـن عـبــاس: (كـانَ جِــبْـرِيلُ يَــلْـقَــاهُ في كُلِّ لَـيْــلَـةٍ مِـن رَمَـضَـانَ
فيُـدَارِسُهُ القُـرْآنَ).وقال(ص)(مَنْ قَرَأَ حَـرْفًا مِنْ كِتَـابِ اللَّهِ فَلَهُ
بِهِ حَـسَـنَة وَالْـحَـسَنَـةُ بِـعَشْـرِ أَمْـثَالِـهَـا لَا أَقُـولُ الم حَـرْف وَلَكِنْ

أَلِف حَرْف وَلَام حَرْف وَمِيم حَرْف). أخرجه البخارى.
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يحـرص الصـائمـون في العـديد من
الـدول الـعـربـيـة عـلى تـنـاول شراب
السحلب خالل وجبة السحور ألنه
ذا قـيـمـة غـذائـيـة عـالـية فـضالً عن

ذاق. كونه لطيف ا
ويُــــعــــدّ الــــســـــحــــلب مـن أشــــهــــر
ــشــروبــات الــســاخــنــة في شــهـر ا
رمــضـان في كـل من تـركـيــا ومـصـر
وسوريـا ولبنـان واخللـيج العربي
وهـو مــسـتــخـرج من نــبـات مــعـمـر
طوله  60 سـنتم وله أوراق ضـيـقة
غالباً مـا تكون مرقطـة بنقاط سود
وتـعـطي الـساق أزهـاراً بـنـفسـجـية
الـلـون تـعـتـبـر األجـمل واألقـدم بـ
الزهور. وحتتوي ساق هذا النبات
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ـالـيـة و تـؤخـر بـدء مـشروع تـؤثـرعـلـيك االعـتـبـارات ا
جديد تريد أن تبدأ به.
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علـيك أن تـتـطور بـالـشـكل اإليـجابي في مـجـال عـملك
.يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

قـد جتد نـفسك أكثـر اهتمـاما بالـفنون وخـاصة التي
تأتي من الثقافات األخرى.

—u¦ «

عـلـيك االهـتـمـام بعـالقتك الـعـاطـفـيـة أكـثرمـن ذلك.يوم
. السعد االثن

»dIF «

يشعـر أحد أفراد عائـلتك باإلحباط تـميل إلى إعطائه
فرصة لتبادل احلديث.

¡«“u'«

 ستقابـل حبيب قد لك فكن مـستعدا للـمفاجأة.يوم
السعد الثالثاء.

”uI «

أفكـار احلب تـسـيطـر عـلى تـفـكيـرك وتـمـنعك من أداء
عملك بشكل فعال.

ÊUÞd «

ارسـة الريـاضة عـليك االهـتمـام بنـظـامك الغـذائي و
يوميا للحفاظ على صحتك.

Íb'«

ــشـاعــر وأفـكـار الــيـوم ســعـيـد بــالـنــسـبــة لك تـهــتم 
اآلخرين وتشعر بالراحة.
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قـرب عـليك الـتقرب  سـفر قـريب برفـقة أصدقـائك ا
لشريك حياتك واالستماع له.

Ë«b «

يحاول أفـراد عائلـتك مسانـدتك ماديا فـرصة جديدة
لزيادة دخلك.
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حتــصل عــلى هـديــة غــيـر مــتـوقــعـة ســتــغـيــر مـزاجك
لألحسن.رقم احلظ.9
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
ـنـاسب داخل الـشكل ا
أعد تـرتيبـها واكتشف
ـــفـــقــودة: الـــكـــلــمـــة ا
(مـديـنة فـلـسـطيـنـية 6

حروف):
– دراهـم  –كـــــــــــراس 
مـــجالت  –عـــمـــارة –
فـكر  –مـحاله  –رخ –
نـــهــــله  –خــــصـــوم –
فيات  –جنون  –أدهم

 –فك.
بغداد
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رمضانُ   تقوى  والتقى   انوارُ   

والعطرُ  فيه... مشاتل ونهارُ  
رمضانُ  صافحني   وزارَ   قصيدتي
وتراً   ...   ويشدو   للورى  قيثارُ
أنا   شاعر   هتفت  بأعماقي السنا

نازلي  االقمارُ وتبخترت   
شي  بأمالي  االريجُ  كما  أرى
بعروق   مَنْ   غنت   له األشعارُ

ان الحَ   في  صومي  جفاف  زاحف
يجتاز   في   روحي  اجلوى محارُ

رمضانُ  يبعثُ  في   ماربعنا   الندى
نى  خطارُ وتضمني   فيه ا

وتسيلُ   تستبقُ  الشجون  قصائدي
فيها  تذوبُ مشاعري   حتتارُ

أنا  اذ  اريد  الليل   يعشق   فجره
تندى الزهور ... وحتتفي  االشجارُ
أني   ألرسم   للصيامِ  مشاتالً

تزهو بفجر   رحيقه   االزهارُ
رمضانُ  والصومُ   اجلميل أشارتي
ا    التجارُ غا   السلوى  

ومنازل  التقوى   ... تفوحُ   وتزدهي
اذ  طرزت   صلواتَنا  األسحارُ

كم قادني  الصومُ  البهيُّ الى السما
منه بقلبي  جنمةُ ومدارُ 

أني  هنا   قلب   تكلمَ   نبضُه
  فتشجرت  سوح  به    وقفارُ

ورأيتُ  في عمري   ربيعاً   أخضراً
بدراً  به  تتكحل    االبصارُ
كنا  ..   وكان لنا زمان جائع
فيه   تلوكُ  ضفافَها األنهارُ

كم  ... كان   يغبطنا
دى  ويحسدنا  ا
وتدورُ  دوالباً
بنا   األقدارُ
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إحاطة شـاملة لـلمهـرجان وكل برامجه
صاحبة وتوزع وأنشطته وفعالياته ا
الــكـتــاب في ثـمــانـيـة فــصـول ومالحق
عــدة وتــوشى بــتــقــد مــهم لــنــقــيب
ـــهــرجـــان جــبــار الـــفــنــانـــ رئــيس ا

جـودي.
أمـا الـكـتـاب الـثـالث لـلـفـنـان والـبـاحث
مــنـعم سـعــيـد (الـبـانــتـومـا .. تـاريخ
ـــمـــثل جـــدلـــيـــة الـــتـــكـــويـن في أداء ا
الصامت) فـقد توقف مـؤلفه عند أسس
ائي وفن وعناصر وآفاق الـتمثيل اإل
الــبــانــتــومــا الــذي كـان ومــازال أهم
ــثل فــرســانه الــبــارعــ مــؤكــدأ أنه(
خالصــة لــتـــجــاربي وعــمـــلي في هــذا

سرح طوال عشرين عاماً). ا
وشــارك عــدد من احلــاضـرين بــتــقـد

ـتــحـدثـ كـان مـداخـالت عـدة  واول ا
االعالمي هاشم حسن الذي قال (اشعر
بـسعـادة بـصـناع احلـيـاة حتيـة جلـبار
ـيات جـودي) واضـاف( تـعـاني االكـاد
ـــمـــنـــهج خـــصـــوصـــا من االرشـــيـف ا
سرح العـراقي وعند توثيق اي شىء ا

التوجد بحوث).
ـتــحـدثــ ايــضـا الــفـنــان مـازن ومن ا
مـحـمـد مـصـطـفى الـذي قـال (سـاحتدث
عن الــثـالثــة عـــلي الــربـــيــعـي درســني
عـبـد ـسـرح تــمـثـيل ولم يـصـعــد عـلى ا
العليم الـبناء اشاهـد هذا الرجل شعله
من النشاطات  منـعم سعيد زميلي في
عهـد كان بداخـله البـانتومـا وتميز ا
في هـــذا الــلـــون في الـــعـــراق والــوطن

العربي).
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أقامت نقابة الفنـان العراقي أمسية
ثقافية احـتفت فيها بـتوقيع ثالثة كتب
مـسـرحـيـة جـديـدة لـلـبـاحـثـ والـكـتاب
سـرحيـ علي هـادي محـمد الـربيعي ا
و مـنـعم سـعـيـد و عـبـد الـعـلـيـم الـبـناء
سـرحي رياض وأدار األمسـية الـناقـد ا
موسى سكران الذي أشاد بدور النقابة
في تـفــعــيل احلــراك الـثــقــافي والــفـني
واالبـداعي لـلـحـركة الـنـفـيـة في الـعراق
مـعـرجـاً عـلى  أهـمـيـة مـا تـقـوم بـه عـبر
ـتـخصـصـة في سعي طـباعـة الـكتب وا
مـنــهـا الى تـطـويـر وتـوعـيـة أعـضـائـهـا
مـشــيــراً الى مـا انــطــوت عـلــيه الــكـتب
الثالثة من مضام مهمة في التوثيق.
وحتـدث الــبــاحـث عــلي مــحــمــد هـادي

ــؤتــمــر األول الــربــيــعي عـن كــتــابه (ا
للمسرح والـسينما.. حـيثيات ووقائع)
الــذي تــنــاول فــيه وقــائع وحــيــثــيــات
ؤتمـر الذي أقامـته النـقابة بـالتعاون ا
ـــســرح في بـــدايــة مع الـــســيـــنــمـــا وا
العــــام 1982 مـستـذكـرا (عـقدت نـقـابة
ـسـرح في الـفـنــانـ جـلـسـة لـدراسـة ا
العراق وبعد احلاح من الفنان قامت
ؤتـمـر والذي اسـتـمر  الـنقـابـة بعـقـد ا
ستـة ايام وكـانت اللـجنـة التـحضـيرية
بــرئـاسـة الـفـنـان ســامي عـبـد احلـمـيـد
الـتي كــلـفت مـجــمـوعــة من الـفــنـانـ
والــبـاحـثـ بـالـبــحث حـول الـسـيـنـمـا
لــــكن لـالسف هـــذه االوراق ــــســـرح وا
الـبحـثيـة لم تـاخذ طـريقـهـا الى النـشر
قــبل ســنــ وقـعـت بـيــدي احــدى هـذه
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تــداول رواد مـواقع الــتـواصل بــشـكل كــبـيـر
عـــبــر صـــفـــحــاتـــهم اخلـــاصـــة عــلـى مــواقع
الـتــواصل اإلجـتـمــاعي صـور أبـنــاء الـفـنـان
صـري تـامر حـسني والـتي  توثـيقـها من ا
خالل أداء الـفنـان وأوالده في الفـيـديو كـليب
الذي طـرحه مؤخـرا عبر قـناته اخلـاصة على
يـــوتــيــوب والــذي يــحـــمل عــنــوان (رمــضــان
).ويــعــتــبـــر هــذا الــظــهــور األول ألوالد كــر
حــســني كــمــا أن ظــهــورهم كــان فــريــدا من
خـالل تـقـد وصـلــة غـنـائــيـة مع والـدهم في
الـفـيـديـو كـليـب الذي طـرحه مـؤخـرا ولـتـامر
حسـني إبنـت هـما تالـيا وأمـايا وإبن واحد
وهـو األصغر ب إخوتـه وإسمه أدم. األغنية
من كــلـمـات مـحـمـد مــصـطـفى مـلك وأحلـان
مـحــمـد أنـور وتـوزيع مـحــمـد يـاسـر وظـهـر
حسـني في الـفـيديـو كـلـيب ب مـجـمـوعة من
األطـــفـــال وهـــو يــغـــنـي عن فـــضـــائل شـــهــر
رمضـان بيـنمـا يردد األطفـال كلـمات األغـنية
مـعـه والـتي تـقـول (شـهـر اخلـير وحـب الـغـير
قـيـام الـلـيل صـيـام رمـضـان رمـضـان شـهـر
فـيه يوم أفـضل من كل األيـام) وقام حـسني

بإخراج األغنية.
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ـــمـــثـــلــة { ســـيــول  –وكـــاالت - تـــزوجت ا
الكـورية اجلنـوبية سـون ييه-ج من زمـيلها
ــمــثل الــكــوري هــيــون بــ يــوم اخلـــمــيس ا
الــــفـــائـت في حــــفل زفـــاف جــــمع االقــــربـــاء
ــــقــــربــــ فـي الــــعــــاصــــمـــة واالصــــدقــــاء ا
سـيـول.واحـيط الـزفـاف بـالكـثـيـر من الـسـرية
فــيـــمــا قــامت الــوكــاالت الــتي تــديــر اعــمــال
ـمــثـلـ بـنــشـر بـعض الــصـور من الـزفـاف ا
عــلى وسـائل الــتـواصل االجـتــمـاعي تُــظـهـر
سـكان الصـور التي  حتـميـلهـا الزوجـ 
بـأيـدي بـعـضـهـمـا الـبـعض مع سـون تـرتدي
فـسـتــانـ مـخــتـلـفــ من فـســاتـ الـزفـاف
أحـدهـمـا من فـيـرا وانغ واآلخـر من تـصـمـيم
ي إيلي صـعب بـينـما صـمم الـلبـناني الـعـا ا
 تصـوير هـيـون ب بـبدلـة بـيضـاء بالـكامل
في صورة واحـدة وبدلة توكسيدو كالسيكية
بــالـــلــونــ األســـود واألبــيض فـي الــصــورة

الثانية.

يــؤكـد اطــبــاء الـبــاطـنــيــة عـلى
ـصــابــ بـداء الــســكـر ا
خـالل ســـــــــــاعــــــــــات
الـــصـــيـــام ضــرورة
فــحص مــســتــويـات
الــــســــكـــر فـي الـــدم
عتـاد والتأكد من أكثـر من ا
أن لـديـهم شـرائط اخـتـبـار كـافـيـة
لــلــقــيــام بــذلك مــوضــحــ لــلـمــريض
ان(إذا كـــنت تــتــنــاول أقــراصًــا مــعــيــنــة أو
أنـسـولــ فـإن الـصـيــام يـنـطـوي عــلى مـخـاطـر
انــخـفـاض نـسـبـة الـسـكـر في الـدم (نـقص سـكـر
هم بـالنسبـة لك معرفة الدم) هـذا يعني أنه من ا
عـالمـات وأعـراض انـخــفـاض نـسـبــة الـسـكـر في
الــدم واخــتـبــار نـســبــة الـســكـر فـي الـدم بــشـكل

متكرر أثناء الصيام).

dJ « h×
ÂUOB « ¡UMŁ√جـوزان مـن الـدرنـات األرضـيـة ذات

لــون أبـيـض وحتــتـوي عــلـى مـواد
صمـغيـة وهالميـة وبروتـ ونشاء
سـتعمل وزيت طيار وهـو اجلزء ا
لتحضـير مشروب السـحلب.وتنمو
عــشـبــة الـســحـلب بــشــكل بـري في
إيــــران والــــيــــونــــان واألنــــاضـــول
وأفـغـانـسـتـان ويــعـتـبـر الـسـحـلب
اإليـــــرانـي األفــــخـــــر فـي األســــواق

ية. العا
ولشراب السحلب فـوائد طبية فهو
مـــضــاد لـإلســهـــال ولــوقـف نــزيف
ــعـــدة. وفي بــريـــطــانـــيــا قــرحـــة ا
ـرض السل. كما يُوصف يستخدم 
أيــضـــاً حلــاالت الــتـــســمم ونــزالت

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

أسـمع دائـمـاً من االدبـاء والـفــنـانـ السـيـمـا في مـجـاالت
ـوسـيــقى عن حـكـايـات ـسـرح والـتــشـكـيل والـسـيــنـمـا وا ا
ومواقف عن غياب الدعم احلكومي السيما في احملافظات
ـكن أن تـكـون عـينـاً ال تـنـضب فـي تـوريد الـعـراقـيـة التـي 
واهب الـى السـاحـة الـثقـافـيـة. كمـا تـصـلـني احاديث عن ا
اســتــحــواذات حــزبــيــة اقـــطــاعــيــة حلــصص االدب والــفن

والثقافة في بغداد.
ــواهب تــبــددت حــ اصـيــبت  ويــقـولــون انَّ كــثــيــراً من ا
ـواهب بـاإلحــبـاط. وبــالــرغم من انــني اعـلم عـن يـقــ أنّ ا
االصيـلة تـشق احلجـر وتخـرج للـنور مـهمـا كانت الـظروف
وال تـنـتـظـر دعـمـا من أحـد إال انّ هـنـاك من زاويـة أخـرى
ادي لـبنـاء أساسات حاجة لـتوفـير حـد مقـبول من الـدعم ا
في احلياة الـعراقيـة االجتـماعيـة منهـا البـناء الثـقافي الذي
ـنحه يحـفظ اجملتـمع من الـتطـرف واالنهـيارات الـعـميـقة و

غنى وروحا وهّاجة.
مـجـالس احملـافـظـات تـبـدو غـيـر مـعنـيـة بـاجلـانب الـثـقـافي
والــفــني وكــأنّـــهــا كــمــالــيــات والــســـبب يــعــود الى هــزال
الـشـخـصـيـات في بـنـائـهـا الـتـعـلـيـمي والـثـقـافي في مـعـظم
اجملــالس ونــادراً جنــدُ هــنــاك مَن يــشــذ عن هــذه احلــالــة

العامة لكنه غائب وغير مؤثر أيضاً.
 في موازنات احملافظات الـسنوية هنـاك بنود للصرف في
اجملاالت الثقافية والفنية لكنّني سمعت من أكثر من طرف
في احملافظات انّهـا بنود يتم حتـويلها الى مـشاريع خدمية
وبلدية ال ترى النـور أصالً وتلك مجاالت لها بـنود مختلفة

وخاصة بها في الصرف.
أحـيـانـاً يـسـتعـرض بـعـض احملـافظـ كـرمـهم فـي الـتـبرع
جلانب ثقافي في مـناسبة مـعينة وقـد ال يكون ذلك إال بعد

مطالبات ومقابالت عديدة.
 أمّا احملـافظـون اآلخـرون فقـد أدمنـوا الـوعود أو بـاألحرى
األكــاذيب وانــشــغــلــوا في تــســويــة أمــورهم مع مــجــالس

احملافظات ومراكز القوى للحفاظ على مناصبهم.
كان حتدثت عن الـتطرف ووسائل أكثر من مرّة في هـذا ا
مواجهته االستراتـيجية وليست اآلنـية عبر اخليار األمني
وأجنع وسـيـلــة هي تـوسـيـع قـاعـدة األنـشــطـة والـفــعـالـيـات
األدبية والفنية واجلامعية والعلمية على طريق فرز مواهب
مـتــفــوقـة مـن تـلك الــقــاعـدة الــواســعـة. ال تــوجــد عـقــلــيـات
تـستـوعب الـتـفـكـيـر االسـتراتـيـجي في اجملـاالت الـتـنـفـيـذية
احلكـومية ألنـها كـلهـا تعـمل يومـاً بيـوم حتى انـقضـاء فترة

نصب وهي بنظرهم فترة الغنائم واالمتيازات.  ا

ـوت معـاهدة صـداقة وإالّ كـيف مازلتُ أتـنفس كأنَّ بـيـني وب ا
وت يرافقني في كل سـاعةٍ? دعكتُ قرص الهوية ألزيل الـهواء وا
عنهُ سـخـام الـقـنابل; فـظـهـر اسمي وفـصـيـلـة دمي ورقم وحدتي
ـنيوم هذا مع ا انصـهر قرص األ العـسكرية مـحفوراً عـليهـا. طا
ـنـكود احلظ ـشـتـعـلة في جـثـة اجلـنـدي ا حـامـله نـتـيـجة الـنـار ا
ة مـرائ فـي نادي األدبـاء وهم بـأحـلى بـدالتهم بيـنـمـا يجـلس ثـلـَّ
الـزيتونـية يـكرعـونَ البـيرة نخب »حُـرَّاس الوطن ?«كـنتُ أبحثُ
عن موتٍ يـريحني من كل هذا العنـاء. إنَّ أقصى سعادة للجندي
في احلـرب هي مـوته; أجل.. ذلك أنَّ مـقـتـله في اجلـبـهـات أهـون
بكـثير من قبض الزنابير عـليهِ أمام أنظار الناس. ذات يوم باغتَ
ا كنتُ متأخراً عن ; و الزنـابير منطقة سـكناي بحثاً عن الهـارب
موعـد اإلجازة لـيوم اضـطررتُ االخـتفاء في تـنور اخلـبز فوق

سطح الدار وكان جمره يستعر حتت قدمي كنتُ ألهجُ ثمالً:
- يا صـعلوك احترقْ في تنور أمك وال تصطلي بنار اجلبهات.

بعـد ساعـتـ انصـرف الزنـابـير لـكنَّ جمـر الـتنـور مازال يـلسع
أقـدامي وأشمُّ دخانه وهـو يتـصاعـد من دهلـيز صـدري. وها أنا
أعـود مـرَّةً أخـرى بـعـد سـنـتـ من احـتالل الـفـاو ألقف بـدبـابـتي
عـلى مـشـارفـهـا أتـرقَّبُ فـجـراً يـحـملُ عـلى أجـنـحـتهِ األرجـوانـية
أوامر الـتقدُّم إِلى حتـريرها; وهذا مـا جرى بعد مـضي سويعاتٍ
وقــبل بـزوغ شــمس الـبــصـرة عــلى دبــابـاتــنـا; إذْ اشــتـعل األفق
ـا ألـفتُ رؤية ـشـهد مـهـوالً طا دفـعـية كـان ا الـبـعـيد بـومـيض ا
األفق عـند الفجر بـلون أرجواني أو وردي كوجـه عروس في ليلة
دخــلـتـهـا وهــا أنـا أراهُ يـلــصفُ بـالـذهـب الـدامي مع دوي هـائل
شاة يـتخلُّونَ عن بـطانياتهم دفـعيةٍ بعـدد النخيل رأيتُ جـنود ا
اخلضـر التي يـحملـونهـا على أكـتافهم ويـغيـبونَ في جلـة الشفق
هملـة فوق الساتـر كبراز ضفادعٍ في الوردي بـدتْ البطانـيات ا
ـنـظـر جـذوع الـنـخل الـتـي نـحرت بـركـة راكـدة;  فـاقم مـن كآبـة ا
دَّة ساعة; تمكَّنتْ خاللها أعناقها بالشظايا ظلَّ القصف يدوي 
شـاة الـتي سبـقـتنـا من عـبـور السـدَّت جـيم وبـاء; بـينـما ألـويـة ا
زحـفـتْ دبـابـاتــنـا عــلى طـريق تــرابي ال يـسع إالَّ لــعـجــلـةٍ واحـدةٍ
بــاحلــركـة أول مــا صــادفت رتالً من جــثث اجلــنــود عـلـى جـنب
السـاتر وأقنـعة الـوقاية مـحترقـة على وجـوههم حتى وصـلنا إِلى
د على عـجلٍ كـان على الـدبابـات الصـعود عـلى مثـابة ساتـرٍ شُيـَّ
الـرمي بـسـرعـة لـتـطــلق قـذائـفـهـا عـلى أبـراج مـراقـبـة اإليـرانـيـ
ـنـصـة الـرمي والـعــودة بـسـرعـة لالخـتــبـاء في مـوضع مـجــاور 
حُ حـمـامة مـفزوعـة تـقفُ على قتُ بدبـابـتي منـصَّـة الرمي أل تسـلـَّ
ساتـر ترابي سـرعـان ما غـطَّتـهـا سحـابة دخـان لـقذيـفةٍ سـقطتْ
بجـوارهـا وح تالشى دخـان القـذيفـة رأيتُ احلـمامـة تنـتفض
والـدمـاء تـصـبغ ريـشـهـا األبيض حـتى اسـتـكـانتْ فـجـأةً أمـرونا
سرَّفاتْ بـدربٍ موحلٍ لدقائق لنـتوزَّع بعدها بالـتقدُّم فزمجـرتْ ا
عـلـى سـواتـر مـبـعـثـرة رأيت أمـامي عـلى مـدَّ الـبـصـر سـهالً من
لح مـرقَّط بثقوب سـود هي أثر سقوط الـقنابل كمـا لو أنَّهُ جلد ا
حـيوان خرافي أصيب باجلُدري  تـرجَّلتُ من دبابتي إلى خندقٍ
ضيق فـاقشـعر جلـدي وانقـبض قلبـي وأنا أرى عشـرات اجلنود
; وعلى وجوههم األقنعة التي يتوسَّدونَ األرض كأوثانٍ من الط
سك بة بالـدم; كان بعـضهم  احتـرق بعضـها ومالبسـهم مخضـَّ
اء قبل أنْ يلفظ أنفـاسه األخيرة بيد أن الذي أربكني بزمـزمية ا
وجـعل الـدمـع يـتـصـبب من عـيـني سـخـيـنـا رؤيـتي جلـثـة جـنـدي
أمسك بـيده صورة عائلته قبل أن يفـارق احلياة بينما كانت على
مقـربة من جـثته محـفظـته مفـتوحـة وهي مليـئة بـاخليـوط اخلضر
ــا جـلـبــهـا من أحـد األولــيـاء الـصــاحلـ لـلـحــفـاظ عـلى الـتي ر
ـشـهد; كـدتُ أفـقد يـقـيني من حيـاته لـقد بـعـثر شـجـاعتي ذلك ا
ن كان ذلك جـدوى التعويذة التي وضعـتها أمي على زندي األ
اجلنـدي يـدعى نذر عـبـاس خضـير من أهـالي احلـمزة الـشرقي
ـعـلومـة ثمَّ فـلـقـد قـلـبت الـصـورة الـتي بـيـده وعـرفت مـنـهـا هـذه ا
ـتـورمـة لم يــدم األمـر طـويال بـعـد لـيـلـة أعـدتـهـا بــ أصـابـعه ا
وصلت الـدبابـات إِلى ارض الفـاو معلـنة حتـريرها بـثقـة راسخة
كان بعد احتالل كانـت مالمح ورائحة اإليراني واضحـة على ا
دام أكـثـر من سـنـتـ طـالـعــتـنـا يـافـطـات مـكـتـوبـة عـلى حـيـطـان
البـيوت بشعـارات دينيـة سرعان ما أزيـلت وكتب بدالً عنـها بلون
احمـر شعارات جاهزة تمجد الرئـيس; بينما تمادى أحد اجلنود
ـتـطـرف لـيـكـتب عـبـارة تسيء إِلى طـائـفـة بـعيـنـهـا وحـ جوبه ا
شينة باعـتراض شديد من قبل بعض اجلنود تـراجع عن فعلته ا
جد الـرئيس; باتَ وشطب عـبارته تلـك وكتب بدالً عـنها شـعاراً 
بعض اجلـنود يفكرون بشيء واحد هـو االنتقام من هذا اجلندي
األحـمق عــنـدمـا تــسـنح لـهم الــفـرصـة وقــد اشـتـعل في قــلـوبـهم
تـطرّف الذي شـتم تراثاً الغـضب; أصبح ديـدنهم ذلك اجلنـدي ا
عريـقاً لدمائهم ورمزاً مقدَّسـاً لوجودهم أخبرني أحدهم أنه بعد
ـتـطـرف يـتـبـوَّل عـلى مـثـابـة مـنـتـصف الـلــيل رأى ذلك اجلـنـدي ا

قريبة وصادفت حينها نوبة حراسته وتابع يقول:
- صـوبـت الـبـنـدقـيــة عـلى رأسه مـقـررا اإلطــاحـة به لـكن جنـمـة
ا كـان شهب قـذيفـة تائـهة أثـلجت خرت في الـسمـاء فجـأة أو ر
أصـابعـي كدت أطـلق الـرصـاصـة عـلى رأسه; لـكن ثـمَّـة هاجس

ملحاح راح يهتف في رأسي مع خرير النجمة دعهُ دعهُ.. 
تـعصـب مقـتوالً في عنـدمـا أطلَّ الصـبـاح وجدوا ذلك اجلـنـدي ا
موضـعه جزاء العبارة التي كتبها وكـانت شتيمة لئيمة بحق أحد
أوليـاء الله الـصـاحل يـبدو أن أحـدهم لم يتـحمل مـا فعـله ولذا
ا شــــظايـا قصــف عـشوائي أهداه طـلقـة مبـاغتـة في رأسه ور
قـد قــتـلـته بــرغم يـقـيــني أنَّ مـصــرعه إنَّـمـا كــان بـإرادة من الـله.
أدركـتُ أنَّ بـعض اجلـنـود يـقـاتـلــون عـدوا أمـامـهم وآخـر يـنـــــام
ـلــجـأ ولـم يـكن قــتــالـهم الــشــرس ألجل الـبالد مــعـهم فـي ذات ا
وحـدهــا; بلْ إنَّ بـعــضــهم كـان يــقـاتل
بـــضــراوة ألجل بـــقــاء الــرئـــيس عــلى
ســــدَّة الـطــغـيــان فـكــتــبت قـصــيـدتي

القصيرة: 
»إلهي..

اذا تدعهُ يستلذُّ بدمائنا?  
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ــغــرب) (أ ف ب) – { انــزركي (ا
حلّ الصمت بدالً من طن النحل
ـزرعة أل فـضـاءات ا الـذي كـان 
الــتـقـلـيــديـة الـضــخـمـة لـتــربـيـته
ــغـرب بــقـريــة أنـزركي جــنـوب ا
حـيث اخـتــفت خاليـاه في كـارثـة
بيئيـة مست أيضـا مناطق أخرى
ملـكة. ويعـزوها خبراء إلى من ا

جفاف استثنائي هذا العام.
يـــقـــول مــربي الـــنـــحل إبـــراهــيم
شتـوي مـتحـسـرا وهو يـتـفقـد ما
تــبــقى مـن اخلاليــا حتت شــمس
أل طــنـ حـارة “يــفــتــرض أن 
كـان في هـذه الفـترة من النـحل ا
الـعــام لـكـنه اآلن يـنــفق بـوتـيـرة

عالية .”
زارع  40من أصل 90 فقـد هذا ا
وحـدة لتـربـيـة النـحل في أقل من
شـهـرين وهي مـرتـبـة في مـزرعة
جـمـاعيـة وسط واحـدة من أغـنى
غرب. محميات شجر األركان با
واضــــطـــرت عـــائـالت أخـــرى من
زرعة الفريدة من مستغلي هذه ا
نـوعهـا إلى “الـتـخـلي تـمامـا عن
تـــــربـــــيـــــة الـــــنـــــحـل النـــــعــــدام
اإلمكانات ?”كما يضيف شتوي.
ويـصــنف خـبــراء مـتـخــصـصـون
ـوقع على أنه “أقدم وأكبر هذا ا
مزرعـة جـماعـية تـقلـيـدية لـتربـية
الـــنـــحل في الـــعـــالم ?”ويـــعــود
تاريخ إنشائها إلى العام .1850
لكن الكـارثة التي حـلت به ليست
مـعزولـة إذ طـالت أيـضـا مـناطق

ملكة. أخرى من ا
ـسـؤول في احتـاد مربي وينـبه ا
ـغـرب مـحـمـد شوداني الـنـحل با
إلى أن “اخلسائر جسيمة حيث
فـــقــــدت نـــحـــو  100ألف وحـــدة
إلنتـاج الـعسل فـي جهـة خـنيـفرة
بـني مالل (وسط) لـوحـدهـا مـنذ

آب/أغسطس.”

ــمــلــكــة نــحـو  910آالف تــضم ا
مـزرعة لـتـربيـة الـنحل يـسـتغـلـها
نــــحـــو  36ألف مــــزارع حــــسب

إحصاءات العام  .2019
لكن اختفاء النحل هذا العام كان
شــديـدا إلـى درجـة أن احلــكــومـة
خـصـصت مـسـاعـدة بـقـيـمة 130
ملـيون درهم (نـحو  13,5ملـيون
دوالر) لــتــخــفــيف وقع الــكــارثـة
. لـكن مـبـلغ الـدعم ـزارعـ عـلى ا
“لـم يــــتم صـــــرفه بــــعــــد ?”وفق

شوداني. 
W u³  dOſ …d¼Uþ

فـتـحت احلـكومـة أيـضـا حتـقـيـقا
حول أسباب الـكارثة عهد به إلى
ــــكـــتـب الــــوطـــنـي لــــلـــسـالمـــة ا

الـصـحيـة لـلـمـنـتجـات الـغـذائـية.
وقال األخـيـر في بـيان إن “هـجر
ـزارع تـربــيـتـهـا أسـراب الــنـحل 
ظـــاهــــرة غـــيـــر مــــســـبــــوقـــة في
ـغرب .”وأرجع “انهـيـار خاليا ا
نـاخية النحل ”إلى التـغيـرات ا
مــســتـبــعـدا فــرضــيـة إصــابـتــهـا
بـوباء. بـدوره يـعـزو الـباحث في
علـوم تربـية الـنحل أنـطونان أدم
هذه الـظـاهرة إلى اجلـفـاف الذي
ـغـرب هـذا الـعـام وهو يـضرب ا

األسوأ من نوعه منذ  40عاما.
لــكن إلى جــانب شح األمــطـار ال
يسـتبـعـد أن يكـون الوضع تـفاقم
بــســبب “هــشــاشــة الــنــحل إزاء
األمراض والتـرحال واستـعمال

تـقنـيـات لـرفع اإلنـتـاجـية في ظل
سعي البالد لزيادة مـنتوجها من
العـسل ?”بحـسب الـبـاحث الذي
أجرى دراسات على تربية النحل

باجلنوب الشرقي للمغرب.
ـعـدل 69 ارتـفع إنـتــاج الـنـحل 
ـــئــة خالل عـــشــرة أعــوام في بــا
ـمـلـكـة مـنـتـقال من  4,7أطـنان ا
في  2009إلى قـــرابـــة ثــمـــانـــيــة
أطـنـان في 2019بـرقم تــعـامالت
يــفــوق مـلــيــار درهم (نــحـو 100
مـلـيـون دوالر) وفق أرقـام وزارة

الزراعة.
بـالـنــسـبـة إلى الـنــحّـال إبـراهـيم
شـتـوي “يـبـقى اجلــفـاف ظـاهـرة
طــبــيـعــيــة لـكـن حـدته هـي الـتي

تثير القلق هذا العام.”
ووقع الكـارثـة مضـاعف في قـرية
إنــزركي إذ يــهــدد أيــضــا تــراثـاً
ثقافيا يتمثل في تـقنيات التربية
اجلــمـاعـيــة الـتـقـلــيـديـة لــلـنـحل.
ــزرعــة عــبــارة عن بــنــاء وهــذه ا
بسـيط ومـعـقد في الـوقت نـفسه
من الـط واخلـشب يـرتـفع على
خمس طبقـات مقسمـة أفقيا إلى

خانات بأحجام متساوية.
داخل كـل خـــانـــة تـــوضع خاليـــا
ــصـنـوعـة من الـنــحل الـدائـريـة ا
قصـب يلـفه الـط وروث الـبـقر.
ـزرعـة أخـيـراً وقـد  تـصـنـيف ا

ضمن الئحة الثرات الوطني.
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{ اجلـزائــر (أ ف ب) - تـوفـيت
اخملـــرجــة اجلــزائــريـــة أمــيــنــة
بشير شويخ االحد بعد صراع
ــرض بــحــسب مـا طــويل مع ا
أعــــلـــــنت جــــمــــعــــيــــة أضــــواء
الـسـينـمـائـية.وكـتـبت اجلمـعـية
عـبــر فـيــسـبــوك (بـبــالغ احلـزن

واألسى تـلقت اجلـمعـية الـفنـية
الـسيـنمـائيـة أضواء خـبر وفاة
اخملرجـة والسـينـاريست أمـينة
بـشــيـر شـويـخ الـتي اشــتـهـرت
خــصـوصــا بــفـيــلم رشــيـدة في
 2002والــذي يـــصــور الـــعــنف
االرهــــابـي ضــــد الـــنــــســــاء في
اجلــزائـر).وحــاز الــفــيــلم الـذي
كــان من أولى االعــمـال الـفــنـيـة
حـــول الــــعـــشــــريـــة الــــســـوداء
( (2002-1992جـوائـز عـدة في
مــهــرجــانــات مــنــهــا مــهــرجـان
ـغرب.وبـدأت شويخ مراكـش با
( 68عـــامـــا) مـــســــيـــرتـــهـــا في
ركز السينما في التوليف في ا
الـوطـني لـلـسـيـنـمـا مـنـذ 1973
وشــــــاركـت فـي مـــــعــــــظـم أفالم
زوجــهـا اخملـرج مــحـمـد شـويخ
وأفــالم اخملــــــــــــــرج مــــــــــــــرزاق
عــــــلــــــواش.ووريـت األحــــــد في
مــقـبــرة الـعـالــيـة بــالـضــاحـيـة

الشرقية للعاصمة اجلزائرية.
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{ ســـيــدني (أ ف ب)  –اجـــتــاحـت أمــواج ضـــخــمـــة الــســـاحل الـــشــرقي
نـازل وغمرت شاطئ بـوندي بياش الـشهير ألستـراليا السـبت وصلت إلى ا
في سيـدني. وأُصدرت تـنبيـهات من أمـواج خطرة في مـعظم مـناطق ساحل

والية نيو ساوث ويلز حيث تسبّبت الرياح القوية بتشكّل أمواج ضخمة.
وأظهر أحـد مقاطع الفيديو موجة ضخمة يـبلغ ارتفاعها خمسة أمتار تصل
ـنـازل فـيـمـا شـوهـد مـتـفـرجـون يـفـرون من أمـواج اجـتـاحت مـيـاهـهـا إلى ا
شـاطئ أفـوكــا بـيـتش الــذي يـبـعـد  90دقــيـقـة بــالـسـيـارة إلـى الـشـمـال من
سيـدني. وأوضح بيـتر إيـفـانز من هـيئـة اإلنقـاذ في نـيو سـاوث ويلـز لوكـالة
نازل ساعـدة لعـدد كبيـر من سكـان ا فرانس بـرس أنّ العنـاصر يـقدمـون ا

نطقة لكنّه طمأن إلى أن الوضع يتحسن. التي اجتاحتها األمواج في ا
وقـال “نأمل فـي أن يكـون األصـعب قد انـتـهى وأال نواجه الـلـيلـة أو غـداً ما

عانيناه هذا الصباح وخالل الليلة الفائتة”
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{  كـاتــمـانـدو (أ ف ب)  –وضـع مـتــسـلّق فــرنـسي
يـبــلغ سـبــعـ عـامــاً نـصب عــيـنــيه أن يُـصــبح أكـبـر
شـخص يـتـسـلّق جــبل إيـفـرست من دون االسـتـعـانـة
باألكـسج االصـطنـاعي في مهمـة يطـمح  خاللها
أيضـاً إلى أن يجـد مسـاراً جديـداً أكثـر سالمة نـحو

لبلوغ أعلى قمة في العالم. 
ويـعتـزم مـارك بـاتـار اسـتـكشـاف مـسـار جـديـد يـتيح
جتاوز منـحدر خـومبـو اجلليـدي اخلطـر الذي يـنبغي
عـلى مـتسلـقي اجلـبال جمـيعـهم عبـوره للـوصول إلى
أعلى القمة الشهيرة من اجلانب النيبالي. ولقي أكثر
ـنـحـدر مـن أربـعـ شـخـصــاً مـصـرعـهم عــلى هـذا ا
الذي تتـخلله تشكيالت متحـركة من اجلليد ما يجبر
ـتسـلـق عـلى التـنـقل فوق الـشـقوق اجلـلـيديـة على ا
ساللم تـهتـز. وعام  2014انهـارت كـتلـة ضخـمة من
ـنحـدر اجللـيدي مـوديةً بـحياة اجلـليـد وسقـطت في ا
 16مـرشـداً نــيـبـالــيـاً في واحــدة من أسـوأ حـوادث
أسوية. ويقول بـاتار من كاتماندو قبل أن إيفـرست ا
يـنـطـلق في مـغـامرته لـوكـالـة فـرانس برس إنّ “عـدداً

كبيراً من األشخاص لقوا حتفهم هناك.
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{ باريس (أ ف ب)  –قد يـتحول
سرطان الرئة “وباء ”حقيقياً في
ـقـبـلـة لـدى الـسـنـوات الــقـلـيـلـة ا
الـنسـاء في فـرنـسـا  إذ تـوصلت
دراسـة أعـلـنـت نـتـائـجـهـا أخـيـراً
إلى خالصة مـفادها أنه “لم يعد
مـرضـا لـلـرجـال ?”وهـذا مـا حدا
بـالسـلـطات الـصـحيـة الـفرنـسـية
إلـى بـــدء الــعـــمـل عـــلى تـــعـــزيــز
ــبــكــر.  وعــزت الــتـــشــخــيص ا
الـدراسـة الـتـي قـدمت في كـانـون
الثـاني/ينـاير الـفائت في مـؤتمر
عن أمراض الرئة هذا االستنتاج
إلى تـطـور الـتـدخـ لـدى اإلنـاث
منذ ستـينات القـرن العشرين إذ
ـئة إن الـتـبغ هـو سـبب  87في ا
من هـذه الـسرطـانـات لـدى عـموم
ــــئـــة لـــدى الـــســـكـــان و 75في ا

النساء.
وتــــقـــيس هـــذه الــــدراســـة الـــتي
تُجـرى كل عشر سـنوات مـنذ عام

 2000تـطــور هـذه الــسـرطــانـات
الـتي يتم عـالجهـا وتـشـخيـصـها
فـي مــراكـــز غــيــر جـــامــعـــيــة في

فرنسا.
وقال منسّق الدراسة رئيس قسم
أمـــراض الــرئــة فـي مــســتـــشــفى
مــولـوز (شــرق فــرنـســا) ديــديـيه
دوبــيـوفــر لـوكــالـة فــرانس بـرس
“الحــــظــــنــــا عـــام ��2020زيـــادة
واضــحــة جـداً في عــدد الــنــسـاء
ـــصــابــات بــســـرطــان الــرئــة.” ا
وأضــاف أن نـســبـة الــنــسـاء إلى
صابـ بسرطان الرئة إجمالي ا
ــــئــــة عـــام “ارتــــفع من  16في ا
ـــئــة عــام  2000إلى  3?24في ا
 2010ووصــــــلـت إلى  6?34في

ئة عام .”2020 ا
وأصبحت النسبة شبه متساوية
لـدى فـئـة من هم دون اخلـمـس

إذ بــلـغ عــدد الـــنــســاء  1?41في
رضى.  ئة من إجمالي ا ا

وتوقّع دوبيوفر أن “تصبح حال
فــرنـســا قـريــبـاً كــحـال الــواليـات
ـتــحـدة ”الـتي أصــبح سـرطـان ا
الرئة فيها السبب األول للوفيات
بـســبب الـسـرطـان لــدى الـنـسـاء
مبدياً خشيته من”وباء حقيقي.”
والحـظت الـدراسـة أن تـشـخـيص
هذه الـسرطانـات ال يزال مـتأخراً
جـــداً وغـــالــبـــاً مـــا يــحـــصل في
ئة من مرحلة االنبثاث ( 58في ا
ا يقلل إلى حدّ كبير احلاالت) 
من فـــرص الــــبـــقـــاء عــــلى قـــيـــد
احلياة. وأظـهرت دراسات كـثيرة
مــــنـــافـع الــــفــــحص بــــاألشــــعـــة
ـقــطـعـيـة. وأدت زيــادة الـكـشف ا
ـــبــكـــر عن ســـرطــان الـــرئــة في ا
تـحدة منذ  2014إلى الواليات ا
إنقاذ نحو  10100شخص وفقاً
لـــدراســــة نُـــشـــرت األربـــعـــاء في

“يريتيش ميديكال جورنال.”
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أمينة بشير شويخ 

فـي الـعـالم يـعــتـبـر أنّ رسم الـوشم
ـارسة طـبية تـتطـلب خبرة طـبية
.”وأضاف ثل فناً ارسه  (…) مـا 
كـــيـم الـــذي يـــرأس نـــقـــابـــة تـــضم
��650رسـام وشم أنّ “الـقـرار مثـير
لـــلـــشــفـــقـــة ألنّ قـــضــاة احملـــكـــمــة
الـدسـتوريـة يبـدو أنّـهم الوحـيدون

الذين ال يدركون ذلك.”
w½Ëd²J ô« l u*« vKŽ d³)« WOIÐ

لــلـــطــعن بــالــقـــانــون لــكن من دون
جــــــدوى إذ رفـــــضت اخلــــــمـــــيس
احملـكمة الدسـتورية طلـبهم مشيرة
إلـى إمـكـان حـدوث “آثــار جـانـبـيـة
مـرتـبـطـة بـالـصـحة ”فـي حال رسم
ارسون مهنة الـوشم أشخاص ال 

طبية.
 وقـال رسام الوشم الشهير كيم دو
يـون لـوكـالـة فـرانس برس “ال أحـد

{ ســـيـــول (أ ف ب)  –اســـتـــنـــكـــر
رسـامو الوشم في كوريا اجلنوبية
اجلــمـعــة قـراراً أصــدرته احملــكـمـة
الــدسـتــوريـة فـي الـبالد أيــدت فـيه
ــارس مـهــنـة مــنع أي شــخص ال 
طــبـيـة من رسم األوشـام واصـفـ
ــثـيـر لـلـشـفـقـة ومع أنّ الـقـرار بـ”ا
رسـم األوشـــــــــام فـي ذاتـه لــــــــــيس
مـــخـــالــفـــاً لـــلــقـــانـــون في كـــوريــا
اجلـنوبـية يُعـتبَـر عملـية طـبية وال

كن أن يتواله تالياً إال األطباء.
ــعـمـول به ويــنص هـذا الــقـانـون ا
مـــنــذ عـــقــود عــلـى إنــزال عـــقــوبــة
بـــالـــســـجـن تـــصل إلى عـــامـــ أو
تـوقيع غـرامة قـدرها عـشرة مالي
وون ( 8207دوالرات) عـــــــــــلـى أي
شـــــخـص مــــخـــــالـف عـــــلـــــمــــاً أنّ
تعـلقة بهذا الحـقات القضـائية ا ا

وضوع قليلة. ا
وتـــقــدمت مــجــمـــوعــة من رســامي
الـوشم الكوريـ اجلنوبـي بطلب

ـمــنــهــجـة عــلى “أعــمــال الــعـنـف ا
ـــســـاواة بــ مــــنــــتــــقـــدة “عـــدم ا

اجلـنسـ في الـسيـنمـا اإليرانـية.”
ـوقعـات عـلى العـريـضة وأضـاقت ا
“نـطـالب بـوضـع حـدّ لـهـذه األفـعال
من خـالل مــــعــــاقــــبـــــة الــــقــــضــــاء
مــرتـكــبـيــهـا .”وتــتـعــرض الـنــسـاء
الـعــامالت في الـسـيــنـمـا لإلهـانـات
واالبـتزاز في مـا يتعـلق بتوظـيفهن
 وكذلك للتحرش والعنف اجلنسي
الـذي يصل إلى االغتصاب بحسب
تلك قوة النص. وأكد أن “كل من 
أو شـــهـــرة في عــــالم الـــســـيـــنـــمـــا
اإليـرانـية يـسـتـغل موقـعه لـتـرهيب
الــنــســاء وتـــهــديــدهن وإهــانــتــهن

وإذاللهن واالعتداء عليهن.
w½Ëd²J ô« l u*« vKŽ d³)« WOIÐ

{ طـهـران (أ ف ب)  –وقـعت مـئات
الــــنـــســــاء الــــعـــامـالت في قــــطـــاع
ثالت الـسـينـما في إيـران بـينـهن 
مــشــهــورات عـــلى عــريــضــة تــنــدد
ـمنهج ”الـذي يتـعرضن بـالعنف “ا
له فـي خـطــوة غـيــر مــسـبــوقـة في
. ونشرت هـذه الدولة احملافـظة جدأً
ــثالت ومــخـرجــات وعـامالت في
ـهن السينـمائيـة عريضة مـختلف ا
فـي الــصـــحف “تـــدين كـل أشـــكــال
الــعــنف والــتــحــرش اجلــنــسي في
مكان العمل وحملت العريضة التي
كـــانت وكـــالــة األنـــبـــاء اإليــرانـــيــة
الــرسـمـيـة “إرنـا ”مـن أبـرز وسـائل
اإلعالم الــتي نـشــرتـهـا وتــضـمـنت
ــوقـعــ عــلــيــهــا أســمـاء الئــحــة ا
مـشهورة في الفن السابع اإليراني
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صدر في بغداد في ٢٠٢٢/٤/٢ كتاب جديد لسماحة
الـــعالّمــة الــســيــد حــســ الــصــدر عــنــوانه (رمــوز

وكنوز).
والكـتاب اجلـديد هـو اجلزء الـسابع والـسبـعون من
ــعـنــيّـة بـتــضـاريس (مـوســوعـة الــعـراق اجلــديـد) ا

الوجع العراقي .
قاالت الـتي نُشِرتْ لسماحته ويضم الـكتاب معظم ا

في الـصحف الـعراقـية ومـنهـا على
ثال : سبيل ا

-هل يعيد التاريخ نفسه ?
-طوبى للرحماء .

-اعذنا اللهم مِنْ زبانية السوء .
-ح تعشش اخلرافات .

-ومـــاذا عــــن الـصـديــــــق الــــذي
ال يخـون ?

-االنتفاخ الزائف .

ؤشر اخلطير . -الرقم الكبير وا
-ثقالء السياسة وسياسة الثقالء . 

-اللهاث السلطوي .
-السلطويون يقولون ماال يفعلون .

يطلب من 
07837685454    -         07901892340 
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