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والــصــخــرة� وغــيــرهــمــا)� داعــيــا الى
(ضـــرورة احـــتـــواء هـــذه الـــتـــطــورات
ا�ـتـسارعـة واخلـطرة� فـإنـنا نـعرب عن
االنــحــيــاز الـــدائم إلى جــانب الــشــعب
الـفـلــسـطـيـنيّ وحـقه بـاسـتـرجـاع كـافـة
حــقــوقه)� ولــفت الـى ان (لــغـة الــعــنف
الـتي تـنـتـهجـهـا إسـرائيل تُـنـبئُ �ـزيد
من االحــتـقـان� وتُـكـرّس مـنـاخ الـتـوتـر�
والـــذي لن يــفــضي ســـوى إلى تــنــامي
الـتـصعـيـد والتـأز� دون الـوصول إلى

أي حـل).  كمـا اسـتـنـكر االردن في وقت
ســـابق � اقـــتــحـــام الـــقــوات اخلـــاصــة
اإلسـرائيلية ا�ـسجد األقصى واالعتداء
عـلـيه وعـلى ا�صـلـ� فيه.وقـال الـناطق
الــــرســــمي بــــأسـم وزارة اخلــــارجــــيـــة
وشـؤون ا�غترب�� هـيثم أبو الفول في
بــيـان (نـدين بــأشـد الـعـبــارات اقـتـحـام
الـشرطة والقـوات اخلاصة اإلسرائـيلية
ا�ـسجد األقصى ا�بارك واالعتداء عليه
وعــــلى ا�ـــصــــلـــ�)� مـــشــــددا عـــلى ان
(اقــتـحــام ا�ـســجـد األقـصـى واالعـتـداء
عــلــيه وعــلى ا�ــصـلــ� يــعــد انـتــهــاكـا
صــــارخــــا� كــــمــــا أنـه تــــصــــرف مـــدان
ومـــرفـــوض)� مـــطـــالـــبـــا الـــســـلـــطـــات
اإلسـرائيلية (بإخـراج الشرطة والقوات
اخلــاصـة مـن احلـرم فــورا)� وحـذر ابـو
الـفول من (مغبـة هذا التصـعيد اخلطر�
وحـمل السلطات اإلسرائيلية مسؤولية
سالمة ا�سجد األقصى وا�صل�). كما
أصـــدرت مـــنـــظـــمـــات ودول إسـالمـــيــة
وعـربية� بيـانات إلدانة اقتـحام الشرطة
والـقوات اخلاصـة اإلسرائيـلية ا�ـسجد
األقـصى واالعتداء عـليه وعلـى ا�صل�
.وأصــيب أكـثـر من  150شــخـصـا� بـعـد
انـــدالع اشــتـــبـــاكــات بـــ� قــوات األمن
اإلسـرائيلية وفلسطيني� اول امس في
احلـــرم الـــقــدسـي بــالـــقـــدس.وأطـــلــقت
الــشـرطــة اإلسـرائـيــلـيــة الـغــاز ا�ـسـيل
لـلدمـوع والرصاصـات ا�طـاطية � طـبقا
لـلهالل األحمر الفلسطينية. واستنكرت

واتــســـاع لــنــطــاق عــمـــلــيــات الــقــوات
االحـتالل اإلسرائـيليّـة في عدد من ا�دن
والـقرى الفلسـطينيّة� ومـا صاحبها من
اســــتــــخــــدام مــــفــــرطٍ لـــلــــعــــنـف ضـــد
الـفـلـسـطـيـنـيـ�� �ـا أسـفـر عن سـقوط

ضحايا وجرحى واعتقال العشرات).
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وتـابع ان (العـراق يرفض أي حتريض�
�ـا في ذلك الـدعـوات ا�ُـدانـة بـاقـتـحام
ا�ــــقــــدســـات� كــــمــــســــجـــدي األقــــصى
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األمـــانــة الــعـــامــة �ــنـــظــمــة الـــتــعــاون
اإلسـالمي بـشـدة إقــدام قـوات االحـتالل
اإلســرائــيـــلي عــلى اقــتــحــام ا�ــســجــد
وإغـالق بــــوابــــاتـه� واالعــــتـــــداء عــــلى
ا�ـــصــلــ� في داخل بـــاحــاته.وحــمّــلت
ا�ـنظمة في بيـان (االحتالل اإلسرائيلي
ا�ــســـؤولــيــة الــكــامـــلــة عن تــداعــيــات
اســــــتــــــمــــــرار مــــــثـل هــــــذه اجلــــــرائم
واالعــتــداءات الــيــومــيــة ضــد الــشــعب
الـفلسـطيني وأرضه ومقـدساته)� داعيا
اجملـتمع الـدولي� إلى (التـحرك من أجل
وضع حــد لـهـذه االنـتـهـاكـات ا�ـتـكـررة�
وتـوفـير احلـمايـة لـلشـعب الفـلـسطـيني
ولـألمـاكن ا�ــقـدســة� ومـنع تــكـرار هـذه
االعـــتــداءات اإلســـرائـــيــلـــيــة الـــتي من
شـــأنــهــا أن تـــغــذي الــصـــراع الــديــني
والـتطرف وعدم االستقرار في ا�نطقة).
من جـانـبه � حـذر األم� الـعـام جلامـعة
الـدول الــعـربـيـة أحـمـد أبـو الـغـيط  من
إشــعــال ا�ــوقف في األقــصى � مــحـمالً
(ا�ـــــســـــؤولـــــيـــــة لـــــقـــــوات االحـــــتالل
اإلسـرائيلي التي تُـمارس عدواناً خطراً
على الشعب الفلسطيني وعلى حقه في
إقـامة الـشعـائر داخل األقـصى في شهر
رمــضــان). ودان األمــ� الــعــام جملــلس
الـتـعـاون لـدول اخلـلـيج الـعـربـيـة نايف
فالح مـبـارك احلجـرف� بأشـدّ العـبارات
اقـتـحام األقـصى. وشـدد احلجـرف على
(ضـــرورة احـــتـــرام إســرائـــيل الـــوضع
الـتاريخي والقانـوني القائم في القدس
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دان الــعــراق ودول عـربــيــة واسالمــيـة�
اقـتـحـام ا�ـسـجـد األقـصى �الـذي اسـفـر
عن إصـابـة عـشرات الـفـلسـطـينـيـ� إثر
اسـتـخدام الـعـنف ا�فـرط من قـبل قوات
االحــتالل اإلسـرائــيـلــيـة. وذكـرت وزارة
اخلــارجـيــة في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (الـــعـــراق يـــعـــرب عن إدانـــته
الـــــشــــديـــــدة �ــــا تـــــشــــهـــــده األراضي
الـفـلسـطيـنيّـة من ارتـفاع وتـيرة الـعنف
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شجع خبير اقتصادي �على توجه العراق لالستثمار في سندات اخلزانة االمريكية �
�ـا ســيـوفــر عــائـدات اضــافـيــة ويــحـافظ عــلى قــوة الـديــنــار احملـلي من الــتــقـلــبـات

االقتصادية ا�فاجئة.
وقـــال مالذ االمــ� لـ (الــزمــان) امس ان
(الـعـراق والـدول ا�صـدرة لـلـنـفط �حقق
وفـرة مـالـيـة بـعد ارتـفـاع اسـعـار الـنفط
عـــا�ـــيـــا الى مـــا يـــزيـــد عن  110 دوالر
لـلبرمـيل الواحد�وهذه الـزيادة بالـنسبة
لـلـعـراق تـوفـر ايـرادات تـقـدر �ـلـيارات
الــدوالرات � مــا يــتـطــلب من احلــكــومـة
اســـتــثـــمــارهـــا بــشـــكل امـــثل لــفـــائــدة
ا�ـواطنـ� وخلق منـافذ جـديدة لتـعظيم
االيـــــرادات ا�ــــــالـــــيـــــة فـي ظل االزمـــــة
االقــتــصـــاديــة الــنــاجــمــة عن الــصــراع

الروسي االوكراني).
jH½ —UFÝ√

واضـــاف ان (ارتـــفـــاع اســـعـــار الــنـــفط
ســيــتــبـعـه حـتــمــا ارتــفــاع في الــسـوق
الـعـا�ـيـة ويـرافـقـة تـدهـور في الـعـمالت
الـنـقـديـة جلـمـيع الـدول � حـيث يـتوجب
من  هــذه احلــكــومــات اتــخــاذ تــدابــيــر
وقــائــيــة حلــمـايــة عــمالتــهــا وحــمــايـة
مــواطــنـيــهـا واحلــفــاظ عـلـى اسـتــقـرار
الـسـوق احملـلـيـة)� وتـابع ان (اسـتـثـمار
الـــعـــراق نـــحـــو  23 مــــلـــيـــار دوالر في
ســنـــدات اخلــزانــة األمــريــكــيــة � يــأتي
لــتــحـقــيق فــوائــد مــالـيــة مــضــافـة �مع
احلــفــاظ عـلى االمــوال ا�ــتـحــقــقـة وفي
نـفس الوقت �هـو اجراء حلمـاية العـملة
الـوطـنيـة من  تـأثيـر التـقـلبـات الـعا�ـية
عـلى االسـواق).  وكـانت وزارة اخلـزانة
االمـريكـية� قد اكـدت ان الدول االسـيوية
االكـثـر امــتالكـا لـسـنـداتـهـا الـتي بـلـغت
اكــــثـــر من  244 مــــلـــيــــار دوالر.وقـــالت
اخلــــزانـــة في احــــدث جـــدول لـــهـــا� إن
(الـدول االسيويـة استثمـرت اموالها في

ا�ـزدوجة للوباء وانهيار أسعار النفط)�
مـؤكـدا  (الـنمـو الـنـفـطي وغيـر الـنـفطي
يـسيران على ا�سار الـصحيح للوصول
إلى مـستـويات مـا قبل الـوباء مع زيادة

إنتاج النفط وتخفيف قيود كورونا).
…dO³� dÞU��

وتـــابع ان (الـــعـــجـــز ا�ـــالي الـــداخـــلي
واخلــــارجـي� عــــاد إلى الــــفــــوائض مع
اسـتــمـرار أسـعـار الـنـفط في االرتـفـاع)�
مــتـوقـعــا أن (يـكــون الـنـمــو عـلى ا�ـدى
ا�ـتوسط مدفوعًا بقطاع النفط مع إلغاء
تخفيضات إنتاج أوبك تدريجياً)� ولفت
الـى ان (الــتـــوقـــعـــات مـــازالت عـــرضــة

خملـاطـر كـبـيـرة �ـا في ذلـك حـاالت عدم
الــيـقــ� ا�ـتــعــلـقــة بـتــأثـيــر الـتــوتـرات
اجلــيــوســيــاســيــة والــوبــاء ا�ــســتــمـر
والــتـحــديـات األمـنــيـة وتــغـيــر ا�ـنـاخ)�
واضــاف ان (الـتـقـديــرات تـشـيـر إلى أن
إجــــمـــالي الــــنـــاجت احملــــلي الــــعـــراقي
احلـقـيـقي قـد ارتفع بـنـسـبة  1.3 بـا�ـئة
فـي عــام   2021 بـــعـــد انــكـــمـــاش حــاد
بـــنــســبــة  11.3بـــا�ــئــة في عــام 2020)
مـشـيـرا الى ان (االنتـعـاش كان مـدفـوعًا
بـشـكل أسـاسـي بـالقـطـاع غـيـر الـنـفـطي
الـذي �ا بـنسـبة  6 بـا�ـئة في  9 أشـهر
مـن عــام  2021 عـــلـى أســـاس ســـنــوي�

مـــدعــومًـــا بــاألداء الـــقــوي لـــقــطـــاعــات
االتـصـال الـعـالـيـة �ـا في ذلك قـطـاعات
الـنـقل واإلقـامـة والـتـجـزئـة)� واسـتـطـرد
بـالـقول ان (هـذا القـطـاع تقـلص بـنسـبة
 17.5 با�ئة و  36.8 بـا�ئة على التوالي�
في أعــقـاب اجلـفــاف الـشـديــد وانـقـطـاع
الـطاقة وارتفـاع األسعار العـا�ية)� وقال
الــتـقــريـر ان (الـنــاجت احملـلي اإلجــمـالي
الـنفطي انكـمش بنسبة  4 بـا�ئة � حيث
عــدل الــعـــراق إنــتــاجه الــنــفــطي وفــقًــا
التـفاقـية أوبك � وارتـفع معـدل التـضخم
الـعـام واألساسي إلى مـتوسط  6 بـا�ـئة
و 6.6 بـا�ئـة على أساس سـنوي في عام

الـسندات االمريكية اكثر من باقي الدول
فـي الــــقــــارات اخلــــمس)� واضــــافت ان
(مــجــمـوع مــا تــمـتــلــكه دول الـعــالم من
اســتــثــمـار فـي هـذه الــســنــدات تــبـلغ 7
تـرليـونات و 661 مـليـوناً و 733 مـلـيون
دوالر)� مــؤكــدة ان (مــا تــمــتــلـكـه الـدول
االسـيويـة نصيب االسـد منـها وبواقع 3
تــرلـيــونـات و 897 مــلـيــونـا و 145 الف
دوالر� فـي حـــــ� جــــــاء الـــــدول الـــــدول
االوربــيـة ثــانـيــا �ـجــمـوع  تــرلـيــونـ�
و 542 مـليـونا و 726 الـفا دوالر ومن ثم
جــاءت الــدول االمـــريــكــيــة الــشــمــالــيــة
واجلـنـوبـيـة �ـجـمـوع بلغ  844 مـلـيـارا
و 103 مــــلــــيـــون دوالر� ومـن ثم جـــاءت
رابـعــا اسـتـرالـيـا واجلـزر اجملـاورة لـهـا
�ــجـمـوع  62 مــلـيـارا و 806 مــلـيـونـا �
وجــــاءت اخــــيـــرا الــــدول االفــــريـــقــــيـــة
و�ــجــمــوع  54 مــلــيــارا و 41مــلــيــونـا
دوالر)� واشـــارت الى ان (مـــجــمـــوع مــا
اسـتثـمرته الـدول العـربيـة االسيـوية من
ســنـدات امــريـكــيـة بــلـغت  244 مــلـيـارا
و 998 مـليونـا دوالر)� واضحت اخلزانة
ان (الــسـعــوديـة جــاءت اوال بـواقع 119
مـــلــيــارا و 402 مـــلــيــون دوالر تـــلــيــهــا
الـكـويت بواقع  50 مـلـيارا و 578مـلـيون
دوالر ثـم االمــارات وبـــواقع  44مـــلـــيــار
و 788 مـلـيـون دوالر والـعـراق بواقع 23
مليارا و 425 مـليون دوالر). على صعيد
مــتــصل� تــوقع الــبــنك الــدولي� ارتــفـاع
الــنـــمــو اإلجــمــالي لـــلــعــام اجلــاري في
الـعراق إلى  8.9 بـا�ـئة. وقـال الـبنك في
تــقـريــر امس إن (اقــتـصــاد الـعــراق بـدأ
يـــتـــعــافى تـــدريـــجـــيــاً من الـــصـــدمــات

 2021 عـلى التوالي� بعد تخفيض قيمة
الــعـمـلـة بـنـسـبـة  23 بــا�ـئـة في كـانـون
االول مـن عـــــام  2020 واالنــــــتـــــعـــــاش
الـتـدريـجي في الـطـلب احملـلي)� ومضى
الـى الــقـــول ان (الـــتـــحــول فـي أســواق
الــــنــــفـط أدى إلى حتــــسن كــــبــــيــــر في
الــتـوقـعــات االقـتـصــاديـة لـلــعـراق عـلى
ا�ـدى ا�توسط�  ومتوقع ان يـبلغ النمو
اإلجــــمـــالـي خالل الـــعــــام اجلـــاري 8.9
بــــا�ـــئــــة مع انــــتــــهـــاء حــــصص أوبك
وجتـاوز إنتـاج العـراق مسـتوى مـا قبل
الــــوبــــاء الـــبــــالغ  4.6 مـاليــ� بـــرمــيل

يوميا).

احملــــتـــلــــة ومـــقـــدســــاتـــهــــا ووقف كل
اإلجــراءات غــيـر الــشــرعـيــة)� مــطـالــبـا
الــدول (بـتـحـمل مـسـؤولــيـاته لـلـحـفـاظ
عـلى سالمة ا�سجد األقصى وا�صل��
وبـضـرورة تقـيد إسـرائيل بـالتـزاماتـها
كــقـوةٍ قـائـمـةٍ بــاالحـتالل وفق الـقـانـون

الدولي اإلنساني). 
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واعــربت وزارة اخلـارجـيــة الـسـعـوديـة
عن إدانـة واستـنكـار ا�مـلكـة لالقـتحام.
وعــدت الــوزارة  في بــيــان امـس �(هـذا
الـتصعـيد ا�مـنهج اعتـداءً صارخًا على
حــرمـة ا�ــسـجـد األقــصى ومـكــانـته في
وجـــدان األمــة اإلسالمــيـــة� وانــتــهــاكًــا
لـــلـــقــرارات وا�ـــواثــيـق الــدولـــيــة ذات
الـــصــــلـــة)� داعـــيـــا اجملـــتــــمع الـــدولي
(لـالضــطالع بــدروه في حتــمــيل قــوات
االحـــتالل اإلســـرائـــيـــلي ا�ـــســـؤولـــيــة
الـكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه
اجلــرائـم واالنــتــهــاكــات عــلى الــشــعب
الـفلسـطيني األعـزل وأرضه ومقدساته�
وعـلى فـرص إحـيـاء عـمـلـية الـسالم في
الــــشـــرق األوسـط). من جـــانــــبه �شـــدد
ا�ـــــتــــحـــــدث الــــرســـــمي بـــــاسم وزارة
اخلارجية ا�صرية السفير أحمد حافظ
عــلى (ضـرورة ضــبط الــنـفس وتــوفـيـر
احلـمـايـة الـكامـلـة لـلـمـصلـ� ا�ـسـلـم�
والـسماح لهم بأداء الشعائر االسالمية
في ا�ــسـجــد األقـصى الــذي يُـعــد وقـفًـا

إسالميًا خالصًا للمسلم�). nMŽ∫ اجليش اإلسرائيلي �ارس أقسى العغنف مع فلسطيني
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اكـــــد الــــعــــراق امـس� ا�ــــضي بـــــالــــربط
الـــكـــهـــربــائـي مع تـــركــيـــا� بـــعـــد اجنــاز
اخلـطوات الـفنـية الالزمـة �ا يـعزز واقع
ا�ـنـظومـة الوطـنـية� فـيـما اعـرب عن امله
بـأن تلتزم ايران ببنـود االتفاقية االطارية
ا�ـشـتركـة ب� الـبلـدين. وقـال بيـان تلـقته
(الــزمــان) امـس ان (الــوزيــر عــادل كـر��
اسـتـقبل �ـبـنى الوزارة � الـقـائم بأعـمال
الـسـفـارة الـتـركـيـة في الـعـراق � لـلـتـداول
بـــــشـــــأن مـــــشـــــروع الـــــربـط الـــــعـــــراقي
الـتـركي�والدعم الـستـراتيـجي لـلمـنظـومة
الوطنية). واعرب كر� عن (رغبة الوزارة
بــشـراكـات حـقــيـقـيـة مع اجلــارة تـركـيـا �
وتـوسـيع قـاعـدة عـمل الـشركـات الـتـركـية
لـلطـاقة عـلى االراضي العـراقية�بـضمـنها
تــطـــويــر مــحــطـــة اخلــيــرات)� وتــابع ان
(لــلـــوزارة رســالــة مــهــمــة قـــد بــعــثــتــهــا
لـنـظيـرتهـا الـتركـيـة �تضـمنت جـاهـزيتـنا
إلتـمــام الـربط وتـبـادل الـطـاقـة)� واضـاف
(نـنـتـظـر اإليـعـاز نـحـو تـفعـيل الـربط�وان
هــنــاك عـــنــايــة حــكــومــيــة بــشــأن ذلك ).
وإســـتــعـــرض كـــر� (خــطـــة الــوزارة في
ا�ـضـي وتـفـعـيل اجلـبـايـة االلـكـتـرونـيـة �
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كـلـمـا تـمـر ذكـرى وفـاة ا�ـوسـوعي حــمـيـد ا�ـطـبـعي � تـتـجـول عـيـني عـلى مـواقع الـتـواصل
االجـتماعي � والـصحف في مسـعى مني  لقـراءة موضوعات واسـتذكار عـنه � والسيما من
الـذين  قدم لهم الكثـير � فأصبحـوا اسماء "كبيـرة" بينما هم صـغار� والفضل كله لـلمطبعي
الذي دبج لهم الكتابات واالشعار واحملاور والقصص .. و يا رب � امنع عني السرد� حتى
ال اقع في مصـيدة ذكـر االسمـاء � فـدائمـا � ال اجد من يـذكره � إال الـقـليل � الـقلـيل .. لعن

الله ناكري اجلميل � وهم كُثر في عالم اليوم !
فمثل يوم امس من عام   2018  ودعنا حـميد ا�طبعي  في فوضى احلياة التي تدور بنا  �
وال نـعـرف لـهـا مـسـتـقـراً .. ان صـديـقي ابـا اخلـنـسـاء � مـدين في شـخـصـيـته  الى مـزاجه
الغريب � والى احسـاسه ا�تردد ب� العـنف والرقة � والصحـة وا�رض � والى كبريائه مثل

جبل أشم  � امام عواصف البؤس والشقاء .  
غادرنـا حمـيد ا�طـبعي � الـى دنيـا اخللود � حـامال معـه ارثاً عظـيمـا من الوعي االنـساني �
والثـقافة العـميقـة � ومعرفـة شاسعة ا�ـدى بسيـرورة احلياة � .. ودعنـا ضاحكـا � على دنيا
اتـسعت فـيهـا رقعـة النفـاق � وتقـلصت مـساحـة الوفـاء .. حمـيد ا�ـطبـعي � صديـقي  األثير
طوال اربعة عقود ونيف � لم ار منه ما عكر مودتي له � ومن خالل هذه الصداقة والصحبة
اجلمـيـلة � وجـدت  أن  كـتابـاته ا�ـهـمة والـهـامة  � هي  مـثل احلـيـاة ... فيـهـا ا�طـر والـرعد
والـبـرد والـشـمـس والـدفء �  وفي تـربـتـهـا تـنـبت فـاكـهــة تـزهـقك حالوتـهـا وكـثـرة فـوائـدهـا

�وحنظل � له مرارة ال �كن  قهرها حتى أذا أغمستها بقوارير من العسل !
 لـو أودعت قـلبك لـديه � خلـرج فرحـانـا.. ومسـرورا  ولـو أقنـعـته بـأن  يودع لـديك قـليال من
سـريــرته � لـشـهــقت.. ألـيس احلــيـاة هـكـذا : جتــربـة تـضع الــنـاس في الـغــربـال ? قـراءاتي
لكـتابات ا�ـطبعـي � مسودات  ومـنشورة � وجـدتُ فيـها حبه لـلتوثـيق.. والتـوثيق لديه  ,جزء
من  جـمالـيـة احلـياة � ولـم أجده يـومـاً مـغرمـاً بـاحلـديث عن ا�ـال وطرق جـنـيه .. فـا�ال في
حـياته  ,شيء ثـانـوي . وعـندمـا يـتـحـدث عن ا�ال ,تـشـعـر انك أمـام رجل بـدوي من الـقرون
الـوسـطى .. لم أجـده يومـاً عـلى كـثـرة زيارتي لـه وزيارته لي  ,انه مـسك قلـمـاً وورقة  ,دّون
فـيهـا مـلحـوظة مـا تـخص قضـيه مـاليه  ,تـخـصه أو تخـص عائـلتـه الكـر�ة  ,الـتي كثـيـراً ما

عانت من زهده وعدم اكتراثه لعاديات الزمن .
هـو لم يقرأ عنـكبوتية احلـياة �نظور واقـعي في ما يخص ظروف الـتحسب للقـادم  � مثلما
قرأ واقع الـصـحافـة االدبـية في الـعراق .. ومـثـالي هنـا � مـجلـته الـشهـيرة ( الـكـلمـة ) التي
انطلـقت بإرادته الـصلـدة مثل الشـهب في نهـاية سـتينـيات الـقرن ا�نـصرم � وانـتهت بإرادة
اخلبثاء الذين وضـعوا العصي في طريق مواصلـتها � فماتت � لكن مؤسـسها ا�طبعي بقيّ
طـودا شـامـخـا في خـارطـة الـثـقـافـة الـعـراقـيـة � وجنـمـا سـاطـعـا في سـمـاء الـوعي والـسـمو

واالخوانيات ..
 مرة سألته مـازحاً � مستفزاً � وكنتُ أظن إنني سأحـرجه وأناكده : أراك  فوضوياً � تائهاً
في هـذه الـدنيـا يـا حمـيـد ? ففـاجـأتني إجـابـته التي أصـر عـلى كـتابـتهـا عـلى ورقـة صغـيرة
كـانت مـوجـودة أمـامه � احـتـفـظتُ بـهـا ( ال.. لـكـني ابـتـلـيـت بالـكـتـابـة � وكـلـمـا تـألق إ�ـاني
بالكتـابة � شبهتُ الوطن بـا�الئكة � ال فرق ب� الـوطن وب� ا�الئكة � فـهما من جنس واحد
اسمه : العراق � وكـلما كبر العراق فـي عيني رميت بسهم قـوي � وكلما ضعف العراق في
عـيـني � رمــيتُ بـسـهـم أقـوى � ال فـرق بـ� الــعـراق وبـ� اإل�ـان �
فـهمـا هذان الـكوكبـان : أنا احلـرية � ال فـرق بيـني وبـ� احلرية �
ألني الكاتب الـذي �جّد نفسه بـإ�ان احلرية � إذن : أنا الوطن
� فهل يـندحـر الوطن ? إذن : حـرام أن أصلي بال وطن � وحرام

أن أمشي خلف نعش كاذب ..! 
� قرير الع� ايها الباذخ حبا ..

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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اب يـحـطم جمـجـمة ابـنته زيـنب . تـسع سنـوات. .وتـفارق احلـيـاة. واالب يقـدم ثالث إفادات
مختلـفة � وخال الطفلة يقـول أن والدها كان حسن السلوك وأنه صدر

منه مؤخرا كالم غريب كقوله أن البنت من تكبر تصير عار..
ندعـو اجلهات ا�ـعنـية في الـتحـقيق أن تـتيح الـفرصـة لنـا لنـلتقي
باألب من أجل الوصـول إلى احلقيقـة ألننا على يـق� بأن الدافع

سايكوجلي وان ارتبط �تغيرات أخرى .
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية 
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بحرص شديد فـكرنا في إيجـاد جيل عراقي لألمهات � سـنوات طويلة مـرت ونحن نستورد
أفـراخ الـدجـاج من هـولـنـدا والـد�ـارك وفـرنـسـا بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة وبـطـائـرات خـاصـة في
مـشروعـنا الـذي تـمكن من تـزويـد جمـيع احلـقول احلـكومـيـة بدجـاج بـيض ا�ائـدة من زاخو

وحتى الفاو .
 لقد حتكم الغـربيون باجلينات الوراثية ألفراخ الدجاج من حيث ألوانها وكذلك بيضها بعد
أن تـكبر � فلون الـذكور صفراء بـينما اإلناث حـمراء � ويصلح بيـضها للتـفقيس مرة واحدة
فقط � والـدجـاج الـنـاجت عنه لـبـيض ا�ـائـدة � أي لالستـهالك وال يـصـلح لـلـتفـقـيس � وهـكذا
ينـتـهي اجلـيل في أقل من سـتـة أشهـر  � لـنعـاود االسـتـيراد � وهـكـذا أُهـدرت أموال طـائـلة
لـعقـد ونصف قـبل مـباشـرة ا�تـصـ� في ا�راكـز البـحـثيـة باخلـطـوات األولى إليجـاد جيل

عراقي � لكن ا�شروع تالشى بعد االحتالل بحسب علمي .
في هذا ا�قطع الزمـني الذي عملت فيه بحقـول دواجن الغالبية في محـافظة ديالى بالتزامن
مع اكمال دراستي اجلامـعية �  وهو مشـروع بنته شركة فرنـسية في أواخر السـبعينيات �
وباشـر باإلنتـاج في بداية الثـمانيـنيات � وتـكّون من ستة حـقول لتـربية األفـراخ ا�ستوردة �
فـي كل حقل ثـالثة قـاعـات � ومـفـقس واحد من (72) حـاضـنة و(12) مـفـقـسـة � وسـيـارتان
مبردتان لـنقل األفراخ ب� حقول ا�ـشروع واحملافظات � في هذه ا�دة الـتي استغرقت ستة
سنـوات قبل االلتحـاق بالعسـكرية � اكتـسبت خبرة ثـرية من هذا ا�شـروع الصغيـر بحجمه
والـكـبيـر بـإنـتاجـه � واستـمـتـعت بنـجـاحـاته � وتعـلـمت دروسـا من األشـخاص الـذين كـلـفوا

بإدارته .
وعـنـدمـا أخـبــرت االدارة بـقـبـولي في اجلــامـعـة واضـطـراري لـتــرك الـعـمل � رفـضت ذلك �
والسـماح لي بالـذهاب الى اجلامعـة صباحا � وتـكليفي بـإدارة ا�فقس بعـد الظهر وتـسليمه
صباح اليوم الـتالي �ديره الرسمي ا�هندس جبار عـبد علي الذي تعلمنا منه درس الشغف
بالعـمل مهـما كان طـا�ا هـو باب للـرزق � جبار عـبد عـلي او أبو عمـر كمـا كان يُعـرف مثال
للوطنية � ليس بالكالم او الشعارات � بل ترجمها الى سلوك �  �وذج مثالي للحرص على
ا�ال الـعـام � وعلى تـعـليـم العـمـال األخالق ا�هـنـية واالنـسـانـية � واكـسـابهم ا�ـهـارات التي
يــقـتــضـيــهـا الـعــمل � هـذا الــرجل الــذي ال أعـرف أين حل به الــدهـر اآلن � اذ مــضى عـلى
افـتراقنا مـا يقرب األربعـ� عاما لم يـبخل على متـابعة العـمل بوقته أثـناء دوامه الرسمي او
خارجه � وبالرغم من الـكميات الهائلة من البـيض والدجاج الذي نعمل في وسطه � لكني ال
اذكر أبدا  انه أخذ شيئـا منه لبيته � فرأينا فيه النزاهة والتواضع � فيدهشنا قيامه بأعمال
التنظيف عنـدما يكون العمـال مشغول� بعـمل آخر � فصرنا ال نستـنكف من أي عمل مهما

كان في مفقسنا .
االدارة النـاجحـة لهـذا الرجـل العـراقي األصيل جـعلت من ا�ـشروع األول عـراقيـا � وطوال
عمـلي معه لم تقل نسبة االنتاج عن (90) وبلغت أعـداد األفراخ بعد التفقيس ب� يوم وآخر
(180) ألف فرخ دجاج � فـزود جميع حـقول دواجن احملافـظات باألفـراخ اإلناث � في ح�
تُـهمل الذكـور � ألن تكالـيف تربيـتها أضعـاف تربيـة اإلناث من حيث الـعلف � وال تصل الى
الـوزن ا�ـطلـوب ( كيـلـو ونصف ) ضـمن مدة (45) يـومـا � وحقق هـذا االنتـاج اكتـفاء ذاتـيا

للحقول احلكومية � وعدم االستيراد من الدول اجملاورة .
وبـالرغم من ان الـشركـة ا�ؤسـسة لـلمـشروع لم تـخصـص مساحـات لزراعـتهـا باحملـاصيل
الـعـلـفـيـة � اال ان االدارة اســتـثـمـرت األراضي ا�ــتـاحـة لـهـذا الـغــرض � فـضال عن انـشـاء
بحـيـرات لـتربـيـة األسـمـاك � وحتويل الـفـائض مـنـها الـى بروتـ� يـخـلط مع الـعلف � ووظف
ا�ـشروع أعـدادا كـبـيرة من شـبـاب القـرى اجملـاورة ومن اجلـنسـ� � وال تـسـعفـني الـذاكرة

على حتديد عددهم  . 
اخلطأ الكارثي الـذي ارتكبته احلكومة حينذاك بيعها ا�شروع للقطاع اخلاص جراء تدهور
أحــوال الـدولــة االقــتــصـاديــة أثــنــاء احلـصــار  � ثم  نــهــبه في ( هــبـة )
الفـرهود الـتي تعـرفون بـعد  2003 لنـظل مستـوردين ومسـتهـلك�
لبيض الـتفقيس وا�ائدة � بعدهـا لم أسمع حديثا عن جيل عراقي
ألمـهـات الـدجـاج � ال من وزارة الــزراعـة وال من غـيـرهـا . ال أظن
يـرضـى الـســيــاســيــون الـتــجــار بــاحلــديث عن احــيــاء مــثل هـذه

ا�شاريع .
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سـلم ا�مثل الـدائم للهنـد لدى األ� ا�تحـدة في نيويـورك السفيـر تي إس تيرومورتي �
مسـاهمة بالده ا�الـية الطوعـية إلى رئيـسة مكتب فـريق التحـقيق ميريـام فيلو � لـتعزيز
ا�ـساءلـة عن اجلرائم الـتي يرتـكـبهـا داعش. وقال بـيان لـبعـثة الـهنـد في نيـويورك انـها
(قدمت ا�ـساهـمة البـالغة  200 الف دوالر �لدعم اجملـال� التالـي� من حتقـيقات وحدة
الـيـونـيـتـاد � تطـويـر واسـتـخـدام األسـلحـة الـكـيـمـيـائيـة والـبـيـولـوجـية من قـبل داعش و
اجلرائم ضد التـراث الثقافي في العراق)� وجددت البعثة ادانتها في بيان (الستخدام
األسـلـحـة الـكـيـمـيـائـيـة والبـايـولـوجـيـة في أي مـكـان وفي أي وقت من قـبل أي شـخص
بــالـعـالـم � وحتت أي ظـرف من الــظـروف � ونــدعم حتـقــيق يـونــيـتـاد فـي تـمـلـف طـويـر
واستـخدام األسـلـحة الـكـيمـيـائيـة والـبيـولوجـيـة من قبـل داعش في العـراق)� مـبيـنا ان
(ا�ـساهـمة سـتمـكن من االنتـهاء من مـلخـصات احلـالة األولـية � في مـا يتـعلق بـتطـوير
واستـخـدام األسلـحة الـكـيمـيـائيـة والبـايـولوجـية مـن قبل داعش � وتـسـلط الضـوء على
الـتهـديد اخلـطـر للـسلم واألمن الـدولـي� الـناجم عـن حيـازة اجلمـاعـات اإلرهابـية لـهذه
االسـلـحـة � مـن خالل قـرار سـنـوي بــتـوافق اآلراء مـقــدم إلى اجلـمـعـيــة الـعـامـة لأل�
ا�تـحـدة � مـنـذ عام  2002 بـشـأن تـدابـير �ـنع اإلرهـابـيـ� من احلصـول عـلى أسـلـحة
الدمار الشامل)� مؤكدا ان (التحقيقات األولية � حددت عدداً من اجلرائم ضد التراث
الـثقـافـي العـراقـي التـي ارتـكـبهـا داعـش� �ا فـي ذلك تـدمـيـر األضرحـة وا�ـواقع ذات
األهمية الثـقافية في مجتـمعات اإليزيدي� و الـكاكاي والشبك والتـركمان)� مشيرا الى
ان (ا�نحة ستـعمل على إنشاء قـدرات متخصصـة ومتفانيـة داخل يونيتاد � تؤدي إلى
تعزيز التحقيقات في هجمات داعش ضد التراث الثقافي وتمك� ا�الحقات القضائية
�ــثل هـذه اجلـرائم � وإنــشـاء وحـدة مـخـصــصـة جلـرائم الــتـراث الـثـقــافي � وتـسـهـيل
مـحاكـمـة ا�ـسـؤولـ� عن الـهـجمـات عـلى األمـاكن ذات األهـمـيـة الـدينـيـة والـثـقـافـية في
العـراق)� مـضـيـفـا ان (الـهـنـد تـأسف لـتـدمـيـر ا�ـواقع الـتـراثـيـة واألمـاكن ذات الـقـيـمة
الثـقافية الـكبيـرة لعموم الـبشريـة من قبل اجلمـاعات اإلرهابيـة ابتداءاً من تـماثيل بوذا
في باميان إلى الكـنوز الثقافية في تمبكتو � وترى  أهمية كبيرة على العمل الذي تقوم
به يونيتاد في مـساعدة السلطات العراقية وسلطات إنفاذ القانون األخرى � في جميع
أنـحاء العالـم بتقد� افـراد داعش من مرتكـبي اجلرائم للـعدالة � ومـصداقيـة التصدي
اجلـماعي لـلمـجـتمع الـدولي لإلرهاب � �ـكن تـعزيـزها فـقط عـندمـا تكـون ا�سـاءلة عن

أعمال اإلرهاب اخلطرة والال إنسانية � التي يرتكبها اإلرهابيون مضمونة).
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�حــيث الـرغــبـة بـاإلطالع عــلى الـتــجـربـة
الــتـركـيـة فـي هـذا ا�ـضـمــار). من جـانـبه
�اكــد الـقـائم بـأعــمـال الـسـفــارة (اهـتـمـام
بالده �ـتابـعة التـطورات احلاصـلة على
عــمل ا�ـنــظـومــة�وانـهـا ســتـكــون داعـمـةً
لـلــوزارة سـتـراتـيـجـيـاً). كـمـا وجه كـر��
دعــــوة الى نــــظـــيــــره االيـــراني لــــزيـــارة
الــعــراق.وذكــر الــبــيــان ان (كــر� الـتــقى
�ــكـتــبه� وفـد شــركـة الـطــاقـة اإليــرانـيـة
�وجـرى الـتـطـرق الى التـزامـات الـطـرف�
في ظـل االتفـاقـيـات اإلطـاريـة ا�ـشـتـركة)�
واشــار الى ان (آفــاق الــتــعــاون اجلــديـة
الـتي تبنتـها الوزارة مع الـشركات كافة �

والســيــمــا اإليــرانــيــة ا�ــتــخــصــصــة في
الـطـاقـة� كـانت عـبر الـزيـارات ا�ـتـواصـلة
�في مـحاولة للتوصل الى إتفاقات ملزمة�
ومـــعــرفـــة كل طــرف بـــالــتــزامـــاته جتــاه
اآلخـر)� واضاف (لـقد بحـثا بـشكل موسع
مـع وزير الطـاقة اإليـراني مـوضوع شراء
الـطـاقــة� وإسـتـحـصـلـنـا مـوافـقـة مـجـلس
الــوزراء عــلى شــراء طــاقـة مــحــددة عــبـر
اخلــطـوط الـنــاقـلــة � تـمـاشــيـاً مع أوقـات
الــذروة � لــكــنــنــا نــأمل االلــتــزام بــبــنـود
الــــعــــقـــــد)� مــــؤكــــدا ان (الــــعــــراق واجه
انــخــفـاضــا في مــقـدار الــطــاقـة اجملــهـزة
�وهــذا مـا دفــعــنـا �ــنـاقــشــة الـتــزامـاتــنـا
ا�ـتبادلة)� ووجه كـر� � دعوة الى نظيره
االيـراني (لـزيارة بـغداد � بـحث سيـاسات
عليا تقوم على اسس التعاون � ومناقشة
تـسهيل إجـراءات دفع ا�ستحـقات � بناءاً
عـلى ارقـام مـتـفق عـلـيهـا بـ� اجلـانـب�).
وحــــــــددت الـــــــــوزارة فـي وقت ســـــــــابق�
مـنتـصف ايار ا�ـقبل موعـد دخول مـحطة
واسـط احلـــراريــة الـى اخلـــدمـــة. واشــار
الــبــيــان الى ان (ا�ــكــلف �ــهــام الــوزيـر
يـرافقه مديـر عام انتـاج ا�نطـقة الوسطى
عـــلي احـــمــد حـــسن ووفـــد من ا�ـــديــرين

الــعــامـ� وا�ــسـتــشــارين � أجـرى جــولـةٍ
مـيدانيـة ب� اروقة احملطـة� وإستعلم عن
آلـيـة عمل وصـيـانات احملـطـة التي تـغذي
ا�ــنـظــومـة الـوطــنـيــة بـنــحـو الـفي و540
مـــيــ�ـــاواط� خـــاصــة صـــيـــانــة الـــوحــدة
الـــتـــولــيـــديـــة األولى� وفـــحص مـــحــامل
الـتورباين للوحدة الـسادسة التي سترفد
ا�ـنــظـومـة بــنـحـو ٦١٠ مـيـ�ـاواط� وآلـيـة
تــشـغـيل الــوحـدة اخلـامـســة بـطـاقـة 310
مـــيـــكـــاواط ا�ــنـــجـــزة من قـــبل ا�ـالكــات
الــوطـنـيــة)� مـؤكـدا ان (كــر� �إطـلع عـلى
واقع عـمل غرف الـسيـطرة� وآلـية صـيانة
مـسـخنـات الـهـواء وجاهـزيـة البـويـلر في
الــوحـدة الـتـولـيــديـة الـثـانـيــة� ومـتـابـعـة
تـشغـيل الوحـدة الرابـعة �ـيزات الـكفاءة
والـطاقـة ومراعـاة ربطـها بـا�نـظومـة بعد
مــراقــبــة تـردداتــهــا� اضــافــة الى الـدورة
الـكاملة لـعمل وحدات ا�عاجلـة و التبريد
وا�ـياه والـهيدروجـ� وصيـانات ا�راجل
الـــتي حتــتـــاج الدامــة بـــفــعـل عــمـــلــيــات
احــتــراق الـغــازات واحلــرارة)� وتـابع ان
(مــراحـل اجنــاز اخملــطــة وصــلت الى ٨٠
بـا�ـئة� وسـتدخل اخلـدمـة خالل منـتصف

آيار ا�قبل).  عادل كر�

مالذ االم�
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أعــلـــنت اإلدارة احملــلـــيــة لـــقــضــاء
خـــانــقـــ�  في مــحـــافــظـــة ديــالى �
انــحــسـار اعــداد ا�ــتـســولـ� داخل
الــقـضـاء  � فـيــمـا اكـدت ان الـقـوات
االمــنـــيــة احــتــجـــزت اكــثــر من 90

متسوالً اغلبهم من النساء . 
وقال مدير اعالم قائمـمقامية قضاء
خانق� يـوسف ابراهيم لـ  (الزمان
) أمس� ان  ( خــانــقــ� شــهـدت في
األشهر األخيـرة تدفقا غـير مسبوق
لـلـمتـسـول� من عـدة مـحافـظـات ما
شــــكل ازمــــة خـــاصــــة مع تــــنـــامي
شــكـاوي األهــالي حــيـال تــصـرفـات
الــــبـــعض مــــنـــهم بــــاإلضـــافـــة الى
اسـتغـالل واضح األطفـال والـنـساء
وذوي االحـــتــيــاجــات اخلــاصــة ) .
واضــاف ابـــراهـــيم � ان ( الـــقــوات
األمـنـيـة قـامت قـبل بـاحـتـجـاز اكـثر
من 90 متـسول اغـلبـهم من النـساء
واصــدار قــرار رســـمي بــأبـــعــادهم
وابالغ النـقـاط األمنـية �ـنع دخول
اي مـتـسـول بـاإلضـافـة الى اإليـعـاز
لألهـــــالي بـــــعـــــدم الــــتـــــعـــــامل مع
ا�ـتــســولـ� خــاصـة وان بــعــضـهم

�ارسها بهدف اإلجتار). 
واشــار الـى ان ( مــعـــدل الــتـــســول
انخـفض بنـسبة 7 با�ـئة الفـتا الى
ان  ( قـرارات قـائمـمـقـاميـة خـانـق�
جـاءت اسـتـجابـة لـشـكـاوي األهالي
�ـواجـهـة ظـاهـرة اخـذت بـعـد كـبـيـر
بـــــــســــــبـب األعــــــداد ا�ـــــــتــــــزايــــــد
للـمتـسولـ�).  ومن جانب آخـر قال
قائـممقـام قضاء بعـقوبة عــــبد الله

احلــيــالي لـ ( الــزمــان)  إن  (ديـالى
تأتـي في مقـدمة مـحافـظات الـعراق
تـــضـــررا بـــأزمـــة اجلــفـــاف والـــتي
ســـتــضــرب اكــثــر من 20 مــنــطــقــة
اغــــلـــبـــهــــا زراعي� خـالل االشـــهـــر
الــقــادمــة بــشــكل مــبــاشــر خــاصــة
االجزاء اجلنوبية �دينة بعقوبة ) .
واضاف احليالي � ان  (قائممقامية
بـعـقـوبـة اطـلـقـت اسـتـمـارة بـيـضاء
رســمـيــة مـدعــومــة من قـبل وزارتي
ا�وارد ا�ائية والتـخطيط مع تأييد
االدارة احملــلــيــة لــتــحــديــد الــقــرى
وا�ـنـاطق الـتي هي بـأمس احلـاجة
حلـفـر ابــار بـشـكل عـاجل� الحـتـواء
ازمــــة اجلــــفـــاف ) � الفــــتــــا الى ان
(االســتـمـارات ســتـحــال عـلى جلـان
مــخـــتــصــة مـن اجل تــهـــيــئــة فــرق
مخـتصـة في حفـر االبار تـنتقل الى
الــقــرى وا�ــنــاطق لــلــمـبــاشــرة في

اليات احلفر ) . 
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واشـار الى ان  ( حـفـر االبـار يـأخـذ
بـعـد تـخـصـصي من نـاحـيـة حتـديد
االعـمـاق ونـوعـيـة ا�ـيـاه الـصـاحلـة
لـلــشـرب او االسـتـخـدامـات االخـرى
باإلضافة الى  ان ذلك يـجري بشكل
عــلـمـي ولــيس فــوضــوي الن كــثـرة
االبـار ســتـؤدي الى فــقـدان اخلـزين
لــلـمـيـاه اجلـوفــيـة وبـالـتـالي تـزداد

االزمة تعقيدا) .
واســتـقـبل وزيــر الـتـخــطـيط� خـالـد
بـــتـــال الـــنـــجم� الـــثـالثـــاء� ا�ـــديــر
الـتــنـفــيــذي  �ـكــتب اال� ا�ـتــحـدة
خلـدمات ا�ـشروعـات� عـثمـان اكرم�

والوفد ا�رافق له.
وجــرى خـالل الـــلــقـــاء بـــحث اوجه
الــتــعــاون ا�ـــشــتــرك بــ� الــعــراق�
وا�ــكــتب� الســيــمــا في مــجــال دعم
جهود وامكانات احلكومة العراقية�
في تـــنــفـــيــذ ا�ـــشــاريع� اخلـــدمــيــة
واالســتــثــمـــاريــة� وفي مــقــدمــتــهــا
مشاريع البـنى التحـتية واخلدمات�
واالستـفادة من خبـرات ا�نـظمة في
الــتــعــاقــد مع ا�ــكــاتب والــشــركـات
االســتـشـاريـة الـعــمالقـة في الـعـالم.
وفي هـــــذا اجملـــــال اوضح بـــــتــــال�
الـــســـيــــاســـات الـــتي تــــقـــوم بـــهـــا

احلـكـومة� من خالل خـطـة الـتنـمـية
الوطنـية اخلمسـية� وخطة الـتنمية
ا�ــســتــدامـة 2030� الــتي اعــدتــهـا
وزارة التخطيط� والتي اسـتكملتها
باعـداد خطـة التـعافي من تـداعيات
جــائــحـة كــورونـا.مـن جـانــبه ابـدى
اكرم استعداد ا�نظمة لتقد� ا�زيد
من الــدعم لــلــعــراق فــيــمــا يــتـعــلق
بـتـنفـيـذ ا�ـشـاريع�والتـعـاون الـفني
في مختلف اجملاالت. وحضر اللقاء
مـديـر عـام دائـرة الـتـعـــاون الـدولي
في وزارة الـتـخـطـــــيط سـاهـر عـبـد

الكاظم .

{ رومـــــــا� (أ ف ب) - حــــــــضـــــــر آالف
ا�ـؤمــنـ� مــراسم درب الــصـلــيب الـتي
تــــرأســـهــــا الــــبــــابـــا فــــرنــــســــيس في
الـكـولوسـيوم فـي روما مـسـاء اجلمـعة�
للـمرة األولى مـنذ الـعام  2019 بسبب
جـائـحـة كـوفـيد-19 في مـراسم خـيّمت
عــلـــيــهــا احلــرب في أوكــرانــيــا.وقــالت
ســتــيــفــانــيــا كــوتــولــو� وهي مــدرّســة
إيـطالـيـة تـبلغ 52 عـاما لـوكـالـة فرانس
بــرس فــيـمــا كـانـت اجلـوقــة الــبـابــويـة
تـتـدرب على الـتـرانـيم "أعـيش في روما
مـــنــذ أكــثــر من 30 عــامــا� لــكن الــيــوم
شـــعــــرت بـــأن اجمليء إلـى هـــنــــا مـــهم
جــدا".وأضــافت "رســالـة الــلــيـلــة� بــعـد
عام� من اإلغالق بسبب اجلائحة� لها
أهمية مـضاعفة. في هـذا السياق حيث
تـعـود الــنـزعـات الـقــومـيـة إلى أوروبـا�
يـتـوجب عـليـنـا الـتـحـرك".بـعـد الـسـاعة
الـتـاسـعـة مـسـاء بـقـلـيل� أمـام 10 آالف
مـصلٍّ� افتـتح البـابـا فرنـسيس أسـبوع
اآلالم الذي يحـيي جلجـلة ا�سيح (درب
الـــصـــلـــيب)� مـن حــكـم اإلعـــدام مــرورا
بـصـلبه وصـوال إلى مـوته ودفـنه� وفـقا
لــلــتـقــالــيـد ا�ــســيـحــيــة.ومـراسم "درب
الـصلـيب" التي تـنظم مـنذ الـعام 1964
في ا�درج الـروماني� أقـيمت فـي ساحة
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الـقـديس بـطـرس في الــفـاتـيـكـان عـامي
2020 و2021 بحـضور مـقلص بـسبب
اإلجراءات الـتي فرضت وقتـها �كـافحة

وباء كوفيد-19. 
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وقالت ماري-أنييس بيثوار (71 عاما)
الــتي وصــلت عــنــد اخلــامــســة عــصـرا
بــرفــقــة زوجــهـا واثــنــ� من أحــفــادهـا
والــتي رحّــبت �ـبــادرة الــبـابــا بــشـأن
أوكـرانـيـا "نـلتـقي بـالـعالم بـأسـره هـنا�
نـسمع كل الـلـغـات. إنه أمر رائع".وسط
احلـشـد� يرفـرف عـلم أصـفـر وأزرق ب�
الـشمـوع ا�ـضاءة. ومن الـعـائالت التي
عهد إليـها حمل الصـليب في كل محطة
من احملـــطــات ال14 امـــرأتــان روســـيــة
وأوكـرانــيـة� هـمـا صــديـقـتــان.لـكن هـذا
األمـر الـذي اعـتـبـر بـادرة مـصـاحلـة في
مـواجـهـة احلرب الـتي تـعـصف بـالبالد
مـنذ 24 شـبـاط/فـبـرايـر� أثـار حـفـيـظـة
مــســؤولــ� أوكــرانــيــ� يــعــتــبـرون أن
الـفـاتـيـكـان يــعـامل ا�ـعـتـدي وا�ـعـتـدى
.ومـــنــذ الـــثالثـــاء� يــســـتــنـــكـــر رئــيس
الــكـنــيـســة الـكــاثـولــيـكــيـة الــيـونــانـيـة
األوكـرانيـة ا�ونـسنـيور سـفيـاتوسالف
شـيفتـشوك "فـكرة سـابقـة ألوانهـا وغير
نـاضــجـة ال تـأخــذ في االعـتـبــار سـيـاق

الــعــدوان الــعــسـكــري الــروسي".كــذلك�
قـاطـعت وسـائل اإلعالم األوكـرانـيـة بث
ا�ـــراسـم رغم أن الـــفــاتـــيـــكـــان أضــاف
ترجـمة بـاللغـت� األوكـرانية والـروسية
من أجـل ان تـــصل إلى أكــــبـــر عـــدد من
الــدول حـول الـعـالم.من جـانـبـهـا� قـالت
الـــســائــحـــة األوكــرانـــيــة أنــاســـتــازيــا
غـونـشـاروفـا الـبـالـغة  18 عـامـا والتي
جـاءت مع والدتـها "ال أعـتقـد أنهـا فكرة
جيدة. لم يعد بلـدانا شقيق�. (الروس)
يــغــتــصــبــون أطــفــالــنــا ويــقــتــلــونــهم
ويـــســـرقـــون مـــنـــازلـــنـــا. هـــذا يـــثـــيـــر
اشــــمـــئـــزازي. هــــذه احلـــرب يـــجب أن

تتوقف".
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وفي النـهايـة� حملت ا�ـرأتان ا�ـصلوب
مـعـا. وأعـقب رسـالـة حـازمـة تـدعـو إلى
"الــصالة مـن أجل الـــسالم في الـــعــالم"
صمت جماعي� حـلّت مكان النص الذي
كـان مــخـطـطــا في الـبـدايــة والـذي كـان
مــخــصــصــا لــلــتــحــدث عن احلــرب في
أوكـرانـيـا.لـكن مـهـمـا كـان شـكـلـهـا� فإن
معظم ا�صلّـ� رحّبوا با�بادرة. وقالت
بـيـثوار "إنه في آن واحـد الـصـليب� أي
ألم هذين الـشعبـ�� واألمل ألننا نـعتقد
أنه بـعـد احلــرب سـيـكــون هـنـاك سالم.

إنـه أمـر جـمـيل جـدا".وأضـافت كـاتـولـو
"إنـهـا رسالـة اسـتـثنـائـية ورمـز لـلسالم
والـتـشـجـيع . يـجـب عـلـيـنـا جـمـيـعـا أن
نــبـدي تــعـاطــفـا أكــبــر عـنــد الـنــظـر إلى
اآلخرين. وهو مـا قد يضـيع مع األجيال

جـميـعها تـساعـد على اجلـفاف في
ا�واسم كالصيف.

ويــقـول ا�ــواطن مـحــمـد حـاكم 63
عاما ( لقد تـعودت بشكل يومي ان
اسقي حديـقة ا�نزل بـا�اء الصالح
لـلشـرب بـعد ان الـغي ا�ـاء اخلابط
اخملـــصـص لـــســـقـي احلـــدائق عن
مـنــطـقــتــنـا فــاعـتــمــدنـا عــلى ا�ـاء
الـصــالح لـلـشـرب بـسـقي احلـدائق
اضــافــة الى انــنــا اعــتــمــدنــا ا�ـاء
الـصـالح لـغـسل مـركـبـاتـنـا وغـسل
واجهة الدار بشكل يومي وبالطبع
ان هـــــذا هـــــدر اال ان قـــــطع ا�ـــــاء
اخلــــابط دفــــعــــنـــا لــــذلـك. و ا�ـــاء
الــــصـــالح لـــلـــشــــرب هـــو نـــعـــمـــة
وتـتــحــسف له بـعـض احملـافــظـات
كـالـبـصرة الـتي تـعـاني من انـعدلم

ا�ـــاء الــصـــالح لـــلـــشـــرب ويـــقــوم
ا�ــــواطن بـــشـــراء ا�ــــاء الـــصـــالح
للـشـرب بـاسعـار مـكـلـفة ) مـضـيـفا
(اعــتـــقــد ان الــوقـت حــان بــعــد ان
اعـلـنت مـرجعـيـتـنا ان حـرب ا�ـياء
بـاتت وشــيــكـة وان بــرمـيل الــنـفط
يـستـبدل بـبرامـيل ا�يـاه الصـاحلة
لــــلــــشـــــرب وان ا�ــــواطن البــــد ان
يـــســاهم بـــاحلــفــاظ عـــلى الــثــروة
ا�ــائــيــة وان الـوســائـل االعالمــيـة
والـصـحـافـة والـتـلـفـزيـون يجب ان
تــســـاهم بــتــثــقـــيف ا�ــواطن عــلى
ضــرورة عــدم هـــدر ا�ــاء الــصــالح
لـلــشـرب لــنـضــمن سالمـة ثــروتـنـا

ا�ائية من الهدر واالسرف).
وتقـول ا�واطنـة وفاء االلوسي 50
عـامـا معـلمـة (مثـلـما تـابعـنا امـانة
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يــواجـه الــعــراق أزمــة مــتــفــاقــمــة
متمثلة في تراجع ا�ياه حتى بات
مهددا باجلـفاف� لتضاف لـسلسلة
أزمـاته الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة
والـصـحـيــة الـتي تـنــعـكس بـشـكل
مـبـاشــر عـلى ا�ـواطــنـ�� وبـشـكل
خــاص عــلى الــفالحــ� واألراضي
الـــزراعــــيـــة. وجـــراء انــــخـــفـــاض
مناسيب ا�يـاه الواردة للعراق من
كل من تـــركــيــا وإيـــران فــضال عن
انـحــسـار سـقــوط األمـطــار مـنـذ 3
أعـــــوام� كـــــانـت وزارة الـــــزراعـــــة
الـعــراقـيــة قـد أعــلـنت مــؤخـرا عن
تـخـفيض خـطتـهـا الزراعـيـة للـعام
ا�ـقـبل بـنـسـبـة 50 بـا�ـئـة ويُـشـير
مفـهوم تـبذيـر ا�اء الى االسـتهالك
ا�فرط والعشـوائي وغير ا�سؤول
للـموارد ا�ائـية حـيث إنّ ا�اء أحد

ا�صادر الثمينة.
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ونـــــظـــــراً إلى مـــــشـــــاكل ا�ـــــنــــاخ
واالحــــــتـــــبــــــاس احلـــــراري ومـــــا
يُصاحبها من اختالف في الطقس
أصـبح من الصـعب الـتنـبّؤ بـحجم
اإلمــدادات ا�ـائــيـة ا�ــتـبــقـيّــة �لـذا
يــجب الــتـعــامل مع مــشــكـلــة ا�ـاء
بــشـكل جـدّي حـاالً� ولــيس عـنـدمـا
يُــصـبح خــطـر شـحّ ا�ـاء حــتـمــيـاً.
يــــجب األخــــذ بــــعـــ� االعــــتــــبـــار
محدودية مخزون ا�اء� فا�اء الذي
يـتمّ تـبــذيـره وإهـداره ســيُـقـلل من
مــخــزون ا�ــاء احملــدود وســيــهـدر
أيـضـاً طـاقةً فـي عـمـلـية مـعـاجلـته
�وتُصبح احلاجة مُلحّةً أكثر فأكثر
نـــظــــراً إلى ســــوء إدارة الـــبــــشـــر
�ــصــادر ا�ــاء الــعــذبــة� حــيث إنّه
أثـنــاء مـحــاولـة إدارة مــوارد ا�ـاء
العـذبة تسـبّب البشـر في مشكالت
كــبــيـــرة; مــنــهــا زيـــادة مــســتــوى
األراضـي الـصـحـراويــة� وتـسـمـيم
عشرات آالف الكيـلومترات ا�ربّعة
من األراضي بـــا�ـــلح� وانــحـــســار
الـعــديـد من الـبــحـيـرات واخــتـفـاء
بـــعـــضـــهـــا كـــلـــيّـــاً � و يـــنـــعـــكس

االســتـهالك الــكـبــيــر �ـصــادر ا�ـاء
ســلــبــاً عـــلى الــعــديــد من جــوانب
احليـاة فقد يـؤدّي إلى مشـكلة شح
ا�ـــاء� حــيث تُـــعــاني الــكـــثــيــر من
ا�ـــنـــاطق من هـــذه ا�ـــشـــكـــلـــة� إذ
تُـسـاهم ظـروف اجلفـاف في تـبـخّر
ا�ــــاء من اخلــــزانــــات� وإشــــعــــال
احلــــرائق في الــــغـــابــــات� وجـــوع
ا�ـاشـيـة في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم�
وفي حـال اسـتـمـرّ الـوضع عـلى ما
هــو عــلــيه ســيُــعــاني الــكــثـيــر من
الـبـشـر لـلـحـصـول عـلى مـاء صالح
لـلـشـرب . ولـلـحــد من الـتـبـذيـر في
ا�ـــــاء يـــــنـــــصح بـ: ريّ الـــــفـــــنــــاء
اخلـــارجي عــــنـــد احلـــاجــــة فـــقط�
ويُفضّل في أوقـات الصبـاح الباكر
�نع تـبخّر ا�ـاء أو �و الفـطريات.
تـثـبـيت الـرشــاشـات بـحـيث ال يـتمّ
هـــدر أيّ مــيـــاه خــارج احلـــديــقــة.
زراعــة احملــاصــيـل الــتي تــتــحــمّل
اجلـفاف وال حتـتاج كـميـات كبـيرة
من ا�اء. اسـتخدام ا�ـكنسـة إلبعاد
األوسـاخ عـن الـرصـيف واحلـديـقـة
بدالً من خـرطوم ا�ـاء� واالستـغناء
عن اخلرطـوم عنـد غسل الـسيارةو
الــتـــحــقّق من عـــدم لــعب األطــفــال
بــخـــرطــوم ا�ـــاء وعــدم وجــود أيّ
تـســريب فـيه. رش نـشـارة اخلـشب
عــلى الــتـربــة كي حتــتـفـظ الـتــربـة
با�اء.ويقينـا ان سبل الهدر با�ياه
الــصــاحلـــة لــلـــشــرب هي كـــثــيــرة
واهمها تلك الكـميات التي يهدرها
ا�ــــواطـن بـــشــــكـل يـــومـي وبـــدون
مسؤولية وطنية فرب االسرة الذي
يـسـتخـدم ا�ـياه الـصـاحلة لـلـشرب
بسـقي حديـقة ا�ـنزل ورش واجـهة
الـــدار وتـــرك حــــنـــفـــيـــات ا�ـــنـــزل
مفتوحة على مـصراعيها  لساعات
طـويـلـة هو هـدر مـعـلن اضـافة الى
التـعمد بـغسل احلدائق وا�ـركبات
�ـيـاه الـصـاحلـة لـلـشـرب وهـدرها
بـشـكل وبال مسـؤولـيـة واالهم عدم
االحـســاس او الـتـوعــيـة وتــثـقـيف
االهل واالصـدقـاء واجلـيـران بـعدم
هــدر ا�ـــيــاه الــصـــاحلــة لـــلــشــرب

بــغــداد وكــيف شــنت حــمــلـة عــلى
ا�ـــــــتــــــــجــــــــاوزين عــــــــلـى االمالك
الـــــــــعامـة والـشوارع نـتـمـــــــــنى
ان تــقـوم امــانـة بــغـداد والــبـلــديـة
بــحــــمــله عــلى ا�ـــتــجــاوزين عــلى
شــــبـــــكــــات ا�ــــيـــــاه الــــصــــاحلــــة
للشـــــــــرب ومتابعة محال الغسل
الــعـشــوائـيــة الـذي يــنـفــقـون االف
الـلـتـرات من ا�اء الـصـالح لـلـشرب
يــومـيــا لـغــسل الـســيـارات بــشـكل
يـومي  ومــحـاســبـتــهم واحـالــتـهم
لــلــقـــانــون� لــلــحــد  مـن الــتــبــذيــر
واالســــــرف للماء الصالح للشرب
وبـدال م ان نتـوسل بـتركـيـا وايران
بــتـزويـدنـا بـا�ـاء يـجب ان نـحـافظ
على ثروتنا ا�ائية واخلزين ا�ائي
 وضـرورة انـشـاء الـسدود مـن قبل

احلـكــومـة واجلــهـات ا�ــعـنــيـة كي
نـضـمن ا�ـياه الـتي تـسـقط نتـيـحة
االمـطـاروذوبــان الـثـلـوج لــنـضـمن

ثروة مائية �ستقبلنا القادم) .
�U�uI� ÷d�

ويـشـاطـرهـا الـراي اا�ـواطن راهي
مــــزعـــــــل ويـــقــــول ( اعـــتــــــــــقـــد
بـضــرورة  فـرض قــوانـ� صــارمـة
عـلى ا�ـسـرفـ� وا�ـتـجـاوزين عـلى
شـبكـات ا�اء الـصـالح للـشـــــــــرب
وان الـــــدولــــة يـــــجب ان حتـــــد من
الـــتـــجـــاوزات وفـــرض عـــقـــوبـــات
حــقـيــقـيــة لــلـحــد من االســــــــراف
والـــتــــــــــبــــذيـــر �ـــيـــاه الـــشـــرب
الـصـاحلـة لـلــشـــــــرب وهي نـعـمـة
من الــلـه التــــــــــقل عن نـــعـــــــــمــة

النفط ).

»�b»—∫ مشاهد لعمليات اهدار مياه الشرب

�«—UO��« q�� bM� ·«d�ù«Ë d�c���« s� b(«
 W�U� WO�ËR�� oz«b(« wI�Ë
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اجلـديــدة".قـبـل مـغــادرته� صــلى الـبــابـا
الذي انتقـد الصراع مرارا دون ذكر اسم
فالد�ـيــر بـوتـ� من أجل "أن يـتـصـافح
األعـداء" و"أن يـتـسامـحـا" وقـال "انـزعوا

السالح من يد أخ رفعها على أخيه".

 —bB�« 5��

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 ©Ÿ® s�(« ÂU�_« Òq��Ë
 —uNA�« qC�� w�
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بغداد

 ÍËö� wK�Ë 5MO�
في االسـبوع قبل ا�اضي كتـبت في احدى الصحف مقـاال بعنوان مانـيفستو
عـلي عالوي عرضت فـيه مضمـون ا�انـيفـستو او الـبيـان الذي كـتبه ثالثة من
االسـاتذة احـدهم وزير ا�الـية احلـالي علي عالوي.واشـرت في مقالي الى ان
نـية االصالح الوطني حاضرة في نص البيان,وان "الـتحديات العشرون" هي
عـقـبات ال بـد من ازالـتـها.وقـلت ان الـبـيـان االصالحي بكـل تفـاؤله لم يـتـطرق

ابدا الى الدور االقليمي والدولي الذي ال يستطيع احد انكاره.
ال اود اعـادة ما قلت سابـقا لكنـني في حقيقـة االمر اوضحت شيـئا كنت وما
زلـت مـقــتــنـعــا به وهــو ان ايـة افــكــار ال قـيــمــة لـهــا اذا لم تــطــبق عـلى ارض
الـواقع.هذا لـيس كل شيء بل انني اؤمن ان كـثيرا من االفـكار تـخرب الواقع
وتـسـمم احلـياة ايـضـا.بـالـتـاكيـد انـا ال اعـني في كالمي هـذا مـا طـرحه بـيان
عالوي لالصالح الـوطني لـكـني احاول ان اكـون شخـصا واقـعيـا آذته كثـيرا
حـماسة الشعارات التي رفعت فوق رؤوسنا لعـقود طويلة ثم اكتشفنا أننا لم

نحصل على تغيير حقيقي في حياتنا العامة.
انـطالقا �ا قلت أنا اتسـاءل:هل يشبه علي عالوي ليـن�.?هذا تساؤل غريب
حـقا.فلـينـ� كما نـعرف ثـوري روسي قاد انـقالبا في روسـيا وتسـلم السـلطة

في بلد كبير,وخاض جتربة قاسية جدا بعد ثورة اكتوبر عام 1917.
لن يـفكـر القـاريء ابـدا في ان ليـنـ� سيـكون مـحـتاجـا �زيـد من االفـكار بـعد
تـسلـمه السـلطـة النه ابن ا�ـاركسـية الـتي هضـمهـا جـيدا.كـان �تـلئـا بافـكار
مـاركس واجنـلز,وهـذا يعـني ان الـواقع سـيخـضع لـقـوة الفـكـرة كمـا تـعلـمـها
لـين�.لكن ماذا حدث بعـد الوصول الى كرسي السلطـة?حدثت مفاجأة غريبة
جـعلت لين� يحـتار.لم يجد مفجـر ثورة اكتوبر في كـتب ماركس كالما يتعلق
بـتنظـيم احلياة االقـتصاديـة العمـليـة للنـاس.ال حديث عن خطـة مدروسة تـغير
الـواقع االقتصادي نحـو االحسن.وجد لينـ� ان احلياة اكثر تـعقيدا �ا كان

يظن,وان الـسلطة,وقـيادة الناس هـو شيء آخر يختلف
عن كل النظريات واالفكار اجليدة.

فــــهـل احس عــــلي عالوي بــــان الــــســــيــــاســـة بــــكل
صـراعاتهـا هي اكبـر من البـيان الذي صـاغه كمـنقذ
لـنا?وهل في ذهن وزير ا�الية اضـافة جديدة على ما

كتبه.?سؤاالن واقعيان جدا.
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كـانت اطاللة االمام احلسن الزكيّ عليه السالم ليلة النصف من شهر رمضان

سنة ثالث للهجرة وقيل سنة اثن� للهجرة .
-2-

وابـتهـجت �ـيالده دنـيـا االسالم� وسـمّـاه جده ا�ـصـطـفى (ص) احلـسن� وقد
جمع اجملد من أطرافه حتى لُقّب بكر� أهل البيت .

-3-
وجاء في الروايات :

انّ النبي (ص) وضعه على عاتقه وقال :
(من اَحبَّني فليحبّه) 

وكان (ص) يقول :
( اللهم إني أُحبُّه � وأُحبُ من يُحبُّه)  

كررها ثالث مرات .
-4-

وجاء في بعض الروايات 
ان الـنـبي (ص) كـان يـصـلي فـاذا سـجد يـجيء احلـسـن (ع) وهو صـبي حـتى

يصير على ظهره او رقبته فيرفعه رفعاً رفيقاً .
قالوا :

يا رسول الله :
انك تصنع بهذا الصبي شيئا لم تصنعه بأحد ?

فقال :
انّ هذا ريحانتي ..."

وهكـذا أعلن النبي (ص) لألمة عن حبه العميق وتعلقه الوثيق بسبطه اجملتبى �
وهي دعوة عملية لألمة أن حتيط احلسن �ا هو أهله من ا�ودة والوالء .

-5-
وحاء في سيرته ا�باركة 

انه كان ال يقرأ من كتاب الله عز وجل :
" يا ايها الذين آمنوا " االّ قال :

لبيك لبيك 
وهو بـهـذا يدلـنا عـلى الـطريق األمـثل لـلتـفـاعل مع كتـاب اللـه� حيث ال خـير في

قراءة باهتة تُعنى باأللفاظ وتفرّط با�عاني ...
وكــان (ع) عـظــيم الـطــاعـة واخلــشـوع لــله� حــتى انه كـان اذا ذَكَــرَ ا�ـمــر عـلى

الصراط بكى�
 واذا ذكر العرض على الله تعالى شهق شهقه يغشى عليه منها .

وكان اذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه .
أقول :

هكـذا كان يصنع وهـو يعلم بأنه سيـد شباب أهل اجلنة � ونـحن الهون غافلون
مـقـصــرون � مـفـتـونـون بـالـدنـيـا واغـراءاتـهـا� فــأين نـحن من مـنـهج ذلك الـطـود

الشامخ واالمام اخلاشع العابد ?
-6-

وجاء في التاريخ :
ان رجالً استنجد باالمام احلسن لِيُنْصْفَه من خَصْمٍ غشوم ظلوم �

ال يوقر الشيخَ الكبير �
وال يرحم الطفلَ الصغير �

فـما كان من االمام احلسن (ع) اال ان استـوى جالسا بعد أنْ كـان نتكئاً وقال
له:

مَنْ خصمُك حتى انتصفَ لك منه ?
فقال له :

الفقر .
فأطرق عليه السالم ساعة �
ثم رفع رأسه وقال خلادمه :

أَحْضِرْ ما عندك �
فأحضر خمسة آالف درهم � فقال :

ادفعها اليه �
ثم قال له ما مؤداه :

متى ما أتاك خَصْمُك جائراً جئني مُتَظَلِماً .
هكـذا كـان (ع) يـغيث الـلـهـفان� ويـقـضي حـاجة احملـتـاج � ويكـشف الـغـمة عن

ا�كروب� من الفقراء وا�ستضعف� .
ونـحن اليـوم نعـيش وبيـننـا ا�الي� مـن اعزائـنا وهم حتت خط الـفقـر ولكن أين
هي ا�بـادرات ا�نعشة �ن يلجأ الينا مـستنجدا وال يؤوب اال وهو في خَيْبَة مرّة

?
-7-

ومن أعظم كلماته اخلالدة قوله :
" اذا أردت عـزاً بال عشـيرة� وهـيبـة بال سلـطـان � فأخـرج مِنْ ذُل� معـصيـة الله

الى عزّ طاعة الله عز وجل "
فا�عصية هي الذل والطاعة هي العز 

ولكنْ أين هم ا�طيعون ?
ومن كلماته اخلالدة أيضا قوله (ع) :

" اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا "
نعم 

البد من التوازن وال خير في التفريط .
وكـما يـنـشط ا�رء لـتـلبـيـة حـاجاته الـدنـيويـة � عـليه أنْ
يـنــشط في كل مــا يــزين به صــحـيــفــته  من االعــمـال
الـصاحلة ومن ألـوان البـر واالحسان لـيلـقى الله ح�

يلقاه أبيض الوجه مزدانة سيرتُه باحلسنات .

WONO�d�Ë WO�UI� W��� w�M�*« Ÿ—U� qO�Q�
ÊU�e�« ≠ œ«bG�

أشـاد األمــ� الـعــام جملـلس الـوزراء�
حــمـــيــد نــعـــيم الـــغــزي� بـــاجلــهــود
ا�ــشــتــركـــة بــ� الــقــطـــاعــ� الــعــام
واخلــــاص في دعم مـــبــــادرة الـــبـــنك
ا�ركزي العراقي تـمك�� بشأن إعادة
تأهيل شارع ا�تنبي وساحة القشلة�
حــيـث أثــمــرت اجلــهــود في تــوفــيــر
أجــواء مـسـائــيـة مـنــحت الـعــاصـمـة
بــغـداد فـسـحــة ثـقـافــيـة و تـرفــيـهـيـة
إلحيـاء اللـيـالي البـغداديـة� والسيـما

ما يشهده أثناء شهر رمضان.
جاء ذلك خالل اجلولة ا�سائية التي
أجـراهـا الـغـزي� اخلمـيس فـي شارع
ا�ـتـنـبي وسـاحـة الـقـشـلـة� بـحـضـور
وكـــيل وزيــر الــثــقـــافــة والــســيــاحــة

واآلثـــار� وا�ــــديـــر الــــعـــام لــــدائـــرة
ا�نظمات غير احلـكومية� ونخبة من
األدبـــاء واألكــاد�ـــيــ� وا�ـــثــقـــفــ�
العراقـي�� كخـطوة لتـأكيد اسـتمرار
الــــدعم احلــــكـــــومي لــــلــــمــــبــــادرات
اجملـتـمـعـيـة الـتي تـسـهم في تـثـبـيت
دعائـم عودة احلـيـاة إلى مـدن البالد
كافة� إلى جانـب تفعيل الـشراكة ب�

القطاع� العام واخلاص.
و تــضــمـنـت اجلـولــة� ا�ــشــاركـة في
مهرجان خـاص لذوي الهمم� وزيارة
عدد من ا�عـــــارض الفنية والثقافية
وأسواق احلــرف اليدوية إلى جانب
االطالع عــــــلى الـــــفــــــعــــــــــالـــــيـــــات
الـرمضـانـية الـتي يـحتـضـنهـا شارع

ا�تنبي.

 عـــبد الله احلياليخالد بتال النجم

�rO�«d∫ صورة مؤرخة من مراسم درب الصليب في الكولوسيوم في روما 
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

ØÂ ¥μ ‰uDÐ VOD�« WIDM� Ø …—U?LF�« ¡UC� w� …UA� d�ł ¡U?A½«) تعلن محافظة ميـسان/ قسم العقود احلكوميـة عن اعالن ا�ناقصة العامة واخلاصة بـ
d�ł qJ?� Â ∂∞ ‰uD?Ð rýU¼ wM?Ð WO?ŠU½ w� Ø≥ œb?Ž …UA� d?�ł ¡U?A½«Ë ©  وا�درجة ضـمن تخصـيصات (�?π WM�?� rO�U?�ô« WOL?Mð W½“«u±∞≥©� وبكـلفة تـخميـنية

ÆÂu¹ ©≤∞∞® U¼b�« cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w�«d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n�« dAŽ W�LšË WzU�Ë ÊuOK� ÊuF³ÝË WF³ÝË ÊU²zU� ©≤∑∑[±±μ[∞∞∞® مقدارها
فـعـلى الـراغـب� بـاالشـتـراك في ا�نـاقـصـة من الشـركـات وا�ـقاولـ� ا�ـصـنـف� من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد� عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام
الـرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبـانة - بـنايـة ديـوان محـافظـة ميـسـان - الطـابق االول - قسم الـعـقود احلـكومـيـة) وللـحصـول على

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

مستصحب� معهم البيانات االتية:-
١- التـأميـنات االولـية والـبالـغة ®∞∞∞]≥∑∑]≥© ®�?U¼d?Oſ ô w?�«dŽ —U?M¹œ n?�« ÊuF?³ÝË ÊU?M?Ł«Ë WzU?L?F³?ÝË ÊU?½uO?K© وعلى شـكل خـطاب ضـمان(صـادر من احد
ا�صارف ا�عتمدة وعبر ا�نصة االلكترونية للبنك ا�ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة �دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا�ناقصة.
٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم �ـانـعة من االشـتـراك في ا�نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود

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

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

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

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

معاملة ا�شترك� معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا�ـناقـصـة بعـد تـقد� طـلب حتـريري من ا�ـديـر ا�فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود
احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسيـة على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا�ناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞U¼dOſ ô w�«dŽ —UM¹œ n�« Êu�LšË ÊU²?zU�® ©≤μ© غير

قابل للـرد. 
WŽU��« ©≤∞≤≤Ø¥Ø≤∑® ·œUB?*« ©¡UFÐ—ô«® Âu¹ Êu?JOÝ WB�U?M*« oKſ bŽu?� Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø¥Ø≤∂® ·œUB*« ¡UŁö¦�« Âu?¹ ÊuJOÝ W?B�UM*« ozUŁË lO?³� bŽu� d?š« Ê« ULKŽ

®»�?¦Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل علـني في نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات� واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة رسـمية

فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد�ه بعد موعد غلق ا�ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة �دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق
ا�ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا�ناقصة اجور نشر االعالن� وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

©≤∞≤≤Ø¥Ø≤∞® ا�صادف ( ¡UF?Ð—ô«) من يوم ©Î«dN?þ …bŠ«u?�«® سـيتم عـقد مـؤتمر خـاص باالجـابة عـلى استفـسارات ا�ـشاركـ� في ا�نـاقصة عـند الـساعة
ويكون ا�ؤتمر في قسم العقود احلكومية.

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU�O� k�U×�

�ØWEŠö/ يتم اعتماد (dOGB�« WOÝUO?I�« ‰UGýô« œuIŽ WI?OŁË…© الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا�ـقدمة من ا�ناقص� مستجيبة عند

تـلبيتهـا �عايير الـتأهيل احملددة فيـها بفروعهـا كافة والشروط الـقانونية وا�ـالية ا�طلـوبة في شروط ا�ناقـصة في حال عدم التـزام مقدم العطاء
�ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

≥π≤∏ ∫œbF�«

≤∞≤≤Ø¥Ø±¥ ∫ a¹—U²�«

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

١- مـــــديــــــر ا�ـــــشـــــروع /
مهندس (مدني) عدد (١)

٢- فني (مساح) / عدد (١)

١- سيولة نقدية �بلغ (٢٧٫٧١١٫٥٠٠) دينار عراقي

٢- يـقـدم عـمل �اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز
(١٠) سنوات قبل ا�وعد النهائي لتقد� العطاء و�بلغ ال

يقل عن (٨٣٫١٣٤٫٥٠٠) دينار عراقي

١- تضارب ا�صالح وحسب الوثيقة القياسية

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

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

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF�« W¹—uNLł

ÊU�O� WE�U×�

WO�uJ(« œuIF�« r��

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

a¹—«uA�« VO?D�« W?IDM?� Ø …—UL?F�« ¡UC?� w� …UA?� d�ł ¡U?A½«) تعـلن محافـظة ميـسان/ قسم الـعقود احلـكوميـة عن اعالن ا�ناقـصة العـامة واخلاصة بـ
Â ∂∞ ‰uDÐ …—UL?F�« ¡UC� w� Ø ≤ œb?Ž …UA� d?�ł ¡UA½«®Ë ©Â ¥μ ‰u?DÐ ©  وا�درجة ضمن تـخصيصات (�?π WM�� rO?�U�ô« WO?LMð W½“«u±∞≥©� وبكلـفة تخمـينية

ÆÂu¹ ©≤∞∞® U¼b�« cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w�«d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n�« WzULFÐ—«Ë ÊuOK� Êu�LšË WO½ULŁË ÊU²zU� ©≤μ∏[¥∞∞[∞∞∞® مقدارها
فـعـلى الـراغـب� بـاالشـتـراك في ا�نـاقـصـة من الشـركـات وا�ـقاولـ� ا�ـصـنـف� من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد� عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام
الـرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبـانة - بـنايـة ديـوان محـافظـة ميـسـان - الطـابق االول - قسم الـعـقود احلـكومـيـة) وللـحصـول على

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

مستصحب� معهم البيانات االتية:-
١- التـأميـنات االوليـة والبـالغة ®∞∞∞]¥∏U¼dO?ſ ô w�«d?Ž —UM¹œ n?�« Êu½U?LŁË WF?Ð—«Ë WzU?L�?LšË ÊU?½uO?K�® ©≤[μ© وعلى شـكل خطـاب ضمـان(صادر من احد
ا�صارف ا�عتمدة وعبر ا�نصة االلكترونية للبنك ا�ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة �دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا�ناقصة.
٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم �ـانـعة من االشـتـراك في ا�نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود

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

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

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

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

معاملة ا�شترك� معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا�ـناقـصـة بعـد تـقد� طـلب حتـريري من ا�ـديـر ا�فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود
احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسيـة على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا�ناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞U¼dOſ ô w�«dŽ —UM¹œ n�« Êu�LšË ÊU²?zU�® ©≤μ© غير

قابل للـرد. 
WŽU��« ©≤∞≤≤Ø¥Ø≤∑® ·œUB?*« ©¡UFÐ—ô«® Âu¹ Êu?JOÝ WB�U?M*« oKſ bŽu?� Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø¥Ø≤∂® ·œUB*« ¡UŁö¦�« Âu?¹ ÊuJOÝ W?B�UM*« ozUŁË lO?³� bŽu� d?š« Ê« ULKŽ

®»�?¦Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل علـني في نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات� واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة رسـمية

فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد�ه بعد موعد غلق ا�ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة �دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق
ا�ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا�ناقصة اجور نشر االعالن� وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

©≤∞≤≤Ø¥Ø≤∞® ا�صادف ( ¡UF?Ð—ô«) من يوم ©«dN?þ …bŠ«u?�«® سـيتم عـقد مـؤتمر خـاص باالجـابة عـلى استفـسارات ا�ـشاركـ� في ا�نـاقصة عـند الـساعة
ويكون ا�ؤتمر في قسم العقود احلكومية.

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU�O� k�U×�

�ØWEŠö/ يتم اعتماد (dOGB�« WOÝUO?I�« ‰UGýô« œuIŽ WI?OŁË…© الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا�ـقدمة من ا�ناقص� مستجيبة عند

تـلبيتهـا �عايير الـتأهيل احملددة فيـها بفروعهـا كافة والشروط الـقانونية وا�ـالية ا�طلـوبة في شروط ا�ناقـصة في حال عدم التـزام مقدم العطاء
�ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

≥π≤π ∫œbF�«

≤∞≤≤Ø¥Ø±¥ ∫ a¹—U²�«

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

١- مـــــديــــــر ا�ـــــشـــــروع /
مهندس (مدني) عدد (١)

٢- فني (مساح) / عدد (١)

١- سيولة نقدية �بلغ (٢٥٫٨٤٠٫٠٠٠) دينار عراقي

٢- يـقـدم عـمل �اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز
(١٠) سنوات قبل ا�وعد النهائي لتقد� العطاء و�بلغ ال

يقل عن (٧٧٫٥٢٠٫٠٠٠) دينار عراقي

١- تضارب ا�صالح وحسب الوثيقة القياسية

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

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

‚«dF�« W¹—uNLł

ÊU�O� WE�U×� Ê«u¹œ

…—ULF�« W¹bKÐ W¹d¹b�

—U−¹ô«Ë lO³�« WM'

5ÝbMN� Æ—ÆÂ

nKš U{d�« b³Ž ”—u½

…—ULF�« W¹bKÐ d¹b�

WM−K�« Æ—

استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا�رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا�عدل
تـعلن جلنـة البـيع وااليجار في مـديرية بـلدية الـعمارة عن اجـراء مزايدة عـلنيـة لتأجـير (قطـعة ارض النشـاء ساحة كـرة قدم مثـيلة
و�دة ٥ سنـوات) ا�بـينة في ادنـاه والعـائدة الى مديـرية بـلدية الـعمارة فـعلى الـراغب� بـاالشتـراك في ا�زايدة مـراجعـة مقر بـلدية
الـعمارة خالل فتـرة (٣٠) ثالثون يوما تـبدأ من اليوم التـالي لنشر االعالن مـستصحـبا معه التأمـينات القـانونية الـبالغة ان ال تقل
عن (١٠٠ %) وينادى لـلمزايـدة في الساعـة العاشرة والـنصف صبـاحا في اليـوم التالي النـتهاء ا�ـدة اعاله من تاريخ الـنشر وعلى
قاعة مديـرية بلدية العمارة واذا صادف يوم ا�زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الـذي يليه ويتحمل من ترسو عليه ا�زايدة
اجور النشـر وكافة ا�صاريف ا�ـترتبة على ذلك وبنـسبة (٢%) مع جلب هويـة االحوال ا�دنية وبطـاقة السكن ويكـون عليه مراجعة
مـديـريـة بـلـديـة الـعـمـارة خالل فـتـرة (١٠) عـشـرة ايـام من تـاريخ ا�ـصـادقـة الكـمـال اجـراءات الـتـعـاقـد االصـولي وبـخالفه يـتـحـمل

االجراءات القانونية.

±μ≥μπ ∫œbF�«

≤∞≤≤Ø¥Ø±≤ ∫a¹—U²�«

 ÊöŽ≈

مدة التأجيرا�ساحةا�وقعنوع ا�لك ورقمه القيمة التقديرية احلالية

قطعة ارض النشاء
ساحة كرة قدم مثبتة

(٥) خمسة١٠٠٠ م٣٩٤/١٢ نهر دجلة
سنوات

٥٫٠٠٠٫٠٠٠ خمسة مالي�
دينار

∫ dOłQ²�« ◊Ëdý

١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا�عدة من قبل البلدية.
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

٣- يلتزم ا�ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا�باشرة بالبناء
٤- يلتزم  ا�ستأجر ا�باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد.

٥- يتم استيفاء بدل ا�ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد.
٦- يلـتزم ا�سـتأجـر بتـقد� مبـلغ ضمـان للتـشيـيد يـعادل بدل ا�ـساطـحة في حال عـدم التـشيـيد خاللهـا يصـادر مبلغ

الضمان ويعتبر عقد ا�ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا�شيدات الى البلدية دون مقابل.
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

٨- تـؤول كافـة ا�ـشـيـدات الى الـبـلـدية عـنـد انـتـهـاء فـترة الـتـأجـيـر دون ا�ـطـالبـة بـالـتـعـويض والـلـجوء الـى احملاكم
اخملتصة.

٩- يتحمل ا�ستأجر دفع اجور ا�اء والكهرباء والرسوم االخرى.
١٠- يتم جرد ا�شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا�شكلة من مديريتنا.
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كنت جالسا في (حديقة ا�دينة) ا�شهورة في أربيل رأيت هذا ا�شهد :
جـاء رجل مـاسك يـد طـفل واخـذه عـنـد الـطـيور ا�ـنـتـشـره في الـسـاحـة وتركـه يلـعب مع
االطــفـال االخــرين بـالــركض وراء الــطـيـور  ‘واســتـدار وجــاء وجـلس بــجـانــبي واشـعل
سـيكاره مـوزعا  دخـانه �ـينا ويـسارا ..! ...دقـائق علـى هذا ا�ـشهد ‘و قـام من مكانه
ماشـيـا امام اجلـالـس�  ‘دون ان اشـعـر بـشيء معـ� في تـصـرفه رأيت نـفسي اراقب
تـصـرفاته من جـلـوسه الى سـيره االسـتـعـراضي امامـنـا ..وفجـاءة  رايـته قـد توقف عن
ا�ـشي و صاح عـلى ابـنه أن ياتي  ‘تـبـ� ان الصـغـير لم يـسـمعه  ‘كـرر منـاداته مرات
دون نتـيـجه فـذهب بـسـرعه بـاجتـاه سـاحة الـطـيـور ومـسك  يـد ابـنه وسـحـبه وراءه وهو
يـقاوم ويـريـد البـقـاء مع االطفـال ويـستـمـر في اللـعب مـعهم ومـع الطـيور  ‘كـان رد فعل
الـرجـل  قـد لـفت نــظـر كل ا�ـتـواجــدين في ا�ـكـان  ‘النه تـرك ابــنه وتـوجه الـى الـطـيـور
ا�ـتبـقـيه عـلى ارض احلـديقه ويـحـرك يـده باجتـاهم كـانه يـريد طـردهم من ا�ـكـان وبذلك
يجبر ابـنه ان يذهب معه ..!! وكان اخرمشهد ان الـطفل وهو يبكي ويسير وراء والده و

ينظر الى السماء  كانه يودعهم بالدموع..!
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كان  في سبعينيات القرن ا�اضي  ‘الفندق السياحي الوحيد من نوعه يسمى بالدرجة
ا�ـمـتـازه في اربـيل هـو ( فـنـدق هـورامـان )  ‘و يـديـره رجل ذو خـبـرة سـيـاحـيه وادارة
فـنـادق   ‘اتـذكـره كـان يـدعــو ( أبـو فـرات ) وتـعـرفت عـلـيه عن طـريق صـديـقي الـعـزيـز
عبـدالـرسـول حـس�  ‘كـان في حـيـنه سـكـرتـير حتـريـر مـجـلـة ( ألف بـاء ) وصادف ان
نـزلت فـيه عدد مـرات عـنـدما كـنت اذهب �ـهـمة صـحـفيـة وهي ا�ـرة الـتى كنت مع االخ
عـبـدالرسـول وفي سـهـرتنـا في الـليل   ‘زارنا ابـوفـرات في غرفـتـنا ‘وعنـد حـديثـنا عن
ثقـافة الـسيـاحة كـظاهـرة مطـلوبـة للـمواطـن� الزائـرين لآلمـاكن الـسياحـية يـكتـمل  على

ثقافه واهتمام ا�شرف� على السياحة
وبالـصدفه فـقط حدث حـادث كانـه يريـد أن يؤكـد بالـدليل وجـهة نـظر ابـو فرات  ‘كانت
غـرفـتنـا بجـانب ( سويت خـاص ) ضـمن فنـدق مخـصص يـحجـزه عادة شـخصـيات او
عـوائل يـاتـون لـلسـيـاحة   ‘قال لـنـا انه االن يـسكن في هـذا الـسويت شـخـصيـة بـدرجة
مـديــر عـام في وزارة الـزراعـة واالصالح الـزراعي  ‘عـنـد حــضـوره اتـصل بي مـحـافظ

اربيل ان اهتم به ..! 
صـبـاح اليـوم ونـحن نـهـيـأ لـلـخروج من الـغـرفـة سـمـعـنا صـوت ابـو فـرات امـام اجلـناح
اخملـصص لـلـسـيـد ا�ــديـر الـعـام و يـصـيح بـصـوت عــالي يـقـول : االن تـطـلع من   هـذا
الـفـنـدق واال اشـمـر كل غـراضك في الـشـارع  ‘و سـمـعـنـا رد فـعل الـسـيـدالـعـام يـهـدد
ابوفـرات بانه يذهـب االن عند احملـافظ ويغـلق الفنـدق ..! ونحن مـعتـمدين على مـعرفـتنا
بابي فرات دخلنـا اجلناح و اقنعنا ابو فرات بان يتركه و خرجنا معه من ا�كان و عدنا

لغرفتنا  ‘فروى لنا ابو فرات تفاصيل احلدث قائال : 
-قـلت لـكم ان مـحـافظ اربــيل اوصـاني االهـتـمـام به  ‘عـلــيه جـئت الرى اذا يـحـتـاج اي
شيء  ‘عندما دخـلت غرفته رايت �سح حـذائه بقماش سـتائر الغـرفة ... فجن جنوني
 ‘مديرعام لوزارة مهمة من وزارات الدوله ويتصرف هذا التصرف ا�تخلف  ‘فقلت له
يارجل هـذه ستاره ولـيس ماسح احلذاء  ‘وبدل ان يـشعر بـاي حرج مع نفـسه اجابني
بـشـكـل اسـتـفـزازي قـائال : انــامـؤجـر الـغـرفه وادفع فــلـوس بـدل احملـاسـبه روح وصي
يجيـبولي فطور لغرفـتي عندي موعد مع احملافظ  ‘عرفت انه شـخص متخلف و الظرف
فارضه عـلى ا�وقع وعنوان ا�سؤولية  ‘قلت له انت تذهـب للمطعم و تفطر ... طلبنا من
ابـوفـرات بان يـهـدأ و يشـرب مـعـنا الـشـاي  و لم �ـر وقت طويال اتـصل مـحـافظ اربيل
بـابـوفرات طـالبـا مـنه ان يذهب الـى مكـتبه  ‘بـعـد ان عاد حـدثـنا عـن اللـقـاء مع احملافظ

قائال :
-كان الـرجل جالس عـند احملافظ  ‘رويت لـه احلكايـة بالـتفـصيل  وشـعر بـخجل حامل
عنوان مـديرعام عندما كـشفت له ماذا فعل في غرفته  ‘فعـاتبه احملافظ بوضوح قائال :
ماكـان مفـروض ان تعمل هـذا العـمل الغيـر الئق  ليس حـفاظا عـلى االصول ا�ـتبعه في

الفندق بل حفاظا� على وظيفتك وموقعك في الدولة....!!!
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اقصد  ‘ان نفتح باب ا�نـاقشه حول  سلبيات ظاهرة تسهيل الطريق امام الشخصيات
ا�تخلفة و غير الواعية �عنى ا�سؤولية للوصول الى مواقع  ا�سؤولية .

في اجملـتمعات  ‘كمجتـمعنا قـضت مع االسف اكثر ا�راحل احليـاتيه في الصراع  ب�
طـموحات الـشعب للـتطور والبـناء و ب�  ا�ـتمسـك� باحلكم   ‘آلن احلـكام  كان اولوية
اهـتمامـهم  الدفـاع عن البقـاء في احلكم اقال مـنذ االنقالب الـفوضـوي الذي حصل في
تموز  ‘ 1958وكان االهتـمام بالوعي االجتـماعي لم يكن من االوليات  ‘بذلك  ‘اصبح
وصول شـخصـيات مـعقـده كالـرجل الذي اذى وكـسر قـلب ورغبـة ابنه ارضـاءا  �زاجه
الى مواقع ا�ـسؤوليـة في الظـروف يكون فـيها االنـتهازيـة هى الوسيـلة للـصعود في ظل
احكام فـرضت عن طريق القوة واالنـقالبات  او عن طريق االجـنبي احملتل بـحيث  ظهر
بـا�لموس  ‘ليس مسـتقـبل عامة الـناس من مـهمتم  ‘بل االولـوية يكـون في العمل ( أي
عـمل ) من اجل احلـفـاظ عـلى ا�ـوقع الـسـلـطوي  ‘كـذلك الـرجل الذي رغـم وصوله الى
موقع ا�سؤولـية في الدوله لم يؤثر ذلك على تغير سـلوكه االنساني والتعامل بوعي يدل
انه مسـتحق ا�وقع الذي وصل اليه  ‘فان من امـثالهم اذا خدمـهم  الظرف في ا�راحل
االنـتهـازيـة و وصلـوا  الى مواقع ا�ـسـؤوليـة ا�تـعـلقـة باالمـن و استـقرار الـناس  ‘اكـيد
ينتظرمـنهم كل تصرف سلـبي في التعامل مع الـناس الن االولية لدى هـكذا شخصيات
(معقدة اجتـماعيا وتربويـا ) هو احلفاظ على مصـاحلهم الشخصيـة االنانية وما حصل
لــشـعـبـنـا الــطـيب عن طـريق االنــقالبـات الـتى ادى الـى مـرورنـا بـعـصــر سـحل االبـريـاء
باحبال ا�نتـقم� ا�عقدين وبعدهم ضـحايا قصر النهايةو ا�ـقابر اجلماعية و اخيرا في
زمن االحـتالل الذي اصبـح الفسـاد الظـاهرة االولى في مـا يسـمى بعـصر احملـاصصة
ضف عـليه السـجون السـرية و انتشـار اخملدرات و اندحـار الشبـاب و ظاهرة االنحالل
االسـري يظـهر من خـالل  االرقام الـرهيـبة لـظاهـرة الطالق ....ألخ  ‘كل تـلك االفرازات
نـاجت   عن وصول اشـخـاص مزاجـ� من امثـال االب الـذي سحل ابـنه النه هـو ليس له
مـزاج الـتـمـحل ضـمـان حتقـيق رغـبـة ابـنـة و ا�ـديـر الـعـام الـذي لم يـشـعـر �عـنى دوره

الرسمي واالجتماعي  ليكونوا في مواقع ا�سؤولية ا�تعلقة �صالح الناس 
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بعضنا يـخاف أن يفكّر� ألنّه إذا فكّـر� فقد يتبدّل كلّ كيـانه الفكريّ� ويستوحش من كلّ
تاريخ التخلّف الذي عاشه. - محمد حس� فضل الله.      
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بغداد

احلق� في وجهِ األقـوياء� وأال أقولَ الباطِلَ
كي أكـسَبَ تصـفيقَ الـضعـفاء"� وا�ـهاتـما
:"حتى وإنْ كنتم أقليّة� غـاندي يقول أيضاً
"� والـقـرآن الـكر� تـبقى احلـقـيـقةُ حـقـيـقةً
يـقول:"وَلْـيَـكْـتُبْ بَـيْـنَكُمْ كَـاتِب� بِـالْـعَـدْلِ وَلَا
" (سورة يَأْبَ كَاتِب� أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهَ

البقرة; آية282).
فــمـبــروك لـكم عــيـدَي الــقـيــامـة والــفـصح
اجملـيدين. قوموا وأعـلنوا حقـيقةَ أقوالكم
 –نـعم� ا�سـيح حي� حقـاً حي - ومسـيرة
حـــيـــاتِـــكم وإ�ـــانـــكـم وحـــبَّـــكم لـــلـــوطن
ولـلجميع� فما أحبَّ أقوالكم� فنحن وأنتم
أبـناء حضارة الـرافدين العـريقة وبالد ما

ب� النهرين احلبيبة واألصيلة.

قــال:"هـــنــاك خـــطــر� أنْ يُـــلــغَـى احلــضــورُ
ا�ـــســيــحي مـن تــلك األرضِ الــتـي مــنــهــا
إنــتــشــرَ فـي الــعــالمِ نــورُ اإلجنــيل. إنــهــا
احلـقيقةُ في الـصميم� فـما يحـصل يقودنا
: هل هـو تــهـمــيش� مُـتَــعَـمَّـد� إلى أنْ نـســألَ
إلنـسـانِـنـا ا�ـسـيـحي في الـعـراق? هل هـو
تـدمـيـر� لــتـاريـخِـنــا احلـضـاري ا�ـوغَل في
الـقِـدَم والـســنـ�ِ واألزمـنــة? هل هـو مـحـو�
لــديــانـــةٍ من أقــدمِ الــديــانــاتِ الــتي نــادت
بـالتـوحـيد? هل نـحن في زمنٍ يُـخْبِئ ُحتت
عـباءَتِهِ طائفـيَّتَه وفسادَهُ� فـيقيمُ صراعاتٍ
دمـويةٍ وعشائريـةٍ وحتى إ�انيـةٍ لتحقيقِ
مـآربهِ وإعالنِـهـا?... إنــهـا ظُـلُـمـاتُ الـعـنفِ

أليس كذلك!?.
نـعم� وإنْ كـان قـد تــضـاءلَ عَـدَدُنـا فـهـذا ال
يـعني ضيـاعنـا ورحيلـنا� بل على اإلسالمِ
أوالً حـمايةَ البقيةِ الـباقيةِ من أجلِ ضمانِ
بــقـائِــهِم وحــقـوقِــهِم. فـالــعـديــدُ من الـذين
رَحَـلُوا يـتردّدونَ فـي العـودةِ إلى موطـنِهِم
األمّ� وال يـفـكّـرون إال بــالـبـقــاءِ في الـغـربـةِ
ألسـبابٍ عديـدةٍ منـها الـوضع األمنيّ الذي

يعيشه شرقُنا ا�عذَّب. 
وهـنـاك� أي في الـغربـةِ� يـجـدونَ ضـالَّـتَهم
حـيث كـل إنـســانٍ له قــيـمــته وحــقـوقه� له
كــرامــتـه وإنــســانــيــتـه في حــريــةِ إ�ــانِهِ
و�ـارستِـهِ لعـقـيدتِهِ دون خـوفٍ وعالنـيةٍ�
فال يـحكمه إال قانـونُ الوطن والدولة الذي
يــــحــــمـــــيه مـن جــــمــــيعِ الـــــتــــعــــرضــــاتِ
وا�ـعـاكـســاتِ� بل أكـثـر من ذلك "إنه خُـلق
" (تـكـوين27:1) ويـقـول عـلى مـثــالِ خـالِـقِهِ
" :"إنَّ الـــلهَ رأى كـلَّ شيءٍ حَـــسَن� الــــكـــتـــابُ
(تـكـوين31:1). فـنـحن لـسـنـا بـحـاجـةٍ إلى
عــودةِ داعشٍ بِـــنــسخٍ أخـــرى أو بــصــراعٍ
طــــائـــفي� فـــقـــد أكَــــلَـــتْـــنـــا نـــارُ احلـــروبِ
والـصراعـات� وأخاف أنْ يـؤولَ البالدُ إلى

 . الغرباءِ عاجالً أم آجالً
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... كـفـانـا وعـوداً� نحـن بـحاجـةٍ إلى شـكـراً
تـثبـيتِ وجودِنـا. أعمـلوا� وال تـقولـوا بعدُ
"ال تـــرحــلـــوا"� بل قـــولــوا "هـــذا وطـــنُــكُم.
. أَعْــلِــنُــوا فــيه ســنــكــتبُ دســتــورَنــا مــعــاً
وجـودَنـا ووجـودَكُم". واعــمـلـوا مـعـنـا كي

ا�سيحي� وا�كو�ناتِ األخرى وحلد� اليوم
لـهو دلـيل� أكيـد� على ذلك� فـقد كـان حيـنَها
الــكـثــيـرُ مـن أبـنــاءِ الـعــروبـةِ يــتـفــرَّجـون�
وآخــرون يــصــد�رونَ بــيــانــاتٍ ويــعــقــدونَ
مـؤتمراتٍ ويلقون خُطَـبَهُم� ونحن لهم كنا
شـاكـريـن� ولـكن كل ذلك لم يــكن إال نـقـطـة
في مـحيط وعلى حـديدٍ ساخنٍ فال أَثَـرَ لها
بـعد أيـام بل بـعد سـاعـات� وكأنَّ كلُّ شيء
. فـاحلقـيـقـةُ يـجب أنْ تـقال� قـد تَمَّ وأُصْـلِحَ
فـــالـــيـــوم الــكـــثـــيـــرُ من ا�ـــســيـــحـــيــ� ال
يسـتطـيعـون التـعبـيرَ بـحريةٍ عـن إ�انِهِم
وعَـيْشِـهِم في مجـتمـعاتِهِـم وهم يكـافحون
من أجلِ الـبقـاءِ والوجـودِ والعـيشِ بسالمٍ

في أراضِيهم.
نـعم� إنَّ عـدَدَنـا يـتـنـاقصُ �ـرورِ الـسـنـ�ِ
واأليـامِ واألزمـنةِ� وال أظنُّ هـنـاك مَن يـريدُ
الـــعـــودةَ بــعـــد أنْ هـــاجـــرَ وتـــركَ وغــادرَ�
فـمِحنَـتُهم كبـيرةُ احلجمِ وا�ـأساة� فهم لم
يـــكـــونــوا ذلـك ولــكـن أجـــبــروهـم بــشـــتّى
األســالــيبِ عــلى فــقــدانِ الــثــقــةِ بـأرضِــهِم
ووطـــنِـــهِـم� وهم الـــذين ســــكب أبـــنـــاؤُهم
دمـاءَهم من أجلِ تربَتِـهم وأرضِهِم. واليوم
مــا يــعــانــوه في شــرقِــنــا ا�ـعــذَّبِ لم يــكن
بـاحلسبانِ وبالصورةِ الـتي نحن نحياها�
فـمـا هي إال صـورة� بائـسـة� �ـسـتـقـبلٍ قا�ٍ
وأليـامٍ مِلـؤُهـا الـغيـومُ والـعـواصفُ� وهذا
مـا يــجـعــلـنــا أنْ نـقــلقَ عـلى مــسـتــقـبَــلِـنـا
ومـسـيرةِ إ�ـانـنـا� وكـفـانـا أنْ نـقـول� وما
نـفـعله هـو عـكسُ ذلك تـمـامـاً ألنـنـا ال زلـنا
عـرضةً لـإلضطـهـاداتِ والـقتـلِ والتـهـجـيرِ
شـئنـا أمْ أبيـنا� وانـسالخُ مسـيحـي�يـنا عن
أرضِ آبـائِهِم وأجـدادِهِم مـا هو إال كـونهم
ضـحـايا خملـطـطـاتٍ مـشـبـوهـةٍ أرادهـا لـنا
كـبـارُ الــدنـيــا والـزمن وأصــحـابُ ا�ــعـالي
والــقــصـور لــيــشـوّهــوا سالمَ مــسـيــرَتِــنـا
وصــفـــاءَ إ�ـــانِـــنــا فـي حــب�ـــنـــا ألرضِـــنــا
وإجنـيلِنـا وكنـيسـتِنـا� ألنَّ ا�سـيحي قوَّتُه

في أرضِهِ وفي مسيحِهِ احليّ وإجنيلِهِ.
نـعم� هناك صوت� يهدُرُ دائماً دون إنقطاعٍ
وبــشــجــاعــةٍ مِــلْــؤُهــا احملــبــةُ والــغــفــرانُ
والـتـسـامح� إنه صـوتُ كـبـيـر الـفـاتـيـكان�
بــابـــا رومــا� الـــبــابـــا فــرنـــســيـس� حــيث

سـياسـية� وحملـاصصـةٍ حزبيـة� للـقاصي
والــداني� لــلــغــريبِ والــقــريب� لــلــفــسـادِ
والــســرقــة� وتـفــاقــمت حــتى أصــبــحــنـا

. تائه� في مجالِ الوجودِ والبقاءِ
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نـعم� إننـا اليـوم نقفُ عـلى مفـترقِ طريقٍ
مـخـيفٍ مــلـؤُهُ الـضــيـاع واخلـوف وأمـام
مـواقف صعبـةٍ ومؤ�ةٍ� فـاخلطرُ يـداهمنا
مـن زوايــا شـــتّى ومن أمـــاكنَ مــتـــعــد�دة�
وأيـامُـنا تـعلن  _شـئـنا أم أبـيـنا  _خـطرَ
إفـراغِ ا�ـسـيـحــيـ� من هـذا الـشـرق� ولم
تــتــرك مــجــاالً إلعالنِ حـقــيــقــةِ وجــودِنـا�
فـبــقـيــنـا خــائـفــ�� مُـعــلـنــ� فَـشَـلَــنـا في

سكوتِنا� وتكون اخلاتمةُ والرحيل.
مَن مـنّا ال يقـول أنَّ ا�سـيحيـ�َ كانوا هم
األوائل في هذه البلدانِ الشرقِ أوسطية?
ومَن مــنّـا ال يــقــول أنَّ هــذه الـبـالد كـانت
مــهـدَ ا�ــسـيــحـيــة? ومَن مـنّــا ال يـقـول أنَّ
ا�ــســيــحـيــةَ مــكــو�ن� أصــيل� وقــد سَــبَـقَتِ
الـشــعــوبَ والــقــبـائِـلَ في وجــودِهـا وفي
مـسـيرةِ حـيـاتـهـا� ولـكن سَـئِـمْـنـا من هذا
الـكالم لكثـرةِ تكـرارِهِ� فالواقعُ والـدستورُ
ومـا يحصلُ يـقولون غـير ذلك� واحلقـيقة
ال تـكـمن بـاألقـوالِ بل بـاألفـعـال� إذ يـقولُ
مــار يــعـــقــوب الــرســول:"اإل�ــانُ بــغــيــرِ
" األعـــمـــالِ يــــكـــون في حـــد� ذاتِـهِ مـــيـــتـــاً
(يـعقوب14:2)... نـعم� الواقع ليس كذلك

. مطلقاً
نـعم� تعرَّضـنا للـذبحِ والطـردِ والتهـجير�
ومـا إقتـرفه تـنـظيمُ الـدولـة "داعش" بحق�

يـسـرني في الـبـدء أن أهـنـئـكم من صـمـيم
الـفؤاد بعيدَي الفصح والقيامة اجمليدَين�
طـــالــبـــاً من كـــلـــمـــة الــلـه احلي - إذ قــال
"وأرســلــنــا كـــلــمــتــنــا إلى مــر�" (ســورة

النساء; آية  (171إنه ا�سيح 
احليّ  –أنْ �نَّ عـلى العـالم وعلى شـرقنا
وعـــراقـــنـــا اجلــــريح بـــالـــسالم واألمـــان.
ولـنـعــمل جـاهـديـن من أجل بـنـاء وطــنـنـا
وخـدمــته �ـسـتـقـبل أجـيـالـنـا. فـلـتـرافـقـكم
صالتي ا�ــتــواضــعــة ... وكل عــام وأنــتم

بألف خير.
مـنذ أنْ عـرفتُ عِـلْمَ احليـاةِ ومـا يَعـنيه في
دنـيا الزمن� وعـرَّفَتْـني الدنـيا �ـسيـرتِها�
لم أجـدُ في مـنـطـقـتِــنـا الـعـربـيـةِ والـشـرقِ
أوسـطية فترةَ هدوءٍ وراحةَ بال. فاألهواءُ
الـسياسـيةُ كانت وال زالت تـقذِفُـنا جمـيعاً
من شـــاطـئٍ إلى آخـــر� ولـم نـــكن نـــدركُ _
وحــتى الـيـوم  _شـيــئـاً من هـذه األهـدافِ
واألهـواءِ ومــا غـايــتـهــا. �ـعــنى آخـر أنَّ
منـطـقَتَـنا ووطـنَنَـا ومسـيرةَ إ�ـانِنـا مرّت
وال زالت تــمــرُّ في مـــراحِلَ صــعــبــةٍ� وفي
أغـلبِ األحـيان يُـصـيـبـنا اإلحـبـاطُ وتـعـلو
أصـواتُ الهـجرةِ� ولـوال إ�ـانُنـا با�ـسيحِ
احليّ وشــهــادتُـــنــا لــتــربــتِـــنــا لَــمَــا بَــقِيَ
مـسيحي واحد إال وهاجر من هذه األرضِ
الـطيـبةِ والـتي كانت تـدرُّ حيـاةً وخضاراً�
والـيـوم نـفـطـاً وكـبـريـتـاً� دوالراً وديـنـاراً�
نـزوحاً وهـجرةً� أحـزاباً جـشعـةً� وخطـاباً
�يـتاً� طائـفيةً وعشـائريةً� حروبـاً مرعبةً
ومخـيفةً جَعَـلَتْنا ضـحايا وعبـيداً �صالِحَ

نـحميَ تراثَ آبائِنـا وأجدادِنا. ال جتعلوا
مـسيحيَّتَـنا تمز�قهـا احلروبُ التي ال ناقةَ
لـنـا فـيـهـا وال جـمل� فَـنَـتِـيْهُ في اجملـهـولِ

مثل نزوحِنا في زمنِ داعشِ اإلرهاب. 
ولم نـعـد نحـتَـمِلَ ما حـصلَ ومـا حلَّ بـنا�

وهذه حقيقتُنا. 
واحلـقـيقـة أنَّ ا�ـسـيحَ حي� وألن ا�ـسيح
قـد قــام أرجــو أنْ تــمألوا قــلــوبَـنــا األملَ
والـرجاء� واعـمـلوا من أجـلِـنا� واشـهدوا
ألصـالتِنا وليس لهجرتِنا. وال تخافوا أنْ
تــــــقــــــولــــــوا احلقَّ فــــــا�ــــــســــــيـح احلي
يــقــول:"قـــولــوا احلقّ�َ واحلـقُّ يــحــرركم"
(يـوحـنـا (32:8) وجـبـران خـلـيل جـبـران
يـقــول:"يـا ربّ� ســاعـدني أنْ أقــولَ كـلــمـةَ
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عـرفـناه بـخيـره واحـسانه وطـيب ايامه
وخــيــره الــوفــيــرمن ســنــ� عــجــاف لم
نــدركه الــيــوم وغـابـت عـنــا طــلــــــــعـته
الــبـهــيـة  �ـر عــلـيــنـا صــيف بال ربـيع
وشـــتــاء بال خــريف فـــاخــتــلط احلــابل
بــالــنــابل وغــدا كل شيء جــديــد غـريب
باطواره وشجونه ومواويله نغير طعم
احلــيــاة �ـا فــقـدنــا الــربـيـع ربـيع االمن
والـسالم والوئام ربـيع العمـر والشباب
والـــنـــــــــــمـــو والـــتـــقـــدم واحلـــضـــارة

واالمان.

مـا معنى الربيع في فلسفة احلياة كما
عـرفـناه في ا�ـاضي الغـائب الـيوم عـنا
هـو مـجـمع احلـب وااللـفـة الـطـيـبـة هو
مـبعث االمال الـطيبة فـيه تزهر االزهار
وتـفوح بـعطـرها في كل مـكان هو دواء
لـلـشفـاء وبلـسم لكل الـهمـوم واالوجاع
هـو بشرى للخير هو االرض اخلضراء
والـــوجه احلــسن وا�ـــاء الــصـــــــــافي
الــنــقي لــصــفــاء الــنــفــوس وتــطــبــيب
الـقـلـوب ا�كـلـومـة بالـوجع واالشـتـياق
واحلـــنــ� - غــاب عــنـــا الــربــيع الــذي

الى الكبار الثالثة
 حسب الشيخ جعفر 

وموفق محمد 
جواد احلطاب 

في اطراف مـدينـة الثـورة يجلـس حسب الشـيخ جعـفر � الـشاعـر العراقي الـكبـير الـذي ترنو
عـينـاه وجبـهته الى اقـصى  مدن اجلـنوب �عـلى قارعـة احد االزقـة اراه  من بعـيد يـجلس مع
ثلة من الشعـراء وا�ريدين وبعد ان يعفر وجهه بـتراب فقرائها  �يحدث طالب االدب احلديث
ان سحريـة خيال الـشاعر الـعراقي  اغزر من سـحرية رامـبو� او همـلتون � وان وعـورة اللغة
عند العديـد من كتاب القصة والرواية في الـعراق ر�ا كان السرد فيها ارشق ... (الن روب
گري ) و (مـاركيز) الـرجل ( حسب) الشـاعر االنسـان مازال �ارس احلـياة بأبـهى صورها
ان يـكــتبُ بـؤس غــيـره ويــعـلم االخــرين ان الــشـعــر عـطــاء انـسـانـي بال مـنــة � لـقــد اتـقن فن
االسـتـمـاع الصـحـاب ا�ـدونـات الشـعـريـة من بـسـطـاء مـديـنتـه ويقـرأ مـدونـات الـذين يـكـتـبون
العراق الذي يحلم � سمه ماشئت .... وهو يعرف ان أزقة مدن هوالء الفقراء حتفظ عن ظهر
قلـب خيانـة البـعض البـجديـة اجلمال� هـذا اوركاجـينـا صاحب (شـريعـة ان النور اال بـالوعي
..)وح� أسأل عن ا�همـوم ا�وجوع االنسان الشاعر مـوفق محمد ... يقول لي اصدقاءه ...
هـذا الـرجل أدمـن احـتـســاء احلـزن ... واوغل في مـرتــبـات احـزانه � اصــبح شـاعــرا كـونـيـا
...(ورادودا ) حداثـويا منـقطع النظـير � فاالنـسان عند مـوفق  افضل من الشـاعر او الكاهن
ح� التلطخ ابجديـتهُ بالدنس � او ان يبيع وجع مـريديه على ا�بهورين بـاحلياة .موفق محمد
... ابـر� ذمته من الـعراق فـقـد بكى عـلى العـراق اكـثر �ـا بكى عـلى اوالده الـشهـداء الذين
تـزين صـورهم حـديـقـة اشـعـاره ... ونـعى الـراحـلـ� بـقـصـائـد عـزاء  يشـع مـنهـا االلم ... ان
موفق (اوتونا بشتم) العراق الذي عارك الطوفان واستل من قلبه مسامير سفينته علهُ ينجوا
بـالباقي من العـراق .اما احلطاب ..الـشاعر و االنسـان ... لم يتبرأ من عـثراتهِ في احلياة بل
زيـنـهـا بـصـلف الــكـتـابـة ... اعـرفهُ مـتـمـردا انـسل مـن عـشـيـرة الـشـعـراء وانـحـاز الى ارومـة
الصـعاليك �  رغم انه يـذرف الدمع على خـذالن اهله فـاحلطاب الـشاعر االنـسان ح� يـعلوا
وطـيس احلـرب في شـرق الـبـصـرة يُـصـبـر أصــدقـاءه بـأغـاني الـعـراق ويُـشـمـر سـاعـديه الى
االعلى بـالدعاء متيـمما بعـباءات امهات الـرجال وح� يتذكـر اصحابه الشـهداء في (البصرة

او الفلوجة او احلبوبي او ساحة التحرير )يثغبُ ويعاتب نصب احلرية ويصيح .
ياعراق لو عدنا كما كنا 
ألهديك َبدال الورد حنة  

وحـ� يرومُ تـراب الـفلـوجـة يتـمـاهى احلطـاب االنـسان الـشـاعر الـرجل تـستـحـيل دموعهُ الى
قـصائـد كاخلـناجـر فهـو كثـيرا مـايتـذكر بـسالـة جدهُ ( اوتـوحيكـال) فاخلـطاب ا�ـكلـوم  حاله
حال الشاعر الزاهد حـسب الشيخ جعفر والغريب الشاعـر موفق محمد  ان السنتهم ليست
طـوع بـنـانـهم لم يــشـعـرونـا وال مـرة واحـدة ان بـضـاعــتـهم الـشـعـر � فـهـم لم يـتـركـوا اهـلـهم
يـتسـولـون احليـاة ولم يـسخـروا وعـيهم او يـرهـنوه لالوغـاد � ولم يـنشـغـلوا في اجلـمـال على
حــسـاب الــوطن � كــمــا يـفــعل الــيـوم او ر�ــا غـدا الــراقــصـون مـع الـراقــصـ� عــلى جــسـد

ضحاياهم الثالث (الثقافة � احلرية � الوطن ).
اوالئي مااجملهم كانوا يداوون ألم العراق بأوجاعهم .

 w UH)« d e
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مـواتـية لـلخـروج بـفوائـد لـقائه مع
ضـيفه الـقـاسم ودعم موقـف البـقاء
فـيــمـا يــحـاول االخـر كــسـر رحالت
الذهاب ويـعود الشرطـة بعد إرجاء
مــــبــــاراتـه مع الــــغــــر� اجلــــويــــة
لــيـــســتــقــبـل الــصــنــاعـــة والــعــمل
�واصلة حصاد الـنتائج التي يريد
الـــضــيـــوف عـــرقــلـــتــهـــا ويــشـــهــد
اخلــمــيـــــــس لــقــاء ا�ــيــنــاء الــذي
سـيكـون امـام فرصـة تغـيـر نتـائجه
ا�ريرة على حساب ا�تذيل سامراء
وكالهما في وضع اليحـسدان عليه
وتخـتتم ا�ـواجهـات اجلمـعة بـلقاء

اجلاهزية خلطو خطوة اخرى عبر
ا�واجهة ا�ذكورة .

n�u*« r�œ

وينتظر الوسط الذي قدم مبارات�
مــهـمــتـ� تـوالــيـا حــسم مــواجـهـة
اجلـيــران الـديــوانــيـة الــبـاحث عن
دعـم ا�ـــوقف بـــعـــد فـــوز وتـــعــادل
ويـضــيف نـوروز االربـعـاء الـزوراء
والــتــطـــلع الى حتـــقــيق نــتـــيــجــة
ا�ـرحـلـة عـبــر ظـروف الـلـعب الـتي
يـامل ان تـقف مـعه هذه ا�ـرة فـيـما
ســيـصل الـضـيـوف تـركـيـزهم عـلى
الـنـتــيـجـة ويـرى االمــانـة الـفـرصـة

وبات يـشهـد حتسـنا مـنذ استالمه
من قبـل احمـد خضيـر الذي يـقدمه
اليوم منافـسا مؤثرا داخل وخارج
الــعــمــارة 34 وســيــخــرج نــهــايــة

االسبوع �واجهة الكرخ.
¡U�dNJ�« “u�

وقـلب الـكـهـربـاء تـاخـره من ضـيفه
نـفط الـبـصـرةالـبادىء بـالـتـسـجيل
عن طريق احمد فرحان د18 بهدف
و قـبل ان تـدرك الـكهـربـاء الـتـعادل
عـن طــــريق عـالءمــــحــــيــــسن د 55
والـفوز من قـبل احملـترف �ـوموتي
د67 لــــيــــخـــرج اصــــحـــاب االرض
بـفـوائـد الـلقـاء حـيث كـامل الـنـقاط
والتـقـدم موقع في الـترتـيب واحلد
من الـتــراجع في الــفــتـرة االخــيـرة
ومــواصـلــة ا�ـشــوار عــبـرحتــسـ�
ا�ـستـوى و النـتائج وا�ـضي بثـقة
في ا�نافـسة واالستمـرار والظهور
ا�ـطلـوب في أغلب أوقـاتهـا ويدرك
لــؤي صـالح ان بــقــيـــة ا�ــبــاريــات
حتـتـاج الى عـمل اسـتـثـنائـي لدعم
ا�ـشـاركـة التي لـالن يظـهـر الـفريق
مــــتـــــوزانــــا في وقـت فــــشـل نــــفط
الــبـصــرة في االسـتــفـادة من هـدف
الــتـقــدم لـتــامـ� مــسـار الــنـتــيـجـة
لــلــنــهــايــة وكــان عــلى الــتــشــكــيل
احلــفـــاظ عـــلى الـــتــقـــدم الـــســريع
وانــهـاء االمـور بـاالجتـاه ا�ـطـلـوب
وجتـنب الـهـز�ـة قـبل الـتـنازل عن
كل الــفــوائــد والــتــفــريـط بــفــرصـة
احلــــسم الـــتـي ال�ـــكـن ان تـــذهب
بــالــطــريـقــة الــتي انــتـهت عــنــدهـا
ا�ـبـاراة مـازاد من ا�ـهـمـة صـعـوبة
والــزام الــفــريق الــتــراجع عــاشـرا

34مباريات اجلولة 28
واعـلـنت جلنـة ا�ـسابـقـات مواعـيد
مـــبــــاريـــات اجلــــولـــة الــــثـــامــــنـــة
والـعــشـريـن من مـســابـقــة الـدوري
ا�ــمــتــاز الـــتي تــنــطـــلق بــعــد غــد
الـثالثـاء بـاقـامـة مـبـاراتـ� وفـيـهـا
يـبـحث الـنـفـط السـتـعـادة الـتـوازن
بعـدما تـراجعت عـروضه ونتـائجه
فـي ا�ــــــرات الـــــــثالث األخـــــــيــــــرة
بخسارتـ� وتعادل وتراجع ا�وقع
و سيكون امام مهمة صعبة عندما
يضيف الوصيف الطلبة القادم من
الـــفـــوز بــــالـــثـــار مـن زاخـــو و في
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حصل ا�ـبارز العراقي عـمار هادي على الـوسام الفـضي بسالح الشيش وذلك في فـعاليات
بطولة كأس العالم با�بارزة اجلارية حاليا في البرازيل .

اجلدير بـالذكر ان بطولـة كأس العالم التي يـنضمها اإلحتـاد الدولي البارا�بي لـلمبارزة تقام
للـمدة من الـرابع عـشر الى الـسـابع عشـر من شـهر نـيسـان اجلـاري �شـاركة 38 مـنـتخـبا

عا�يا بضمنها ا�نتخب العراقي.
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{ مـدريــد- وكـاالت - بــلغ الـيــونـاني
ستيـفانوس تيـتيبـاس� نصف نهائي
بـطولـة مـونت كـارلـو للـتـنس� بـعـدما
أطــــاح بـــاألرجــــنــــتـــيــــني ديــــيــــجـــو
شوارتزمـان� في ربع نهائي ا�ـنافسة

ذات األلف نقطة.
وتمكن حامـل لقب البطـولة من الفوز
عـلى شـوارتـزمان� بـواقع 2-6 و6-7
 (7-3)و4-6 فـي مـــــــــبــــــــــاراة دامت

ساعت� و 43دقيقة.
وعـلى هذا الـنـحو� ضـرب تـيتـيـباس�
الــذي يــرغب في احلــفــاظ عــلى لــقـبه
وحــــصـــد أول جنـــاحــــاته في 2022
موعدا في نصف النهائي مع األ�اني
ألـــكــســـنـــدر زفـــيـــريـف� الـــذي أطــاح
باإليطالي يانيك سيـنير� بالفوز عليه
 7-5و 3-6 و (5-7) 6-7في مـباراة

استغرقت  3 ساعات و 5 دقائق.
…«—U�*« r��

وفي سياق متـصل صعد جنم التنس
األ�ـــاني ألــكــســـنــدر زفــيـــريف� بــطل
األو�ـبــيـاد� إلى الــدور قـبل الــنـهـائي
بـبـطـولة مـونت كـارلـو� بـعـدمـا تـغلب
على اإليطالي جـاك سينر ( 7-5 و-6
 3و6-7) فـي دور الــــثــــمــــانــــيــــة من

البطولة.
واحـتـاج زفيـريف (24 عامـا)� إلى 3
ســاعـات و7 دقــائق حلــسم ا�ــبـاراة�
وقد أصبح بذلك على بـعد انتصارين
فـــــــقط مـن إحــــــراز أول لـــــــقب لـه في

ا�وسم احلالي.
وبعد اخلـروج ا�بكـر للنـجم الصربي
نوفـاك ديوكـوفيـتش� أصبح زفـيريف

الالعب صـاحـب أفـضل تـصــنـيف في
بــطــولـة األســاتــذة ذات األلف نــقــطـة
والـتي يـبـلغ مـجـمـوع جـوائـزهـا 5.2

مليون يورو.
ويـلتـقي زفـيـريف في ا�ـربع الـذهبي�
الـفائـز في مـبـاراة دور الـثمـانـيـة ب�
األرجــنــتـيــني ديــيــجـو شــوارتــزمـان
والــــــيـــــونـــــانـي ســـــتــــــيـــــفـــــانـــــوس
تـسيـتـسيـبـاس.كذلك تـأهل اإلسـباني

أليـخانـدرو دافيـدوفيـتش فوكـينا إلى
الـــدور قــبل الــنـــهــائي بــالـــفــوز عــلى
األمـريـكي تـايـلـور فـريـتز (6-2 و6-4
و3-6).وســيــتــنــافس فــوكــيــنــا عــلى
الــتـــأهل لـــلــنـــهـــائي مع الـــبــلـــغــاري
جــريــجــور د�ــيــتــروف� الــذي تــأهل
بــالــفـــوز عــلى الـــبــولــنـــدي هــوبــرت
هـــوركـــاتش ( 4-6و 6-3و6-7).ومن
جـهـة اخـرى تـأهل ا�ـنـتـخب ا�ـصـري

لـــســـيــدات الـــتـــنس لـــلـــمـــجـــمـــوعــة
األفــروأوروبــيــة األولى ألول مــرة في
التاريخ.وذلك عـقب فوزه على نـظيره
الــلــيــتـوانـي في ا�ــبـاراة الــفــاصــلـة�
ضــمن مــنــافـســات كــأس بــيــلي جـ�
كينج� ا�قامة حاليًا بفنلندا.وخسرت
ا�ــصــريــة ســانــدرا ســمــيــر ا�ــبــاراة
األولى بنتـيجة "6 - 1 6 - 2 قبل أن
تفوز مـيار شـريف با�واجـهة الثـانية

اإليــطـــالي لــكــرة الـــقــدم (مــيالن) في
صفقة تبلغ قيمتها نحو مليار يورو.
ويــأتي االســـتــحــواذ احملــتــمل وسط
تــصـدر مــيالن الــدوري اإليـطــالي مع

تبقي ست مباريات في البطولة.
ويـتطـلع مـيالن� لـلفـوز بـالـلقب األول
لـه في الــــدوري مـــنــــذ الــــعـــام 2011
واللقب التاسع عشـر بشكل عام� بعد
فترة من الهـيمنة احملـلية ليـوفنتوس
الــتي كـسـرهــا مـنــافـسه إنــتـر مـيالن

ا�وسم ا�اضي فقط.
جتــدر اإلشـارة إلى أن مــلــكـيــة نـادي
مـيالن تــعـود حـالـيـا لــشـركـة "إلـيـوت
مــــاجنــــمـــنـت" األمــــريــــكـــيــــة� الــــتي
اســتـحــوذت عــلى الـفــريق في الــعـام
2018 بــــــعـــــد أن أخـــــــــــفـق ا�ــــــالك
الـصـيـني الـسابـق في سـداد جزء من

قرض.
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انتهت رحـلة منتـخبنا في بـطولة كاس الـعالم التي اخفـقنا بهـا مرة أخرى بعد
اكثر مـن ثالث� عام من تاهلنا األول .. اذ فشلنا بإعـادة منتخبنا للمونديال ..
برغم األمـوال والوقت وا�عسكرات والوعود واحملاوالت والـتعينات والتسميات
وا�نـاكفات وا�هاتـرات والتقطـاعات وا�شاورات واالنـتخابات .. اال ان الـعملية
بـرمـتـها أخـفـقت في ان يـكون الـعـراق قادرا عـلى احلـضـور في نهـايـات كاس

العالم من جديد ..
السـبب من وجهة نظـر البعض هو احتـادات الكرة ا�ـتعاقبـة .. فيما يـحصرها
اخـرين بـشـخصـيـة رؤسـاء االحتادت وبـعض الـشـخـصيـات الـتي يـعتـقـد انـها
مـهيـمـنـة على مـصـادر الـقرار .. فـيـمـا اخرين يـتـهـمون احلـكـومات بـالـتـقاعس
وعدم اخـذ دعم الريـاضة عـامة وكـرة القـدم خاصـة بصـورة مثـاليـة كمـا تمـثله
كـرة الـيـوم في مسـار تـاريخ الـعالم وقـدرة تـاثيـرهـا عـلى الراي الـعـام .. كذلك
اخـرين كالوا الـنقد الـى ا�درب األجنـبي ( كاتنش  –ايـدفوكات - بـتروفيش )

.. فيما صب البعض جام غضبه على أداء الالعب� ..
قـطعـا ا�ـتفـكـر في الطـريقـة الـعامـة الدارة دفة األمـور ومـا رافقـها ومـخـرجتـها
سـيجـد ان جمـيع هـذه األسبـاب وغيـرها  –بـنسب مـتفـاوتـة - كانت سـببـا ما
خلسـارة منتخبنا وخروجه ا�بكـر من التصفيات وما رافق ذلك من سوء نتائج

وأداء ..
بـنـظـرة موضـوعـيـة لـلـعـارف في األحـوال الـعراقـيـة عـامـة والـبـيت الـكـروي منه
خاصـة .. سيخفف الـضغط عن اجلميع ور�ا يـجد عذرا بحـسن نية جراء ما
يـتـعـرض له الـعـراق مـن اجـنـدات داخـلـيـة وخـارجـيــة ومـا �ـر به الـريـاضـيـ�
والـكـرويـ� من اوضــاع مـزريـة جـراء ســيـطـرة الـكــثـيـر �ن لــيس له بـالـشـان
الكـروي او ا�تعاملـ� معه على انه مجـرد بقرة حلـوب .. او غنيمـة سياسية ..
او مكـسب حـزبي او عالقاتي او غـيـر ذلك .. �ـا يسـيطـر عـلى ا�ـشهـد طوال
سـنـوات خـلت .. فـضال عن قـصـور عـام بـدعم احلـكومـة ا�ـركـزيـة بـاعـتـبـارها
قضـية اساسية ويجب ان تكون ضمن فلسـفة الدولة للنهوض بالواقع العام ..
�ا أدى الى فـقر ا�ـنشئـات وضعف اإلدارات وغـياب سـلطة الـقانـون وسيادة
العـرف وتغلب ا�صلـحة اخلاصة .. وكثرت الـطارئ� وتهمـيش عدد ليس قليل
من اهل االختـصاص والكـفاء والرمـوز .. وما تـعانيه األنـدية والفـئات العـمرية
والرواد وغـيرهم .. كلـها جـعلت اخملـرجات تـكون طبـيعـية ومـنسـجمة مع واقع

احلال الذي ال يحتاج الى شرح اكثر .. واحلر تكفيه اإلشارة ..
اليـوم انتهت الرحلة .. ويفترض ان تبدا مرحلة جديدة من االستعداد والتهيء
األمثل لـلـمرحـلـة الـقادمـة كي ال نـبكي عـلى االطالل وال نـعـيش االهوال وان ال

نسب االخرين وال نتهم غيرنا والعيب فينا ..
يـجب ان نـبــدا بـتـنـفــيـذ خـطـة مــتـكـامـلــة اسـاسـهـا األنــديـة والـفـئــات الـعـمـريـة
وا�ـنتـخـبات الـسنـية �ـدربـ� محـترفـ� كبـار معـروفـ� يتـواجدون حـصرا في
العـراق �ساعدة مالكـات عراقيـة �كنهـا اإلفادة من احملتـرف والتعلم الـكثير
عما يـنقصهم .. وبعد ذاك فقط �كن ان نفكر بـا�نتخب الوطني باعتباره نتاج
لهـذه ا�قـدمات او نـهر يـتشكـل من هذه الـروافد ا�هـمة الـتي تغـذيه وال غنى له
عـنهـا .. امـا فيـما يـتعـلق بـتسـميـة مـدرب ا�نـتخب الـوطـني فهـذا آخر ا�ـشوار
وبـعـد الـتـأكـد من حتـقــيق ا�ـنـاهج واخلـطط أعاله وتـطــبـيـقـهـا بـدا بـاالنـديـة ثم
االحتاد .. عـند ذاك يكون طريق ا�درب مـعبد للنجاح

وحتقيق الهدف باذن الله . 
واال فــان تـســمـيـة مــدرب مـحــلي كـان او اجــنـبي
ســتـعـد مــجـرد اضـاعت وقت ثــمـ� وهـدر امـوال

طائلة وتفويت فرص جديدة.
والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق .
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أعلن مدير التراث الثقافي والسياحة
والـصـنـاعــات الـيـدويـة في مـحـافـظـة
بوشهر االيرانيـة� استعداد احملافظة
الســتـقــبـال جــمـهــور مـونــديـال قــطـر
2022.وقال اسماعيل سجادي منش�
في تصـريح للصـحفـي�� إن محـافظة
بـوشـهـر أقـرب احملـافـظـات االيـرانـيـة
الى قـطـر وسـيـتم قـريـبـا تـدشـ� خط

نقل بحري ب� بوشهر وقطر .
وأشار ا�ـسؤول االيـراني� إلى اجراء
مـحـادثــات مع شـركـتي طــيـران لـنـقل
الــــركــــاب من بــــوشــــهــــر الـى قــــطـــر
وبالعكس� موضحاً أنه سيتم تدش�
خط الــطــيــران ا�ــذكـور قــبل انــطالق
كــأس الـعــالم لــكـرة الــقـدم  2022في
قــــطـــــر.وأوضح ســــجــــادي أن وزارة
الــــتـــراث الــــثـــقــــافي والــــســـيــــاحـــة

والـصــنـاعـات الـيـدويــة االيـرانـيـة قـد
وافقـت على خـطـة استـقـبال وإسـكان
جـمـهـور مـونـديـال قـطـر 2022 خالل
فترة ا�ونديال ا�قدمة من احملافظة.

يذكر ان مسابقات كأس العالم 2022
بـكـرة القـدم سـتـسـتـضيـفـهـا قـطر في
الـــفـــتـــرة من 21 نـــوفـــمـــبـــر إلى 18

ديسمبر 2022.
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وفي ســيــاق مـنــفـصـل جتـري شــركـة
اســتـــثــمـــارات خـــاصــة مـــقـــرهــا في
الـبحـرين� مـحادثـات حـصريـة لـشراء
نـادي مـيالن� لـتـصـبح أول مـسـتـثـمر
مـن الــــــشــــــرق األوسـط في الــــــدوري
اإليطالي� بحسب ما نقلت أسوشيتد
بـرس.وذكـرت أســيـوشـيـتـد بـرس� إن
شـركـة "إنـفــسـتـكـورب" قـد تـسـتـحـوذ
مدينة بوشهر االيرانيةعـــــلـى بــــطـل دوري الــــدرجـــــة األولى
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تــــواصــــلت مــــبـــاريــــات اجلــــولـــة
السابعة والعشرين للدوري ا�متاز
امـس االول اجلـمــعـة عــنــدمـا جنح
نور وز بقلب تاخره في ملعب نفط
مـيــســان بـهــدف في الــشـوط االول
بـــادراك الــتــعــادل بــهــدف لــيــعــود
بـــنـــقــــطـــة مـــهـــمـــةهـي افـــضل من
اخلسارة التي استـمر يعاني منها
ذهـابـا مــعـوال فـقط عــلى مـبـاريـات
االرض الـــذي اســـتـــمـــر يـــحـــصـــد
نقاطهـا بثقة حتت انـظار جمهوره
ا�ـرحب بـنـتـيـجـة الـعـمـارة بـفـصل
الـعودةبـاتـقـطة الـتي مـهم ان تاتي
في هـــذه االوقــــات الـــتي تــــشـــهـــد
صـراعـا مـخـتــلـفـا وقـويـا بـ� فـرق
الـصف الـثـاني من الـتـرتـيب حـيث
الـرابع عـشر 31كـمـا يـعـد الـتـعادل
حافزا لـلفريق �ـواجهة الزوراء في
الـسليـمانـية االربـعاء ويـعول فـيها
عـــلى جــهــود عــنـــاصــره وعــامــلي
االرض واجلــمـهـور في ا�ــو اجـهـة
ا�ــذكـورة واالمـل في انـتــزاع كـامل
النقاط واذا ما احرز النتيجة فذلك
يـــعـــد بـــالــــتـــحـــول الـــكــــبـــيـــر في
ا�شـاركةولدعم نـتائج االرض التي
استـمرت تقدم ا�ـهمة بـحال افضل
خـــصــوصـــا مع بـــدايـــة ا�ـــرحـــلــة
احلاليـة التي خدمت نـتائج نوروز
وهدف ا�شاركةوالعمل في حتقيق
طـمـوحــات االنـصـار حـيـث الـبـقـاء
موسم اخر عبر اسـتغالل مباربات
اإليــاب الــتي طـردت شـيء من قـلق
النتائج امام مـباريات الذهاب قبل
ان يــــأتي الــــتـــــوازن االخــــيــــر في

العمارة .
ومن جـانـبه يكـون نـفط ميـسـان قد
استفاد من التعـادل بالتقدم موقعا
الـتاسع  34مـسـتـفـيـدا من سـقـوط
نفط البـصرة امام الـكهربـاء بعدما
تخلى عن تقدمه في شوط ا�درب�
الـذي كــان �ـكن أن يــظـهـر بــشـكل
افـضل خلــطف كـامل الــنـقــاط كـمـا
اعتـاد في ذلك في حتويل مـباربات
ا�ــديــنــة �ــصــلـحــته لــكن ا�ــهم ان
الــفــريـق بــات يــقـــدم مــســـتــويــات
مـناسـبة بـعدمـا عاد الـدور ا�اضي
من تعـادل بطعم الـفوز من الزوراء

نـــــــــــــفـط
الـبــصـرة
والـــــعـــــمل

لـتــحـقـيق ا�ـهـمـة
ا�ـطــلـوبــة عـلى حــسـاب
اربـيل الـسـاعي لـتــجـاوز
مشاكل الـذهاب وينـتظر
أن تــشــهــد اجلـــــــوالت
الـــقــادمـــة مـــنــافـــســات
حـقــيـقــيـة وسط رغــبـة
اخلــروج من مــنــطــقــة
اخلـــــطـــــر وتـــــعـــــديل

ا�واقع.

 احمد خلف
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أعـــلن مــــدرب بـــايـــرن مــــيـــونـــيخ
األ�ـاني يـولـيـان نــاغـلـسـمـان� أنه
تــلـــقى تــهـــديــدات بـــالــقـــتل عــلى
وسائل التـواصل االجتمـاعي بعد
اإلقصاء ا�فاج� لـلفريق البافاري
مـن دوري أبــــطــــال أوروبــــا أمـــام

فياريال اإلسباني الثالثاء.
وقـال نـاغـلـسـمـان قـبل يـومـ� من
مـــبــاراة بـــايـــرن مـــيـــونــيـخ أمــام
أرمـيــنـيــا بـيـلــيـفـيــلـد في الـدوري
األحــــد "أعــــلـم أنــــني ســــأتــــلــــقى
انــــتـــقــــادات دائـــمــــاً من جــــمـــيع
األطـــراف� هـــذا أمـــر طـــبـــيـــعي
و�كـنـني التـعامل مـعه. لكن
مـع وجــــود 450 تـــــهـــــديــــداً
بالـقتل علـى إنستـاغرام� فإن
األمـــــــر لــــــــيـس بــــــــهـــــــذه

السهولة".
وأضـــــــــاف "إذا أراد
الناس قتلي فهذا
شـيء� لـــكـــنـــهم
يــــهـــاجــــمـــون
أيــــــــــــضـــــــــــاً
والـــــــــــــدتـي

"2 - 6�2 - 6 . وحققت األختان ميار
ورنـــا شــريـف الــفـــوز عــلـى الــزوجي
الــلــيــتــواني� �ــجــمــوعــتـ� دون رد
بواقع "6 - 7 4 - 6  لـتـنـتـزع مـصـر

تأهلها التاريخي.
وتـضم بـعـثـة الـــــفـراعـنة 5 العـبات�
هن "مـيار شـريف - سـاندرا سـمـير -
هـــالــة فـــؤاد - مــيـــرنــا رفـــعت - رنــا

شريف".

التي ال تهتم حتى بكرة القدم".
وتــابع "أنــا ال أفــهم ذلك. �ــجــرد
إطـفـاء الـتلـفـزيون� يـنـسى الـناس
كل اآلداب. ويـعـتـقـدون أنـهم عـلى

حق� هذا هو الشيء اجلنوني".

ولـدى سؤاله عـما إذا كـان قد فـكر
في اتــخــاذ إجـــراء قــانــوني� قــال
نــاغــلـســمــان إن هـنــاك بــبـســاطـة
تهديدات كثيرة بحيث ال �كن أن
يـــكـــون ذلـك واقـــعـــيـــاً.وأردف "لن
. أحـــــصل أنـــــتـــــهي من ذلـك أبــــداً
عــلـــيــهم بــعــد كـل مــبــاراة بــغض
الــنـــظــر عـــمــا إذا كـــنــا نـــفــوز أو
نـــــخــــســـــر. هـــــنـــــاك ا�ــــزيـــــد من
الـتـهـديـدات بـالقـتل عـنـدمـا نـلعب
مع ثالثة مـدافعـ� أو أربعة� ومن
الـــواضح أن هـــنـــاك الـــقـــلـــيل من

التهديدات عندما نخسر".
ونـاغلـسمـان هو ثـاني موظف
في بــايــرن يــواجه تــهــديـدات
بــالــقـــتل هــذا األســبــوع.فــقــد
كــــشــــفت زوجــــة جنل ا�ــــديـــر
الــريـــاضي الـــبــوســـني حــسن
صـالح حمـيـد جـيتش عن
تعرضهما لتهديدات
في أعـقـاب هـز�ـة
فيـاريال� ونـشرا
لــــــــقــــــــطــــــــات
لـــــــــرســـــــــائل
خـاصـة على
إنستاغرام.

يوليان ناغلسمان
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أعلن اجلهاز الفني للمنتخب العراقي
لـكـرة الــسـلـة� بــقـيـادة ا�ــدرب مـحـمـد
الــنــجــار� قــائـــمــة ا�ــنــتــخب األولــيــة

استعدادا لالستحقاقات ا�قبلة.
وضـمت الـقــائـمـة  24العـبـا� مــنـهم 6
العبـ� من الـنفط� حـامل لـقب الدوري
الـعـراقي ا�ـمـتـاز� وهم: إيـهـاب حـسن
وعلي مؤيد وكـرار جاسم وخالد كر�

وفريد رعدي وعبد الله مجيد.
وهـذا إلى جــانب اجملــنس األمــريـكي�
د�اريـو مايـفيـلـد� احملتـرف في ليـجا

ناسيونال اإليطالي.
وشملت القائمة أيضا ثالثي الشرطة:
حسان علي ومحـمد صالح وعلي عبد
الـله� ومـن نـفط الــبـصــرة ديـار أحــمـد

وجاسم محمد وعباس حكمت.
كمـا � استـدعاء ثـنائي دجـلة: نورس
ضـرار وسـجــاد حـســ�� ومن احلـشـد
كل من حــيـدر جــمـعــة وعـبــاس هـادي

وذو الفـقار فاضـل� والعب زاخو� مراد
عـــلـي� ومن احلــــلـــة حـــســــ� زهـــيـــر�
باإلضافة لالعبي الكهرباء� أحمد ثائر
وعلي عباس� ومن غـاز الشمـال محمد

أم� وخالد حسن.
ويـــتـــألـف اجلـــهـــاز الـــفـــني اجلـــديـــد
لـلــمــنـتــخب الــــــــــعـراقي مـن مـحــمـد
الـنـجــار مـدربـا� ويـســاعـده عـــــــــقـيل

جنم� وسـتـنــــــــــطـلق الــتـدريــــــــبـات
مـــــســـــاء غـــــــد الــــســـــبـت في قـــــاعــــة
الشــــــــعب ا�ـــــــغلقة بالعـــــــــاصمة

بغــــــــداد.

∫WK�

ا�نتخب
العراقي

بكرة السلة
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ا�ـوســيــقـار الــعـراقـي ا�ـغــتــرب الـقى اخلــمــيس ا�ـاضي
مــحـاضـرة في قــسم الـفـنـون ا�ــوسـيـقـيــة بـكـلـيــة الـفـنـون

اجلميلة بجامعة بغداد.

5ÝU¹ Ãd�

االديـب الـــــعـــــراقي صـــــدر لـه عن
مـنـشـورات االحتاد الـعـام لـألدباء
والــــكـــتّــــاب في الـــعــــراق� كـــتـــاب
(قـصص فرج يـاسـ�/ اجملـمـوعة
الكـاملة) ويضمّ ب� دفّتيه التجربة
الــقــصــصــيــة لــيــاســ� وا�ــمــتـدة

لنصف قرن من اإلبداع.

—ËbMſ qÝUÐ
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الطبـيب العراقي ضيـفه اجلمعة مجـلس الراضي الثقافي
في جلسـته الشـهرية مع الـدكتور حـيدر الـعتابي لـلحديث

(السمنة.. اسبابها وتأثيراتها وعالجها).
w�OD³�« d�UÝ
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ا�طرب االردني قدم عددا من األغاني الطربية منها ابعت
لي جــواب ويـا طـيـرة طــيـري يـا حـمـامــة� ويـا مـال الـشـام
ضـمن فـعالـيـات رمـضانـيـات الـتي تقـام بـشـكل يومي في

مدينة احلس� للشباب بعمان.

عميـد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد حاضر في
ندوة الـكـتـرونيـة اقـامـهـا مركـز الـرافـدين لـلحـوار بـعـنوان
(الـعــراق مـنـذ  2003 تــنـاسل االزمـات..غــيـاب احلـلـول..

تشتت الهوية الوطنية).

ÍË«bK³�« b³Ž wIð ‰œUŽ

اخملـرج االردني يـنـافس فـيلـمه الـروائي الـطـويل (احلارة)
في ا�سابـقة الرسمية لألفالم الروائيـة الطويلة� والقصير
في الـدورة الـ 12من مــهـرجـان مـا�ـو لـلـســيـنـمـا الـعـربـيـة
بـالـسـويـد� والـذي سـيـقـام في الـفـتـرة من  4 إلى  9 أيـار

ا�قبل.

وا�الحـ� إن اغـلب ريع هــذه الـفــرقـة لـدعم
العمل الفدائي في فلسط�. 

تـنوعت أعمال الفرقة ب� العا�ية واحمللية
اهتمت باحتضان كثير من االجيال الشابة
الــذين هم فـاعــلـون االن بـاحلــركـة الـفــنـيـة
ومـنهـم من حصل عـلى شهـادات علـيا وهم
الــفـنــانــون (رومـيــو يـوسف  ,مــقـداد عــبـد
الـرضـا  ,لــطـيف صـالح  ,صـالح الـقـصب ,
فــاضل خــلـيل ,فــاضل الــســوداني � عــقـيل
مــهــدي  ,جـــواد االســدي� حــكــمت داوود �
أثــيـر عــبـد الــوهـاب� ولــيـد شــامل� ريـاض
شهيد الباهلي� خليل احلر�اني� اسماعيل
خـليل ,عـزيـز خيـون� عواطف نـعيم  ,اقـبال
نــعــيم  ,حــازم كــمــال الــدين �غــا� بــابـان�
إقـبـال محـمـد عـلي� حمـيـدة العـربي� سـناء
الــتـكـمـجي� عــبـد اخلـالق اخملـتـار  ,حــكـيم
جاسم  ,طـه رشيد   ,مـظفـر الطيب  ,مـحمد
عـمــر � بـاسم عـبـد الـقـهـار � وكـافي الزم....
واخـرون ) واصبحت الـفرقة �ـثابة مـعهد
لـلفـنـون اذ ان الفـرقة لم تـكتـفي بالـعروض
ا�ـسـرحـيـة بل اقـامـت نـدوات فـنـيـة عـديدة
كـذلك معـارض تشـكيـليـة ومشغـل مسرحي
يـضم طالب ا�سرح والرواد أيضاً. اهتمت
بــاالرشـــيف الــفــني ومـــكــتــبــتـــهــا عــامــرة
�ـخـتلف الـكـتب الفـنـية واألدبـيـة. مؤسف
ان هــذا ا�ــنــجــز الـــكــبــيــر يــتــحــطم وسط
الـفوضى في خـضم األحداث الـكارثيـة بعد
عــام 2003 كــذلك خــســرت بــنــايــة مــســرح
بـغداد برمته والـذي اصبح مكبا لـلنفايات.

حــقـيـقـة تــظـافـرت بــعض اجلـهـود إلعـادة
ا�ـسرح بعد استبشارنا بـالتغيير وقطعنا
شـوطـا ال بـاس به لتـرمـيم بـعض احلاالت
كـاكـسـاء اخلـشـبة وتـرمـيم غـرف ا�ـمـثـل�
وامــور اخــرى (وهــذا � بــأيــدي اعــضــاء

الفرقة) روادا وشبابا. 
وفي يـوم مـا جـئـنـا لتـكـمـلـة الـعـمل اال انا
وجـدنا ان االبواب قد تهـشمت والشبابيك
قـد تـكسـرت وسـياج ا�ـسـرح قد تـهدم .من
هـنـا ضاع ا�ـسرح. ولم نـسـتطع الـوصول
ألـيه وسط االقتتال الطـائفي البغيض ولم
تـهـتم اي من احلـكـومـات ا�ـتـعـاقـبـة بـهـذا

الصرح العظيم.
W�dH�« rOEMð

تـسلم يـوسف العاني رئـاسة الـفرقة طـيلة
خـمـسـة عقـود بـعـد استـقـرارهـا كانت اهم
نـقـطـة يـرتــكـز عـلـيـهـا هـو تـنـظـيم الـفـرقـة
إداريــاً ومــالــيــا بــعــد ان تــوســعت بــعــدد
اعـضـاءهـا ونشـاطـهـا ليس عـلى مـسـتوى
ا�ـسـرح فـقط بل في اإلذاعـة والـتـلـفـزيون�
الـفرقة في عـهده تعـتمد عـلى نظام داخلي
سـنته لـنفـسهـا باسـتشـارة جلان قـانونـية
وفــنـيـة وهــو في غـايــة الـدقــة يـعــتـبـر في
حـيـنه نـظـامـا مـتـقـدمـاً يـتـضـمن الـثـوابت
واالسس الســـتــقــرار الــهـــيــئــات االداريــة
ا�ــتــعــاقـبــة من خـالل انـتــخــابــات جتـرى
سـنويًا بـعد قراءة التـقرير ا�الي واالداري
لــلـســنـوات الـســابـقــة وال نـنــسى انه كـان
مـحـاميـاً وخريج كـليـة احلـقوق كـذلك فتح

الـعــضـويـة لـلــجـمـيع وقـد شــمـلت فـنـانـ�
تـشـكيـليـ� ومـحامـ� واطـباء ومن مـحبي
الــفـرقــة كـأعــضـاء شــرف وبــحـكم مــوقـعه
االجـــتـــمـــاعـي في اوســـاط الـــنـــخـــبـــة من
اجملـتـمع الـعـراقي كـان له تـأثـيـر فـاعل في
تـــوجــيه هـــذه الـــنــخب بـــاجتــاه ا�ـــســرح
واهميته في بناء اجملتمع جماليا وفكريا.
كـانوا حـاضرين في جمـيع عروض الـفرقة
وهـناك بعـضاً منهم من ا�ـتمكـن� ماديا ال
يـتاخرون عن مسـاعدة الفرقة والـتبرع لها
حـدث هذا في حالـة إنتاج عـمل كبيـر كثير
الــتـــكــالـــيف ك(بــغــداد االزل)� (الـــقــربــان)

و(اخلان).
ان الــفــرقــة قــد تــلــقت ضــربــات مــوجــعــة
مباشرة وغير مباشرة اولها مغادرة اغلب
اعـضاءهـا ا�ـهمـ� في نهـاية الـسبـعيـنات
وبـدايــة الـثـمـانـيـنـات نــتـيـجـة ضـغـوطـات
الـسلـطة عـلى العـناصـر التي حتـمل الـفكر
الـتقـدمي والتدخل فـي عروض الفـرقة بكل
شـاردة واردة لـيس بـالـنص ا�ـكـتـوب فقط
بل اثــنــاء الــعـرض كــذلك ومــراقــبــة حـجم
اجلـمــهـور وحـتى انـفـعـاالته وجتـاوبه مع
ا�ـعروض وبـالتالي اعـتكاف اجلـمهور عن
احلـضــور لـلـمـسـرح كــذلك ظـهـور ا�ـسـرح
الـكـومـيـدي الهـابط وبـتـشـجـيع من الـدولة
بـحجـة الترفـيه وا�تعـة اضف الي سنوات
احلـــصــار الـــتي اثـــقـــلت مـــوارد الــفـــرقــة
الــشــحـــيــحــة بــاالصل الى درجــة االفالس
وعــــدم الــــقــــدرة عــــلـى دفع راتب حــــارس

االكاد�ي الـعراقي صدر له كـتاب بعـنوان (مؤرخ عراقي
مـوهــوب أقل شـهـرة واكــثـر جـدلًــا مـحـمـد زيـن الـعـابـدين

الهاشمي) عن مطبعة كتاب.

اخملرج االردني يـنافس فيـلمه الروائي الـقصيـر(عرنوس)
فـي مــســـابــقـــة االفالم الـــقــصـــيـــرة في الــدورة الـ 12من
مـهرجـان ما�و لـلسـينمـا العـربية بـالسـويد� والذي سـيقام

في الفترة من  4 إلى  9 أيار ا�قبل.

ا�ــســرح وفـاتــورة ا�ــاء والـكــهــربــاء كـذلك
ايــــجـــار ا�ـــســــرح. مع كـل هـــذا وذاك فـــإن
يـوسف العاني بتاريخه الفني احلافل على
مـدى سبعة عقود اسـتطاع ان �رر خطابه
الــفــكــري والـفــني فـي مـخــتــلف الــعــصـور
واحلــكـومـات الــتي عـاصــرهـا من الــعـصـر
ا�ـلكي الى اجلمهوريـات الستة وفي خضم
ا�ــتــغــيـرات كــان دائــمــا يــضع خــيــطـا من
الـتعـامل مع ا�ؤسـسات الـرسمـية مـستغالً
مـســاحـته ا�ـؤثـرة جـدا مـع الـذين يـتـعـامل
مــعـهم. فــتـرى ان هــذا اخلـيط يــشـتــد هـنـا
ويـرتخـي هنـاك �عـنى انه يخـتلف ويـتفق
بـدرجات متفـاوتة فهو حـذر وحذق بالوقت
نـــفــسـه. انه يـــتــهـــرب من مـــقص الـــرقــيب
بـطريقة مـبتكرة كمـؤلف يتخذ شـكال معيناً
لـلـعــرض من نـاحـيـة الـزمـان وا�ـكـان كـذلك
الـــديـــكـــور وا�البس ومـــكـــمالت الـــعــرض
االخـــرى لـــكــنـه كــوحـــدة عـــرض يــخـــاطب
الــوضع ا�ـــعــاصــر ويــدفع بــحــوار مــثــيــر
يـداعب مـشـاعـر اجلـمـهـور والواقـع الراهن
وروح احلـاضر بـاستـعمـال مفـردات معـينة
وجــمل �ـررهــا بـايـحــاءات وا�ـاءات بـ�
الغمز واللمز ليشد للمشاهد �وقف ما على
سـبــيل ا�ـثـال : في حـوار عن احلـيـة (وهي
رمــز لـكــثـيــر من االمـور) يــقـول: مع االسف
قـضـينـا عـلى ذيـلهـا ولـكن الرأس بـاقـية او
عن لـسان احـد الشـخصيـات يقـول (همزين
اكـو عـرگ بـالـعـراق جـان شـسـويـنـا) وهـنـا

تضج القاعة بالتصفيق واالستحسان.
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لم يـكـن يوسـف الـعانـي بـحاجـة الـى امرأة
تـصحبه وتدس ذراعهـا في خاصرته اثناء
مــسـيــره . فــهـو عــنــدمـا يــخــرج من دائـرة
االذاعـة والـتـلفـزيـون مـتـجهـاً صـوب جـسر
االحـرار يــبـحث عن شـجـرة حـمـضـيـات او
شـجـرة الـيوكـالـبـتوس لـيـدعك اوراقـها في
كـفيه ليـكون انيـقا معـطرا وبالـتالي يسمع
ســــيـال من ا�ــــديـح والــــثــــنـــــاء من ا�ــــارة
واصــحـاب احملالت وعـنــد نـهـايــة اجلـسـر
بــعـــد ان شم نــســـيم نــهــر دجـــلــة اخلــالــد
مـنـتـشـيـا . هـنـا يـرفع يـده لـتـأجـيـر سـيارة
الــتـكـسي لــلـذهــاب لـفـرقــة ا�ـســرح الـفـني
احلـديث يتـوقف عشـرات السـواق اليصاله
مـجـانـاً والـتـمتع بـحـديـثه لـدقـائق... وهـنا
البد ان نعرج قليال عن تاريخ تأسيس هذه
الـفرقة العريقة اذ تظافرت جهود مجموعة
من الـشباب ا�تحمس والذي جمعهم الفكر
الـتقدمي والصـداقة لتأسـيس فرقة ا�سرح
احلـديث حـينـها قـدم الفـنان إبـراهيم جالل
طـلبـا الجازة الـفرقة و� لـه ذلك في الثاني
مـن نـيـسان 1952 وكـانت الـهـيـئـة االداريـة
االولـى على الـشكل االتي : ابـراهيم جالل/
رئـيـسـا� يـوسف الـعاني / سـكـرتـيـرا� عـبد
الـرحمن بهجت/ محاسـبا� يعقوب االم�/

عضوا.
ويـعـتـبر هـذا الـيوم انـعـطـافا تـاريـخـياً في
مـسـيرة ا�ـسرح الـعـراقي حيث بـنى هؤالء
الـشـباب الـطـموح وعـلى جـهودهم الـذاتـية

مـسرحاً من ط� وخشـب بإيدي اعضاءها
في مــقــر جـمــعــيـة الــنــداء في االعـظــمــيـة
وقـدموا الـعديد مـن االعمال الـعا�ـية كذلك
احملـلـيـة ومـنـعت هـذه الـفـرقـة لـعـدة مرات
ايــام الــعـهــد ا�ــلـكـي النـهــا كــانت تــعـالج
مـشاكل اجتماعية وتهيج الرأي العام(هذا
مـــا جــــاء بـــكـــتــــاب ا�ـــنع) وبــــعـــد ثـــورة
تـمـــــــــــوز عـيـد اجـازتـهـا لـلـمـرة الـثـانـية
بـــــتـــــاريخ 1958/10/22  بـــــأسم الـــــرائــــد
ا�ـــــؤسس ابـــــراهـــــيـم جالل وكـــــانت اول
أعــمـالـهـا (أنـي امك يـا شـاكــر) في الـعـهـد
اجلـمهوري وقد التقى الزعيم الراحل عبد
الـكر� قـاسم بـاعضـاء الفـرقة واثـنى على
عــمـلـهــا وطـلب مـنــهـا� إعـادة الــعـمل مـرة
أخــرى كـان االقـبـال عـلى الــعـرض كـبـيـرا.
وقـد اندمجت الـفرقة مع مـجموعـة ا�سرح
الـفني الـتي يقـودها الـفنـان خلـيل شوقي.
اصـبـحت بـاسمـهـا اجلـديد (فـرقـة ا�ـسرح
الـفني احلديث) اجيزت هذه ا�رة �وافقة
(االمن الــعــامــة) وبـعــدهــا الـوزارة في 13
ايـار 1965. اسـتـطـاعت الفـرقـة ان تـعرض
أعــمـالــهـا عــلى مـســرح بـغــداد عـام 1968
�ـسرحية (ا�فتـاح) ليوسف العاني كانت
نـقـلـة نــوعـيـة ذلك لـطـبـيـعـة الـعـرض غـيـر
الـتـقـليـديـة من نـاحـية الـشـكل وا�ـضـمون
وهي قـريــبـة لـلـمـسـرح الــبـرشـتي تـعـتـبـر
سـابـقة حتـسب لـيوسف الـعـاني والفـرقة.
اسـتـقرت الـفرقـة عـلى هذا ا�ـسرح الى ان
� إيــجــاره عــام 1970 كــمــقــر ثــابت لــهــا

جــمـعـهــمـا.وعـلــقت كـارداشــيـان عـلى ا�ــنـشـور
قائلة: (عشاء آخر الليل)..

وظــهـرت كـارداشــيـان بـاإلطاللــة نـفـســهـا الـتي
ظـهـرت فـيـهـا في حـفل الـعـرض األول لـبرنـامج
عائلـة كارداشيـان اجلديد� وبـدا الثنـائي بحالة
من احلب والغـرام الكـبيـر واإلنسـجام� وتـفاعل

اجلمهور بشكل كبير مع قصة حبهما.

{ لــوس اجــلـوس  –وكــاالت - لــلــمــرة األولى
تعتـرف جنمة تـلفزيـون الواقع كيم كـارداشيان
عن إرتـــبــاطـــهــا بـــا�ـــمــثل الـــكـــومــيـــدي بــيت
ديفيدسون بشكل كامل.اذ شاركت للمرة األولى
اجلمهور مجموعة صور جتمعها بدايفيدسون
عـبـر حــسـابـهـا اخلـاص عــلى مـوقع الـتـواصل
اإلجــــــتـــــــمــــــاعي� مـن عــــــشــــــاء رومــــــانــــــسي
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هـذه صورة نـادرة تـعـود الى مـا قـبل
 46 عاما نـشرتـها  مـينـا اميـر احللو
وكــتـــبت قـــائــلـــة (والــدتي احلـــبــيـــبــة
الـصـحـفـيـة واالعالمـيـة ابـتـسـام عـبد
الـله و اخلـالـة احلـبيـبـة أمل الـشـرقي
ا�تـرجـمـة والـصـحفـيـة .. مع ا�ـطـربة
اللـبنـانيـة فيـروز عنـد زيارتـها لـبغداد

.(1976
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الفجر:   4.03
الظهر :  12.07
ا�غرب:   6.37
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تـشتغل احلـلويات مكـانا مهـما على ا�ـائدة الرمـضانية وهـي تختلف من
دولـة الى اخرى ومن أشـهر احلـلويـات ا�غـربيـة في رمضـان: الكـسكس
بالزبيب� وكعب الـغزال� والشباكيـة� والبريوة باللوز� وا�ـقرو� بشنيخة�
وا�شبكـة� والسفوف� باإلضافة إلى البليغات بالزجنالن� ولسان الطير�

والزالبية� والرغايف� وا�عسل�.
وال تـغيـب  احللـويـات عن ا�ـوائـد اجلـزائـريـة طيـلـة أيـام شـهـر رمـضان�
وتـلـجأ األسـرة اجلـزائريـة إلى إعـداد موائـد خـاصة بـاحلـلوى� ال سـيـما
بـعــد اإلفــطــار.ومن أشــهـر
أطـــــــبـــــــاق احلـــــــلــــــوى
الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة� في
اجلزائـر: الزالبية� وقلب
الــــــلــــــوز� والــــــبــــــقالوة�
والـــــــــشـــــــــاربـــــــــات�
بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلى
ا�ـــــــقــــــرو�� ومــــــوس
اجلـوزيـة� والـقـريو��
والـغـريـبـة. وتـعـتـبر هـذه ا�ـكـونـات أكـثـر مـا يـزين مـائـدة اإلفـطـار لدى

اجلزائري� في هذا الشهر الفضيل.

الـلـهم اجـعـلنـي من ا�تـوكـلـ� عـلـيك� الفـائـزين لـديك �ا�ـقـرب�
اليك� باحسانك ياغاية الطالب�.

رفـعوا راية الـعراق في احملافـل الدولية
و�ـختـلف االلعـاب الريـاضيـة وحقـقوا
نتائج متقدمة ). واوضح  الكلداني  ان
(دعم هـوالء االبطال هو رسالة انسانية
 واخـالقـيــة كــونـهـم  يـرســمــون صـورة
مـتميزة ويقـدمون كل ما لديهم من اجل

العراق).

الـــســـلـــمـــان مـــقـــرر مــلـــجـس الـــنــواب
وبــــحــــضـــور وكــــيل وزارة الــــهــــجـــرة
وا�ـــهـــجـــريـن كـــر� الـــنـــوري. واكــدت
الــســلــمــان  خالل الــلــقــاء ان (احلــركـة
مـســتـمـرة بـدعم هـوالء االبـطـال كـونـهم
شــريــحــة مـهــمــة في اجملــتـمـع  ويـجب
مـراعـاة ظروفـهم فـضال عن انهم ابـطال

ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

اقـامت حركة بابلـيون اخلميس ا�اضي
مـــأدبــة افـــطــار  �ـــنــتـــخب االو�ــبـــيــاد
اخلـاص للعوق الذهني ومتالزمة داون
 وعـوائلهم في العاصـمة بغداد� برعاية
االمــ� الـعـام لـلــحـركـة ريــان الـكـلـداني
ودعـوة  النائب عـن احلركة بـيدء خضر
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قـال رسول الـله صلى الـله علـيه وسلم (ا�ـا مسـلم كسا مـسلـما ثـوباً عـلى عرى كـساه الـله من خضر
اجلـنة.وأ�ا مسـلم اطعم مسـلما على جـوع أطعمه الـله من ثمار اجلنـة.وا�ا مسـلم سقا مسـلما على

ظمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق اخملتوم) (رواه أبو داود).

`B�«Ë QD)« 5Ð WLFÞ_«
ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

كثيرة هـي االخطاء الغذائية التي يرتكبها الصائم خالل
الـشهر الـفضيل والـتي تؤشرهـا الطبـيبة نـورا الترهوني
ومـنـهـا (من اخلـطـأ  شـرب الـعـصـائـر يـومـيـاً �الـصواب
شربـها مـرت� بـاالسبـوع �ألنهـا عالـية بـالسـكريات�ومن
اخلطـأ شـرب ا�اء بـكـميـة مـفرطـة وقت الـفطـور.والصح:
كوب مـاء كل ساعتـ�.وذلك ألن امتالء ا�ـعدة بـالسوائل
أشــد ضـيـقــاً عـلى الــنـفس من امــتالءهـا بـالــطـعـام.ومن
اخلطـأ�ـارسة الـرياضـة مـباشـرة بعـد الـفطـور والصح
�ـارسـة الـرياضـة بـعـد ساعـتـ�� لـتسـهـيل الـهضم.ألن
الـدم باجلـسم يكون مـتمركـز با�عـدة.ومن اخلطأالـقضاء
عـــلى االكـل  بـــأقل من خــــمس دقـــائق.والــــصح مـــضغ
الـطـعـام بـبطء� الن ا�ـضـغ الـبـطـيئ يـسـاعـد عـلى هـضم
الـطعـام جيـداً� ويسـاعد في الـتحـكم بالـوزن.ومن اخلطأ
تـنـاول احلـلـويـات مـبـاشـرة بـعـد االفـطـار والصـح تـناول
احللويـات بعد ساعـت� من تنـاول الفطـور.و ذلك لتجنب
الـدوخـة واخلــمـول�واالصـابـة �ـرض الــسـكـري وتـكـون
مستـعداً للصالة شـهر العـبادة.ومن اخلطأ تـناول طعام
يحوي كميات من الصوديوم.والصح تناول طعام يحوي
كــمــيــات مـن الــبــوتــاســـيــوم.والــســـبب ألن اإلكــثــار من
الـبــوتــاسـيــوم �ــنع الــعـطـش تـمــامــاً وأنت صــائم� أمـا
الـصوديـوم فيـفعل الـعكس تـمامـاً).مشـيرة الـة ان (ا�وز
غـنـي بـالــبــوتــاســيــوم وطـعــمه لــذيــذ وهــو من األطــعــمـة

الصديقة للقلب).

¡UAŽ w� ÊuÝbOH¹œË ÊUOý«œ—U�
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حـاول الـنــظـر إلى االمــر بـوجــهـة نــظـر مـخــتـلــفـة.يـوم
السعد االثن�.

qL(«

زمــيل ســيــشــاركك مــتــعــة الــنــجـاح ويــكــون له نــفس
اجتاهاتك.رقم احلظ  9.

Ê«eO*«

من الضـروري أن تضع غرورك جانبا إذا كنت ترغب
في تنمية عالقة واعدة.

—u¦�«

تـتــصف بـتـقـلب ا�ـزاج والـتــردد الـشـديـد كـمـا تـمـتـاز
بالذكاء.رقم احلظ 8.

»dIF�«

 مـن احملـتــمل جـدًا أن تــتــسـبب رؤيــتك الــضـيــقـة في
مشاكل في حياتك العائلية. 

¡«“u'«

حتب االسـتــكــشـاف وخــوض ا�ـغــامـرات والــعالقـات
االجتماعية وتكوين ا�زيد من األصدقاء.

”uI�«

الـــتــدخل فـي الــوقت ا�ـــنــاسب ضـــروري إذا كــنت ال
ترغب في أن يتطور صراع.

ÊUÞd��«

تــفــضل أن تــصــبح مــحط اهــتــمــام اجلــمــيع �جتــنب
الغرور� رقم احلظ 6.

Íb'«

الـوقـت مـنــاسب �ــزيـد مـن ا�ـرح مع األصــدقــاء� يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

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

u�b�«

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

¡«—cF�«

تـتـعـرض لــبـعض االنـتــقـادات من أشـخــاص مـقـربـ�
منك.رقم احلظ 3.

 u(«
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حتتـوي هذه الشـبكة
عـــلى  9 مــــربـــعـــات
كبـيرة كل مربع منها
مقسم الى  9 خانات
صـغـيـرة� هـدف هـذه
اللـعبـة ملء اخلانات
بــاالرقــام الالزمـة من
 1 الى 9  شـرط عدم
تكـرار الرقم اكـثر من
مــــرة واحــــدة في كل
مـربع كــبـيـر وفي كل
خط افقي وعمودي.

…—uB�« Y¹bŠœ«bGÐ w� “ËdO�

sattar88@hotmail.com
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(صحيح اني أمرأة كـبيرة  لكن قلب االم دليله ..أنت مو ابني� لكن اني فرحت
من شـفـتك وتـعرفت عـلـيك� أريـدك ما تـتـنازل عن كـرامـتك كـرامة بـلـدك � حتلم
بـنفس حلم ابـني� الن ابني مات النه شريف ..ابـني استشهـد الن صرخ للحق
وقـال اريد وطن ومـا رضى بالبـاطل... وصيـتي ألك ال تنسـى بلدك� صـير مثل
مـحمود حر وطـالب ببلدك أيـكون أحلى بلـد� بهاحلالـة راح أموت واني مرتاحة

واكول أكو من ـشـل صرخه ابنـ محمود).
بـهذه الـكـلمـات ا�ؤثـرة واالداء الذي جتـاوز الـواقع الى احلد الـذي ال �كن ان
نـسمـيه تمـثيالً بل صـورة من صور حـياة الـعراقـي� الـذين تـفاعـلوا وانـدمجوا
في ا�ـشـهد االخـير من احـدى حـلقـات مسـلسل (مـامـات وطن)� الذي عـرضته
قـناة (الشرقية) والذي حسب ما توفر لنا من وقت متابعة وكمشاهد بسيط ان
نـقـول انه من أفــضل واجنح االعـمـال الـتي نـحـتـاج الـيـهـا خـصـوصـا في هـذا
الـشهر الفضيل� الـذي غالبا مايكـون هناك مكاناً او اكـثر من مكان فارغ على

مائدة االفطار البن او اخ او عزيز حبيب غائب او مُغيب ألي سبب كان.  
وصـية ام مـحمود هـزّت كل من تابـعهـا واعادت لـنا الثـقة بـالفن الـعراقي الذي
اصـابه ما أصـاب اجملتـمع العـراقي وأكد هذا ا�ـسلـسل بكل الـعامـل� �ـثل�
وفـنــيـ� ومــنـفـذين انــهم ابـطــال بـكل ا�ــعـنى جلـرأة ا�ــواضـيع واالفــكـار الـتي
يـطـرحونـهـا� والتـمـثيل الـذي كـان اقرب لـلـواقع أو الواقع بـعـينه� لـكن الـسؤال
الـذي ال جنـد له اجـابه: هل ان هـذا ا�شـهـد رآه وتـأثـر به النـاس الـعـادي�� ام
شـاهده وتـأثـر به السـياسـيون واصـحـاب القـرار? ألم يؤثـر فـيهم?  ألم يـستـفز

اجلانب االنساني فيهم?!  
ألم يـؤثــر في نـفـسـيـاتـهم وهم يــنـظـرون من خالل أم مـحـمـود الى آالف ور�ـا
عـشرات آالف االمهات الـلواتي فقدن ابـنائهم والكـثير منـهم ال يوجد له قبر او

خبر حتى ترتاح النفس بالبكاء.  
شـهداء انتـفاضة تـشرين وقبـلهم مئـات اآلالف ور�ا ال نبالغ ا�ـالي� من ابناء
الـشـعب الـعـراقـيـ� شهـداء وضـحـايـا االنـفـال وحـروب اجلـيش الـعراقـي التي
خـاضـتـهـا احلــكـومـات الـسـابـقـة� وا�ـواطـنـ� الــذين � اعـدامـهم وتـصـفـيـتـهم
وتـغـيـيـبـهم ودفـنـهم في مـقـابر جـمـاعـيـة� او تـذويـبـهم في احـواض الـتـيزات او
دفــنــهم وهم احــيــاء وضــحــايـا االرهــاب واالبــريــاء الــقــابــعــون في الــســجـون
وا�عتقالت العلنية والسرية وآالف آالف االمهات والزوجات والبنات واالخوات
واحلـبــيـبـات الـلــواتي في قـلــوبـهن اوجـاع وآالم واحـزان وفــواجع أكـثـر من أم

مـحــمـود وصـرخـة الـوطـن الـذي انـتم مـســؤولـون عـنه وعـمـا
جرى له وفيه.  

وصـية ام محـمود لنـا جميـعا أن ال ننـسى العراق مـثلما
ال نـستطيع أن ننسى أحباءنا الـغائب�� ويظل مطلبنا ان
يــكـون بــلـدنـا حــراً وأحـلـى بـلـد كــمـا ورد فـي وصـيـة أم

وصرخة وطن.
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عوائل ايرانية قبيل اعالن االفطار تتجمع في باحة احد مساجد مدينة شيراز
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برل�

منـذ ان انتهت االنتخـابات في أكتوبر  2021 ومـا افرزت من نتائج
وحصص نـيابيـة لالطراف ا�ـشاركـة فيهـا� مرورا بـانتـخاب رئيس
الـبر�ـان ومن ثم تـعـثـر انتـخـاب رئـيس اجلـمهـوريـة لـلـمرة الـثـالـثة�
وسط دعـوات مـسـبقـة �ـقـاطـعـتـها فـي كل مرة� فـيـمـا لـقـاء الـصدر
وا�الكي الـشهير لم يسفر عن نتائج ايجابية� وهو ما كان متوقعا.
اذ قـابـله حـراك الـقـوى احلـزبـيـة �ـمـارسـة الـضـغـوط وا�ـسـاومـات
السـياسيـة والطائـفية. ومن ا�ـتوقع ان يدفع بـإنتخـاب الرئيس إلى
أجل غـيـر مـسـمى.. عـلى أيـة حــال� الـبـلـد في أزمـة ثـقـة سـيـاسـيـة
ويـنـذر بـأن يصـبح (االنـقـسـام دبـابـيس سـقسـقـة) مـوجـعـة� اذا ما
اسـتـمـرت الـكـتل الـسـيـاسـيـة� االطـار الـتـنـسـيـقي مـتـخـنـدقـا خـلف
اســـوار ا�ــقـــاطـــعــة� واالئـــتالف الـــثالثي �ـــواقـــفه ا�ـــتــأرجـــحــة�
وا�ـسـتـقـلـون مــا بـ� بـ�.. الـسـؤال: مـتى تــنـتـهي االعـيب أحـزاب

السلطة الطائفية? ومتى يخرج الشعب عن صمته ?.  
 في جلـسة الـبر�ـان العـراقي ليـوم االربعاء  30 آذار 2022  فشل
النـواب العراقيون للمرة الثالثة في انتخاب رئيس دولة � ذلك جعل
األزمة الـسيـاسيـة والصـراع اجلاري مـنذ انـتخـابات  2021  اكـثر
تـعـقـيـدا. حـيث لـم يـصل اكـتـمـال الـنـصـاب ا�ـطـلـوب لـعـقـد جـلـسة
انـتـخـاب رئـيس الـبالد ثـلـثي الـهـيـئـة التـشـريـعـيـة. بـسـبب مـقـاطـعة
العـديد من ا�ـشرعـ� ا�تـحالـف� مع األحـزاب ا�دعومـة من إيران�
فـيمـا راوح ا�سـتـقلـون والكـتل الصـغيـرة في مكـانهم لـعدم حتـقيق
شـروطـهم الـ  19وعـدم قـنـاعـتـهم �ـا يـجـري واعـتـبـاره عـمال غـيـر

مقبول رافض� جميع الضغوطات.    
الـسـياسـيون الـعراقـيون� كـمـا يبـدو حتى اآلن� مـصرون عـلى عدم
االتـفـاق عـلى مرشح حل وسـط لرئـاسـة اجلمـهـورية� �ـا سـيؤدى
إلى تــفـاقم االنــغالق الــسـيــاسي� وبـالــتـالـي �ـنع تــعـيــ� رئـيــسـا
للوزراء. فـيما يتحدث ا�شرعون عن إن اجملموعات البر�انية لديها
اآلن خيـاران: مواصـلة ا�ـفاوضـات حتى يـتم التـوصل إلى توافق�
أو حـل البـر�ان ومـطالـبة احلـكومـة االسـتمـرار بتـصريف االعـمال.
ويبدو ان الـعملية الـسياسية منـذ اول جلسة انتـخابات رئاسية في
الـبر�ان في أوائل فـبراير 2022 اصـبحت في ورطة. فبـينما شارك
آنـذاك  58 نــائـبــاً فــقط � قـاطـع الـصــدر اجلــلـســة بـعــد أن عــلـقت
احملـكـمـة الـعــراقـيـة الـعـلـيـا تـسـمـيـة ا�ـرشح هـوشـيـار زيـبـاري من
(احلــزب الـد�ــقـراطي الــكـردســتـاني ) PDK بـنــاءً عـلى شــكـاوى
رفـعـهـا نواب ضـده.. لـكن� طـا�ا ال يـوجـد رئـيس جديـد� فـإن أزمة

الثقة السياسية في العراق تنذر بالتفاقم.      
وبغض النظر عن اختالف الرؤى وعما ستؤول اليه التوافقات� من
حـيـث صـيـاغـة مــفـهـوم الـدولــة وسـيـاســاتـهـا الالحــقـة. فـان فـشل
الــوصـول إلى الــنـصـاب الـقــانـوني بـســبب اخلالف ا�ـســتـمـر بـ�
االتالف الثـالثي الذي يـقـوده مقـتـدى الصـدر� وفي اجلـانب اآلخر
حتالف األحـزاب الشيعيـة االطار التنـسيقي. قد فـاق كل التوقعات
كـمـا وكـشف عن نوايـا كل من الـرجـلـ� وكـتـلتـيـهـمـا. فـرجل الدين
الــقـوي مـصـر عـلـى تـشـكـيل حــكـومـة مع حـلــفـاء أكـراد وسـنـة مع
استـبعاد األحزاب ا�دعـومة من إيران� والتمـسك با�رشح ا�فضل
حللـيفه احلـزب الد�ـقراطي الـكردسـتاني�. فـيمـا يصر زعـيم دولة
القانـون وحلفائه في اإلطار التنسيقي عـلى تشكيل حكومة توافقية
ـ سيـاسية� بـالتـوازي مع مشـاركة ا�شـرع� ا�ـنتـم� إلى االحتاد
الوطني الكردستاني� الذين يصرون على تمرير مرشحهم الرئيس

احلالي .
لـقد ادت فـوضى االنـتخـابـات الرئـاسيـة وتـأخيـر تشـكـيل احلكـومة
الى زعـزعـة الــوضع االمـني واجملـتـمـعـي. اذ كـان يـفـتـرض أن يـتم
انـتـخـاب الــرئـيس بـعـد شـهـر مـن اجلـلـسـة الـتـأسـيــسـيـة لـلـبـر�ـان
الـعـراقي� وهـذا ما لم يـحـدث. وبـالتـأكـيـد ان االنـقسـام الـسـياسي
لـلـحـزبـ� الـكـرديـ�� احلـزب الـد�ـقـراطي الـكـردستـانـي واالحتاد
الوطني الكردستاني� قد ادخل البالد في أزمة دستورية خطيرة.
عـلى مـا يـبـدو من سـيـر االحداث االخـيـرة� ان االمـور بـدأت تـنزلق
نـحـو االسوأ.فـبعـد أن كـان زعيم الـتـيار الـصدري مـقـتدى الـصدر
متـفائال; إليجـاد توافقات تـفضي إلى الـتصويت علـى رئيس جديد
للعـراق والحقا عـلى رئيس حكومـة� قد غيّـر تكتيـكه; ونقل الضغط
إلى خـصـومه جـمـاعـة الـثـلث ا�ـعـطل في الـتـنـسيـقـي� وطلـب منـهم
تشـكيل احلكومة� على أن تـلعب كتلته دور الـثلث ا�عطل. بذلك هو
حتــدى خـصــومه� لـكن االوســاط الـســيـاســيـة تــعـتــبـره هــروبـا من
الضـغوط وعـدم القـدرة على حتـمل ا�سـؤوليـة .ا�ثـير� ان الـصدر�
الـذي تـشكـل كتـلـته األكـبر في الـبـر�ـان العـراقي� طـا�ـا حتدث عن
تـشـكـيـل حـكـومـة اغـلـبـيــة وطـنـيـة نـزيـهــة� تـسـعى الصالح الـنـظـام
السـياسي برمته ومحاربة الفساد ومالحقة الفاسدين� ما يلبث ان

يتراجع.. وعلى ما .
انها مـضاربات السياسة بـ� مفافيات عصبـوية� حصرت السلطة
بـيدهـا وغيـر مسـتعـدة لـلتـنازل عـنهـا باي ثـمن. اخلاسـر بيـنهم كل
ابــنـاء اجملـتـمـع الـعـراقي� الــعـرب والـكـرد والــتـركـمــان وااليـزيـديـة
والصابـئة والشبك وغيرهم� باختالف اجـناسهم واطيافهم العرقية
والديـنيـة.. وعلـى ما يـبدو ان الـدستـور� الذي � إفـساده
حتت الــوصــايــة األمـريــكــيــة عـام 2005  ال يــوفـر
مــــخـــــارج لالزمـــــات. اذ كــــان قــــبـل كل شيء�

للخطوة التالية في خريطة.

ا�تضـرر الوحـيد من عـدم قيام حـكومـة جديـدة بحسب الـتوقـيتات
الـدسـتـوريـة هو الـبـلـد وأهـلـه� وليـس الـطـبـقـة السـيـاسـيـة� ذلك ان
االقـطاعـيات الـسيـاسيـة قائـمة ولـها كـيانـاتهـا وأموالـها وسالحـها
ونفـوذها ومـساراتـها� ومن ا�ـمكن ان تـمضي بـوضعـها عـلى هذا

احلال الى دورة انتخابية أخرى من دون ان ينقص منها شيء.
أمـام ذلك� يـظهـر الـنقص الـشـديـد في تغـطـية الـدسـتور والـقـوان�
لهـذه ا��زق السياسية التي يجـب أن يتوقع ا�ُشرّعون حدوثها في
العراق� لـعقود طويـلة حتى يسـتقر على صـيغة من تـداول السلطة
بـشـكل سلـمي وسـلس� وبـحـسب مـواسم انـتـخـابـية لـهـا تـوقـيـتات
ومـخرجـات ثـابتـة ومـستـقـرة� تبـدأ وتـنـتهي� لـيـشرع الـبـلد بـعـدها
�ـشـاريع الـتـنـمـيـة والـبـناء وإعـادة تـرمـيـم الـعالقـات االقـتـصـادية
واالستـثمـارية مع احملـيط اإلقلـيمي والـعا�ي مـادام هنـاك بقـية من
عـصـر الـنـفط لـديـنـا� وهـذه حـاجـات أسـاسـيـة لـكي يـسـتـمـر الـبـلد
مـواكبـا حـال الدول الـقائـمـة وليـست السـائـبة وا�ـتذبـذبـة وا�تـأثرة

بردود األفعال في كل قرار وخطوة وموقف. 
ما يـقال عن انـتخابـات مبـكرة تـلوح في األفق ا�ـسدود الـيوم� أمر
وارد� ويـعـلق كل طـرف اآلمـال عـلـيه� لكـن االنتـخـابـات ا�ـبـكرة لن
تكون مـختلـفة في سيـاقاتهـا عن تلك ا�ـبكرة األخيـرة التي ال نزال
في احابـيلها ومـشاكلهـا� ليس من حيث عدد أصـوات الكتل ولكن
من حيث مسـاراتها بعد النتائج وآليات الـتعاطي مع استحقاقاتها

الدستورية.
أقـول دائـمـا� انّ االزمـات الـسـيـاسـيـة يـجب ان تـبـقى في مـجـالس
ومـقـار األحــزاب� وانّ انـتـقــالـهـا الـى الـشـارع ســيـؤدي الى خـلط
جديـد في األوراق وانتهـاز فرص قوى عـلى حساب أخـرى� لنعود

في نفس الدوامة. 
مـا دامـوا مـقـتـنـعـ� بـصـواب الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة عـلى وفـق هذا
الـتعـاطي الـثالثي� فإن عـلـيهم جـمـيعـاً أن يتـحـملـوا نـتائج الـطريق
الــذي يــصــرون عـلـى انه آمن حلــفظ مــصـاحلــهم. غــيــر انّ بـعض
الـقـوى اعـتادت الـتـنـصل عـنـد االزمات� ومـحـاوالتـهـا واضـحة في
فـرز نفـسهـا جانـباً بوصـفهـا غيـر معـنيـة بالـصراع او انـها تـمتلك
موقـعاً حيـادياً� وهـذه أوهام في حـقيقـة االمر� قـد �ارسـها طرف
فقد بعض عناصر قوته إزاء اطراف استقوت في ليلة وضحاها.
هـناك اسـبـوعـان� �ـنـحـهـما الـشـهـر الـفـضـيل �َن يـريـد ان يـتأمل
مصـير الـبلـد� وبـعد ذلك البـدّ من االجتاه الـى القـرار الذي يـحفظ

البلد أوالً وآخراً.

األرض� وهــو مـا  تـســبب بـعـصـور
جـلـيديـة مثل الـعـصر اجلـليـدي (ما
ب�  2,6 مـلـيون سـنة وعـشرة آالف
ســـنــة مـــضت) وتــنـــاوب اجلــفــاف
والــرطـوبــة� عـلـى غـرار الــصـحـراء
اخلــضــراء. وشــبّـه الــبــروفــيــسـور
تـيـمـرمـان هـذه الـدينـامـيـكـيـة بـتلك
الـــتي حتـــرّك رقـــاص الــســـاعــة� إذ
حتدد في النهاية مكان العثور على
الــطـعــام � وبـالـتــالي هي مـرتــبـطـة
بـاستمرار النوع وبتكيفه مع بيئته
وبـــــهـــــجـــــرتـه � كـــــمـــــا أوضح في
الـدراسـة. واعتـمد فـريـقه على أكـثر
من  3000مـن البـيـانـات األحـفـورية
واألثــريـة طــبـقت عـلــيـهــا �ـذجـات
مـناخـية� ثم تـولى كمـبيـوتر عمالق
مــحـاكـاة كـيــفـيـة تـفــاعل ا�ـنـاخ مع

لساعة الفلكية.

كـيفـية تأثـير الـتغيـر ا�ناخي خالل
مـرحـلـة طـويـلـة جـداً تـبـلغ مـليـوني
عـام� عـلى تـوزيع األنـواع الـبـشـرية
وانـتــشـارهـا في كل أنـحـاء الـعـالم.
كـل شيء يـعـتـمد عـلـى مدار األرض
حـول الــشـمس� وفـقـاً لـعـالم ا�ـنـاخ
أكـسل تيـمرمان مـن جامعـة بوسان
في كــوريـا اجلـنــوبـيـة� وهــو ا�ـعـدّ
الـــرئــيـــسي لــهـــذه الــدراســـة الــتي
نُــشـرت األربـعــاء. ويـتـغـيــر الـشـكل
الـبـيـضـاوي لـهـذه احلـركـة كل مـئـة
ألـف إلى  400 ألـف ســنـة� فـي حـ�
يـخضع محور األرض بـالنسبة إلى
مـستواها ا�داري للتذبذبات كل 20
ألف سـنة تقـريباً.  تؤثـر هذه اآللية
ا�ـيـكـانـيـكـيـة الـسـمـاويـة الـطـويـلـة
ا�ـــدى عـــلـى مـــســـتـــوى اإلشـــعــاع
الـــشــمــسي الـــذي يــتــلـــقــاه كــوكب

يـجـدون صـعـوبـة في إعـادة تـكوين
اخلـريـطة ا�ـكانـية والـزمانـية لـهذه
ا�ــســتـوطــنــات الــقـد�ــة � بــسـبب
نقص ا�تحجرات البشرية. إويكمن
احللّ لـهذه ا�شكلـة في التنقيب في
ا�ــاضي ا�ـنــاخي. فــمـا مِن شك في
أن ا�ــــنـــــاخ أثّــــر عــــلى حتــــركــــات
اجملـــمــوعــات الــبـــشــريــة من خالل
الـتغيّـرات التي أحدثهـا على النظم
الــبـيــئـيـة األرضــيـة. ولــكن في هـذا
اجملـال أيــضـاً� ثـمـة قـدر قـلـيل جـداً
ومـتناثر من البيـانات اجليولوجية
الــتي تــوفّــر فــكــرة عن الــتــغــيـرات
الـبيـئية (الـغطاء الـقطبي � رواسب
الـبحـيرات واحملـيطـات والكـهوف �
وســـواهــا). وقـــد تـــســاعـــد دراســة
نُــشـرت في نــيـتـشــر في اسـتــكـمـال
عـنـاصـر الـصـورة� من خالل إظـهار

{ بــــاريس (أ ف ب)  –قــــد يــــكـــون
الــتـطـور الـبــشـري تـأثــر قـبل نـحـو
مــلـيــوني عــام بـعــوامل فــلـكــيـة� إذ
كشفت دراسة نشرتها مجلة نيتشر
أن الـتـغـيـرات ا�ـنـاخيـة الـرئـيـسـية
ا�رتبطة بالتبدالت في مدار األرض
هـي الـتي أدت إلى هـجـرات الـبـشـر

األوائل.
 فـمـخـتلف سالالت جـنس اإلنـسان�
كـــاالنـــســـان ا�ـــنـــتــصـب وإنـــســان
نـيـاندرتـال واالنـسان الـعاقل (وهي
الـوحـيـدة الـتي اسـتـمـرت)� تـنـقـلت
مـدى مـئات اآلالف من الـسـن� عـبر
إفـريقيـا وأوراسيا � فـكانت إحداها
حتـل مــكـــان األخـــرى أحـــيـــانــاً� أو
كـــانت في أحـــيــان أخـــرى تــلـــتــقي
وتـــتـــقـــاطع وتـــخـــتـــلط في بـــعض
احلـــاالت. لــــكنّ عـــلـــمـــاء اإلحـــاثـــة
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ا�ـــوســـــــــــيـــقـــيـــة ا�ـــرتــقـــبـــة في
الــــصــــيف. ومـن أبــــرز الــــنــــجـــوم
ا�ـشـاركـ� في مـهرجـان هـذا الـعام
الـــبــــريـــطـــانـي هـــاري ســـتــــايـــلـــز
واألمـيـركيـة بيـلي ايلـيش والكـندي
ذي ويـكـند وفـرقـة سويـدش هاوس

مافيا.
وتـعـذرت إقـامة ا�ـهـرجان مـنـذ عام
2019  إذ اضـطـر ا�ـنـظـمـون إللـغاء
مــهـرجـان عـام  2020 بــعـد إرجـائه
فـي بـاد� األمـر إلى اخلــريف� كـمـا
حـــصل أيـــضــاً مـع نــســـخــة 2021
بـسبب اجلـائحة. وأعـلن ا�نـظمون
أنّــهم لـن يــطــلــبـوا مـن ا�ــشــاركـ�
إثـبــاتـاً يـؤكـد تـلـقـيـهم الـلـقـاح ولن
يـفرضـوا وضع الكمـامات وال حتى

التباعد االجتماعي.

{ بـــالم ســـبـــريــنـــغس (الـــواليــات
ا�تحدة) (أ ف ب)  –يـعود مهرجان
كــواتــشــيال ا�ــوســيــقـي الــشــهــيـر
اجلـمعـة بعـد توقف مـنذ عام 2019
بـسبب جائحة كوفيد-  19 ويتوقّع
حـضور مئـات آالف األشخاص إلى
كـالـيفـورنـيا تـزامنـاً مع ارتـفاع في
اإلصـــابـــات  بـــفـــيـــروس كـــورونـــا
تـشـهده الـواليات ا�ـتـحدة� �ـتابـعة
أنــــشـــطـــتـه الـــتي ســــتـــكـــون بـــ�
ا�ــــشــــاركـــ� فــــيــــهــــا مـــنــــســــقـــة
األســــــــطـــــــــوانــــــــات (دي جــــــــاي)

الفلسطينية سما عبدالهادي.
و�ــــتـــــد هــــذا احلــــدث الــــضــــخم
أســـبــوعــ�� وتــقــام أنـــشــطــته في
األيـام الثالثـة األخيـرة لكـل منـهما�
ويــــــشــــــكـل بــــــاكــــــورة احلــــــفالت

{ مـيامي (أ ف ب)  –يحـظـر قانـون أصدره
احلـاكم اجلمـهوري لـوالية فـلوريـدا األميـركية
الـواقـعـة في جــنـوب شـرق الـواليـات ا�ـتـحـدة
عــلى الـنـسـاء اإلجــهـاض في حـال مـرور 15
أسبوعاً من احلمل� . وخُفض احلد القانوني
لإلجـهاض من  24 أسـبوعـاً من احلـمل إلى
 15 أســبــوعًـا فـي هـذا الــقــانـون الــذي أقـره
بـر�ـان فــلـوريـدا ذات الـغــالـبـيـة اجلــمـهـوريـة�
ويــدخل حــيـز الــتــنـفــيــذ في األول من تــمـوز.
ا�قبل. ويـستثني القـانون اجلديد فقط حاالت
اخلـطـر اجلسـيم على صـحة ا�ـرأة أو حدوث
خــلل خـلــقي �ـيـث لـلـجــنـ�� ولــكن لـيس في
حــالـة احلـمل نــتـيـجــة االغـتـصــاب أو سـفـاح

القربى. 
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{ ســان فـرانـســيـسـكـو (أ ف ب) –
أثـــار الـــعــرض ا�ـــفـــاج� لـــرئــيس
تــيـسال إيــلـون مـاسك االســتـحـواذ
عـلى كـامل أسـهم تـويتـر مـوجة من
الـقـلق عـلى الـشبـكـة� إذ أعـرب عدد
كـبـيـر من ا�ـسـتخـدمـ� وا�ـراقـب�
عـن قــلــقــهم مـن فــكــرة حتــكم رجل

األعمال ا�شاكس با�نصة.
وتـــقـــول كـــارول روث� وهي رائــدة
أعـمـال ومـعـدة بـحث عن الـشـركات

الـــصــــغـــيـــرة وا�ــــتـــوســـطـــة +إذا
اسـتحـوذ إيلون مـاسك على تـويتر
سـأغادر الـشبكـة+ شعـار جديد حلّ
مــحلّ +إذا فــاز تــرامب بـالــرئــاسـة

سأرحل إلى كندا+.
ويــرغب الــرجل األغــنى في الــعـالم
بــاالسـتــحـواذ عــلى تــويـتــر جلـعل
ا�ـنــصـة حـصـنـاً حلـريـة الـتـعـبـيـر�
بـحـسب قوله.ويـعـتبـر أنّ اإلشراف
عـلى احملـتوى مـبـالغ فيه� ويـنـبغي

من مــنــطـلـق الـد�ــقــراطـيــة فـرض
قـيـود أقل علـى ا�سـتـخدمـ�. وقال
مـاسك فـي اجـتـمـاع عقـد اخلـمـيس
إنّ تـويتر أصبح فـي الواقع �ثابة
 ا�ــكـان الـعـام. لـذلك من ا�ـهمّ جـداً
أن يـشعر الناس بأنهم يستطيعون
الـتحـدث بحريـة عبـره ضمن حدود
الـقانون وأن تكـون لهم القدرة على
ذلك.فـيـمـا  كـشـفت مـجـمـوعـة مـيـتا
ا�ـــالـــكـــة لـــشـــبـــكـــتي فـــيـــســـبــوك

وإنـــــســـــتـــــغـــــرام اخلـــــمـــــيس عن
اســتــحــداث أداة جـديــد لــتــطــبـيق
واتـسـاب هي مـجتـمـعات لـلـدردشة
�ـكن للمشرف عليها مخاطبة عدد
كـبير من األشخاص� وتتوافر فيها
حـماية أفضل ضد االنتهاكات التي

حتفل بها خدمات ا�راسلة.
ســيــضم كلّ من هــذه اجملــتــمــعـات
عـــدداً من مـــجــمـــوعــات الـــدردشــة
الـقـائمـة� ومنـها عـلى سـبيل ا�ـثال
مـــجـــمــوعـــات ذوي الـــتالمـــيــذ من
فـــصــول مـــخــتـــلـــفــة في ا�ـــدرســة
نــفـســهـا� أو حــتى سـكــان الـشـارع
الــــذيـن يـــشــــاركــــون اســــاســــاً في
مـجـمـوعـة أو أكـثـر من مـجـمـوعات

األحياء.
وســـيــكـــون احلــديث في اجملـــتــمع
(admin) مـحصـوراً با�ـشرف عـليه
إذ لـه وحده صالحيـة نشـر عبارات
مــكــتــوبـة� فـي حـ� أن ا�ــشــاركـ�
اآلخـرين لن �ـلكـوا سوى التـفاعل
مـعها أو التعليق عـليها باستخدام

الرموز التعبيرية (إ�وجي).
وقــــــالـت جــــــيـــــوتـي ســــــود� وهي
مسؤولة منتجات في واتساب � إن
هــذه اجملــتـمــعــات سـتــكــون أشـبه

بـــلــوحــات تـــعــلــيـق اإلعالنــات في
ا�ــدارس. وتـــذكّــر هــذه الــوظــيــفــة
اجلــديـدة الـتي يــتـوقع أن تُــخـتـبـر
�ــدة شـــهــرين قــبـل طــرحــهــا عــلى
ا�ـستـوى العا�ي� بــقنوات تـطبيق
الـــدردشــــة اآلخـــر تـــلـــغـــرام الـــتي
تُستخدم لبث الرسائل إلى جمهور
كـبـيـر� سـواء بـطـريـقـة عـامـة (عـلى
الــقـنـوات ا�ــفـتــوحـة لـلــجـمـيع) أو

خاصة (بواسطة دعوات).
ولـكن لن يـكـون متـاحـاً �سـتـخدمي
واتــســاب الـــبــحث بــأنــفــســهم عن
اجملـــتــمــعـــات الــتي يـــرغــبــون في
االنــضــمـام إلــيــهـا� بل يــنــبـغي أن
يـكونـوا ضمن مـجمـوعة� وبـالتالي

يضيفهم مشرف على اجملتمع.
وقــالت الــنــاطــقــة بــاسم واتــسـاب
كــريـســتــيـنــا لـونــيــغـرو ال �ــكـنك
دخــول مــجــتـمـع مـا �ــجــرد طـرق

الباب.
وإذ الحــــظت أن تـــلــــغـــرام يــــتـــيح
احملــــــادثـــــــات �ــــــئــــــات اآلالف من
األشــــــــــخــــــــــاص� أوضــــــــــحـت أن
مـجتمعـات واتساب خدمـة مراسلة
خـاصة تتيح لـألشخاص التواصل
بـشـكل خـاص مـع الـقريـبـ� مـنـهم�

مـن أشخـاص أو مجـموعـات. كذلك
شــدد واتــســاب الــذي جتــاوز عـدد
مــسـتــخــدمـيه فـي شـبــاط/فـبــرايـر
 2020 ا�ـــلـــيـــاريـن في كل أنـــحـــاء
الــعــالم� عــلى اإلجـراءات ا�ــتــخـذة
لـلـحـد من بـعـض التـجـاوزات� مـثل
نـشر مـعلومـات مضـللة عـلى نطاق

واسع أو ا�ضايقات.
,تـواجه مـيـتـا انتـقـادات كـثـيرة في
شـأن هذا النوع من ا�شاكل تتعلق
بـشبكـاتها االجتـماعيـة ولكن أيضًا
بــــبـــرامـج ا�ـــراســــلـــة (واتــــســـاب
ومـســنـجـر) � حـيث يـصـعب حـلـهـا
أكـــثـــر� نـــظـــرأً إلى أن الـــتـــبــادالت
خــاصــة ومــشـفــرة � عــلى األقل في

حالة واتساب.
وســـــيــــتـــــمـــــكن ا�ـــــشــــرفـــــون في
اجملـــمــوعــات من حـــذف الــرســائل
الـتي قد تسبب ا�ـشاكل. ولن يعود
فـي اإلمـكان حتـويـل احملـتـويات إال
إلـى مـجـمــوعـة واحــدة في كل مـرة
لـتجـنب ظاهـرة البـريد الـعشوائي.
ويـقـتصـر عدد أعـضـاء اجملمـوعات
عـلى  256 شـخـصاً� في حـ� يصل
عـدد أعضاء اجملتمعات إلى بضعة

آالف من ا�ستخدم�.

بــحــسب مــا ذكــرت اجملــمــوعــة في
تـقـريـرهـا السـنـوي.وحـصل غـرينج
عـلى ثالث مـكـافـآت أخرى مـرتـبـطة
بــطـــرح اجملــمــوعــة أســـهــمــهــا في
بــورصــة أمــســتــردام� بــلــغت عــلى
الــــتــــوالي  18,92 مــــلــــيــــون دوالر
و 22,60 مليون دوالر  26,71مليون
دوالر� أُضـيفت إلى راتـبه األساسي
احملـدد بـنـحو  14,27 مـلـيون دوالر
وإلـى ثالثة ماليـ� أخـرى يـتلـقـاها
كـــمــنـافع أخــرى. وأشــارت وسـائل
إعـالم هولـنديـة عـدة إلى أنّ الراتب
الـقـيـاسي الـسـابق كـان من نـصـيب
رئــــــــيس شــــــــركـــــــة بــــــــروبـــــــوس
الــلـتـكـنـولــوجـيـا بـوب فـان ديك� إذ
حــصل عـلى  41,73   مــلـيـون دوالر
عـام 2019. وتـتـصـدر يـونـيـفـرسـال
ميوزيك سوق ا�وسيقى العا�ية إذ
تـــنـــتج أكـــثـــر من  30 بـــا�ـــئـــة من
األعـــمــال� وتـــتــولـى إدارة عالمــات
جتـاريــة مـرمـوقـة من بـيـنـهـا إي إم
آي وكـابيتول وديف جام وبوليدور

وبلو نوت وديكا.

{ الهاي),أ ف ب) - تـقاضـى ا�دير
الـتـنـفـيـذي جملـموعـة (يـونـيـفـرسال
مـيوزيك) لوسيـان غرينج نحو 296
مــلــيــون دوالر عـام  2021 عــلـى مـا
يـظهر تقرير اجملـموعة السنوي� ما
�ثل رقماً قياسياً لهولندا� وفق ما
ذكـرت اجلمعة صحـيفة دي فولكس
كـرانت احملـليـة اليـوميـة� ومن أبرز
الـعوامل الـتي أتاحت لـه كسب هذا
ا�ــبــلـغ الــكــبــيــر طــرح اجملــمــوعــة
أســهـمـهــا في الـبــورصـة.و أشـارت
الــصــحـيــفــة إلى أنّ (الــراتب الـذي
يـــزيـــد عن ربع مـــلــيـــار يـــورو هــو
األعـلى عـلى اإلطالق لـرئيس شـركة
مـدرجة أسهمها في البورصة ويقع
مـقرّهـا في هولـندا). وتـلقى غـرينج
الـــذي أصـــبح مـــديـــراً تــنـــفـــيـــذيــاً
لـلمجموعة عام  2011ويـديرها منذ
تـــلك الــســـنــة من لـــوس أجنــلــوس
عـالوة عـــلى راتــــبه بــــنـــحـــو 211 
مــلـيــون دوالر بــعـد الــنـجــاح الـذي
حــقــقه طــرح أســهـم يــونــيــفــرسـال
مـيـوزيك فـي الـبـورصـة عام 20211
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{ بــــروكـــــسل (أ ف ب)  –ربح شــــاب
جـزائري يبلغ  28 عـاماً ال يحمل أوراقاً
ثــــبـــوتـــيـــة  250 ألـف يـــورو في إحـــدى
األلــعـاب الــتـابـعــة لـلــيـانــصـيب الــوطـني
البلـجيكي� ويسعى حالياً للحصول على
جـائـزته الــتي لن تُـعــطى له إلّـا في حـال
أثـــــبـت هـــــويـــــتـه. وأوضح ألــــــكـــــزنـــــدر
فيرشـتاتي� وهو محامـي الشاب� لوكالة
فرانس برس اجلمعة أنّ التذكرة الفائزة
هي حــالـيــاً بــحـوزة الــقــضــاء في بـروج
(شــــمـــال)� بــــعــــدمـــا حــــاول ثالثــــة من
أصـــدقـــاء الـــشـــاب عـــبـــثـــاً مــســـاعـــدته
لـالســتــحــصــال عـــلى ا�ــبــلغ. وأضــاف
احملـامي أنّ الـشـبان الـثالثـة وهم ايـضاً
من دول ا�ـــــغــــرب الـــــعــــربـي� أوقــــفــــوا
لالشـتبـاه في أنّـهم قامـوا بعـملـية سـرقة
وأمـــضــوا لــيــلــة رهـن الــتــوقــيف  خالل

األسبوع ا�اضي.
وفــتح مــكـــتب ا�ــدعي الـــعــام في بــروج
حتـقـيـقـاً لـلـعـثـور عـلى الـفـائـز احملـظو��
الـذي تـمكن مـن تبـرئـة أصـدقـائه بـعـدما
ســلّم نـفــسه لـلـشــرطـة بــرفـقـة مــحـامـيه�
ويتعـيّن علـيه حاليـاً إثبات حُـسن نواياه.
وقــال فـيــرشـتـات إنّ وضـع مـوكـلـه غـيـر
قـانـوني� إذ ال يـحــمل أي أوراق ثـبـوتـيـة

وال �لك كذلك حساباً مصرفياً.

 VOB½UO�UÐ ezU�

tOKŽ —ÒcF²¹ UJO−KÐ w�

tðezUł Âö²Ý≈

W�UŠ Ÿu�uÐ ÒdIð ‰UHÞ_« Èd� WLEM�

w�Mł ¡«b²Ž≈
اإلقـليمي (للمنظـمة غير احلكومية)
قـد تولى متابـعة نشاط ا�ـنظمة في
لـيـبـيـريـا.وتـابـعت نـحن مـصـمـمون
عـلى مـحـاسـبـة ا�ـسـؤولـ� عن هذا
االعـتداء اجلنسي� بغض النظر عن
مـــنــاصـــبــهـم� مــشـــيــرة إلى أنه �
إيقاف ثالثة موظف� آخرين بسبب
االشــتـبــاه في تــورطـهم. في 2021 
أعـــلــنت قـــرى األطــفــال اس او اس
ومـقـرها في فـييـنـا� أنهـا حتقق في
حـــاالت عـــنف� ال ســـيـــمـــا الــعـــنف
اجلـنـسي� واالحـتـيال ا�ـرتـكب مـنذ
الـتـسـعـيـنـيـات في حـوالي عـشـرين

من فروعها في إفريقيا وآسيا.

الـتـابع لـهـا بـالـقـرب مـن بـوشـانان�
فـي وسـط الــــــــــبـالد. واوضــــــــــحت
الـوزارة عـلى فـيـسبـوك أن ا�ـشـتبه
به أوغــسـطـ� ألـيـو مــحـتـجـز لـدى
الـشرطـة في ليبـيريا. وقـال محامي
الــدفــاع� المـي كــبــارغــور إن (األمـر
الـوحيد الـذي �كنني الـتحدث عنه
اآلن هــو أنه مـتـهم بـاالغـتـصـاب أو
الـعنف اجلـنسـي ضد مراهـقة تـبلغ
من العمر رسميا  16 عامًا). وبدون
الـكشف عـن هويـة ا�عتـدي ا�شـتبه
بـه� أشـارت مــنـظــمـة قــرى األطـفـال
اس او اس إلـى أنـهـا عــلـقت عــمـله
فـي آذار  2022 وأن ا�ــــــــــــكـــــــــــتـب

الـــتي تــســاعـــد األيــتــام واألطــفــال
احملــتـاجـ� أنــهـا أبـلـغـت الـشـرطـة
عـلى الفور عندما اكتشفت الواقعة�
فـي تـشـريـن الـثـاني  2021 بــعـد أن
عــثــرت الـضــحــيـة عــلى عــائـلــتــهـا
الـبيولوجية. وفتح حتقيق للشرطة
في االشـتباه بعملـية اغتصاب فتاة
تــبـلغ من الـعـمـر  16 عــامًـا من قـبل
مـــديــر ا�ــنــظـــمــة في هـــذا الــبــلــد�
بــحـسب وزارة اجلـنــدر والـطـفـولـة
واحلـماية االجتماعية. ومن ا�رجح
أن تــكــون احلــادثـة وقــعت عــنــدمـا
كـــانت ا�ـــنــظـــمــة تـــقـــوم بــرعـــايــة
الــضــحــيــة في مــركــز االســتــقــبـال

{ مــونـروفـيـا) ,أ ف ب) - اعـتـرفت
مـنـظـمة قـرى األطـفال (اس او اس)
غـير احلكومية بـوقوع حالة اعتداء
جــنـسي تـورط فــيـهـا أحــد أعـضـاء
فــريق إدارتــهــا في لـيــبــيـريــا بــعـد
االشــتـبـاه بــقـيـام مـديــرهـا في هـذا
الـبلد باغتصاب مراهقة استقبلتها
ا�ـنـظـمـة. وقـالت ا�ـنـظـمـة إن (قرى
األطـــفــال اس او اس تـــؤكــد وقــوع
حـالة اعـتداء جـنسي في فـرعها في
لـيبـيريـا تورط فيـها فـريق إدارتها)
مــؤكـدة أنــهـا (تــأسف بـشــدة لـعـدم
تــمـكــنــهـا من حــمــايـة الــضـحــيـة).
وأكــدت ا�ـنـظــمـة غــيـر احلـكــومـيـة










