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ايـــران طــــالب الــــعــــراق امـس 
بــأحــتــرام حــسن اجلــوار بــعـد
ــواقع في قــصـفــهــا عــدداً من ا
مـنـطـقـة سيـدكـان فـي مـحـافـظة
أربـــيل. ودان في بــيــان لــوزارة
اخلارجية تـلقته (الزمان) امس
القصف االيراني وجدد التأكيدَ
أن ال ضمـون الدستوري على ا
تُـســتـخــدم األراضي الـعــراقـيّـة
ـراً لـتهـديد أمن دول مـقراً أو 
اجلوار وقال انه (بالوقت ذاته
نــشــدد عــلى أهــمــيــة اإلرتــكــان
ـواجـهـة لـلـحـوار وإسـتــدامـته 
والســيـمـا األمـنـيّـة الـتـحـديّـات 
ــا يـــحـــفظ ســـيــادة و مــنـــهـــا
الـعـراق و يعـزز أمن وأسـتـقرار

نطقة). ا
 وذكر البيان ان (حس وصل
ـغربـية مراكش إلى العـاصمة ا
لـــلــمـــشـــاركـــة في االجـــتـــمــاع
الـــوزاري لـــلـــتـــحـــالف الـــدوليّ

ة تنظيم داعش) واضاف لهز
تـأتي فـي سـيـاق ــشـاركــة ان (ا
جتـديــد دعم الــعـراق لــلـجــهـود
الدولـية التي يـقودها الـتحالف
ـكـافـحـة داعش والـقـضـاء على
خاليــاه الــنــائــمــة الـتـي كـثــفت
ـاضـية) ـدة ا نـشـاطهـا خالل ا
مؤكدا ان (الـوزير سيلـقي كلمة
الــعــراق فـي االجــتــمــاع  الــذي
يسـتـعـرض فـيـهـا الـتـضـحـيات
الــتي قــدمــهــا الــعــراق وقــواته
ـة بــصــنــوفــهــا من أجل األمــنــيـَّ
ا القضاء على هـذا التنظيم و
يـكـفل عودة األمـان واالسـتـقرار
لـلـمـنــاطق الـتي كــانت ضـحـيـة
ألنشطته االجرامية). من جانبه
ــتـحــدث بــأسم الـوزارة  قــال ا
أحــمــدالــصــحــاف ان (الــعــراق
وهـــــو يُــــــراكم جتــــــربـــــتـه في
مواجهة اإلرهاب وآيـديولوجيا
فإنه يشاركها التطرف والعـنف
ـؤتمر الوزاري بفاعـلية خالل ا
لــلـتــحـالف الــدولي) مـؤكـدا ان

ــؤتــمــر يــقــوم عــلى تــعــزيــز (ا
ــة داعش ويــنـعــكس ذلك هــز
عـــــلـى بـــــنـــــاء قـــــدرات الـــــدول
إذ أصــبــحـت جــهــود داخـــلــيّـــاً
الـــــدول بــــــارزة فـي حتـــــقــــــيق
الــتــكــامل فـي مــواجــهــة خــطـر
ـؤتــمـر كـمــا يـوفّــر ا الــتـنــظـيـم
فرصة متعددة األطراف لتحديد
أولــويــات الــدول إزاء مــظــاهــر
اإلرهــاب والـعـنف الــتي تـشـهـد
إرتفاعاً في وتائرها) وتابع ان
ـثل فـرصــة نـشـطـة ـؤتـمــر  (ا
لـــتــــعـــزيـــز مـــســــارات الـــعـــمل
اجلــمـاعي ضـد أشــكـال وصـور
اإلرهــاب ). عــلى صــعــيــد اخــر
أعرب وزير اخلـارجية اإليراني
حــسـ عـبـد الــلـهـيـان في وقت
عن اســــتــــيــــائـه امـــام ســــابق 
مجلس الشورى مـن قيام تركيا
بـــبــنـــاء ســـدود عـــلـى األنـــهــار
احلــدوديــة بـ الــبــلـدين وسط
ـائـيـة وتـغـير ـوارد ا تـضـاؤل ا
ـنـاخ. وقـال عـبـد الـلـهـيـان إنه ا

ــقـــبــول اليــران ان (لــيس مـن ا
تـــقــوم تـــركـــيــا بـــاجــراءات في
مـــجــال بـــنــاء الــســـدود تــكــون
نــتــيــجـتــهــا مــشــاكل لــلــشــعب
ـــنــطـــقــة االيـــراني وشـــعــوب ا
ونعلن بصوت عـال معارضتنا
لــهــذه االجــراءات) واشــار الى
انه (نـاقش مع وزير اخلـارجـية
الــتــركي فـي األشــهــر األخــيــرة

ثالث مـــــرات عـــــلى األقـل هــــذه
الـــقـــضـــيـــة وطـــلـــبت مـــنه إالء
االهتمـام اجلاد جتاه مـا يجري
بــشـأن بـنـاء الـسـدود عـلى نـهـر
أراس احلـــدودي الــذي يـــنـــبع
بــالــقــرب مـن أرضــروم قــبل أن
يــنــضم إلى نــهـر كــورا ويـصب
في بـحـر قـزوين) واقـر الـوزيـر
اإليــراني بــأنه (لـم يــكن هــنــاك
اتفاق ثنائي ب طهران وأنقرة
ــــائي في بـــشـــأن الــــتـــعـــاون ا
اضي لـكنـنا قدمـنا طـلبًا إلى ا
احلـكـومـة الـتـركـيـة قـبل أربـعـة
أشهر إلنشاء جلنـة مياه ثنائية
ـعـاجلـة اخملاوف في مـشـتركـة 
هــذا اجملــال). ويــأتي تــصــريح
في وقت تــمــتــنع فــيه الــوزيــر 
تركـيا وايـران عن اطالق حصة
ــائــيـــة. في تــطــور  الــعـــراق ا
وصل وزيـــر اخلــارجـــيــة فــؤاد
حـسـ إلى مـراكش لـلـمـشـاركة
في االجتماع الوزاري للتحالف
ة تنظيم داعش . الدوليّ لهز
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ياه في رغم بديـهيـة العنـوان اعاله إال ان التعـامل احلالي مع مـلف ا
العراق ال يـعتـمد عـلى تنـفيذ خـطط ستـراتيـجية طـويلـة األمد وضـعها
خـبـراء ومـخـتــصـون ومـؤسـسـات عـريــقـة رغم تـوفـر هـذه الـدراسـات
ـوضوع والتـوصـيات فـعال إذ نشـهـد موجـات عـابرة من االهـتـمام 
ـلــفـات ـيــاه مع بـدايــة كل مــوسم جـفــاف ثم يـتـم االنـشــغـال عــنه  ا
ـيـاه حتـى وصلـنا ساخـنـة أخرى ومع مـرور الـوقت تتـضـخم أزمة ا

الى الوضع اخلطير احلالي.
ـيـاه مــتـواصـلـة مـنـذ عـدة عـقــود وهي تـرتـبط في الـدرجـة إن أزمـة ا
نـاخـيـة الكـبـيرة الـتي تـشهـدهـا الكـرة االرضـية االولى بـالـتغـيـرات ا
وخــاصـة مــنــطـقــة الــشـرق االوسط حــيث تــتــسع الـصــحــارى كـلــمـا
ـتـوفـرة والـعـراق حتـديـدا سـيـواجه اجلـزء ــيـاه ا تـراجـعت كـمـيـات ا
ـشـكـلـة نـظـرا لـكـونه دولـة مـصب حـيث تـقع مـنـابع االكـثـر حـدة من ا
مـيـاهه خارج حـدوده كمـا تـعرضت تـربـته لتـغيـيـرات كبـيرة جـعـلتـها
أكثـر هشاشة وأقل تماسكا مع تـوالي سنوات اجلفاف وتزايد حركة
اآلليـات العسكـرية وتراجع أعـداد أشجار النـخيل ومساحـات الغطاء
تحركة من دول األخضـر وهو ما انعكس اليوم في موجـات الغبار ا

اجلوار لتضرب البالد معظم أيام السنة.
ـواجـهة ـاضيـة حـلـوال وخـططـا  سـبق وان طـرحـنـا خالل السـنـوات ا
ـيـاه ومـا يـتـبـعـهـا من أزمـات في الـبـيـئـة والـزراعـة واسـتـقـرار أزمـة ا
ياه قضية عليا يديرها السـكان وجوهر هذه الطروحات هو اعتبار ا
اخملـتـصـون ويـدعـمـهم الـسـاسـة ولـيس الـعـكس وفي مـقـدمة الـعالج
مـعـرفة اخلـطط الـتـشـغـيـليـة لـلـمـيـاه التـي تعـتـمـدهـا دول اجلـوار لكي
ـيــاه بـعـيـدا عن يـتـمــكن الـعـراق من وضع ســيـاسـة واقــعـيـة إلدارة ا
طـلب يجب ان يكـون في مقدمـة حواراتنا فاجـئة وهذا ا اخلطـوات ا
مع دول اجلـوار بـعيـدا عن الـتـصعـيـد والـتهـديـد فكـلـهـا أسالـيب غـير
لف اخلـطـير تـمهـيـدا للـتوصل الى اتـفـاقيـات ثابـتة مـجـدية في هـذا ا

ائية. لتوزيع احلصص ا
يـجب ان نـضع فـي نـظـر االعـتــبـار ان الـتــغـيـرات الــبـيـئــيـة ومـوجـات
ياه تشمل اجلفـاف تضرب جميع البلدان كما ان زيادة الطلب على ا
ائية كل اجملتـمعات لكن هـذا يجب ان اليكون عـلى حساب احلقـوق ا
العادلـة للـعراق ولكي تـكون مـطالبـتنـا بحصص عـادلة مـقبولـة علـينا
ة ـزروعات بدال من االسالـيب القد اعتـماد أساليب حـديثة في ري ا
ـعـتـمدة اآلن وتـقـلـيل نـسب الـتـبـخـر عبـر تـوفـيـر غـطـاء أخـضر في ا
نـاطق احملاذيـة لالنـهار وكـذلك حمـاية مـجـاري االنهـار من التـلويث ا
والـتـجـاوزات بـالبـنـاء او غـيـره من االسـتخـدامـات وايـقـاف الـهدر في

ياه وتطوير تخزينها. استخدام ا
ـيـاه ـلف ا حتـقـيق كل هـذه االمــور يـحـتـاج الى إدارة قـويـة ومـهـنـيـة 
والــتـوسع في االســتـثـمـار وإشــاعـة ثـقــافـة عـامــة لـلـحـفــاظ عـلى هـذا
الـعـنـصـر احلـيـوي عـبــر مـنـهـاج تـربـويـة واعالمــيـة تـخـاطب مـخـتـلف
االعمـار ومسـتويـات الوعي وتـشـارك في تأسـيس هذه الـثقـافة كـافة

ياه ليس قضية عابرة. ؤسسات والنخب ألن ا ا
يـاه ويجب الـتحـرك سريـعا عمـليـا ال بد من حتـس وتـقويـة ادارة ا
في اجتــاهــ االول تـــشــكــيل مــجــلس أعــلـى لــلــمــيــاه من اخلــبــراء
عتادة في العمل االداري تـخصص خارج االطر الـبيروقراطيـة ا وا
ـياه واحلكـومي ومـهمـة هذا اجملـلس وضع سـياسـات إلدارة ملف ا
وحتـظى تـوجـيـهـات وخطـط اجمللـس بـقيـمـة اعـتـبـاريـة ومـهـنـيـة مـلـزمة

للجهات احلكومية التنفيذية.
واالجتـاه الـثـاني يـتضـمن الـتـحـرك الـسيـاسي والـدبـلـوماسي إلطالق
حوار إقـليـمي موسع لـلـتوصل الى تـوافقـات واتفـاقات بـ حكـومات
الدول وبـاألخص تركـيا وايران والـعراق وسـوريا إليقـاف اخلطوات
شاريـع التـفرديـة مثلـما تـفعـل تركيـا ببـناء الـسدود الـعمالقـة التي وا
ـائية في نهري دجلة والفرات وال تؤثـر بشكل كبير على االمدادات ا
بـأس في ان يـسـعـى الـعـراق لـعـقـد مـؤتـمـر دولي أو اقـلـيـمي في هـذا
ـلف أسـاسـيــا في عالقـاته مع الـدول الـســيـاق وان يـجـعل من هــذا ا
األخرى إلن اسـتقـراره مرهون بـإستـمرار تدفـق كميـات منـاسبة من

نطقة.   ياه وهو استقرار ضروري لبقية دول ا ا
ائية األسبق وارد ا { وزير ا

wÝUO  r dÐ »—Uý

الطـريق امام كل من يـريد إقـامة
أي نوع من أنـواع الـعالقات مع
الــكـــيــان الـــصــهــيـــوني احملــتل
ووضـع عـــــقـــــاب رادع بـــــحـــــقه
واحلفاظ على وحدة الصف ب
أبنـاء الـشعب وهـويته الـوطنـية
واإلسالمـــــيـــــة) ولـــــفـت الى ان
(اجلـــلـــســـة شـــهــدت تـــصـــويت
اجمللس عـلى استـكمـال وتوزيع
الــنـواب بـ الـلـجــان الـنـيـابـيـة
الـدائــمـة فـضال عـن الـتـصـويت
على تـخويل رئـاسة اجمللس من
اســـتـــثـــنـــاء عـــدد من الـــلـــجــان
الـنـيـابيـة من شـروط الـعـضـوية
حــــسـب الــــنـــــظــــام الـــــداخــــلي
للمجلس) من جـانبه قال عضو
ـاليـة النيـابية مـشعان اللـجنة ا
اجلـبــوري في تـصـريح امس إن
(هـنــاك تـوافــقـا سـيــاسـيــا عـلى
مـــقــتـــرح قــانـــون دعم الـــطــار
بعدما لالمن الغذائي والتنـمية 
جــرت عــلـيـه بـعض الــتــعـديالت

واســتـــجــابت
لـه جـــــمــــــيع

االطراف).
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أنـــهى مــجــلـس الــنــواب امس 
قـــراءة مــقـــتـــرح قــانـــون حـــظــر
الـتـطــبـيع وإقـامـة الـعالقـات مع
الـكيـان الـصهـيـوني. وقال بـيان
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
ان عـقـد جـلسـته بـرئـاسة (الـبـر
الذي استهل محمد احللـبوسي 
اجللسة بتقد التعازي برحيل
الــنــائب الــســابق عــبــد الــكـر
ــنـيـة الــذي وافـته ا االنــصـاري 
أثـــر حـــادث ســـيـــر مـــؤسف في
الــــــعــــــمــــــارة) واشــــــار الى ان
أنــهى الـقـراءة األولى (اجملـلس 
ــقـتـرح قـانـون حــظـر الـتـطـبـيع
وإقــامــة الــعالقــات مع الــكــيــان
ـقـدم من الـلـجـنـة الـصـهـيـوني ا
باد القانونـية للحـفاظ على ا
الــــــوطــــــنــــــيـــــة واإلسـالمــــــيـــــة
واإلنـسـانـيـة في الـعـراق ونـظرا
لـلخـطورة الـكبـيـرة التي تـترتب
على الـتطـبيع او الـترويج له أو
الــتــخــابـــر أو إقــامــة أي عالقــة
مـــعه) مـــبـــيـــنـــا ان (الـــقـــانــون
يــــهــــدف الى قــــطع ــــقــــتــــرح  ا

وذلك ــبـاراة الـتي احـتـضـنـهــا مـلـعب الـكـفل رد في ا
ضمن منافسات اجلولة الواحد والثالث من الدوري
حـقق فـريق الـنـجف ـمـتاز. وحلـسـاب ذات اجلـولـة  ا
الفـوز على فـريق سـامراء بـهدف مـقابـل هدف واحد

باراة التي احتضنها ملعب امانة بغداد . في ا
وسـجل اهداف اللقاء من فريق النجف الالعب امجد
باراة  فيما راضي في الـدقيقة 38 و 70 من عـمر ا
سجـل من فريق سامـراء الالعب علي سـعد بـالدقـيقة
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بــتـنــظــيم عـراقـي وصف بـالــنــاجح انـتــهت امس في
الـسـلـيـمانـيـة بـطـولـة اسـيا بـريـاضـة الـقـوس والـسهم
بيـة الوطنية العراقية رعد بحـضور رئيس اللجنة االو
حـمودي ووزيـر الـشـبـاب والريـاضـة عـدنـان درجال
ـثل االحتـاد االسـيـوي وحـشـد من جنـوم الـلـعـبـة و
(تـفاصيل ص 6). الى ذلك حـقق فريق القـاسم بكرة
الفوزعلى فريق الديوانية بهدف من دون القدم امس 
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لــتــوفـيــر كل مــا تــتـطــلــبه هـذه
قراطية لـلحيلولة العمليـة الد
دون تــأجــيـلــهــا) ولـفت الى ان
(حــكـــومــته اتـــخــذت اجــراءات
ـواطن للـتخـفيف عن كـاهل ا

مـن خــالل خـــــــــــفــض أجـــــــــــور
الـكـهـربـاء بــالـنـسـبـة ألصـحـاب
اخملــــابـــــز واألفــــران وخــــفض
ــــــواد رســــــوم اســــــتــــــيــــــراد ا
تـعـلـقة بـاألغـذية) األسـاسـيـة ا

واعـــرب الــبــارزانـي عن (اســفه
إزاء التـصريـحات غيـر الدقـيقة
التي تتهم حكـومة اإلقليم بعدم
االلـــتـــزام واالســـتـــجـــابـــة حلل
ــتــعـــلــقــة بـــالــنــفط ــشــاكـل ا ا
والـــــطـــــاقـــــة مع احلـــــكـــــومـــــة
االحتـاديـة) مـضـيـفـا (نـحن في
كـــردســـتـــان مــــســـتـــمـــرون في
الـــــتــــــواصل مـع احلـــــكـــــومـــــة
االحتــاديـــة من أجل الـــوصــول
إلى حل عــلى أسـاس الـدسـتـور
ا يحـفظ احلقوق الـدستورية
للـجميع) واسـتطرد بـالقول ان
(اتــخــاذ قــرار من طــرف واحــد
يـنـتـهك فـيه حـقـوق االقـلـيم أمر
غير مناسب وليس من حق أي
شـــخـص أو جـــهـــة أن تـــصـــدر
قـراراً نــيـابــة عن جـمــيع شـعب
كــردســتـــان) وقــال الــبــارزاني
وجبه (لدينـا دستور حتـددت 
ــــكن حــــقــــوق الــــشــــعب وال 
ـاذا ال يوجد خرقه) مـتسائال (
قـــانـــون لــــلـــنـــفـط والـــغـــاز في
الــعــراق?) مــبــيــنــاً أن (وجــود
شاكل قانون كـهذا كفـيل بحل ا

مع احلـكـومـة االحتـاديـة بـشـأن
مـلف الـطـاقـة) واضـاف ان (مـا
يـقــوله وزيــر الــنــفط االحتـادي
بشأن بيع نفط كردستان بأدنى
األسعار غير دقيق النه واضح
باألرقام والبـيانات لدى وزارته
وشـــركـــة ديـــلـــويت وســـومــو)
مــشـيـرا الى انـه (مـا يـؤسف له
أن شـــركــــة ســــومــــو والـــنــــفط
ـتعـامـل تـهـددان الشـركـات وا
بــــنــــفط االقــــلـــيـم  وإذا كـــانت
الــوزارة حـريــصــة عــلى شــعب
كـردســتـان يــتـعــ أن ال تـهـدد

شترين). ا
وعن الــوضع في سـنــجـار قـال
رئـيس احلـكـومـة إن (اجملـامـيع
غير القانونية ال تزال متواجدة
في القضاء بل تضاعف عددها
وعــــززت وجــــودهــــا بــــإرســــال
عــــــــــنــــــــــاصــــــــــر أخــــــــــرى من
وهـــنــاك صــعــوبــة في ســوريــا
تـطـبـيق اتـفـاق سـنجـار في ظل
ـا يـعـني عزوف هـذه احلـالة 
الــــــنـــــــازحــــــ عـن الــــــعــــــودة

ناطقهـم). 
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كــشف رئــيـس حــكــومــة اقــلــيم
كـردسـتـان مـسـرور الـبـارزاني 
عن بناء  20الف وحدة سكـنية
لذوي الدخل احملـدود وباقساط
طــويــلـــة االمــد مــؤكــدا رفــضه
لـلقـرارات االحـادية بـشـأن ملف
وان إقـرار قانون النفط الطاقة 
شـاكل مع والـغـاز كـفـيل بـحل ا
احلــكــومـــة االحتــاديــة. وســلط
البارزاني خالل مؤتمر صحفي
سـتـجدات (الـضوء عـلى آخـر ا
الـسـيــاسـيـة واالقـتــصـاديـة في
ــنــطــقــة االقــلــيـم والــعــراق وا
بــاإلضـافــة إلى مــلــفـات مــهــمـة
أخـرى) واضـاف ان (احلـكـومة
اتــخــذت قــرارا لــبــنـاء  20ألف
وحـدة سـكـنـيـة لـلـمـواطـنـ في
عــمـوم اإلقــلـيـم من ذوي الـدخل
احملـــدود والــفـــقــراء بـــأقــســاط
بالغ مـناسبة) طويلـة األمد و
موضحا ان (حكومة االقليم مع
إجراء االنـتخـابات في مـوعدها
وتـبذل قـصارى جـهدها مسرور البارزاني احملدد 
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(قـوة أمنـيـة تمـكنـت من العـثور
عـلى جــثـمـان طـفل مـقـتـول بـدت
عليها آثار النحر بآلة جارحة لم
يـــتــجـــاوز من الـــعـــمــر عـــامــ

وجــدت مــرمــيـــة داخل الــبــاحــة
اخلـلـفـية لـلـمـنـزل اجملـاور لداره
وسط مدينـة احللة  بـعد يوم
من فـــقــدانه) وتــابع ان (الــقــوة
نــقــلت اجلــثــة إلى دائــرة الــطب
الـعـدلي في مـا فـتـحت حتـقـيـقـاً
ـــعـــرفـــة مـالبـــســـات أكـــثـــر عن

احلادث). 
وأطـــاحت قـــوة مــــشـــتـــركـــة من
احلـــشـــد الـــشــــعـــبي والـــقـــوات
األمـــنـــيــة بـــقـــيـــاديــ بـــارزين
بــداعش بــكـمــ مــحـكم جــنـوب
ســامـــراء في مـــحــافـــظــة صالح

الدين.
وذكـــر بــــيــــان امس ان (الــــقـــوة
نـصـبت الـكـمـ عـقب احلـصـول
عـــلـى أوامـــر إلــــقـــاء قــــبض من
ـــنـــاطق الـــقـــضـــاء في احـــدى ا
و اعـتقـالهـما جنـوب سـامراء 

عقب اشتباك بسيط معهما). 

أخـــمـــدت حـــادث حـــريق أنـــدلع
ـادة البـنزين بصـهريج مـحمل 
ـركـبـة نوع نـتـيـجة اصـطـدامه 
تــريــلــة حتــمـل حــاويــة أجــهــزة
تــبـــريــد عــلـى الــطـــريق الــدولي
الـــســريع بــغــداد بــصــرة ضــمن
حدود قضـاء سومـر) مؤكدا انه
( إخـــمــاد احلــريق وانــتــشــال
ــركـــبــتــ جــثـــامــ ســائـــقي ا
بـإستـخـدام أجهـزة القـطع). كـما
تـمكـنت الـفرق من إخـمـاد حريق
انـدلـع بـأثـاث مـسـتــهـلك مـتـروك
بــســاحــة خــلــفــيــة داخل كــلــيــة
الــعـلـوم األســاسـيـة في مــنـطـقـة
ــعـظم بــبـغــداد. واشـار الــبـاب ا
الــبــيــان الـى ان (اإلطــفــاء طـوق
احلــادث وأبــعـد خــطــر انـتــشـار
حيث النـيران إلى مـبنى الـكلـية 
أنـــهى احلـــادث دون تـــســـجـــيل
إصــابــات بــشــريـــة مع حتــجــيم
عثرت اديـة). الى ذلك األضرار ا
قيـادة شرطـة بابل عـلى جثـمان
طـــفـل مـــقــــتـــول وسط مــــديـــنـــة
احلــلـة.وذكـر بــيـان لـلــشـرطـة أن

تـــقــادم الــبــنـــاء في ذلك اجملــمع
الــــســــكـــــني). وأخــــمــــدت فــــرق
االطــفــاء حـــريــقــاً ضـــخــمــاً في
مــحــافــظــة الــديــوانــيــة. واشـار
الـــبــيــان الى ان (مــفــارز مــراكــز
الــديـوانــيـة وســومـر والــدغـارة

ـتحركـة من أجل تأم اإلطفاء ا
إخــــراج الــــعـــــوائل بـــــسالم من
نهـار ونقلهم إلى مكان بنى ا ا
آمـن خــارجه) مـــؤكـــدا ان (هــذه
ـرة الـثـانـية الـتي تـنـهـار فـيـها ا
ساللم تــلـك الــبــنــايـــات بــســبب
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من دني  حذرت مديرية الدفاع ا
اتـــســــاع احلــــرائق الـــزراعــــيـــة
تزامـنـا مع بدء مـوسم احلـصاد
في احملـــافــظـــات فـــيــمـــا اكــدت
تــســجـيل  11حــريــقـا خملــلــفـات
ـــــــشـــــــخـــــــاب زراعـــــــيـــــــة فـي ا
ـــنــــاذرة.وبـــحـــسـب مـــصـــدر وا
ــديـريـة ــدني فـإن (ا بــالـدفـاع ا
استنـفرت جهـودها في محـافظة
الخـــمــاد  11حــريـــقــا الـــنـــجف 
ـشـخـاب خملـلــفـات زراعـيــة في ا
ـنـاذرة) واشـار الى ان (هـذه وا
ــثـابــة جــرس انـذار احلــوادث 
لــــبـــدء احلــــرائق عــــقب مــــوسم
احلــــــصــــــاد). وجنــــــحـت فـــــرق
بإنقاذ الـعوائل بعد أن ديريـة  ا
احـتـجزت فـي شقـقـهـا السـكـنـية
نتيجة انـهيار ساللم مبنى قد
مــتـهـالك في مــنـطـقــة الـعـمـارات
ـحـافـظـة مـيـسان. الـصـنـاعـيـة 
وذكر بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
ان (الـــفــرق اســـتــخـــدمت ساللم
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وجه وزيـر الـتـربــيـة عـلي الـدلـيـمي
بــتــشـكــيل جلــنــة حتـقــيــقــيـة عــلــيـا
ومـعاقبة مدرس أساء لقدسية مهنة
الـتعليم والذوق الـعام مشدداً على
ضـرورة احلفـاظ على قدسـية مـهنة
الــتـــعــلــيم والـــرســالــة اإلنـــســانــيــة
واألخالقــيـة الــتي حتــمـلــهــا. وذكـر
بـيان لـلـوزارة تلـقته (الـزمان) امس
ان (الـدلـيـمي وجه بـتـشـكـيل جلـنة
عـليا عـاجلة لـلتحقـيق ومعـاقبة أحد
ـدرسـ الـذي جتـاوز عـلى مـهـنـة ا
الـتـعــلـيم والـذوق الـعــام عـبـر أحـد
ـصــورة ومـحــاسـبـة كل ـقــاطع ا ا
ـــثل هـــذه األفـــعـــال مـن يـــتـــورط 
وســـحب الــصــفــة الــتــربــويــة الــتي
يـحـمـلـهـا مـنـه كـونه اليـسـتـحـقـهـا)
مـؤكدا (اهميـة احلفاظ عـلى قدسية
مـهنـة التـعـليم والـرسالـة اإلنـسانـية
واألخالقـية التي حتملها) وتداولت
االجـــتـــمـــاعي مــــواقع الـــتـــواصـل 
وهو ـدرس مادة الـفـيزيـاء  فـيديـوا 

يتلفظ بألفاظ نابية اثناء الدرس. 
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ضـرب عراقـي من عاصـمـة اقـلـيم كـردسـتان
اربـيل يـبـلغ عـمره 73 عـامـاً  رقمـا قـيـاسـيا

حـــيث لم يــــحـــلق شـــاربـه مـــنـــذ عـــام 1972
لــــيـــصـل طـــولـه إلى مــــتـــرين واربــــعـــ

سنتمترا.

»œULš∫ رجال االطفاء يخمدون حريقا اندلع في كلية العلوم االساسية ببغداد
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اجلــنــاة قــانــونــيــا مــهــمــا حــاولــوا
ـهم ـتـهم وتـقـد الـتـسـتـر عـلى جـر

للعدالةز 
وقال اجليش إن قـواته وجهاز األمن
العـام وشـرطـة حرس احلـدود كـانوا
... من ينفذون عملـية في مخيم جن
أجل اعـتــقـال مـشـتـبـه بـتـورطـهم في
اإلرهــاب".وأضــاف "خالل الـعــمــلــيـة
الوقائـية في اخمليم أطـلق العشرات
ـسـلـحـ الـفلـسـطـيـنـيـ الـنار من ا
وألــقــوا مــواد مــتــفــجــرة في اجتــاه
قواتنا مهددين حياتهم. وردّ اجلنود

بإطالق النار بحسب البيان.
وقـال وزيــر اخلـارجـيـة اإلســرائـيـلي
يائـير لبـيد في تـغريـدة عرضـنا على
الفلسطيني إجراء حتقيق مشترك"
فـي وفــاة أبــو عــاقــلــة مــضــيــفــا أن
الـــقـــوى األمـــنـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة
ســتـواصل الــعـمل حــيـثـمــا كـان ذلك
ــنـع اإلرهــاب ومــنع قــتل ضــروريــا 
. وقال عـلي السـمودي اإلسرائـيلـيـ

الــذي كــان يـرافـق أبـو عــاقــلــة الـذي
أصيب برصاصة في أعـلى الظهر ما
حصل أننـا كنـا في طريقـنا لتـصوير
عمـليـة اجليش. فـجأة أطـلقـوا علـينا
الـنـار لم يطـلـبـوا مـنـا أن نـخرج لم
يـطلـبـوا مـنا الـتـوقف أطـلقـوا الـنار
علـيـنا".وأضـاف في تـسجـيل مـصوّر
وهو يجـلس على كرسي مـتحرك في
ـستـشـفى وتظـهـر الضـمـادات على ا
كتفه  رصاصة أصابتني الرصاصة
الثانيـة أصابت شيرين. قـتلوها بدم

بارد ألنهم قتلة
WFAÐ W1dł

.وقـال الــسـمـودي "لم تــكن هـنـاك أي
ا مقاومـة ولو كان هـناك مقـاومون 
نـطـقة".ودانت كنـا ذهـبنـا إلى هـذه ا
ة إعدام الرئاسـة الفلـسطيـنية "جـر
قـــــوات االحــــــتالل اإلســــــرائـــــيــــــلي
لــلــصـحــافـيــة شـيــرين أبــو عـاقــلـة"
مــحــمــلـة "احلــكــومــة اإلسـرائــيــلــيـة
ة سؤوليـة الكاملـة عن هذه اجلر ا

الـبــشـعــة".ووصـفت حـركــة "حـمـاس"
ة اإلسالمية مقـتل أبو عاقـلة ب"جر

جديدة ومركبة... واغتيال متعمد.
ومـنـذ نـحو  22آذار/مـارس تسـجل
تــــوتـــــرات بــــ اإلســــرائـــــيــــلــــيــــ
والـفلـسطـيـنيـ في الـضفـة الـغربـية
والــقـدس الــشـرقــيـة ال ســيـمــا بـاحـة
ــســجـد األقــصى وإســرائــيل بــعـد ا
ســـلـــســـلـــة عـــمـــلــيـــات اســـتـــهـــدفت
إسـرائـيـلـيــ ال سـيـمـا في تل أبـيب
ومــــحــــيــــطـــــهــــا قــــتل فــــيــــهــــا 18
شــخـــصــا.وقــتل  30فـــلــســطـــيــنــيــا
بـرصـاص إسـرائـيلـي عدد مـنـهم من
مـــنــفـــذي الــهـــجــمـــات وآخــرون في
عــمــلــيـــات أمــنــيــة إســـرائــيــلــيــة أو

مواجهات
.ويـأتي مـقتل الـصـحـافـية بـعـد نـحو
عــام عـلى تــدمـيـر قــصف إسـرائــيـلي
لبرج اجلالء في قطـاع غزة الذي كان
يـضم مكـاتب الـقنـاة الـقطـريـة. وجاء
ذلك خـالل حــرب غــزة األخـــيــرة بــ

إسـرائـيل والـفـصـائل الـفـلـسـطـيـنـيـة
الـــتي اســـتـــمـــرت  11يـــومـــا وقـــتل
خاللها  260فلـسطـيـنيـا بيـنهم 66
طـفال ومـقـاتـلـون و 14شـخـصـا في
اجلــانب اإلســرائــيــلي بــيــنــهم طــفل

وفتاة وجندي.
واستشهد شاب فلسطيني برصاص
اجلـيش اإلسـرائـيـلي األربـعـاء خالل
مـواجـهات وقـعت في مـديـنـة الـبـيرة
في الضفـة الغربيـة احملتلة حـسبما
ذكــــــــــــرت وزارة الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــة
الـفـلــسـطـيـنـيــة.وأعـلـنت الـوزارة في
بـيــان مـقـتــضب "اسـتـشــهـاد الـشـاب
ثــائـر خــلـيل مــصـلط الــيـازوري (18
عــــامــــا)" مــــوضــــحــــة أنه "أصــــيب
برصاصة مـباشرة في القـلب أطلقها
عـــلــيه جـــنــود االحـــتالل عـــلى جــبل
الــطــويل في مــديـنــة الــبـيــرة". وقـال
اجلـــيـش اإلســـرائـــيـــلي إن جـــنـــوده
ـطـاطي" خالل "أطـلـقـوا الــرصـاص ا

. اشتباكات مع فلسطيني

يـعـمل أيـضـا في قـنـاة اجلزيـرةخالل
االشـتـبـاكـات.ودانت شـبـكـة اجلـزيرة
ـة اإلعالمــيــة مـا وصــفــته بـ (اجلــر
ـة قـتل مــفـجـعـة) الـبــشـعـة... وجــر
محمّلة احلكومـة اإلسرائيلية وقوات
االحتالل مسؤولية مقتل أبو عاقلة.
وقــــالت فـي بــــيــــان "أقـــــدمت قــــوات
االحتالل اإلسرائيـلي وبدم بارد على
اغــتــيــال مــراســلـتــنــا في فــلــســطـ
شــيــرين أبــو عــاقــلــة بـرصــاص حي
اسـتهـدفـهـا بشـكل مـبـاشـر".وأضافت
أن أبـو عـاقـلـة كـانت "تـقـوم بـعـمـلـهـا
الــصــحـــافي في تــغـــطــيــة اقـــتــحــام
اجلــيش اإلســـرائــيــلي خملــيم جــنــ
لالجــئــ بـالــضــفــة الـغــربــيـة وهي
تـرتــدي الـسـتـرة الـصـحــافـيـة بـشـكل
واضح يـدلّ عـلى هــويـتـهـا".وطـالـبت
الــشــبــكــة "اجملــتــمع الــدولي بــإدانـة
ومـــــحــــــاســـــبــــــة قـــــوات االحــــــتالل
اإلسرائيلي لتعمّدها استهداف وقتل
أبوعـاقلـة عمـداً وتعـهّدت بـ مالحـقة
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الالزمة للسيـطرة على مرض احلمى
ــتـوفـرة ــبـالغ ا الــنـزفـيــة وصـرف ا
لـديـهـا اسـتـثـنـاء من مـنـشـور وزارة
ـتـوفرة لـديـها ـاليـة وال يـتجـاوز ا ا
والـبـالغـة مـلـيار وأربـع مئـة وتـسـعة
وخمسون مليـوناً دينارا بحسب ما

مثبت في كتاب الوزارة).
 واســتــطــرد بـالــقــول ان (اجلــلــسـة
ــــوقـف الــــوبــــائي اســــتــــعــــرضـت ا
ـــواجـــهـــة ـــتـــخـــذة  واإلجـــراءات ا
جـائـحـة كـورونـا ومـسـتـجدات عـمل
جلــــنــــــــــــــة تـــــعــــزيـــــز اإلجــــراءات
احلــكــومــيــة في مــجــاالت الــوقــايـة
والسيطرة الصحية التوعوية للحد
مـن انــتــشــار الـــفــايــروس وجــهــود
ــسـتــلــزمـات الــصــحــة في تـوفــيــر ا
الطبية وتـأم اللقاحـات) مبينا ان

ـاليـة بتـمويل (اجمللس وجه وزارة ا
مــبـلغ ثـالثـة مــلـيــار ديـنــار لـلــزراعـة
لــتـنــفـيــذ مـشـروع تــثـبــيت الـكــثـبـان
ـالـيــة تـمـويل كـمـا تــولي ا الــرمـلـيــة
مــلــيــار ديــنــار إلى دائــرة الــغــابــات
والـتـصـحر لـغـرض دفع مـسـتـحـقات
بــحــسـب قـرار ــتــعــاقــدين مــعــهــا  ا

اجمللس).
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من جهة اخرى  تمكنت مالكات قسم
اإلنـقاذ الـبـحـري في الـشركـة الـعـامة
ـوانئ الــعـراق من رفع غــارقٍ كـبـيـرٍ

عقل . من أمام أحد أرصفة ميناء ا
وقـــال مــديــر عــام الـــشــركــة فــرحــان
الـفرطـوسي إن (أعـمـال قـسم اإلنـقاذ
الــبـحــري مـســتــمـرة وبــشـكل الفت 
مشيداً في الوقت ذاته بـعمليات رفع

واخلدمـيـة والوقـوف عـلى إجراءات
تنـفيـذ الوزارات واجلـهات اخملـتصة
لـلـتـوصــيـات والـقـرارات احلـكـومـيـة
ـــا يـــحـــقـق األهــداف ـــتـــخـــذة و ا

رجوة منها). ا
وتـابع أن (اجملـلس اسـتـهل جـلـسـته
في منـاقشة قـضيـة التصـحر وتـأثير
ــنـاخـيـة عــلى الـعـراق ـتــغـيـرات ا ا
ـــكــلف بــإدارة وزارة حــيـث ضــيف ا
ـتــقـدم في وزارتي الك ا الـبــيـئــة وا
البيئة والزراعة لـلوقوف على تأثير
ـــــنـــــاخ عــــلـى الــــبالد تــــغـــــيــــرات ا
ــتــخــذة واإلجـــراءات احلــكــومــيـــة ا
ـكـافـحـة التـصـحـر وأهـمـيـة تـوفـير
نـاطق الـغـطـاء الـنبـاتي فـي بعـض ا

الصحراوية).
اطـلع على  مشـيرا الـى ان (اجمللس 
تـــقـــريـــر خـــاص عن مـــرض احلـــمى
الـنـزفـيـة اســتـعـرضه الـوكـيل الـفـني
لـــوزارة الـــزراعـــة تـــضــمـن مــجـــمل
اإلصــابـات الــتي ســجـلـت في بـعض
ـتخذة من احملافظـات واإلجراءات ا

قبل الوزارة).
 ومضى الى القول أن (اجمللس وجه
بضرورة مضاعفة اجلهود للسيطرة
ــا ــرض ومــنع انــتــشــاره  عــلـى ا

يتطلب تكثيف حمالت التوعية).
 وأكــد الـــبــيـــان أن (اجملــلس أوصى
بــــتــــــــــقــــد الــــدعم الالزم لــــوزارة
ـرض وتــوفـيـر ـواجــهـة ا الـزراعــة 
ـكافـحة مبـيـدات الرش والـتـغطـيس 
حـــشـــرة الــقـــراد وتـــوفــيـــر األدويــة
ـــرض وكــذلك ـــكــافـــحــة ا الـالزمــة 
الـــدعـم الـــلـــوجــــســـتـي لـــلــــحـــمالت
اإلرشــاديــة الـــتي تــقــوم بــهــا وزارة

الزراعة).
 الفــتــا الى (اســتــثــنــاء الــزراعــة من
تعلـيمـات تنفـيذ العـقود احلكـومية 
ــكـــنـــهــا من أخـــذ اإلجــراءات ـــا 
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اجلــائــزة الــتـي يــنــظــمـــهــا مــركــز
أبــوظــبي لــلــغــة الـعــربــيــة الــتـابع
لــدائــرة الــثــقــافــة والــســيـاحــة في
أبـــوظـــبي مـــشــاركـــة واســـعــة من
الـكـتـاب الـشـبـاب من مـختـلف دول
الـعــالم; إذ بـلغ عــدد الـتـرشــيـحـات
أكـثــر من 3 آالف مــشـاركــة من 55
دولـة من بــيـنـهـا 20 دولـة عـربـيـة
و35 أجنبية وفاز فيها ستة أدباء
ومـفكـرين ومـتـرجمـ إضـافة إلى
مــكــتــبــة اإلســكــنــدريــة. وحــصـدت
جــــائــــزة فــــرع اآلداب الــــشــــاعـــرة

بغداد
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ـالحـــيــة). ـــمـــرات ا الـــغـــوارق من ا
وأوضح أن (مالكات الرافـعة حمرين
 وفـريق عـمل رقم ١ تـمـكنـوا من رفع
بـانـطـون عــلى سـاحل رصـيف رقم ٥
ــعـــقل بـــوزن ٧٥ طــنــاً فـي مــيـــنــاء ا
ومحمل بعجالت عدد ٧ و  وضعه
مع احلديد الـسكراب من أجل تـهيئة
األرصــفـة لــغــرض إيـواء الــواحـدات

البحرية اخلارجة من اخلدمة).
من جــانــبه قــال مـديــر قــسم اإلنــقـاذ
البحـري نوري صبـيح إن فريق عمل
رقم 3 والــغــواصـــ قــام بــالــكــشف
وتــمـريــر األسالك حتـت الـغــريق في
ـيـنـاء الـرصــيف الـنـفــطي اجلـديــد 
ـــســـاعـــدة طـــاقم خـــور الــزبـــيـــر و

الرافعة أباذر).
واعــلــنت الــشــركــة عـن  رســو عــشـر
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{ جـن - (أ ف ب)  –اســتــشــهـدت
الصحافية في قنـاة جلزيرة القطرية
شـيـرين أبـو عـاقـلـة صـبـاح األربـعـاء
برصـاص اجليـش اإلسرائـيلي أثـناء
تـغطـيـتهـا عـملـيـة عسـكـرية لـلـجيش
اإلســرائـيــلي في جــنـ فـي الـضــفـة
الــغــربــيــة احملــتــلــة وفق مــا ذكــرت
القـنـاة التي تـتخـذ من الـدوحة مـقرا
وشـــــــــهــــــــــود ومــــــــــســــــــــؤولـــــــــون
فـلـسطـيـنـيـون.ورجّح رئـيس الوزراء
اإلسرائـيلي نفـتالي بـينـيت أن تكون
نـيــران فـلـسـطـيـنــيـ مـسـلـحـ هي

سؤولة عن مقتل عاقلة. ا
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وأكدت وزارة الـصـحة الـفـلسـطـينـية
وقــنـاة اجلـزيــرة مـقـتـل الـصـحــافـيـة
برصـاص اجليـش اإلسرائـيلي خالل
.وأفـاد مـصـوّر مـواجــهـات في جـنــ
لـــوكــالـــة فـــرانس بـــرس أن اجلــيش
اإلســـرائــــيـــلـي أطـــلـق الـــنــــار خالل
ـوجــهـات وأنه شـاهــد جـثـة تـضع ا
بـــزة الـــصـــحــافـــيـــ الـــواقـــيـــة من
الــرصـاص قــبل أن يـكــتـشف الحــقـا

أنها تعود للصحافية أبو عاقلة.
وأبـو عـاقـلة ( 51عـامـا) فلـسـطـيـنـية
تتـحدر من عـائـلة مـسيـحيـة من بيت
حلم. عــمــلت قــبـل انــضـمــامــهــا الى
اجلـــزيـــرة في اإلذاعــــة الـــرســـمـــيـــة
" الــفــلــسـطــيــنـيــة "صــوت فـلــســطـ
وإذاعـة مــونت كــارلـو.وأكــد اجلـيش
اإلســرائــيــلي في بــيــان أنـه "يــجـري
حتـــقـــيــــقـــا في احـــتــــمـــال إصـــابـــة
ـــــا بـــــنـــــيــــران صـــــحـــــافـــــيـــــ ر
فــلـســطــيـنــيـة".وفـي وقت الحق قـال
بـيـنـيت في بـيـان وفـقـا لـلـمـعـلـومـات
الـتي جـمـعـنـاهـا يبـدو عـلى األرجح
أن فــلـســطـيــنـيــ مـســلـحــ كـانـوا
يـــطــلــقــون الــنــار بـــشــكل عــشــوائي
حيـنهـا يتحـملـون مسـؤوليـة الوفاة
ــؤسـفــة لـلـصــحـافــيـة" الــتي كـانت ا
تـغـطـي عـمـلـيـة عـســكـريـة في مـخـيم
.وبــحـــسب مـــصـــادر طــبـــيــة جــنـــ
ومــــصــــوّر فــــرانس بــــرس أصــــيب
الــصــحــافي عــلـي الــســمــودي الـذي

والــروائـــيــة اإلمــاراتــيــة مــيــســون
صـقــر عن كـتـابـهــا (مـقـهى ريش..
عـ عـلى مــصـر) وفـازت الـكـاتـبـة
السـوريـة ماريـا دعـدوش باجلـائزة
عن فرع أدب الـطفل والـناشـئة عن
قـصـتـهــا (لـغـز الـكـرة الـزجـاجـيـة)
ـزطوري من ونـال الكـاتب مـحـمـد ا
ـؤلف الـشاب تونس جـائـزة فرع ا
عـن كـــتــابـه الـــبـــداوة في الـــشـــعــر
العـربي القد .وفاز بـاجلائزة عن
فـرع الــتـرجـمـة أحــمـد الـعـدوي من
مــصـر الــذي تــرجم كــتـاب (نــشـأة وسوي محسن جاسم ا
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مــنح اكــثــر من تـــعــتــزم احلــكــومـــة 
نـــصف مــلـــيــون ســنـــد ارض ضــمن
حـــمـــلـــة داري لـــلـــمـــواطـــنـــ خالل
فـــيــــمـــا وجـــهت ـــقــــبل االســـبـــوع ا
بـتــخـصـيص ثـالثـة مـلــيـارات ديـنـار

شروع تثبيت الكثبان الرملية.
تـحدث بأسم مـجلس الوزراء وقال ا
حــــــسـن نــــــاظم خـالل مــــــؤتــــــمــــــره
االسـبــوعي انه (سـيـتم تــوزيع أكـثـر
من نـــصـف مـــلــــيـــون ســـنـــد ضـــمن
ــقـــبل) مـــشـــروع داري األســـبـــوع ا
مــــبــــيـــــــــــنــــا ان (رئــــيس الــــوزراء
وجه خالل مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظـــمي 
تــرأسه جـلــسـة اجملــلس  بــتـشــكـيل
جلـنــة لــتــطــويــر ســاحــة الــتــحــريـر
ونصب احلـرية وحـديقـة األمة وسط

بغداد).
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اوعز بإعداد  واضاف ان (الكاظـمي 
ورقة خـضـراء تعـنى بـاالعتـمـاد على
ـتجددة وتقلـيل االنبعاثات الطاقة ا
مــنـطــقـة وبــقــاء مـعــســكـر الــرشـيــد 
خــضـراء وحــديـقــة كـبــرى واال تـقـام

عليه اي مشروعات).
 الفـتـا الى ان (اجملـلس  وجه ايـضاً
الـية بـتمـويل وزارة الزراعة وزارة ا
ــبـلغ قــدره ثالثــة مـلــيـارات ديــنـار
لــتـنــفـيــذ مـشـروع تــثـبــيت الـكــثـبـان
الرمليـة كما شـهد اجللسـة تضييف
الـــوكـــيل الـــفــــني لـــوزارة الـــزراعـــة
ناقشة وباء احلمى النزفية واتخاذ

واجهتها).  التدبيرات الالزمة 
اصـــدر قــرارات وكـــان اجملـــلس قـــد 
جــديــدة خالل جـلــســته االعــتـيــاديـة
التـي عقـدت برئـاسـة الكـاظـمي.وذكر
شـهدت مـنـاقـشة بـيان أن (اجلـلـسـة 
مـجـمل األوضــاع الـعـامـة في الـبالد
ــــلــــفـــات االقــــتــــصــــاديـــة وبــــحث ا
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عـلى مدى اكثر من ثـماني عشـرة سنة والعـراق في وضع حرج جداً اذ اليزال
يراوح فـي مكانه بخالف دول العالم التي تتقدم يوميا خطى سريعة الى أالمام
بـفضل اإلهتمام بالعلم والـترقي فيه الى ما يُذْهل العقل  ,والـسلوك احلضاري
واطن , لفت لـلنظر إن احلـكومات الـتي تقود هذه الـدول لم تغدر بـا ؤثـر وا ا
بل ظـلت متواصلة وغير منقطعة عنهم ال في الرخاء وال في الشدة  ,وعلى هذا
اً ألصواتهم الـتي انابتهم األساس أوفت بـعهودها والـتزاماتهـا اجتاههم تكـر
ان فنزوالً تـولي أمر تلك البلدان  ,وبـإختصار فأن الرئيس والـوزير ورجل البر
في الدول اجملـاورة لنا وغير اجملاورة كلّهم وطَّنوا انفسهم على خدمة شعوبهم
وايـجاد وسائل للـعيش الكـر ترفع من قَدْرهم وتـضمن لهم الـكرامة التي هي
ـقــيم هـنــاك من اجل بـلــوغه لـتــكـون له قــيـمـة أهم غــرض يـسـتــقـتل اإلنــسـان ا
عادلـة يعامـل كإنسـان حقير واحتـرام وتعامل بـطريقـة أخالقية ألنـه دون هذه ا

ذليل مهان على نحو ما يوضح ذلك خير توضيح قول الشاعر :
َرْءُ رامَ العُال  إذا ما عَال ا

وَيَقْنَعُ بالدونِ مَنْ كان دونا  
تـعلـقـة برزق اإلنـسان وحـقوقه هـمـة النـبيـلـة ا ولم تقف احلـكـومات عـند هـذه ا
واحتـياجاته فقـد مضت نحو حتـرير العقول وبـناء اإلنسان اعـتماداً على خطط
ـعاني الـوطنـية الـتي ترفع من تسـتنـد الى مفـاهيم وطـنيـة صِرْفـة لتـرسيخ كل ا
همـة اإلنسـان ومعـنــــويـاته وتُفْـرده لــــــــتـلبـية نـداء الوطن أيـام احملن فضالً ;
ـعرفـة وتـقـد الدعم عن ذلك اتـسعـت لتـشـجـيع كل مـؤسسـات الـعـــــــــــلم وا
صـلحـة الوطـنية ا يـنسـجم ومقتـضيـات ا ـبدعـ  فـكرين وا التـام للـعلمـاء وا

العليا .
نـطق الـدولـة فهي سـيـاسة ـعايـيـر وتتـحـدث  وأيَّة سـيـاسة إذا لـم تراعِ هـذه ا
فاشـلـة وعاجـزة أن تنـتقل بـالـبالد الى مرحـلة جـديدة يـنـبغي أن يـعلـوها األمن
شـاريع الوطنية وعكفت والعـدل والتطور في ح السيـاسة في العراق غيبت ا
علـى حتويل العراق الى دولـة فاشلة في اعـراف السيـاسة الدوليـة بال مقومات
نطق الطوائف لذلك احلقت هنية التحدث  قابل من ا واهداف  واكـتفت في ا
تطـرفة واألجواء الـسياسـية احملمـومة اضراراً بـليغة بـالشعب هذه الـسياسـة ا
ولم تقـدم له مـا ينـبـغي أن تقـدمه  ولـعدم مـصـداقيـة هـذا النـوع من الـسيـاسة

الدخيلة فيوم عَقِبَ يوم بدأ دجلها يستب وينكشف للشعب.
فمـنـذ اليـــوم األول من مـجيء األمريـكان بـالـسيـاسيـ الى حـكم العـراق حتى
ايامـنـا احلـاضرة لم يـكـــــن لـديـهم أيَّة فـضـيلـة اعـتـز بهـا الـشعب  ,بـل أخذوا
الشـعب بألـســنـتهم فـتارةً أوعـدوا العراقـي بـبنـاء العـراق من جمـيع النواحي
وتـارةً أخرى حتس األوضاع اإلقـتصادية ألهـل العراق ولكن أخـلفوا وحالوا
عن الــعـهــود وقـد أثــبت الـواقـع عـكس ذلك ألن مــا وعـدت بـه احـزاب الــعـمــلـيـة

ا قال الشاعر : ستقبل طبقاً  السياسية من شيء اليوم لم تفعله في ا
وأخلفوكَ عِدَ  األمرِ الذي وَعدوا 

وبالـنـتيـجـة أن هذا الـبشـر الـذي استـولى عـلى العـراق سيـذهب في غـير شيء
الفي عـمل دنـيا وال في عـمل آخرة  ,وبـناءً عـلى ما تـقـدم من توصـيف للـخراب
الـسـيـاسي فـاآلن الـوضع في الـعـراق ال يـحـتـمل اكـثـر من ذلك لـذا اصـبح من
األنسب لـلـقوى الـسـياسـيـة وحتديـداً األحـزاب الطـائـفيـة مـنهـا مـغادرة الـعراق
اء الـوجه وتركه ألهـله احلـقيـقيـ اخلُلـَّص الذين هم أجـدر بحـكمه حفــــــــظـاً 
ــتــكـــــــــرر بــخــصــوص اإلصالح فـات وأمـا احلــديـــــــث ا
ـسـتـحـيل أن ُــمْـتَـحن من ا ـفـسـد الـطـائـفي ا أوانه ألن ا
يـعالج بلداً مـريضاً كان هـو السبب في تدمـيره وضياع
ـؤلم مـعـالم الـدولـــــــة وايـصـاله الى هــــــذا احلـــــال ا

جداً .            

نـاقالت نـفــطـيـة عـنـد ارصـفـة مـيـنـاء
خــور الـزبــيـر الــتـخــصـصي جــنـوب

البصرة . 
وقال الـفرطـوسي ان (موانئ الـعراق
تسعى الى رفع مسـتوى االنتاج ذلك
ـقـدمة من خالل حتـسـ اخلـدمـات ا
الـى الــوحــدات الــبــحــريــة الــقــادمــة

غادرة موانئنا).  وا
وأضــاف في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (ارصفـة ميـناء خـور الزبـير
التـخصصي اسـتقـبلت عـشر ناقالت
نـفـطــيـة مـحـمـلــة بـزيت الـغـاز وزيت
الـوقـود والـبـانـزين وجـرت عـمـلـيـات
التـفريـغ والشـحن واالرساء واالقالع
بــالـــتــعــاون والــتــنــســيق بــ ادارة
الحـــة ـــيــــنـــاء وعـــمــــلـــيـــــــــــات ا ا

البحرية).

عقل    »½UA²‰∫ عناصر االنقاذ البحري يتننشاون غارقاً كبيراً قرب ارصفة ا
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ـقـيم في حـصـد الــنـاقـد الـعــراقي ا
ـتـحـدة محـسن جـاسم الـواليـالت ا
ـــوســـوي جـــائـــزة الـــشــيـخ زايــد ا
ية في فئة الثقافة العربية في العا
الــلــغــات األخـــرى عن كــتــابه (ألف
لــيــلــة ولــيـلــة في ثــقــافــات الــعـالم
ي ــعــاصــر  –الــتــســـلــيح الــعــو ا

والتصنيع الثقافي).
وأعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب
عن أســمــاء الـفــائــزين في دورتــهـا
الـــســادســـة عــشـــرة حــيث تـــلــقت
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وهي في غاية الروعة واجلمال  هـناك نصوص كثيرة غصّت بهـا كتب األدب 

وال يشوبها عيب االّ خلوها من أسماء أصحابها .
-2-

وتنسب الكثير من تلك النصوص اجلميلة الى األعراب ..!!
فــهل هي اجلـهـالــة ألسـمـاء أصـحــابـهـا حـقّــاً أم أنـهـا وُضـعـت مِنْ قِـبلَ بـعض

الظرفاء ونسبت الى اجملهول ?
  -3-

رويات األدبية اجلميلة . ونحن ال نستبعد الوضع في كثير من ا
وبـها فرض مَنْ وضعها النص على اآلخـرين فراراً من إعراضهم عنها في ما
لـو صــرّح بـنـسـبــتـهـا الـى نـفـسه لــلـمـنــافـسـة الــشـديـدة الـتـي تـصل الى حـد

تنافس من أصحاب الصَفْة الواحدة . اخلصومة ب بعض ا
-4- 

ستْ أحدى الفتيات كَفَّ أبيها فألفتها خشناء فقالت :
هذهِ كفُّ أبي خَشَّنَها 

ضَرْبُ مِسحاةٍ ونَقْلٍ بالزبيلْ 
هم هنا : وا

االنـســيـابـيـة والــبـسـاطــة في الـتـعــبـيـر  وامـتـالك الـقـدرة الـشــعـريـة في وسط
(فالّحي) بعيد عن كل ألوان احلراك األدبي والثقافي ..!!

وما كان من األب االّ أن أجاب ابنَتَه قائال :
وَيْكِ ال تستنكري مَسَّ يدي 

ليس مَنْ كَدَّ لِعزٍّ بِذَليلْ
شي الفتى  ا الذلةْ أنْ  ا

ساحبَ الذيل الى باب البَخيلْ 
واجلواب في غاية الصواب .

فالـعز في خشـونة اليد الـكادحة من أجل تـأم االحتيـاجات بالـعمل الشريف
بعيداً عن ذل التسكع على أبواب هذا البخيل أو ذاك .

-5-
ومِـثْـل هـذه الـنـصـوص يـسـتـحـسن أنْ تـكـونَ مـوضعَ الـتـداول بـ الـنـاس لِـمَـا
يادين العـمل الذي يورث العز تتـضمنه من التـشجيع واحلض على االنـطالق 

ويطرد الذل .
ـعـاصــرين أَمـامَ مـا كــمـا انـهــا تـضع ابـنــاءنـا وبــنـاتـنــا ا
يـنتظرهم من مـبادرات الرهاف حسـهم األدبي والثقافي

ناسيب لألسف الشديد . بعد أنْ ضعفت ا
وهنا تكمن ايجابيات اإلثارة .

أرى أن تـقوم قـرار احملـكـمـة االحتـاديـة حـول تـصـديـر الـنـفط وآلـيـة الـتـنـفـيـذ
وزارتي النفط االحتادية والثروات الطبيعية بعقد طاولة
حـوار مع الـشـركـات الـعـامـلـة في اإلقـلـيم لـوضع آلـيـة
تـسـويــة إلسـتـمـراريـة الــنـشـاط اإلنـتــاجي والـتـسـويق
وتـشـكـيل فـريق قــانـوني وفـني مـــــشـتـرك بـعـيـدا عن

تبادلة. التصريحات ا

ـســلـمـ وفي اإلنـســانـيـات عــنـد ا
ـسيـحي) لـلمـؤلف جورج الغـرب ا
مـــقــدسي فـــيــمـــا حــصــد الـــكــاتب
غـربي محمـد الداهي جـائزة فرع ا
الــفـنــون والـدراسـات الــنـقــديـة عن
كـتـابه (الـسـارد وتـوأم الـروح.. من

التمثيل إلى االصطناع).
ونـال فـرع »الـثــقـافـة الـعــربـيـة في
اللـغـات األخرى «الدكـتـور مـحسن
ـــــــــــــــوســــــــــــــوي مـن جــــــــــــــاسـم ا
ــــتــــحــــدة الــــعــــراق/الـــــواليــــات ا
األمـريـكـيـة عن كـتـابه: »ألف لـيـلة

عـاصر: وليـلة في ثـقافـات العـالم ا
ي والـــتــرجــمــة الــتــســلـــيع الــعــو
والـتصـنـيع الـثـقافي «الصـادر عن
دار نــشــر جــامــعــة كــمــبــريــدج في
2021 فيما ذهبت اجلائزة في فرع
ـكتـبة النـشر والـتقـنيـات الثـقافـية 

اإلسكندرية في مصر.
وتـــقــرر حـــجب اجلـــائـــزة في فــرع
التـنـميـة وبنـاء الـدولة لـهذا الـعام;
ـــشــاركـــة لم حتــقق ألن األعـــمــال ا
ــعـايــيـر الــعــلـمــيـة واألدبــيـة ولم ا
تستوف الشروط العامة للجائزة.
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رجح مــديـر عــام الـشــركــة الـعــامـة
لــتـجــارة احلــبـوب مــحــمـد حــنـون
تــصـاعــد وتــيــرة الــتـســويق خالل
ـا يحـقق االهداف االيـام القـادمة 
الـتي تــسـعى لــهـا وزارة الــتـجـارة
فيما يخص االكـتفاء الذاتي  فيما
اسـتـبــعـد حـدوث ازمـة حــنـطـة في
الـــعـــراق بــعـــد بـــدء احلـــصــاد في
الوسط واجلنوب الى جانب توجه
الــعـراق الى الــتـنـوع فـي مـنـاشيء

استيراد احلنطة . 
وقــال حـنــون في بــيــان ان (تــنـوع
ــرونه ـــنح الــعــراق ا ــنــاشيء  ا
ستوردة للبالد) . لتدفق احلنطة ا
مـوضحـا ان (احـد اسبـاب الـتوجه
ي للمـناشيء االوربيه التـوتر العا
عـلى مــسـتـقــبل امـدادات احلــنـطـة
نــــتـــيـــجــــة احلـــرب بــــ روســـيـــا

واوكـــرانـــيـــا  عـــلى الـــرغم من ان
الــــعـــراق لـم يـــتــــعـــامـل مع اي من
ــــنـــشــــأ الـــروسـي او االوكـــراني ا

مطلقا) .
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واضاف ان (حـملـة التـسويق التي
بــــدئت في الـــتـــاسـع من نـــيـــســـان
تـتـواصل في اثـنـا عـشـر مـحـافـظـة
عراقـية بعـد انضمـام كل من بغداد
و االنبار وصالح الـدين والتي بدء
موسم حصادها وتسويقها توا) .
مــبـــيــنــنـــا ان (كــمــيـــات احلــنــطــة
ــسـوقه لــغـايــة نـهــايـة عــمل هـذا ا

اليوم  بلغت 412.463 طناً) .
ــسـوقه عـلى وتـوزعت الـكــمـيـات ا
ثنى 45.665 احملافظات كاالتي  ا
طـنـاً و الـبـصرة 18.009 اطـنان و
ذي قـــــار ســـــوقت 39.640 طـــــنـــــاً
ومــيــســان 35.378 طــنــاً و واسط

 131.965طــــنــــاً و الــــديــــوانــــيـــة
48.798 طــــنـــاً و كـــربالء 19.339
طناً و بابل  33.560طناً و النجف
 12.257 طــنــاً و االنــبـار 12.447
طناً و صالح الدين  6.320طناً . 
وتـــــوزعت الــــكـــــمــــيـــــات الــــتي 
تـسـويـقـهـا مـن قـبل  فالحـو بـغـداد
فــــقـــد تــــوزعت  كــــاالتي ســـايــــلـــو
الــرصــافه 1.665 طــنــاً و ســايــلــو
الدوره 185 طنـًا و سايلـو التاجي
43 طـــنــاً و اخـــيــرا ســايـــلــو خــان

ضاري 236 طناً.
و كــشف عـن ان مــحــافـــظــة ديــالى
التي باشر فالحـوها احلصاد ومن
ــــومل ان يــــبــــاشــــر الــــفـالحـــون ا
بـتـسـويـق محـصـولـهم الـى سـايـلو

بــعــقــوبه يــوم االثــنــ بــعـد ان 
حتـــمـــيل احملــــصـــول عـــلى ظـــهـــر

وسائط النقل .

حـمـلني شـوقي الى بـغـداد زائـرة وكلي
أمل ان ارى بعض من ازدهار وتغير قد
حـــصل خالل اخلـــمـس ســنـــوات الـــتي
مضت على آخـر زيارة لي كي تـقرعيني

ويرتاح قلبي.
ها أنا بـ احضانـها سائرة  ادور في
شــــوارعــــهــــا  دروبـــهــــا  حــــاراتــــهـــا
(ودرابيـنا ) .. كـأن الزمن قـد توقف ولم
ـــر كل هـــذا الـــوقـت .. كل شيء عـــلى
مــاكــان عــلــيه إال بــعض مـن تــداعــيـات
الـزمـن الـتي تـركت آثـارهـا ... مـبـانـيـها
شـاخت وبـانت عـلـيـهـا آثـار الـسـنـ ..
شـوارعــهـا الزالت كــمـا تـركــتـهــا تـبـكي

اإلدامة واإلكساء ..
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ــــنـــاخي وزادهـــا بـــؤســــا الـــتــــغـــيـــر ا
والـعـواصف الـتـرابـيـة الـتي أبت اال ان
حتــجب ســمــاء بـغــداد بــ يــوم وآخـر
تـقـريـبـا  لـتـنـثـرالـعـذاب والشـقـاء عـلى

. اهل بغداد الطيب
حمدت الله في سـري ان بغدادنا ال تقع
عــلى خط الــزالزل والــهـزات األرضــيـة 
فان هـزة خفـيفة سـوف تتـركها انـقاضا

وركاما .
كنت قد كـتبت عن بغداد ��11حلقة في
زيارتي الـسابقـة واليـوم سوف لن اكرر

واعيد
وذلك ألني (مـثل مـا تـركتـهـا لـگيـتـها) ال
تــغـيــيـر يــذكـر.. فــارتـأيـت ان اكـتب عن
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مطار بغداد الدولي .
مطار بغداد الـدولي :- اسم كبيريحمل
الــســامع عــلى تــخــيل مــا يــروق له من
فـخـامـة وانـضـباط  ورقـي يضـاهي في
ـية اوعلى األقل ـطارات الـعا فخـامته ا

مطارات العواصم اجملاورة ..
لـعــلي أجـده قـد تــطـور قـلـيـال عـمـا كـان
عليه قبل أن أغـادره منذ خمس سنوات

 .
ـــطـــار بـــعـــد أن انـــتـــهت هـــا أنـــا في ا
اخلمسـة أسابيع وحان مـوعد العودة 
وقـفـت أسـلم حــقـائــبي وأســتـلم تــذاكـر
ـغـادرة  أخـذت الـعــودة ألدخل صـالـة ا
ـــســافـــرين في الـــقــاعــة مــكـــاني بــ ا
كتظـة باجلالس  كل يـنتظر طائرته ا

التي تقله الى مبتغاه .
نظرت حولي :- صالة بان عليها وعلى
مقـاعدها الـقدم .. أمامي الـسوق احلرة
التي تـستحق الـعطف  (دكان ) صـغير
بـضـائـعه تثـيـر الشـفـقـة  سحـبـني هذا
ـنـظــر ألسـتـذكــار مـطـارات اجلـارات  ا
ـلـكــة عـالـيــة ) (تـركـيـا (األردن مـطــار ا
ـقـارنـة مـطـار أتـاتـورك) .. أخـجـلـتـني ا

ا وحسرة ..  ومألت قلبي أ
ـجمـوعة من  عـدت أنظـر حولي وإذا 
سـافرين (طـيور احلـمام) تتـجول بـ ا
بـاطـمـأنـان  وتدور بـحـريـة وهـدوء ب
ـــســـافــريـن ( مــدري اضـــحك كـــراسي ا

مدري ابچي ) ...

سافرين ظيوف سرعان ما طبعا نحن ا
نغادر.. لعلنا متطفلون عليها في بيتها
ومـكــانـهـا الـذي ألــفـته واعـتــادت عـلـيه

تغيرين دائما . وعلى رواده ا
وبينما احلمامات تتجول ب الكراسي
أخــذ بــعض األطــفــال يــطــاردونــهــا مــا
استـفـزهـا فـحـلـقت طـائـرة بـسـرب فوق
رؤوســنـا لـتـعـود ثـانـيـة الى األرض في
كــــــر وفـــــر أثــــــاره تـالعـب األطــــــفـــــال
وصــيـــاحــهم وقـــد تــعـــالت اصـــواتــهم

وتسارع ركضهم .
جـلـبت انـتـبـاهي الـلـوحـة الـتي تـعرض
ــغـادرة أوقــات ومـواعــيـد الــطــائـرات ا
) تتـوج حافتـها العـليا وإذا (بحـمامتـ
وتقف هادئة (طبعا صار وكت نومتها)
ومن عادة احلـمام ان ينـام على األماكن
ـرتـفـعـة كـمـا هـو مـعـروف  وفـجـأة .. ا
(ضـرگت احلــمـامــة) ونـزل شــريط عـلى
طول الـلوحة وكـما تـفعل الطـيورعادة 
ولـكن في مــكـان آخــر ولـيس فـي مـطـار

دولي وعلى لوحة مهمة .
واآلن ســــــوف احــــــاول ان اصـف لــــــكم

ـرافق الـصـحـية اعـزائي الـقـراء حـالـة ا
ـطـار بغـداد الدولي ـتداعـية  ـة ا الـقد

(يعني حالها ايبچي ) ....
ـيـاه بـحـيث يـجب ان األرض مـلـيـئـة بـا
تـرفع حـافـة الـبـنـطـرون ( ألن مـيـنفع ان
تگمـز) لتجنب الـبلل  ابوابهـا مخلوعة
االقـفال  واذا اردت اسـتعـمالـها فـيجب
ان تستـعمل احدى يديك لـسد الباب ان
ارت ان تــسـتـر نـفـسك اضـافـة الى عـدم
وجــود (ورق تــوالــيت) ... ولك احلــريـة

(بيش تمسح )...
ـغـاسل الـتـعـبـانة وعنـدمـا تـغـادر الى ا
لـغــسل يــديك ( مـاكــو صـابــون وال أكـو
ورق تـنـشف أو مـنـشـفـات هـوائـيـة بـعد
الــــغـــسل) فــــحـــاول ان جتـــد طــــريـــقـــة

تختارها للتنشيف ... ابكيفك .
بـقـيت انـتـظـر سـمـاع نـداء الـدخول الى
ـغـادرة الى الـطـائرة  صـالـة الـبـوابـة ا
وكـما اعـتـدنـا و في كل العـالم أن يـكون
النـداء من خالل مكـرفون  ولـكن احلال
يختلف في بـغداد احلضارة  فقد وقف
شـــــخـص جـــــانـــــبـــــا وهــــــو يـــــصـــــيح

يستحق ان يطبع ويصدر للقراء.
 

واكـــثــــر مـــعـــانـــاة الــــكـــاتب هـــو
اسـتغالل دور الـطـباعـة حلـاجة
الـــــكــــاتب ,فــــتــــفــــرض عــــلــــيه
شروطـها ,مثال يـجب ان يـطبع
الف نـسـخة ,وان يـتـحـمل كـافة
مصـاريف الـطبـاعة ,وتكون دار
الــطــبـاعــة غــيـر مــســؤولــيـة عن
التـوزيع او التـخزين ,واال يرمى

كتابه في اقرب مكب للنفايات.
بل ان بعض الدور تستغل حاجة
الـكـاتب وتـطـبع الـكـتـاب وتـفرض
عـلـيه في الـعـقـد انه يـبـيع حـقوق
لك اي حق في الكـتاب لهم ,وال 
ايرادات بيع الـكتاب ,وال في عدد
فقط الـطـبـعـات الـتـالـيـة لـلـكـتاب ,
تـــعــطـــيه الــدار  30 نـــســـخــة من
ـــتــاح الـــكــتـــاب وهــذا كـل حــقه ا

بحسب العقد.
بل ان بعض الـدور تسـتغل طـيبة
وتطـبعه الكـاتب وتـسرق نـتاجه ,
بـاسم من يـدفع اكـثـر ,من دون ان
تــــخــــبـــره او فـي احـــوال افــــضل
تعطـيه مقابل مـادي مخجل ,لذلك
الـيوم يـكـثر اجلـهـال الذي طـبعت
الكتب باسمهم! وهم مجرد جهلة

ال. لكون ا
نــتـمــنى ان تـنــتــهي هـذه احلــالـة
وتـصـبح دور الـطبـاعـة اكـثـر نبال

ونـزاهـة ,وتــتـوقف عن اســتـغالل
حــاجــة الــكــتـاب ,وتــتــعـامـل مـثل
بـاقي الـعالم بـاحـترام وتـقـدير مع

الكاتب. 
ــسـكــ والـذي يــعـاني الــكــاتب ا
يطبع كـتابه على حـسابه اخلاص
فاغلب من مسـالة تـوزيع الكـتاب ,
ـال دور الـطـبـاعـة تــطـبع مـقـابل ا
فقط ,وتترك مسالة توزيع الكتاب
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كـانت عـمـلـيـة طبـاعـة الـكـتب قـبل
وافقات امنية عام 2003 حتتاج 
خـاصـة ,ومـراجــعـة الـرقـيب الدق
وحـــسب تـــفــــاصـــيـل الـــكــــتـــاب ,
ـر الكـتاب او مزاجـيات الـرقيب 
ر ,واذا جتـرأ الـكـاتب وطـبع ال 
من دون مـــوافـــقــة امـــنـــيـــة يـــعــد
خــارجـا عــلى الــنــظـام! وســاعــيـا
خلـــراب حــزب الـــبــعث والـــثــورة
العـفلـقية ,وبسـبب قمع احلـريات
كـــان الـــكـــاتب الـــعـــراقي مـــحـــدد
بــســقف مــعــ من االفــصــاح عن
مكـنـونات نـفسه ,فقـط كان الـباب
مــفـــتــوحــا عــلى مـــصــراعــيه الى
جوقة الـبعث من شعـراء والكتاب
بـلبـاس زيـتوني ,حيـث اصبـحوا
مــجــرد ادوات لــلــتــرويج لــنــظــام
احلـــكم وتـــلـــمـــيع صـــورته ,ومن
يكتب يـجب ان يبتـعد عن اي نقد
لــــــنــــــظــــــام احلــــــكم او الــــــوضع
االقتـصـادي او االجتـماعي ,حتى
لــو كـان تـلــمـيـحـا ,واال يـكـون في
انـتظـاره قـرار باإلعـدام ومـشنـقة,
كـمـا حـصـل مع الـشـهــيـد الـكـاتب

حسن مطلك.
مع حـلول نـيسـان من  عام 2003
حـصـلت زوبـعة كـبـيـرة للـطـبـاعة,
بـعـد عقـود من قـيود نـظـام احلكم
الــذي قــيــد احلــريــات ,لــكن بــقي

الـكـاتب مـقـيد يـصـعب عـلـيه طبع
منجزه!

ــدعــومــة وصــبـــحت الــطــبــاعــة ا
مـخـصـصـة السمـاء مـعـيـنـة فـقط,
حــــسـب الــــوالء احلــــزبي ومــــدى
ارتفاع نسبة التملق ,او ان يكون
لـه تـــاريـخ اســـود فـي االنـــتــــمـــاء
ـــــا جــــــعل حلــــــزب الـــــبــــــعث ,
ــؤسـســات الـداعــمــة لـلــطـبــاعـة ا
تـتـبـنى اسـمـاء مـعـيـنة ,فـقط هذه
ـطابع اجملانية, الفئة تـهيئ لها ا
وتطبع كـتبهم الـرديئة وتوزع في
ـــنـــافـــذ الـــرســـمـــيـــة ,مع رداءة ا
ـــعــرفـي والـــثــقـــافي نـــتـــاجــهـم ا
طبوعات واالدبي ,ومصير هذه ا
ان  ترمى في اقـرب سلـة نفـايات,
لــكن هــو جــزء من الــفــشل الــعـام
ـا جـعل الـذي يــغـرق به الـبـلـد ,
البـيئة االدبيـة والثقـافية مـلغومة
بـــالـــتـــافـــهـــ وذيـــول اجلـــهـــات
اخلارجـية ,واعطى صـورة سيـئة
للعالم اخلـارجي عن ما يطبع في

العراق.
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الـــيــــوم يـــجـب تـــصـــحــــيح هـــذه
ـسـؤول القـضـيـة عـبـر تغـيـيـر ا
عـن هــــذه اجلــــهـــــات الــــداعــــمــــة
لــلـطــبــاعـة اجملــانــيـة ,ودعــوتـهم
لتصحيح االمر ,ليكون نتاج هذه
ــؤســســات فــقط اجلــيــد والـذي ا

عـــلـى الـــكــــاتب ,فــــيــــصـــبـح هـــو
ــســؤول الــرئــيــسي عن وصــول ا
كتـابه الى القراء ,وعلـيه ان يزور
ـــكــتـــبـــات واهل الـــبــســـطـــيــات ا
ويـعـرض عـلـيـهم كـتابه ,عسى ان
يــــعــــرضــــوه فـي مــــكــــتــــبــــاتــــهم
وبسـطياتـهم مقابل فـرق في سعر
الـبيع لـصـاحلهم ,واغلـب الكـتَاب
يــفــشــلــون في مــســألــة الــتــرويج

لـلـكـتـاب ,النه يـحـتـاج لـتـخـصص
ا وخبـرة ومـهارة وفـريق عمل ,
يـجـعل مـصـيـر الـكـتـاب الـتـكديس

في اخملازن ثم احلرق.
نـــحــتـــاج الى مــؤســـســات تـــهــتم
بــالـــتــوزيع او مــنــافــذ لــتــســويق
الـكـتب ,فـيـتـفـرغ الــكـاتب لـلـجـهـد
االبداعي ,بدل ان يـضيع وقته في

محاولة تسويق كتابه. 
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...(اسطنبول  اسطنبول ) في احلقيقة
كـــنت ســــادرة مع افــــكـــاري فـــلـم أفـــهم
نــداءه ولـكــني رأيت الـركــاب يـغـادرون
كراسيهم ويتـوجهون الى جهة أخرى 
ســألت فــقـالــوا ســنـذهب الـى الـطــائـرة
ــتــوجــهــة الـى اسـطــنــبــول .. تــبــعت ا
اجملمـوعة وغادرنـا الى مطـار(اتاتورك)
وفي قلـبي ألم وحسرة عـلى وطني وما

حل به
(وين چنه او وين صرنه ) ....

ولــكـن  تـــبــقـى (بــغـــداد) عـــزيــزة بـــكل
ضـيـمـهـا ووجـعــهـا وشـقـائـهـا .. تـبـقى

بغداد قبلتي ومناي ...
سافرت ودرت في دول جـميلـة كثيرة لم
اشـعر بـالفـرحة والـسعـادة واإلطمـئنان

اال في بغداد ...
 بغدادنـا العزيـزة التي ستـنهض يوما
وتنفض األوساخ عن وجهها اجلميل .
باركة سالم على (بغداد) على ارضها ا
سالم على (دجـلة) سالم عـلى كل شارع
كـل بـيت كل شـجـرة ونــخـلـة سالم عـلى

اهلها الطيب األباة .
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قد تبدو احلقيقة مبهمة قليالً اال انها على ما يبدو ستلوح في األفق حرباً
ـهـلة ـكـون األكـبـر بعـد انـتـهـاء ا ـا تـصل الى عـقـر دار ا من نـوع اخر ر
احملددة للمسـتقل بتـشكيل كتلـة نيابية واخـتيار مرشحـاً لرئاسة الوزراء
ه الى مـجـلس الـنواب كـرئـيس حـكومـة مـحتـمل بـعـد مطـالـبـتهم ان وتقـد
سـتـقـل يـكونـوا بـيـضـة القـبـان في الـعـملـيـة الـسـياسـيـة الـبـعض نعـت ا
ـؤكد ان يـكـون عـجـزهم هـذا نـابع من ـوحـدين ومـن ا بـالـعـاجزيـن وغـير ا
العدد نـاهيك عن انـتمـاء البـعض منهم لـكتل سـياسـية بـصورة غيـر معـلنة
ي ووجهـاء وشيوخ عشـائر وغيرهم; وهم من كل قطر اغنـية فيهم اكـاد
لكـنهم اقـروا بشـروط ابرزهـا استـقالليـة الرئـاسات الثـالث أي ان تسري
ـان والوزراء) على حد سواء كلمة مسـتقل على رؤساء (اجلمـهورية والبر
الـية) ودعم باإلضـافة الى مـنحـهم جلان نـيابـيـة هامـة منـها (الـقانـونيـة وا
احلكـومة من اجلهـة التي بـادرت بإطالق الـضوء األخـضر لـلمـستـقل ان

اغتنموا الفرصة التاريخية.
ستقل اعتبروا هذه الـفرصة محرقة او فخ للحياد عن ما جاءوا بعض ا
من اجله (تغـيير الـعمـلية الـسياسـية) واحداث إصالحـات وووووووو..كما
انتـهت مـهلـة االطـار الـتنـسـيقي بـحـسب اعالن اذا نـحن دخلـنـا في شرخ
حـقـيـقي بـ الـواقع الـسـيـاسي والـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة من جـهـة ومـصـيـر
شـاكل تنتـهي بخانة الشعب اجملـهول من جهة أخـرى فجمـيع االزمات وا
واطن الذي ينادي بـالتغييـر واإلصالح احلقيقي وتـوفير اخلدمات وحق ا
ـا تـغــنت نـفس الــكـتل والـقـوى الـعـيش الــرغـيـد كــأقـرانه من الـدول ولــطـا
السياسـية بهذه الـشعارات ضمن بـرامجها االنـتخابية مـن دون تنفيذ وال
نعلم حقا هل بـسبب اهمال هذه الـقوى ام هي تصفيـة حسابات بالـنتيجة

محافظاتنا هي من تدفع الثمن.
من جهـة أخـرى تدفع قـوى اإلطـار التـنسـيـقي نحـو عـجلـة تـشكـيل الـكتـلة
كون الـشيعي األكـبر على األكثر عـدداً في مجلس الـنواب للـحفاظ عـلى ا
ثل األغـلبـية في الـعراق ويـصر على اعتبـار استـحقـاق دستـوري وكونه 
انه بيضة القبان في العملـية السياسية ومازال متـمسكاً بالتيار الصدري
كـون وعـدم تـفريـطه في قـبـال ذلك يـتـمسك علـى االتفـاق وجـمع شـتـات ا
شـروع األغلبـية الوطـنية وبـحكومـة (ال شرقيـة.. وال غربية) زعيم التـيار 
ورفضه إعادة سـياسات تـشكيل احلـكومات الـسابقة الـتي نعتـت بالفشل
ن نحـسن الضن بهم ووجه دعوه الى قـوى معيـنة في اإلطـار اسمـاهم (
للتـحالف مع الكـتلة الـصدريـة) ترجمـها البـعض بانهـا اشارة الى حتالف

ستقلون للخروج من االنسداد السياسي.  الفتح وا
وازنة بالنتيجة مازال العراق تقـوده حكومة تصريف اعمال وسط غياب ا
االحتادية واستـبدالها بـقانون االمن الغـذائي الذي عبر عـنه بعض النواب
ـا يـشـوبه من فـسـاد ناهـيك عن تـزايـد نـشاط في تـصريـحـات بـالـكارثي 
ـة وارتـفاع خط اجملامـيع اإلرهـابـية وجتـارة اخملـدرات والـتـعاطي واجلـر
ان بـتـشـريـعاته وسط الفـقـر واحلـيـرة تكـمن هـنـا.. كـيف سيـمـضي الـبـر
انعدام الثقة ب اعضائه? ومتى سـينهض بواقع احملافظات? ومن سيقف
سلحة التي استنزفت حقيقة بوجه الظلم والفساد? ومن سيدعم القوات ا
قـواهـا فـي مـحـاربــة اإلرهـاب والـعــصـيـان بــتـدريـبــات واسـلـحــة ومـعـدات
وغيرها? اذا على جمـيع القوى السيـاسية من شيعـة وسنة وكرد اإلجابة

واطن العراقي.  عن هذه األسئلة التي تمس حياة ا
نأمل من جـميع الـقوى الـسـياسـية تـدارك االمر قـبل فوات األوان واتـخاذ

موقف مـوحـد وعاجل النـتـشال الـعـراق من اجملهـول فـما
زالت أراضـيــنـا تـغــتـصب من عــدة جـهـات وتــتـلـقى
ضربات مـوجعة يـدفع ثمنـها األبريـاء ومازال الدم
الـعـراقـي يـسـيل فـي الـطـرقــات فـمن تــوحـد عـلى
قـتـال داعش قـادراً عـلى الـتـوحـد من جـديـد لـبـناء
عراق امن خـالي من الـتطـرف واإلرهاب والـتـبعـية

واالمية واالمراض.
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قـد يكـون هـذا العـنـوان مثـيـرا أوغـريبـا ويـدعو لـلـتعـجب   ولـكـنه احلقـيـقة 
ويـعطي صورة مجسمة  واضـحة االبعاد  والزوايا لقـانون احلياة وتطورها
) و( تـأم حرية الشـعوب وسيادتـها وأمنها ) وبـناء دولها عـلى ( الطريقة )
تـحدة في فـيتـنام  ـة  عنـدما بـدأتهـا  الواليـات ا االمـريكـية اجلـديدة الـقد
وفـشـلت فـيـها وخـرجت مـهـزومـة مـنـهـا  وكـذلك ولت هـاربـة من افـغـانـسـتان
سـمى أخر وطريقة أخرى والـعراق بالنتيـجة نفسهـا وإن عادت الى العراق 
حتت عـنـوان  مـحـاربـة االرهـاب  وكـأن هـذا االرهـاب  لم يـكن أحـد نـتـائج

احتاللها الغاشم  باعتراف االمريكي أنفسهم ..
ومن يـتـابع االخـبـار الـيـوم يـصـاب ( بـالـدوار )  فـأيـنـما يـدور  ويـتـنـقل في
  و(الـصداع ـاوس ) يـصاب بـالـغـثـيـان  الـفـضاء (بـضـغـطـة إصـبع عـلى (ا
ا الـفكـري) و (الكـأبة الـسيـاسيـة ) و (الزغـللـة الـعقـليـة) في تمـييـز االشيـاء 
  ومــآس يـــشـــاهــده مـن حــروب وخـــراب ودمـــار وقــتـل وفــقـــر  وتـــخـــلف 
رأة ) ـتـصور واحلـلـقـات االضعـف ( الطـفل والـشـيخ وا ألـوف وا تـفـوق  ا
كـانـسـان  والـنـامـيـة كـدول  هي األكـثـر تـضـررا من هـذه الـسـيـاسـة  وكأن

االنسانية تعيش عصر (اجلاهلية السياسية )..
ـا يثـيـر الـريـبـة والـشك أن االزمات عـنـدمـا تـنـشب تـستـمـر في الـتـعـقـيد  و
ـا يـحـصل من ـبـاالة    ومـن ثم االهـمـال  وعـدم ا والـتـصـاعـد  والـتـراكم 

اذا ..?..   وتترك دون أن جتد احلل ...ولم يسأل أحد  نتائج 
ـشاكل والـتعـقيـدات وحالـة االحباط ازمـة تلـد أخرى في دورة ال تـنتهي من ا

واليأس  التي تصيب الفرد  ..
تلك هي الفوضى اخلالقة ....

واذا كـانت نـبوءة من صـنـعهـا أنه سـيـعقب هـذا االضـطـراب والفـوضى نـظام
ـعـقول أن   ورخـاء وبـنـاء وتـطـور  فـلـيس من ا وتـنـظـيم  وحـيـاة مسـتـقـرة 
تـستمر احلـال لعقود  في اسـتنزاف االرواح والثـروات بدون نتيـجة مثمرة 
  أو عــلى حـســاب أجــيــال اخـرى أو تـكــون عــلى حــســاب شـعــوب أخــرى 
فـتصادر حـق جيل لصـالح جيل قـادم من إجل إثبـات صحة تـلك  النـظرية

زعومة  ... ا
ألـيست احلـيـاة الدنـيـا مرة واحـدة ال تـتكـرر  ولـيست أبـديـة كمـا هي االخرة
 دار الـقـرار  أم هي في نظـر أمـريـكا ( دنـيـا ابديـة )  أو هـناك ( دنى ) -
جـمع  دنـيـا  –كـثـيـرة  فال بـأس من أن يـفـرط  االنـسـان بـواحـدة من أجل

أخرى ..?!
دارس وافـكار وابـحـاث ونظـريات  في ـاذا تكـون حـياة الـشعـوب جتـارب  و
ـا فيـهـا احملـرمة  ووسـيـلة لـلـثـراء وجمع احلـروب   ومخـتـبـرات السلـحـة 
ـال  بطـرق غـير مـشروعـة عـلى حسـاب الـشعـوب  ووسـيلـة الثـبات صـحة ا

نظريات في السياسة ..?..
وهذه ( االختالالت ) هي  نتاج طبيعي لتلك الفوضى .. لذلك

لـيس هـنـاك غـرابـة  ( !!)  عنـدمـا يـقـولـون أن الـتـدمـيـرهـو من أجل الـبـناء 
ـوت هو من أجل احلياة .. وعـندما تقـلب صفحات التـاريخ  وترجع قليال وا
الى الـوراء  الى احلرب فـي فيـتنـام ال جتـد غرابـة أيضـا أو يـأخذك الـعجب
ـا يحصل اليوم  فعندما (سأل جندي أحد الضباط عن سبب إبادته لقرية
بـرمـتهـا) فـقـال ( من أجل أهلـهـا ) ..وعـلى ذمـة الكـاتب الـذي أشـار الى هذه
احلـادثة  في مقال له ( أنه بعـد أن عاد هذا اجلندي  الى أمـريكا قضى ما

ستشفيات العقلية )... تبقى من حياته في أحدى ا
تلك هي الفوضى !!  
ذلك هو االحتالل ...!!

وهذه  هي السياسة االمريكية على حقيقتها بدون رتوش  !..
وواهم من يصدق بها ..
فهل من متعظ ..?!. 

 } } } }                  
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- لـيس اخليـر أن يكـثر مـالك وولدك ولـكن اخلير أن
يـكثر عـلمك ويـعظم حلـمك وأن تبـاهي الناس بـعبادة

ربك ..( االمام علي ) ..

WŁUG²Ý≈ ¡«b½
عـمــلت مـفـتــشـاً عـامــاً أصـالـةً في

ثالث جهات هي :
عادن . - وزارة الصناعة وا
هجرين . - وزارة الهجرة وا
لكية .   - هيئة دعاوى ا

وقـــبـل ذلك كــــنت مــــديـــراً عــــامـــاً
لـــلــدائــرة الــقـــانــونــيــة في وزارة
ـدة ـعــادن أصـالـة  الـصـنــاعـة وا
خمس سـنوات ( مـدة خدمتي 31
سـنـة مـتـصـلـة وبـتـدرج وظـيـفي )
أديتها بكل إخالص وحرص على

ال العام .  ا
وخالل عمـلي كمفـتش عام والذي
أديـته بــكل إخـالص فـقــد عــانـيت
ـــــضــــايـــــقــــات الـــــكــــثـــــيـــــر من ا
والـــتـــهـــديـــدات لي ولـــعـــائـــلـــتي
وأطـفـالي وصـلت حـد اإلضـطـهـاد
والــــظـــلم والـــتـــهــــديـــد بـــالـــقـــتل
الحقـة واحلرمـان من احلقوق وا
شروعة واختالق التهم الكيدية ا
 كل ذلك ألني كـشـفت الـعـديـد من
ـالي مـلــفــات الـفــســاد اإلداري وا
ومنعت تمرير الكثير من صفقاته
ساومات ولم أستجب ولم أقبل ا
لعروض الفاسدين نهائياً ووقفت
بــــوجه فــــســــادهم وســــرقــــاتــــهم
ـا أدى ونــهـبـهم لـلـمـال الـعـام  
بهم الى إضـطهادي بـشتى أنواع
األســالـيـب . وحـيث إن اخلــصـوم
هم مـن أصــــــحـــــــاب الــــــنــــــفــــــوذ
تلكون القدرة في التأثير على و
كل مـفــاصل ومـؤســسـات الــدولـة
فـلم أستـطع التـخـلص منـهم على
الــرغم من جلــوئي إلـى عـديــد من
اجلــهـــات اإلداريــة والــقــانــونــيــة
والــقـــضــائـــيــة كـــونــهم خـــصــوم
أقــــــــويــاء بــســبب إنـــتــمــاءآتــهم
اخملــــــتــلــفـــة ولــكــوني مـــســتــقل

ســــــياسياً ومهني في عملي . 
كــــمــــا إن احلــــال وصل بــــهم إلى
حــرمـاني مـن وظـيـفــتي ورواتـبي
التي اسـتحقـها كمـا حرموني من
إمـكـانـيـة احلـصـول عـلى حـقـوقي

التـقاعديـة والوظيـفية كـافة بدون
أي أسباب قانونية هذا باالضافة
الى إقــامــة عــديــد من الــشــكــاوى
الــكـيـديـة ضـدي ومـحـاصـرتي من
جـمــيع اجلـهــات ولم يـتــركـوا لي
سبيالً السترجاع تلك احلقوق أو
إمــكــانــيــة الـدفــاع عـن نـفــسي أو
حـمايـة عـائلـتي وأطـفالي الـثالثة
ا إضطرني الى التنقل بهم في
باديء األمر الى محافظات أخرى
خـارج بــغــداد ولـكـن اخلـطــر كـان
قــائـــمــاً أيــضــاً . وحـــاربــوني من
خالل الـقـضـاء بـعــدة تـهم كـيـديـة
مفـتعـلة ولألسـف الشـديد صدرت
بـحـقي أحـكـام قـضـائـيـة مـجـحـفة
بــالـغـرامـات وبــالـسـجن بـدون أن
أرتــكـب أي مــخــالــفــة أو جــنــايــة
وبـــــدون أن أقـــــتـــــرف أي ذنب أو
خـــطـــأ إطالقــــاً وعـــلى الـــرغم من
كوني أوضحت للمحاكم العراقية
كـل احلــــقــــائق وحــــضــــرت أمـــام
القضاء وزودتهم بجميع الوثائق
الـتي تثـبت أن احلق مـعي وليس
مع خـصومي وأوضـحت لـهم بأن
الـتـهم كـيـديـة ومـفـتـعـلـة الـغـرض
مـــنــهـــا إيـــذائي وهي عـــبــارة عن
ردات فعل إنتـقاميـة كوني كشفت
فــسـادهم ونــهـبــهم لـلــمـال الــعـام
وبــاألدلـة الــقـاطــعــة الـتــحـريــريـة
حــيث كــان ذلك من صــلب عــمــلي
ألني مــفـــتش عــام وهـــذا واجــبي
وجب القانون  ولكن الوظيفي 
بــدون فــائــدة ولم يــنــفع كل شيء
فقد حـكموا ضدي ظـلماً وحجزوا
ـنـقـولة ـنـقـولـة وغـيـر ا أمـوالي ا
ونـالـوا من سـمـعـتـي أمـام الـناس
وحـــــرمـــــوني مـن مــــصـــــدر رزقي
الوحيد وهو الراتب منذ أكثر من
سـنــتـ ونـصـف وخـالـفــوا بـذلك
الـدسـتـور وجـمـيع الـقـوانـ ذات
الـعالقـة . وكـان آخـر مـا خـطـطوه
ضــدي هـــو أن  إرســالـي بــأمــر
وزاري الى الدورة (22) في كـلـية

الــدفـاع الــوطـني وعــنــدمـا نــفـذت
األمر والتحقت بـالدورة وانهيتها
بـتـفـوق عـالِ وبـتـقـيـيم ( إمـتـياز )
وعــدت الى وظـيـفــتي لم يـوافـقـوا
على مباشـرتي منذ أكثر من (30)
 ثالثـون شـهـراً بـحـجج لـيـس لـها
أي أســاس من الــقــانــون أو حـتى
ـــنــطق ثم احـــالــوني لـــلــقــضــاء ا
وحــكـــمــوا عــليّ بــالـــســجن ســبع
سـنـوات ظــلـمـاً بـســبب اشـتـراكي

بهذه الدورة . 
حــالـيــاً أعــيش أنــا وعــائـلــتي في
وضع سـيء جــــــداً حـــــــيث حُــــــرم
أطـــفــالي من مـــدارســهم لـــلــســنــة
الثالـثة فضالً عن تـعرض زوجتي
إلنــهـــيـــار عــصـــبي حـــاد وحـــالــة
نــفــســيــة مــتـدهــورة وتُــعــالج في
ـصحـة بـسبب الـظـلم الذي حلق ا

بنا .
 أرجــو اعـــتـــبـــار هــذه الـــرســـالــة
ــــثــــابــــة نــــداء إســــتــــغــــاثــــة  
وإنصـافي برد حـقوقي الـقانـونية
كــافــة وإلــغــاء احلــكم الــقــضــائي
الـظـالم وإن تـطـلّب األمـر بـإصـدار
عفـواً خاصـاً  مع العـرض بأن ما
حـــصـل لي هـــو نـــتـــيـــجـــة ألدائي
لــواجـبي الـقـانــوني الـعـام ولـيس
ألمـر خـاص يـتـعـلق بي شـخـصـياً
وبـــالـــتـــالي اصـــبـــحـت ضـــحـــيــة
الـواجب الــوظــيـفـي الـعــام  وأنـا
لـديّ الـثـقـة الـتـامـة بـأن هـنـاك من
ـظـلـوم ويـقف مع احلق يـنـصف ا
بشجاعة السيما اذا كان الضحية
جـنـديــاً يـحـارب الـفــسـاد ويـسـيـر
بالدرب الذي أمـر به الله سبحانه

وتعالى  .
مع التقدير 

عباس سعيد عبد الله
مــفـتش عــام سـابق بــدرجـة وكـيل

وزارة
{ عن مجموعة واتساب
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .
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ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
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).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dO?ſ ô w© وعلى شكل خـطاب ضمـان(صادر من احد «dŽ —UM?¹œ n « Êu½UL?ŁË WFÐ—«Ë W?zULF?Ð—«Ë ÊuOK?  WŁöŁ® ©≥[¥∏¥[∞∞∞® ١- التأميـنات االولية والـبالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

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

للـرد. 
©≤∞≤≤ØμØ≤∂® ·œUB?*« ©fOL?)«® Âu¹ Êu?JO?Ý WB? U?M*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤ØμØ≤μ® ·œUB?*« ©¡UF?Ð—ô« ®Âu¹ Êu?J?OÝ W?B U?M*« ozU?ŁË lO³?  b?Žu  d?š« Ê« UL?KŽ

¦?Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بـشكل عـلني في نـفس يوم الـغلق امـام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة «® W?ŽU ? «

دة ®∞π© يوما من ـناقصـة على ان تكـون العطـاءات نافذة  ـه بعد مـوعد غلق ا رسـمية فـيؤجل الى اليـوم الذي يلـيه وسوف يهـمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا تاريخ غلق ا

©≤∞≤≤ØμØ±π® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»(?fOL) ا نـاقصـة عند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عـقد مؤتـمر خـاص باالجابـة على اسـتفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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نـاقص مسـتجيبة قدمة من ا ?dOGB…© الصادرة عـن وزارة التخطيط وتـكون العطـاءات ا « ‰UGýô« œu?IF  WO?ÝUOI? « WIO?Łu ØWE?Šö/ يتم اعتماد (»

ناقـصة في حـال عدم التـزام مقدم طلـوبة في شـروط ا اليـة ا ـعايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعـها كـافة والشـروط القانـونيـة وا عـند تـلبيـتها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.  العطاء 
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WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

١- مهـندس (مـدني) / عدد
(١)

٢- مهندس (كهرباء) / عدد
(١)

٣- مالحظ فني / عدد (١)

بلغ (٣٤٫٨٣٩٫٦٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (١٠٤٫٥١٨٫٨٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

¡UC  w  YOŁQ² « l  n  ©±∏® s¹b? U)« WÝ—b  ¡UMÐ …œU?Ž≈Ë Âb¼) نـاقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافـظة ميسان/ قسم العـقود احلكومية عن اعالن ا
—UOK?  ©±[μ±±[¥≤¥[∞∞∞® وبكلفـة تخمينـية مقدارها ©WŁb×²?   U½u?J ® ©≤∞≤± WM ?  rO U ô« W?OLMð W?½“«u درجة ضمن تـخصيصات ( ?ŸUDI© وا « Ø …—ULF? «

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « ÊËdAŽË WFÐ—«Ë WzULFÐ—«Ë ÊuOK  dAŽ bŠ«Ë WzUL LšË

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى الـعنوان (مـيسان - الـعمارة - الـشبانـة - بنايـة محافـظة ميـسان - الطـابق االول - قسم العـقود احلكـومية) ولـلحصـول على معـلومات

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان(صادر من احد «d?Ž —UM¹œ n « dA?Ž W LšË W?zU Ë ÊuOK?  dAŽ W ?Lš® ©±μ[±±μ[∞∞∞® ١- التأميـنات االولية والـبالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —UM?¹œ n « WzUL?ŁöŁ® ©≥∞∞[∞∞∞® ناقصـة والبالغ احلـكوميـة لغرض شراء الـوثائق القـياسيـة على ان يتـم دفع مبلغ مـستنـدات ا

للـرد. 
©≤∞≤≤ØμØ≤∂® ·œUB?*« ©fOL?)«® Âu¹ Êu?JO?Ý WB? U?M*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤ØμØ≤μ® ·œUB?*« ©¡UF?Ð—ô« ®Âu¹ Êu?J?OÝ W?B U?M*« ozU?ŁË lO³?  b?Žu  d?š« Ê« UL?KŽ

¦?Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بـشكل عـلني في نـفس يوم الـغلق امـام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة «® W?ŽU ? «

دة ®∞π© يوما من ـناقصـة على ان تكـون العطـاءات نافذة  ـه بعد مـوعد غلق ا رسـمية فـيؤجل الى اليـوم الذي يلـيه وسوف يهـمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا تاريخ غلق ا

©≤∞≤≤ØμØ±π® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»(?fOL) ا نـاقصـة عند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عـقد مؤتـمر خـاص باالجابـة على اسـتفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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نـاقص مسـتجيبة قدمة من ا ?dOGB…© الصادرة عـن وزارة التخطيط وتـكون العطـاءات ا « ‰UGýô« œu?IF  WO?ÝUOI? « WIO?Łu ØWE?Šö/ يتم اعتماد (»

ناقـصة في حـال عدم التـزام مقدم طلـوبة في شـروط ا اليـة ا ـعايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعـها كـافة والشـروط القانـونيـة وا عـند تـلبيـتها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.  العطاء 
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WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

١- مهـندس (مـدني) / عدد
(١)

٢- مهندس (كهرباء) / عدد
(١)

٣- مالحظ فني / عدد (١)

بلغ (١١٣٫٣٥٦٫٨٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٤٥٣٫٤٢٧٫٢٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السابعة) واجازة 
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بينة ادناه . بالنظر لنكول مستأجرين االمالك ا
عدل. رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

تـعـلن جلنـة البـيع وااليـجار في مـديريـة بـلديـة العـمـارة عن اجراء مـزايـدة علـنيـة العادة
بـينة تفاصيـلها في ادناه والعائـدة الى مديرية بلديـة العمارة فعلى تأجـيرها مجددا وا
زايدة مـراجعـة سكـرتير الـلجـنة في مـقر بلـدية الـعمارة خالل الـراغب بـاالشتـراك في ا
فـترة (١٥) خـمـسـة عشـر يـومـا وتـبدأ من الـيـوم الـتـالي لنـشـر االعالن مـسـتصـحـبـا معه
الـتـأمـيـنـات الـقـانـونـيـة البـالـغـة ان ال تـقـل عن (١٠٠ %) من الـقـيـمـة الـتـقـديـريـة ويـنادى
دة اعاله من للمـزايدة في الساعة الـعاشرة والنصف صبـاحا في اليوم التـالي النتهاء ا
زايدة عـطلة رسـمية تـاريخ النشـر وعلى قـاعة مديـرية بلـدية العـمارة واذا صادف يـوم ا
ـزايـدة اجور الـنـشر وكـافة يكـون مـوعدهـا الـيوم الـذي يـليه ويـتـحمل مـن ترسـو عـليه ا
دنية وبطاقـة السكن ويكون عليه ترتـبة على ذلك مع جلب هوية االحـوال ا صاريف ا ا
ـصادقـة الكمال مراجعـة مديـرية بـلدية الـعمـارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايـام من تاريخ ا

اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك الى البلدية عنـد احلاجة اليه وخالل فترة التأجيـر او عند انتهاء العقد دون يـسلم ا
طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. ا

- علـى الراغبـ باالشتـراك جلب براءة ذمـة من الهيـئة العـامة للـضرائب / فرع مـيسان
ـزايـدة وحسب كـتـاب هيـئة الـنـزاهة / حتـقيـقات وبخالفه ال يـسـمح له باالشـتراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ ميسان ا
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t¹uMð

رقـم (٧٢٧٠) في ٢٠٢٢/٥/١٠ بـاعالن مـناقـصـة مـشـروع (تـأهـيل وتـبـليط ورد سهـوا في جـريـدة الـزمـان بـالـعـدد ا
ـصادف مـنطـقـة خر ال دشـر بـطـول (١٫٧٧٥) كم في ناحـيـة الـعكـيـكـة) حيث ورد في الـفـقـرة رقم (١٥) يوم االحـد ا

٢٠٢٢/٥/٢ خطأ والصحيح هو ٢٠٢٢/٥/٢٢ لذا اقتضى التنويه.
ÍeG « 5 Š ÍœU¼ bL×  —u² b «
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ورشة
تصليح 
رقم ٢٤

ة الصناعية القد
٢٢٥/١١٨
مخزن البلدية

سنة واحدة٦٤ م٢ ١٥٠٠٠٠٠ مليون
وخمسمائة الف دينار

٣

حانوت
رقم ٧٠

ة الصناعية القد
جزء من العقار
٢٢٥/١١٨

سنة واحدة١٣٫٥ م٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار ٢

حانوت
رقم ١٠

ة الصناعية القد
طريق النفط

سنة واحدة١٢ م٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار ١

لك نوع ا
ورقمه

وقع ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية ت
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Ê«bI

bO−?  b U?Š) فقـدت هوية مـن نقابـة الصـحفـي الـعراقـية باسم 
(bO−  b UŠ —UIH « Ë– ) وهوية متمرن (…—U

5OÐ«d² « bNŽ w  ÆÆÎUÐ«dð ‚«dF «

ÊuO)« bOý—

لندن

 w «dF « Êu½UI « w  dN*«

مـاله(الـقـامـوس احملـيط) وحلـقت عـلـيّـاً
ـســجــد(ابن الضــطــجــاعه عــلـى تُــراب ا

عبدالبرِّ االستيعاب). 
أما عن كونهم ترابي تفاخراً باالنتماء
ألبـي تُـراب عــبــر فــضـائــيــات وقــصـور
الك أبـنية مـغتـصبـة تعـود لـمـجهـول ا

والنِّفط أول اجملهوالت. 
سـؤال: أكـان عـليّ يـقـرّ هـذا الضَّـرب مِن
الــلُّــصــوصــيّـة?! وقــد عــاش مع خــلــفـاء
تدعون أنهم اغتصبوا حقّه باخلالفة?! 
يـــــأتـي اجلـــــواب مِـن بــــــديع الــــــزَّمـــــان
(ت:398هـ) كــان فالن ســوس ال يــقع إال
في صـوف األَيـتـام وجُـراد ال يَـسْـقُطُ إِال
عــلى الــزَّرع احلـرام ولـص ال يُـنَــقب إال
ـــــــقـــــــامـــــــات خِـــــــزانـــــــة األَوقــــــــاف (ا

النِّيسابورية).  
قـول: هل يُـرجى أمل مِن أحزاب أعـلنت:

لــوال الـــنِّــفط حللَ بـــالــعِــراق الــيــوم مع
كـثافـة العـواصف التُّـرابيَّـة عام الـرَّمادة
بـاحلـجـاز(18هج) يــوم أصـابت الـنَّـاس
مـجـاعـة شـديـدة ولـزْبـة(ضيـق) وجذوب
وقـــــحــــوط)«الـــــطَّـــــبــــري تـــــاريخ األُ

ــلـوك). زامـنت »طـاعــون عـمـواس?« وا
وال أظن اقـتـران الـشَّـرين أقل فـاجـعةً مِن
اقـــتـــران عـــواصف الـــتُّـــراب والـــفـــســاد

اجلارف بالعِراق. 
V¼c « o¹dÐ

أصـبح الـنِّـفط بــأيـدي الـتـرابـيـ وأجـد
تـــذكـــرهم لـــوالدة ومـــقـــتـل عـــليّ بن أبي
طـالب(اغـتـيل: 40هج) الفت الــنـظـر مع
الــتَّــفــاخـــر بــكُــنــيــة أبـي تــراب لــكــنــهم
يـنظـرون إلـيه ويحـيـون منـاسـبته »وفي
الـعيـونِ بريـق يخـطف الذَّهـبا .«اشـتقت
: قلَّ الـــــكُـــــنـــــيــــة مـن الـــــتُّــــراب وأتـــــربَ

rþU  dOLÝ rO¼«dÐ«

بغداد

ــواد الـشــخـصــيـة وتــخـتص مــحـكــمـة ا
ـسلـم في نـظر دعوى بـالنسـبة لـغير ا
ـؤجل مقـوماً ـهر ا ـطالـبة بـإستـيفـاء ا ا

بالذهب
م 303 مرافعات

أمـا كيـفيـة إحتـسـابه ف يكـون بالـوقوف
ـكن شرائه ب عـلى مقـدار الـذهب الذي 
ـــؤجل بــتـــاريخ عــــــــــقــد ــرأه ا مـــهــر ا
الــــزواج وســـعــــر ذلك الــــذهب بــــتـــاريخ
الــــــــــطالق ويكـون حاصل ضـرب كمـية
الذهب في سعــــــــره بتاريخ الطالق هو
مـا تسـتــــــــحـقه الزوجـة ويـحـتسب ذلك
ــركـزي بــاإلســتــعـــــــــانــة بــالــبـنـــــــــك ا
الـعـراقـي وال يـجـوز إحــالـة الــتــــــــقـد
خبـير لتقدير مقدار الذهب بتاريخ العقد
وبتقدير قيمة هذا الذهب يوم الطالق

ـمكن اإلسـتـعـانة بـاخلـبـير في لـكن من ا
اإلحـتساب فقط بـعد الوقـوف على مقدار
الـــذهب وقـــيـــمــتـه بــتـــاريخ الـــطالق من

اجلهات اخملتصة
مالحظة    

ــهـر وتــسـتــطـيع يــجـوز لــلــزوج زيـادة ا
الـزوجة إنـقاصه مـا دامـا كامـلي األهلـية

غير محجورين…
{ محام 

الـدخول احلقـيقي أو اخللـوة الصحـيحة
هر به فال تطبق أمـا الوفاة وإستحقاق ا
مع أحـكام القـرار ألنه مقصـور على حالة

الطالق
ـؤجل ــرأه قـبـضت مــهـرهـا ا إذا كـانت ا
قـبل إيـقـاع الطالق أو أبـرءة ذمـة زوجـها
ألنه ديــــنـــاً بــــالـــذمـــة واألصـل أن الـــدين
يـنـقـضي بـالـوفـاء ف طالقـهـا بعـد ذلك ال
ـطـالـبة ب مـهـرها مـقـوماً يـعطـيـها حق ا
بــالــذهـب كــذلك إذا لم يــســمي فــإنــهــا ال

تستحقه مقوماً بالذهب
ـهـر مــعـجالً ولـم يـتـفق وكـذلك إذا كــان ا

الطرفان على تأجيل شيء منه
dN*« ¡UHO²Ý«

ؤجل هـر ا طـالبـة بإسـتـيفـاء ا أن تـقع ا
ـــرأه أن مــــقـــومــــاً بـــالــــذهب إذا أرادت ا
ـؤجل بواسطة دعوى تـطالب ب مهرها ا

أمام القضاء
ـؤجل ـهــرا اجلــهـةاخملــتـصــةبــتـقــيـيــمــا

#مقوماًبالذهبوكيفية_إحتسابه  :
تــخـتص مــحـكـمــة األحـوال الـشــخـصـيـة
بــالـنــسـبــة لـلــمـســلـمــ في نـظــر دعـوى
ـؤجل مقـوماً هـر ا ـطالـبة بـإسـتيـفـاء ا ا

بالذهب
م  300مرافعات

تـنـفـيـذ عـقـد الـزواج في دائـرة الـتـنـفـيذ
مباشرة

_بالذهب  : هرمقوماً إستيفاءا
ـــوجب الــقــرار ــرأه  أصـح بــإمــكـــان ا
ـرقم 127 لــسـنـة 1999 أن تــسـتـوفي ا
ـؤجـل مـقــومــاً بـالــذهب وفق مــهــرهــا ا

الشروط التالية :
ـــرأه وزوجـــهــا أن يـــقـع الــطـالق بـــ ا
ويـــجب أن يــكــون الــطـالق قــد أكــتــسب

الدرجة القطعية
وجـوب حتـقق أحـد أسـبـاب إسـتـحـقـاق
ؤجل الـتي تشـملهـا القرار وهيَ ـهر ا ا

هر  : ا
ـال الــذي تـسـتــحـقه الــزوجـة عـلى هـو ا
الـزوج بالـعـقـد عـلـيهـا أو بـالـدخـول بـها

دخوالً حقيقياً ويسمى بالصداق
ــادة 19 / 1 ــهـــر  : تــنـــاولت ا أنــواع ا

هور : أحوال شخصية أنواع ا
هـر الذي تسـتحقه سـمى  : هو ا ـهر ا ا
الــزوجــة ويــتــفق عــلـى مـقــداره وتــاريخ
إسـتحقـاقه في أصل العـقد بـإتفاق الحق

بالتراضي ب الزوج
ـهــر الـذي تـســتـحـقه ــثل  : هـو ا مـهـر ا
الـزوجـة لعـدم تـسـمـيـته في عـقـد الزواج
كـــأن يـــكـــون الــزوجـــ عـــلى ديـن غـــيــر
ـــهــر ثم اإلسـالم وديــنـــهــمـــا ال يــوجب ا

ثل أسالما ف للزوجة مهر ا
ـثـل ب مـهـر أمــرأه من قـوم وقـدر مــهـر ا
أبـيهـا كـأخـتـهـا أو عمـتـهـا أو بـنات   أو
أسـرة أمـرأه تـقـابل أسـرتـهـا وال يـقدر ب
مـهـر األم أو اخلالـة إال إذا كـانت من قوم

أبيها
هر  : إستحقاق الزوجة لكامل_ا

 الدخول احلقيقي للزوجة
وت: ا

اخلــلــوة الــصــحــيــحــة عــلى رأي بــعض
ذاهب ا

هر: إستحقاق الزوجة لنصف_ا
حـــصــول الـــفـــرقــة بـــ الـــزوجـــ قــبل

الدخول التفريق للشقاق
( م Ø41 ف 4/ ب ) أحوال شخصية

التفريق ب نشوز
( م 25/ ف 5/ أ ) أحوال شخصية

ؤجل  : هرا إستيفاءا
ؤجل بإحدى تـستوفي الزوجـة مهرهـا ا

الطريقت :
رفع دعــــوى أمـــام مــــحــــكـــمــــة األحـــوال

الشخصية

اإلمبراطوريات الدِّينية والقوميَّة. 
ــاء يــكــون تــرابـاً كــيف لــبــلــدٍ عُــرف بــا
فــعــواصف الــرَّمــادة تـغــطــيه بــاألتــربـة
ـاء كماء ولـيس هنـاك بلدان اشـتهـرت با
الــعِــراق وحتــولت إلى صــحــارٍ وبــهــذا
الـزَّمن الـقـيـاسي كـالـعِـراق لـكنْ انـظـروا
ــاء إلى دول الــصَّـــحــاري هل انـــقــطع ا
الـعذب حلـظـةً عن بشـرهـا وشجـرها مِن

أقصاها إلى أقصاها? 
إذن الـعـلـة أنـتم ولـيـست الـطـبـيـعـة. أمـا
الـعِـراق كانـت ميـاه األنـهـار مـفـتـرشة...
ـا رأيت في مـقـدار رمـيـة سـهم عدداً فـر
من األنـهـار صـغاراً جتـري في جـمـيـعـها
الـسّـمَـيْـريات ولـكـلِّ نهـر اسم يـنـسب به
صاحبه ) ابن حوقل صورة األرض). 
ــاء سُـــئل الـــنَّــبيّ لــشـــهــرة الـــعِــراق بـــا
وصـاحـبه: َمِــمَّنْ أنـتـمـا? فــقـال: نـحن مِن
! ثم أنصرف عنه. قـال: يقول الشّيخ: مـاءٍ
? أمِنْ مـاء الـعــراق!(الـطَّـبـري مـا مِن مــاءٍ
نــــــــــفــــــــــسـه). أمــــــــــا أبــــــــــو احلــــــــــسـن
(ت:504هج) فـــيــنـــشــد: اِرفق الـــهــراسيّ
/ جــبــلــيــةً ولكَ بــعــبــدك إنَّ فــيه فــهــامــةً
الــعـــراق ومــاؤهـــا الــسُّـــبــكي طـــبــقــات

الشَّافعيّة). 
إنَّ احلـديثَ عن مـاء الـعِـراق طـويل غـير
أنْ مــا نُـــذَكّــر به إال رثـــاءً لــبــلـــد يــتــفــ
الـتُّرابـيـون إيذائه كـرهـاً السمه وأرضه
! نـعم يبدو والـعشرون سـنةً كافـية دليالً

 ! العِراق في عهد التَّرابي تُراباً

{ كاتب عراقي

عـلى العِراق دفع خسـائر احلرب إليران?!
عالنـيّةَ وتـوريةً حـتّى صـار النـفط تُرمى
مــنه حـفــنـةً لــلـعــراقـيــ ويُـصــرف عـلى
صـوالت واليـة الــفـقــيه. ألم يــقـلــهـا أمـ
ذوبــوا جــئــنــاكِ يــا بــيــروت جــئــنــاك يــا
صـــنـــعــاء... !? وبــأمـــوال الـــعِــراق. أين
صُــرفـت الــعــوائـــد يــوم صــار الـــبــرمــيل
) والــعِــراق يــضخ أربــعــة بـ( 150دوالراً
?! ليُسـأل عنها أم ماليـ برميل يومـياً

الدَّعوة! 
لـــشــــدة عــــام الــــرَّمـــادة أوقـف عـــمــــر بن
اخلــطـاب(اغــتـيل: 23هج) حــدّ الـسَّــرقـة
: يــــهـــلك الــــنَّـــاس عـــلـى أنـــصـــاف قـــائالً
بـــــــــطـــــــــونــــــــهـم فـــــــــكــــــــيـف نـــــــــأمــــــــر
بسوط). نرى عام بالقطع?(السَّرخسي ا
رمـادة العِـراق فعـالً ليس لـلطـبـيعـة شأن
ـسـيس عـاجـزاً فـيه كيّ يـقف الــقـضـاء ا
أمام الـفاسـدين الكبـار فالطَّـبيعـة وهبته

احملاسن كافة. 
يُـــذكــــر أنَّ قُـــريـــشــــيـــاً مِـن ثـــورة الـــزُّجن
بـــالــــبـــصـــرة(270-255هـج) هـــرب إلى
الـصّ وسمع مِن ملكها عبر التُّرجمان:
لك الـعِراق ألنَّه إنَّ األوسع مُـلكـاً الـذي 
ــلــوك مُــحــدقـة به في وسط الــدُّنـيــا وا
ــــلــــوك وجنــــد اســـــمه عــــنــــدنـــــا مــــلك ا
ؤرخ ـسعوديّ مروج الـذَّهب). يُعرف ا ا
: مِن أبنـاء الـبصـرة وأرباب الـنِّعم الـرَّجلَ
ـصــدر نـفـسـه)! وتـاريخ مــوقع الـعِـراق ا
ونـعمائه ال يحتاج تفصيالً واليوم يأتي
الـذين يـجري فـي دمائـهم بـغض الـعراق
يـعــتـبـرون ال وجــود تـاريخ لـه أصـحـاب
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ذات فـوهــة واحــدة و دون تـردد فــبــنـدقــيـة
بـــطــلــقـــة واحــدة افــضـل النك في كل مــرة

تسدد تقول لنفسك:
اذا لم اصب الــهــدف اآلن فــقــد ال تــتـاح لي
فرصة أخرى . اما بالبندقية ذات الفوهت
فإنك تـكـون شاعـرا أن طلـقـة واحدة لـيست
مهـمة جـدا ألن عـندك طـلقـة ثـانيـة.. و قد ال
تـــصـــيـب الـــهـــدف ! اقـــتـــنـع االبن من كالم
صاحب احملـل و اشترى بـندقيـة ذات فوهة
واحـدة (بـطـلـقـة واحـدة ) وقـال لـوالـده لـقد
تـعـلـمت مـن هـذا الـبـائع درسـا مـهـمـا وهـو
...أن أحـرص في جميع مـجاالت حياتي ان
اصــيـب من الـــرمــيـــة االولى و ان ال امـــنّي
النـفس بفرص أخرى قد افقـدها جميعها...
األمثـلة في هـذا اجملال كثـير لـكني اكـتفيت

ثال ...  بهذا ا
تــــذكـــر :ال تـفــوّت الـفـرصــة االولى بل ركّـز

عليها جيدا الن فرص النجاح ال تعوّض.
وال تقل لـنفـسك هـناك فـرصة ثـانـية فـقد ال

تأتي الفرصة الثانية مرة أخرى

عـــلـــيه صـــاحب احملل نـــوعـــ من بـــنــادق
الــصــيـــد االولى بــفـــوهــة واحــدة ( طـــلــقــة
( واحــدة) والـثــانــيـة بــفــوهـتــ ( طــلـقــتـ
واختـار االبن النوع الثـاني اي بندقية ذات
فـوهــتــ و تــوجه بــالــســؤال الى صــاحب
احملل عن رأيه الـصـريح فـيـمـا اخـتار كـونه
ـهـنة? ـارسة  فـي هذه ا صاحب خـبـرة و 

فاجابه :
بـصـراحـة لـو كنـت مكـانك الخـتـرت بـنـدقـية

شـاب عـنـده هــوايـة الـصـيـد كــمـا لـآلخـرين
هـــوايــات أخـــرى كــلـــعــبـــة كــرة الـــقــدم  أو
ـطالـعـة ومـا شابه ذلك وفي الشـطـرجن أو ا
يــوم من األيــام طــلب الــشــاب مـن والـده ان
يـشـتري له بـنـدقيـة لـصيـد الـطيـور  فوافق
الـوالــد عـلى هـذا الـطـلب و اصـطـحب االبن
ـديـنـة لـيـشـتـري له بـنـدقيـة من الى سـوق ا
محل بـيع بـنـادق يـديره شـخص مـتـقدم في
السـن خبرته واسعة في هذا اجملال. عرض
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عــلى امــال الــنـتــيــجــة الن الــفـريق
سـيـدخـلـون في مـعـنويـات مـرتـفـعة
بـعــد فـرض الـتــعـادل عــلى الـوسط
ذهـــابــــا امـــام واســـتــــغالل حـــالـــة
االرتــبــاك لــلــجـــويــة بــعــدخــســارة
الــديــوانــيــة والـفــوز عــلى الــطالب
ــاضي بـدون والــتـعــادل االثــنــ ا
اهــــداف من االمــــانـــة مــــا اربك من
ـنافسة حسـابات حكيـم شاكر في ا
عـلى الـوصـافـة وقـد تـتـعـقـد االمور
اكـــثـــر في مـــواجـــهـــة الـــكـــهـــربــاء
وسـيكـون امام مـهمـة اخرى عـندما
ـتـصـدر ــقـبل ا سـيـواجه االثـنـ ا

الشرطة ما يجعل التحدي اكبر.
W½U ô«Ë “Ë—u½

ويــلـتــقي نــوروز واالمــانــة الــلـذين
ـطـلـوبة بـعـدما ـران في احلـالة ا
ضيف للموقع احلادي عشر تقدم ا
ويـــامل مــواصـــلــة االســتـــفــادة من
مــــبــــاريــــات االرض الــــتـي وقــــفت
ـرحلـة احلالـية جـميـعـها مـعه في ا
فيما يريد االخـر مو اصلة االبتعاد
عن مو اقع اخلطر بعد اكثر للدفاع
عن الــبــقـــاء مــدعــومــا بـــالــنــتــائج
ــطــلــوبــة وآخــرهــا الــتــعــادل مع ا
اجلوية وسيدخل في حالة معنوية
مــرتـفــعـة وفي اجلــاهــزيـة اليــقـاف
مـسـلــسل نـتــائج افـضـل الـوافـدين

للدوري .
WŽUMB «Ë »öD «

 ويـــامل جـــمـــهـــور الـــطالب في ان
يـــتـــمــــكن فـــريـــقــــهم من الـــدخـــول
بصفـوف متكـاملة اليقـاف تداعيات
الــــنــــتــــائج والــــهــــزائم في االدوار
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ويــلـتـقي اربـيل فـي مـلـعـبه وبـدون
جـــمــهـــور مع ضـــيــفه الـــوسط في
اخــتــبــار مـــهم عــلى الــطــرفــ في
مـواجــهـة سـتـكــون مـخـتــلـفـة امـام
رغـبـة الـضـيــوف في تـأكـيـد الـفـوز
ـــواقع االول والـــتــــقـــدم مـــؤقــــتـــا 
الـــطالب والـــتـــاخـــر من حتـــقــيـــقه
ـــاضي بــعــدمــا فــرض االســبــوع ا
الكهربـاء التعادل فـيما يامل اربيل
في ان يـخـسـر الـكـهـربـاء لـلـثار من
الـوسط مـن أجل الــعـودة لــلــمـوقع

jHM « wÐd¹œ . التاسع
ـثــابـر الــنــفط لــلـتــقـدم ويــتــطـلـع ا
لالمام عندما يـحل ضيفا على نفط
الــبــصـرة فـي مـعــقــله والــعــمل مـا
بــوســعه حلــصــد الــنــقــاط الــثالث
ــقــدوره ويــبــدو فـي افــضــلــيــة و
ـباراة الـتي تأتي العـودة بفـوائد ا
فـي افــضـل اوقـــات الـــفــريـق بـــعــد
حتـقـيـقه ثالث نـتـائج مـهـمـة فـيـمـا
ــــر اصــــحــــاب االرض بــــفــــتــــرة
ــتـ انــحـســار شـديــدة بـعــد هـز
وتــراجع في الــتــرتــيب وســيــكـون
امام مهمة خطرة لكنه يامل تفادي

االمور.
WFL'«  U¹—U³

ومـازال الـكـهـربــاء يـقـدم مـبـاريـاته
بــــــشـــــــكـل واضح داخـل وخــــــارج
الـــعـــاصـــمـــة وعـــدل من تـــرتـــيـــبه
وســيــكــون امــام حتـد كــبــيــر عــنـد
مـــواجــهــة اجلــويـــة غــد اجلــمــعــة
واخليارات للؤي صالح الذي يريد
من التشكيل ان يـقف عقبه والبقاء

زاخـــو في اخـــر مــبـــاراتـــ بــست
نـقــاط عـنــدمـا تــغـلب عــلى الـغـر
اربـــيـل وفي مــــلـــعــــبه عــــلى نــــفط
قـعد الـنـجف ما الـبـصرة ويـطمـح 
يـجعـله مـن يحـديـد الـنـتـيـجـة عـبر
الـلعـب بشـعـار الفـوز في ظل حـالة

االستقرار التي عليها.

قـبل ان تـزداد معـانـاته الـهجـومـية
مـا اثـر بـالـسـلب عـلى نـتـائـجـة في
دة االخـيـرة وفي موقع مـهدد من ا
الــنـــفـط لــكـن الالعـــبـــ يـــؤكــدون
الـرغبة بـالفـوز عبـر التركـيز كـثيرا
ـصـاحلـة االنصـار وجتـاوز خـيـبة
األمل فـي وقت ظـــهـــرت ســـيـــطـــرة

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

لم تـكن االمـور سهـلـة امـام الزوراء
اخلـامس عنـدمـا يواجه في مـلـعبه
زاخـــو الـــثــامـن الــيـــوم اخلـــمــيس
ـمــتـاز ضــمن مــبـاريــات الـدور31ا
ــاضي بــعـــد تــعـــثــره االســـبـــوع ا
بالتعادل السلبي مع الكرخ وتاثره
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ـنتخب العراقـي لكرة السلة حتت 16 سنة من حتـقيق الفوز على نـظيره السوري بـنتيجة -53 تمكن ا
34 نقطة في افتتاح بطولة غرب اسيا لكرة السلة اجلارية احداثها في العاصمة االردنية عمان.

نتخب وقال رئيس االحتاد العراقي لكرة السلة رئيس الوفد حس العميدي في تصريح صحفي إن ا
ستوى احلقيقي للسلة العراقية. قدم مستوى جيد كما قدم الالعبون اداء رجولياً عكسوا من خالله ا
ـواهب واخلامات ـتلك من ا وعـدّ ان هذا اجلـيل سيـكون رافداً حـقيـقيـاً للسـلة الـعراقـية السيـما أنه 
ـنتـخب سيـواجه نظـيره الـلبـناني ضمن سـتقـبل واعد. واشـار العـميدي الى ان ا اجلـيدة الـتي تبشـر 

نافسات يوم غد في الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد. نفس ا
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نتخب الوطني لكرة الصاالت ا

سـامي بـحت نــد كـر  نـزار اشـرف  رافـد ســالم  خـلف كـر 
صفيان رياض مزهـر  نبـيل زكي  سعـد حافظ  عبد االميـر ناجي
كـوكـبـة المـعـة من االكـادمـيـ والفـنـيـ اسـتـقـطـبـتهم عـبد الـغـني 
مـتاز العـراقيـة الـرياضـيـة في حتلـيل مـباريـات الدوري الـعـراقي ا
ــبـاشـر من مالعب ــبـهـر في الــنـقل ا لـكـرة الــقـدم بـعــد الـنـجـاح ا
البصرة والعمـارة والنجف وبغداد وسامـراء وبغداد مرورا باربيل

والسليمانية ودهوك وزاخو .
ومن االسماء الـتي يجب ان اقف عـندها الـكاب خـلف كر الذي
ـتـمـيـزة في قـنـاة دبي الـريـاضيـة مـن خالل اخـتـيار نـقل جتـربـته ا

باراة والتحليل عليها. صورة عبر دقائق ا اللقطات ا
ساعدة ويحسب خللف انه الوحـيد الذي استـخدم هذه الطريـقة 
همة انت احلكم الذي يستضيف الفني في القناة ومن البرامـج ا
مالكـات حتـكيـمـيـة دولـيـة مـعـروفة لـتـشـخـيص احلـاالت االيـجـابـية
والــســلــبــيــة واالخــطــاء ان وجــدت وضــرورة الــوقــوف مع احلــكم
الـعـراقي الــذي يـتـعــرف لـهـجــمـات شـرســة وغـيـر مــبـررة من قـبل
الكـات الــتـدربـيــة واالداريـة والالعـبــ في ظـاهــرة غـيـر مــألـوفـة ا

سابقا في مالعبنا.
ـشـاهـدة االخـطـاء ان واجـد ان الـبـرنـامج عــون حـقـيـقي لـلـحــكـام 
وجدت وتصحيحهـا وثقافة قانونيـة حتكيمية مهـمة جلماهير الكرة
درب وياحبذا لو تـبادر ادارة القناة الى اناطة مهمة ولالعب وا
تقـد البـرنامج الحـد حكـام الدولـي كـما كـان معمـول به سـابقا
ولالنصاف واالمانـة الصحـفية ان القـناة جنحت في نـقل مباريات
باشر من جميع الدوري العراقي لكرة القدم والذهاب الى النقل ا
مدن الـعـراق لنـقل دوري كـرة الـطائـرة والـسـلة والـيـد لتـخـرج هذه
غلـقة وعـدم وجود جـماهيـرية لـها الى عالم االلعاب من الـقاعـات ا
ـتــابـعـة الـكـبــيـرة من قـبل اجلـمـاهــيـر ورغم ان الـقـنـاة الـشـهـرة وا
اليوجـد لـهـا مـنـافس من قـبل القـنـوات الـعـراقـية لـعـدم وجـود قـناة
تخـصـصـيـة اال ان االدارة الـشـابـة خـططت
الى ابعد من ذلك لتكـون منافسا حـقيقيا
ــرة لـلـقــنـوات اخلــلـيـجــيـة لــتـجـد هـذه ا
لنفسـها متـنافسـ وتكون امـام مهمات

اصعب.

احـرزت بــنـغالديش الـوسـام الـنـحـاسي
فــيـمـا ســتـقـام مــبـاراة اخلـتــام يـوم غـد
االربـعـاء وفي منـافـسات فـردي الـرجال
سافة 50 مترا ركب  لـفعالية الـقوس ا

احرزت الهند الوسام النحاسي .
هـذا وحضر مـنافسـات اليوم الرابع من
الـبـطـولـة الـقـاريـة هـيـرده رؤوف عـضـو
ـبــيـة ــكــتب الـتــنــفـيــذي لــلـجــنــة االو ا
الـوطـنـية الـعـراقـية والـكـوري اجلـنوبي
تـــومـــاس هــــان نـــائب رئـــيس االحتـــاد
الـدولي لـلـعـبـة والسـويـسـري تـوم ديلن
االمــ الــعــام لالحتــاد الـدولي لــلــعــبـة
والـبـنـغالـي جابـول غـازي الـنائب االول
لـــرئــيس االحتـــاد االســيـــوي وعــدد من
ــثــلي االحتــادات الــعــربــيـة رؤســاء و

والقارية.
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متاز Í—Ëœ∫ احدى مواجهات فريق الزوراء بالدوري ا

الثالثة االخيرة والسعي الستعادة
الـتوازن امـام مهـمة مـتوازنـة التي
قـد تـقـيح جـراحـهم اذا مـا خـسروا
الــوصـــافــة حتت تــهـــديــد الــوسط
بــفــارق نـقــطــة عــنــدمــا يــســتـقــبل
تـعثـر كثـيرا في الـصنـاعة االخـر ا
وقع اخلامس عـشر وبات يواجه ا
مــشـكــلـة الــبــقـاء ويــدرك صـعــوبـة
الـلـقاء لـكـنه يريـد حتـقيق الـتـحول

حتت انظار جمهور الطالب.
wKO¼Q² «  UIÐU

وأســفــرت مــبــاربــات اجلــولـة
األولى لـفـرق الـدرجة الـثـانـية
مـن الـدور الـتــأهـيــلي لـدوري
الـــدرجــة االولى الـــتي جــرت
امـس االول عـن تــــــــــغــــــــــلب
احلــويـجــة من كـركــوك عـلى
الــــصـــوفـــيـــة من الـــرمـــادي
بــــــثالثــــــة اهـــــداف دون رد
وبنـفس النـتيـجة فـاز اجلو
الن من الـــــــرمــــــادي عـــــــلى
اخلضر من السماوة وحقق
االتـصــاالت اخلـطـوة االولى
بـالــفـوز عـلى ســكـر مــيـسـان
بــهــدف فــيــمــا انــتــهى لــقــاء
الـصـويـرة ومـصـافي الـوسط
بـــالـــتـــعـــادل من دون اهـــداف
سابقات السبت وحددت جلنة ا
ــقــبل مــوعــدا إلجــراء مــبــاريــات ا
رحـلة األولى اجلولـة الثـانيـة من ا
ؤهـلـة االولى حيث يـتأهل اربـعة ا
فرق من ثمانية تتوارى فيما بينها

ذهابا وايابا.
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احـرز منـتخب العـراق بالقـوس والسهم
سـافة ـركب  لـلنـسـاء لفـعالـية الـقوس ا
ركز الرابع في بطولة 50 مـترا فرقي ا
اســيــا الـتي تــتــواصل فـعــالــيـاتــهـا في
ـشاركـة سبـعة مـحـافظـة السـلـيمـانيـة 
ـنـتـخب النـسـوي الذي عـشـر مـنتـخـبا.ا
تـألف مـن الالعـبـات رنـد سـعـد وفـاطـمة
سـعد ونبراس حميـد خسر امام نظيره
مـنـتـخب بـنـغالديش في مـبـاراة حتـديد
ـركزين الثالث والـرابع وبالتالي ذهب ا
الــــوســـام الـــنــــحـــاسـي الى مـــنــــتـــخب
بـنـغالديش ,وفـي مبـاراة اخلـتـام والتي
جـمـعت مـنـتخـبي الـهـند واوزبـكـسـتان
تـفوق منتخب الهند على منافسه وتوج
بـالـوسـام الـذهبي وحـصل اوزبـكـسـتان
عــلى الـفـضـة.وقــال نـائب رئـيس احتـاد
الـقوس والسهم السيد محمد فياض ان
الــعــراق اضــاع فــرصـة ســهــلــة لــلــفـوز
بـالوسـام النـحاسي فـلوال اخلـطأ الـفني
الــذي ارتــكب من قـبـل احـدى الالعــبـات
ــنــتـخب لــكــان الـنــحــاس من نـصــيب ا

النسوي.
ركـز الرابع عـلى مـستوى واضـاف ان ا
قـارة اســيـا يـعـد اجنـازا مـهـمـا نـتـيـجـة
مــشـــاركــة ابــطــال الــعـــالم والــقــارة في
مــنــافــسـات الــبــطــولــة الــتي تــتـواصل

فعالياتها في محافظة السليمانية.
وفـي منـافـسـات الـزوجي اخملـتلـط حقق
ـؤلـف من اســحـاق مــنــتــخب الــعــراق ا
ركز الرابع في ابـراهيم وفاطـمة سعـد ا
ـسـافـة ٥٠ ـركـب  مــنـافـســات الـقـوس ا
مـتـرا عـقب خـسـارته في مـبـاراة حتـديد
ـركـزين الـثـالث والرابع امـام مـنـافسه ا
الـبنغالي الذي حـقق الوسام النحاسي
وفـي مـبــاراة الــتــتــويج بــالـذهـب احـرز
ـركز االول والـوسام ـنتـخب الهـندي ا ا
الــذهـــبي عــقب تـــفــوقه عــلـى مــنــتــخب
كـازاخـسـتـان الـذي حـصل عـلى الـوسام

الفضي.
الـالعب اسـحـاق ابــراهـيم بــرر خـسـارة

ـــنــافس الـــوســام الـــنــحـــاسي بـــقــوة ا
الـبنغالي الذي يعد من افضل منتخبات
قــارة اســيــا وايــضـا الــعــالم فــضال عن
الـريـاح الـعـالـيـة الـتي اثـرت سـلـبا عـلى
نــتـائــجه مع زمـيــلـته فــاطـمــة سـعـد في

اللقاء.
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وفي مـنـافـسـات فـرقي الـرجال لـفـعـالـية
ـسـافة 50 مـتـرا تـوج ـركـب  الـقـوس ا
مـنـتـخب الـهـند بـالـوسـام الـذهـبي عقب
تــفــوقـه عــلى مــنــتــخب بــنــغالديش في
ـباراة الـنهـائيـة بيـنمـا احرز مـنتخب ا
كــازاخـســتـان الـوســام الـنـحــاسي عـلى
ركز حـساب مـنتـخب الكـويت صاحـب ا
الــرابع.وفي مــنـافــسـات فــردي الـنــسـاء
سـافة ٥٠ مترا ركب  لـفعالـية القـوس ا
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قـاعـة األعـظـمــيـة. مُـنـوهـا إلى: إن
اجلــهـــاز الــفــني قـــررَ أن يــخــضع
هــــؤالء الالعـــبــــون إلى وحـــدتـــ
تـدريبـيـت من أجل الـوقـوفِ على
مــسـتــويـاتــهم احلـقــيـقــيّـة بــشـكلٍ

أفضل.
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وأشــــارَ عــــبــــد احلـــســــ إلى: إن
احتاد الـكرة مهـتم جداً في عمـليةِ
ُـنــتـخب الــوطـني لــكـرةِ تــطـويــر ا
الـــــصــــــاالت وعُـــــضـــــو االحتـــــاد
العراقي لـكرة القدم مُـشرف جلنة
كـرة الـصـاالت والـشاطـئـيّـة يـحيى
زغير وجهَ بـتوفيرِ كل مـا يحتاجه
اجلـــهــازُ الـــفـــني من أجـل إجنــاحِ
البـرنامج الـتدريـبي للـمدرب ناظم
الــشـريـعـة الــذي يـطـمحُ من خالله
ُستويات احلقيقيةِ للتعرفِ على ا

لـالعـبـ اجلـدد الـذين سـيـضـمـهم
من قـبـله.واخـتـتمَ حـديـثه بـالـقول:
بـعـد هـذا التـجـمـع سـيتـمُ اخـتـيار
25 العـــبـــاً من ضـــمـــنـــهم العـــبـــو
ــــــشـــــاركــــــون في ـــــنــــــتــــــخب ا ا

التصفياتِ اآلسيوية. 
مـشيـراً إلى إقامـة معـسكـرٍ داخلي
آخـر في الـعـاصـمـةِ بـغـداد لـلـفـترة
من 17 ولـــغـــايــة 22 مـن الــشـــهــر
احلــــالـي يــــغــــادرُ بـــــعــــدهــــا إلى
مــحـافــظــةِ الـبــصـرة لــلــدخـول في
مــعـــســكـــر ثــانٍ يـــســتـــمــر من 25
ولغـاية 28/5/2022 قـبل أن يـشدّ
الـــرحــــال إلى دولـــةِ الــــكـــويت في
التاسع والعشـرين من هذا الشهر
لـلـمـشـاركةِ فـي بطـولـةِ غـرب آسـيا
التي تنطلقُ منافساتها في الرابع

ُقبل. من شهر حزيران ا

ُـدرب اإليـراني نـاظم الـشـريـعـة ا
وجّه الدعوة لــ 42العباً لاللتحاقِ
ُقـرر إقامته ـعسـكر الـتدريـبي ا با
بـــبــغـــداد في إطـــارِ اســتـــعــداداته

لــــبــــطــــولــــةِ غــــرب آســــيــــا الــــتي
حتتـضـنهـا الكـويت في الرابع من

ُقبل. شهر حزيران ا
: إن اجلهاز وأضافَ عـبد احلسـ
الـــفـــني لـــلـــمــنـــتـــخبِ حـــدّدَ امس
االربـعاء مـوعداً لـدخولِ مـنتـخبـنا
الـوطـني لـكـرةِ الصـاالت مـعـسـكراً
تـدريـبـيـاً يـستـمـر لـغـاية الـ 14من
الــشـهــر نــفـسـه الخـتــيــارِ األفـضل
نتخب. بُغية ضمه إلى صفوفِ ا
عسكر القصير : إن هذا ا وأوضحَ
يـتضـمنُ انـخراطَ الـالعبـ اجلدد
فقط الذين  اختـيارهم من أنديةِ
ـمتـاز لكـرةِ الصاالت من الدوري ا
دون مـــشــــاركـــةِ الالعـــبـــ الـــذين

شاركوا في التصفياتِ األخيرة.
: إن يـــوم غـــدٍ األربـــعـــاء مـــبـــيــــنـــاً
سـيشـهد أولَ وحـدة تدريـبيّـة على
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أكــدَ رئــيس جلــنــة كــرةِ الــصـاالت
والـشـاطـئـيّـة في االحتـادِ الـعراقيّ
: إن لكرةِ الـقدم علي عـبد احلس

∫W —UA

احدى
نتخبات ا

شاركة في ا
السليمانية

للقوس والسهم

ايوب اديشو
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—UB?½√ انـتـقل الى رحمـة الـله احلـكم الكـروي الـشاب
??d وذلـك بــعـــد مـــرض عـــضـــال الم به. c?? « 5?? ??Š

وسـيـقـام مـجـلس الـعـزاء عـلى روحه الـطـاهـرة مـسـاء
ــدة يـوم واحـد في جـامـع الـتـوحـيـد الـيــوم اخلـمـيس 
الــكــائن في مــديـنــة احلــريـة  – شــارع الــصــحـة من

الساعة 6 – 2 .
ÊuFł«— tO « U½«Ë tK  U½«
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قام حس االعظمي طرب الريفي جعفوري محمد الفنية ويبدو في الصورة الوسط مع قار ا dO…∫ لقطات من مسيرة ا

ـصـري ــمـثـل ا ـو - وكــاالت - فـاز ا { مـا
ــثل في ــدوح بـجــائــزة افــضل  مــحــمــد 
ـو لـلسـيـنـمـا الـعـربيـة وذلك عن مـهـرجـان مـا
دوره في فـيلـم (أبو صـدام) وكـان الفـيـلم قد
ــهـرجـان ـســابـقــة الـدولــيـة   عــرضه في ا
الــــقـــاهـــرة الـــســـيـــنـــمــــائي في دورته الـ43
ــدوح خالله عــلى جـائــزة أفـضل وحـصل 
ــــثل عن دوره فــــيه.وتــــدور أحــــداث (أبـــو
صـدام) حـول سـائق شــاحـنـات يـحـمل إسم
أبو صدام ويحصل أخيرا بعد انقطاعه عن
العـمل لـسـنوات عـلى مـهـمة نـقل عـلى طريق
السـاحل الـشمـالي ويـقـرر أن ينـجز مـهـمته
عـلـى أكـمل وجه كـمــا يـلـيق بــسـمـعــته لـكـنه
يــتـعــرض إلى مـوقف صــغـيــر عـلى الــطـريق

فتخرج األمور عن سيطرته.

—uBÐ w —“Ë√
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ÍbO³F « 5 Š wKŽ ÂUŠœ

wKz«u « wIð VKGð

الكـاتب الـعـراقي صدر له كـتـاب بعـنـوان(بغـداد الـقرن
دينة التاريـخية)وهوكتاب حتليلي احلادي والـعشرين ا
مـصور لـبـغـداد مـنذ نـشـأتـهـا عام  762م ولـغـايـة ما

وصلت اليه اليوم.

w d² « bL×

œ«bŠ U½U¹œ

ـطـربـة اللـبـنـانـيـة شاركت مـتـابـعـيـها مـجـمـوعـة صور ا
ــيــزة لــهــا وثــقـت من خاللــهــا زيـــارتــهــا لــلــفــلــبــ

لالستمتاع بعطلتها الصيفية على شاطيء البحر.

Ê«œb×¹ ÍdG √Ë “dO³Ý

ULN U “ bŽu
œ«uł vM¦  ≠ œ«bGÐ

نــظـــمت شــعــبــة الــعالقــات الــعــامــة
واإلعـالم لــدائــرة الـــفــنــون الـــعــامــة
احــتـــفــاالً تـــوديــعـــيــاً لـــلــمـــوظــفــ
ـــتـــقــاعـــدين في الـــدائــرة االثـــنــ ا

لـــهم االســـتـــمـــرار بــــالـــتـــواصل مع
ـلكوه ا  ـنجزهم الـفني  دائرتهم 
من خــــبــــرة. وقــــدمت الــــشــــهــــادات
الـتـقــديـريــة لـلــمـتـقــاعـدين تــثـمــيـنـاً
جلهودهم وتـوديعاً للـحياة الـوظيفة
واسـتـقـبـالـهم حلـيـاة الـهـدوء ووفرة
ــداخـــلــة الـــوقت.وفـــتـــحت أبـــواب ا
للحضور قدم فيها الفنان سعد نعمة
كلمة استذكر فيها تاريخه الوظيفي
كـما شـارك الـفـنان طـه وهيب بـكـلـمة
عــبـر فــيـهــا عن مـدى عــمق امـتــنـانه
واحـترامه لـهـذه الـقامـات الـوظيـفـية

احملتفى بها.
وأكـــدت مــديــرة الـــعالقــات الـــعــامــة
واإلعالم للـدائرة إنعـام العـطيوي إن
(صاحـــــب الـقـلم والريـشة واحلـرفة
ال يـــــتوقف ابـداعه بـالـتـزام وظـيفي
بل يــبــدع بــعــد حتــرره من الــروتـ

قيد). ا

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - الـــنــجـــمــة
ـيـة بــريـتـني ســبـيـرز وحـبـيــبـهـا سـام الـعــا
أصغري ?على بعـد خطوة واحـدة من السير
ــر الــزفـــاف.اذ أعــلن خــبــيــر الــلــيــاقــة في 
ـثل والـبـالغ من الـبـدنـية الـذي حتـول إلى 
ـا  عــبــر وســائل الــتـواصل الــعــمـر 28 عــامً

االجـتـمـاعـي انه وحـبـيـبــته قـد حـددا مـوعـدًا
لـــــلــــــزفـــــاف. كـــــتـب عـــــلى صـــــورة مـن وقت

خطوبتهما ألول مرة في أيلول 2021: 
(لــقــد كــانت حــيــاتــنــا قــصــة خــيــالــيـة
حقـيقـيـة) ثم أضاف أصـغري  (كـما

 تعـيـ تاريخ الـيـوم الكـبـير!)
قـــــبـل اإلشـــــارة إلى أن
الـــــــتـــــــاريـخ احملــــــدد
سيـبقى سـراً  فكتب
 (لـــكـن لن يــــعـــرف
أحــد حـتـى الــيـوم
الــــــــتـــــــــالـي) ولم
تكـــشف سـبيرز

 40 عـــــامـــــا 
عــــــــــــــــــــــن أي
تـــــفــــاصـــــيل
أخـــــــــــــــــرى
بـنــفــســهـا.

ال تـهـمـل الـشـريك  فى الـوقت الـذى يـحـتـاج فـيه مـنك
بعض الدعم النفسى.

qL(«

احــتــفـظ بــالــعالقــات الــتى تــبث الــطــاقــة اإليــجــابــيــة
يوم السعد االحد. حولك

Ê«eO*«

واجب عــلــيك الـقــيـام بـه مـهــمـا كــنت مُــتـعــبًـا أو غــيـر
مستعد له.رقم احلظ .9

—u¦ «

ـا تـستـشـيرهم  ال تهـمل عالقـتك بـأفراد عـائـلتـك فر
فى اتخاذ قرارات مهمة .

»dIF «

مـشـكــلـة فـى األفق تـتــعـلق بــأمـور يــجب أن تــنـهــيـهـا
كن. بأسرع وقت 

¡«“u'«

يعتبـر التشاؤم أبرز عيـوبك.كما تتصف بـالرومانسية
الشديدة يوم السعد االربعاء.

”uI «

ـسؤولية جتـاه نفسك فى أقرب وقت عليك الـشعور با
كن للتغلب على أوجاعك.

ÊUÞd «

ال تــســتـــهــ بـــذكــاء اآلخــريـن  والبــد أن حتــذر من
اآلخرين الذين يشعرون بالغيرة منك.

Íb'«

هنية والعائلية البد أن تضع خطـة مستقبلية حلياتك ا
والشخصية.

bÝô«

الـوحـدة قـاتـلـة لـذا عـلـيك أن تـتـخـلص مـنـهـا حـتى ال
تصاب باالكتئاب بعد فترة منها.

Ë«b «

ـا حــلـمت ــسـاء تــتـلــقى أخـبــارًا سـعــيـدة طــا  عــنـد ا
باستقبالها لوقت طويل.

¡«—cF «

عـلـيـك أن تـذهب إلى طــبـيب الــعـيــون فـهى مـن أكـثـر
األعضاء حساسية لذا ال تهمله.

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

ـنـتج الــسـعـودي أعــلـنت مـؤســسـة مـهـرجــان الـبـحـر ا
ـنــصب الـرئـيس األحــمـر الــسـيـنــمـائي عن اخــتـيـاره  
ــهـرجــان  والـذي تــقـام دورته ــؤســسـة ا الـتــنـفــيـذي 

قبل في جدة. الثانية من 1 إلى 10 كانون االول ا

التـدريسي في كلـية االداب بجـامعة كـركروك تلـقى تهاني
زمالئه لـصدور امر جامعي بترقـيته الى مرتبة استاذ في

اختصاص اعالم - صحافة اذاعية وتلفزيونية.

الـشـاعـر االردنـي عـضـو اجلـمـعـيـة الــدولـيـة لـلـشـعـراء
العـرب في اسطنـبول نعته وزارة الـثقافة االردنـية بعد

وت  إثر مرض عضال. ان غيبه ا

ـي الـعـراقي تــضـيـفه غــدا اجلـمـعــة اجملـمـوعـة االكـاد
الـبغـداديـة للـتنـميـة اجملـتمـعيـة بجـلسـة بـحثـية تـقام في
ـركــز الـثــقـافي الــبـغــدادي بـعــنـوان (ســوق دانـيـال.. ا

ذكريات البغدادي في الشراء والتسوق) .

»UD(« œ«uł

الشـاعر الـعراقي صدرت مـجمـوعته الـشعريـة الكـاملة
ضـمن مـنـشـورات االحتـاد العـام لـالدبـاء والكـتـاب في
ـنشورة بـدءاً من سالما ايها الـعراق وتضم  دواوينه ا
راثي ديـوان ا الى مـجمـوعته مـا قبـل االخيرة الفـقراء 

الكبيرة.

مر اوزرلي

الــعــنــقـاء الــذهــبــيـة الــدولــيـة و دار
القصة العراقية و اجلمعية العراقية
لــــــلـــــــتـــــــســـــــامح
والــالعــــــــــــــــــــنــف
ومهرجان الهّرُبان
الـــــســــيــــنــــمــــائي
الـدولي و مــؤتـمـر
الــقِــمـــة الــثــقــافي
ان الـعـربي  و بـر
الـطفـل العـراقي و
ـــثـــقـــفــ نـــادي ا
الـــعــــرب ) حـــظـــر
جــوائـزهــا عن كل
الشخـصيات التي
تـطـبع مع الـكـيـان
الصهـيوني .وقال

ÍdÐU'« ÊËbFÝ  ≠ ÊU O

قررت األمانة العامة لكل من  (جائزة
أم عـام جوائز اجملـموعـة الثقـافية
أعـاله األديب مــــحــــمــــد رشــــيــــد لـ (
الــــزمــــان ) أمس ان ( كـل اجلــــوائـــز
بـجــمـيع فـروعـهـا واخــتـصـاصـاتـهـا
الـــتـي مــــنــــحت مــــنــــذ عـــام  1999
ـبـدعـة  ـتـمـيـزة وا لـلـشـخــصـيـات ا
سيتم سحبهـا فوراً من أي شخصية
تؤمن وتنادي بـالتطبـيع الصهيوني
 وذلك ضـمـن قـانـون اجلــائـزة الـذي
نـص ( تـــــســــحـب اجلــــائـــــزة من أي
ها  تثبت شخصيـة مبدعة  تكـر
لـــنــا أنـــهــا أســتـــخــدمت الـــعــنف أو
أمتهنت حقـوق اإلنسان).وأكد رشيد
 أن (هذا الـقرار الـذي أتـخذنـاه ليس
له عالقــــة أو إرتــــبـــاط بــــأي جــــهـــة
ســيـاسـيــة أو حـكــومـيـة أو ديــنـيـة 

ولــكـنه مــرتــبط روحـيــاً وصـمــيـمــيـاً
باد وقـيم حقوق اإلنـسان  التي
تربـينـا علـيهـا واتخـذناهـا هدفـاً لنا
في احلــيــاة االجــتــمــاعــيــة  الــتي
تــمـنــعـنــا الـتــعـامل مع أي جــهـة
مـحتـلـة  سـواء كـانت إسـرائيل

أو امـــريــكـــا أو بــريــطـــانــيــا 
تــــضـــــامـــــنــــاً مـع الــــشـــــعب
الـفلـسـطـينـي الذبـيح  وبـقـية
ـضطـهدة) مـشيراً الشـعوب ا

أن (اجلـوائز الـتي مـنـحت في مـجال
التسـامح والسالم واإلبداع والـتميز
وغيرهـا  كانت مشـروطة بالـسلوك
ــتـــحــضـــر واإلبــداع اإلنـــســانـي ا
بـــعــيــداً عن الـــظــلم والـــتــعــصب
والعنف واحلروب واالحتالل) .
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(أن صـوت جـعـفوري مـحـمـد من األصوات
تـلكه مـن إحسـاس ونبرات ـا  الـنادرة  
فـيـهـا أصـالـة الـريف وحـرمـانه وتـعـشقه 
لـذا يـبقى بـالذاكـرة مع األصوات الـشجـية
كـداخل حسن وزهور حس ووغيرهم من
ــبـدعـ في غـنـائــنـا الـريـفي األصـيل )  ا

هـذا ماوصفه الباحث سمير معله  نعم ..
ـتـد ـتــلئ بـالـشــجن واحلـنــ  صــوت 
بـأصـالـته مع امـتداد الـفـرات  من ضـفافه
ارتـوى فـكانت نـبرات صـوته حتمل عـطره
شخاب تـتدفق بأمـواجه وعبق بساتـ (ا
) تـلك الـبيـئة الـريفـية الـساحـرة بجـمالـها
وطــيــبـة عــنـبــرهــا  عـاش احلــيـاة وواقع

طــفـولــته وذكـريـاتـه اجلـمـيــلـة فــيـهـا  أنه
ـتفرد ـطرب الـريفي جعـفوري مـحمد .. ا ا
بـأسلوبه وطوره اخلاص به  والذي ميزه

عن غيره من أبناء جيله .
عــشـق الــغــنــاء وهــام به حــد الــشــغف من
خـالل سماعه إلى االسطـوانات التي كانت
تـابـعة مـشـتهـرة آنـذاك  بعـدهـا استـمـر 
األغــاني الـتي يــؤديـهـا من ســبـقه في هـذا
ــضــمـار حــتى الــعـام 1960 بــدأ شــوطه ا
ـشـخـاب ) الــغـنـائي في أجـواء مـديــنـته (ا
الـتي نـشـأ وترعـرع في ربـوعهـا اخلـضراء
الـتي تفيض باألحـاسيس الطيبـة لطفولته

وذكرياته . 
وجـعـفوري مـطـرب شغـوف في الـبحث عن
ـــعــبــرة ـــفــردة ا اجلـــديــد في الـــشــعــر وا
ـتـلـقي بـدون ـألــوفـة الـتي يـسـتـقـبــلـهـا ا ا
ـعـانـي كـمـا عــنـد بـعض الــشـعـراء شــرح ا
الـذين تـعـامل مـعـهم في مـشـواره الـغـنائي
ـوسـوي أول من بدأ أمـثـال: عـبـد الـرزاق ا
مـعه وأدى الـكـثـيـر مـن أبـوذيـات الـشـعراء
مال جــبــار الــشـيخ ســعــد وجـعــفــر احلـاج
عـــزوز وعـــبــد احلـــســـ ابـــو شــبـع  أمــا
بـالنـسـبة ألحلـانه فقـال عنـها في لـقائي به
عام 2001ببغداد (لم أتعامل مع أي ملحن
في بـدايتي فأغلـب أغانيي أحلنـها بنفسي
).وفــعال هــذا مـا ظــهـر جــلــيـا في أشــرطـة
الــكـاســيت الـتي  تــسـجــيـلــهـا مــنـذ بـدأ
مــشـواره الــغــنـائي حــتى ان تــرك الـغــنـاء

لظروفه اخلاصة به  . 

يـتمـنى حتقيـقه فأنه لـديه محبـ وعشاق
الــكل راضــون عـلــيه  فــكــان بـحق فــنــانـا
شـعبيا يحب اخلـير للجمـيع ويكره الكذب
وكـــذلك والـــنــــفـــاق واألصـــوات الـــشـــاذة 
ســـألـــته في حـــيـــنـــهـــا  هل انت راض عن
األصـوات الــتي تـؤدي األغـنـيـة الـريـفـيـة ?
ــسـتـوى الـغـنـاء أجــابـني : "كال .. لـيس 
الـريـفي األصـيـل اشـعـر هـنـاك ضـعـفـا بأال
ـاذا داء والــنص والــلــحن " فــقــلت لـه و
تــدعــوهم ? قــال : ادعـوهم الــتــأني وأقـول
لـهم أن الصعود  الـسريع نتيـجته الهبوط

السريع في الهاوية ..!
ــطـرب الــريــفي  جــعــفـوري  هــكــذا كــان ا
مـحـمـد فـحـسب ظـني كـان  يـريـد ان يـقول
لـهم : أن  يـخـطـوا  عـلى خـطى الـكـبار من
ــيـدان وان يــتــصــفـوا ســبــقــهم في هــذا ا
طـرب الـناجح وهي أهـمـها ـواصـفـات ا
اإلحــســاس والـشــعـور عــنــدمـا يــغـني
وكـذلك تـصـرفه بـاألداء واخـتـيارهم
ـــفــردات الـــنص والــلـــحن الــذي

يــتالئم مع قـدراتــهم األدائـيـة 
وهــذا فـعال لـم يـتـحــقق حـتى
هـذه اللحظـة عند البعض من

(مطربو الفضائيات).
ويـبقى الذكر الطـيب للمطرب
ـا الــشــعـبـي ( جـعــفــوري ) 
قـدمه من غناء ريفي أصيل
ــــــتـــــلـئ بــــــالـــــشـــــــجن

. واحلن

طرب الكبير جعفوري من األطوار فـطور ا
الـشجـية واحملـببـة للـنفـوس  كان هذا من
ابـتكـاره  ولن يعشـقه من غيـره أو تأثر به
 والـدلـيل عـلى ذلك عـنـدمـا سـألـته عـنـدما
الــتـقــيـته  أجـابــني قـائـال  :  (نـعم طـوري
ومـن ابـتـكـاري ولن أقـلـد غـيـري  وأصـبح

طوري اخلاص بي ) .
wH¹d « ¡UMG «

ورغـم كل هـذا فـكان الـراحـل  (أبو زيـنب )
دارس الـغناء الـريفي العراقي قـريب جدا 
األصــيل اليـفـا رقـهــا فـهـو يـسـتــمع إلـيـهـا
كـمـدرسـة بلـبل الـريف حـضـيري ابـوعـزيز
إضـافة الى ذكرياتـه اجلميلة الـتي عاشها
ــشــخــاب والــنــجف فــكــان في مـــديــنــته ا
جتـمـعه اجللـسات اخلـاصة والـطويـلة مع
زمـالئه أصـــحـــاب األصـــوات الـــفـــراتـــيـــة
اجلـميلة كـالسيد كاظم الـقابجي وإبراهيم
األســود وحــسـ الــشـروكــيــة وعـبــد الـله
الــنــجــفـي وهــجــان الــنــجــفي ومــجــبــاس
ومـحسن الكوفي ونـوماس وحس جودة
يـــتــداولـــون ويــتــبـــارون  فــيـــهــا األطــوار
الـغـنائـية الـتي ابـتكـرت في الـفرات كـطور
ـراثي الـديـنـية الـقـزويـني الـذي اخـذ من ا
الـتي كان يـؤديهـا اخلطيب  الـسيـد خضر
طـرب الكبير الـسيد علي الـقزويني والد ا
يــاس خــضــر والــطــور (الــفــجــري ) الـذي
ابـتكـره السيـد كاظم الـقابجي وغـيرها من
األطـوار رغـم رحـلـته الـطـويـلـة مع الـغـنـاء
انـه حقـق بـعض الـشيء الـقـلـيل الـذي كان
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من الــبـرامج الــتـلــفـزيــونـيــة الـرائـعــة الـتـي تـمـيــزت بـهــا قـنــاة (الـشــرقـيـة)
بـدع واالعالمي القـدير األستـاذ سعد الـبزاز وكادره ومـهنـدسها الـزميل ا
ـهتـم اليـ من ا ـوقـر برنـامج (اطراف احلـديث) الـذي يتـابـعه حتـماً ا ا
بـالـبرامـج النـوعـية الـتي تـسـلط الضـوء عـلى اصحـاب الـعـطاء من مـخـتلف
األخـتـصاصـات التـي يعج بـها الـعـراق واهله والـذي يطـيب لي ان اصـفهم

بأصحاب العقول التي سبقت زمانها.
نــعم ان هـذا الـبــرنـامج الـرائع والــذي كـنت انـتــظـر ان يـكــون من الـبـرامج
الـفائزة في األسـتفتـاء الذي جتريه (الـشرقيـة) سنويـاً لتقـييم برامـجها من
ـشاهـدين وكـان ماعـرضه األخ والزمـيل الـدكتـور مجـيـد السـامرائي قـبل ا
علوماته الغزيرة وحسن ادارته للحوارات مع ضيوفه نكهة الـذي يضيف 
خـاصـة تـذكـرني بـذلك األعالمـي الـفـرنسـي الـرائع الـسـيـد روجـيه جـيـكال
الـذي كـان فـارس القـنـاة اخلـامسـة الـفرنـسـيـة في بـداية الـسـبعـيـنـيات من
اضي في قابليته وقدرته على تقد نشرات األخبار الرئيسية في الـقرن ا
الــقـنـاة ذاك ان جنــاح اي بـرنـامج تــلـفـزيــوني يـعـتــمـد عـلـى خـبـرة وقـدرة
األعالمـي الذي يـقـدمه ومدى ثـقـافته الـعـامـة ونحن نـعـلم ان هنـاك قـنوات
تـهـتم في البـرامج العـلـميـة األن ولكن اليـزال صـدى األستـاذ كامل الـدباغ
ـشاهدين الـذين ينتـظرون مـوعده األسبـوعي في برنامج في أذان وعـقول ا
الـعلم للـجميع كـما نعـلم ان هناك العـشرات من القـنوات التـلفزيـونية التي
تـقـدم البـرامج الـرياضـية ولـكن اليـزال صوت الـزمـيل مؤيـد الـبدري مـدويا
قـدمة هـو ماشـاهدته . ان مـادفعـني لهـذه ا ـالي من الـعراقـي في أذان ا
في الـلـقـاء الـتي  فـي بـرنـامج اطـراف احلـديث بـ األخ الـدكـتـور مـجـيد
نعم حمندي الذي تألق وشاعرنا الكبير الرائع األستاذ عبدا السامرائي ا
يـليق به لقب عمالـقة الشعر لـيس في العراق حسب ألن العـراق بلد معطاء
اليــتـوقـف عـنــد نـشــاط مـعــ ادبي او عــلـمي او أعـالمي بل ان شـاعــرنـا
ـنعـم حمـنـدي هو بـحق من شـعراء الـعـرب الكـبـار الذي له اجلـمـيل عبـد ا
مـكـانـته اخلـاصة يـزيـد من قـيـمته غـزارة مـايـقـدمه صدقـاً وصـراحـة ووفاء
ـا علـيهـا وعايـشهـا ومن ب سـطوره تـتعـرف على بـالثـوابت الـتي تربى و
تـقدمـه والشـاعر خـبير مفـادها بـأن الشـعر له مـكانـته ا حـقيـقة يـؤمن بهـا 
نعم حـمندي في ـكن االستـغناء عـنه .لقـد تألق شاعـرنا األستـاذ عبـد ا ال
لــقـائه الــتـلــفـزيــوني في هــذا الـبــرنـامج الــنـاجح فـي الـقــنـاة اجلــمـاهــيـريـة
ـتـمـيز لـلـقديـر األسـتاذ الـدكـتور (الـشـرقيـة) و زاد من تـألـقه ذلك احلوار ا
مـجيد السامرائي واني اقول مبـروك للشرقية انتشـارها ومبروك للقائم
ـدروس وزيادة البحث عن عـليهـا ودعوتي اخمللـصة ألن تستـمر بتـطورها ا
ـرحـلة تـتـطلب من اصـحـاب العـقول في فا اصـحـاب اخلبـرات والـتجـارب 
ـؤسـســة األعالمـيـة بـالـتـعـاون مع اصـحـاب اخلـبـرات اخملـلـصـة من هـذه ا
ـؤسـسـات ـؤسـسـة األعالمـيـة وا عـبـاقـرة الــعـراق ألن يـجـعـلـوا من هـذه ا
ـؤسـسات االعالمـيـة ألنـها ـرافـقه لـها صـروحـاً تـنافس كـبـرى ا األخـرى ا
وبـــجـــدارة حـــمـــلت اسم الـــشـــرق وانـــتـــســـبت ألهـــلـه اصـــحـــاب اجلــذور
ـعـادنـها واحلـضـارات الـتي تـقع علـيـئـا مـسؤولـيـة الـتـعريف 
األصـيـلـة .مـرحى لـلـشرقـيـة الـقـنـاة ومـرحى ألطراف
احلــديث الـبـرنــامج ومـقـدمه األخ االســتـاذ الـدكـتـور
مـجيد السـامرائي ومبروك لشـاعرنا الكـبير األستاذ

نعم حمندي وفاءه وحنانه وأصالته . عبد ا

Y¹b(« ·«dÞ√ s  Y¹bŠ

dNE  w½U¼

التـشـكيـلي الـعراقي نـعـته نقـابة
الـفنان العراقـي بعد ان غيبه
ـاضي  سائل ـوت االثن ا ا
الـله تـعـالى  أن يــسـكـنه فـسـيح

جناته.

ــاضي عـلى قــاعـة عــشـتــار بـوزارة ا
الـثـقافـة.والـقى وكـيل وزارة الـثـقـافة
عـمـاد جـاسم كـلمـة شـكـر لـلـمـوظـف
تقاعـدين على كل ماقدمـوه للدائرة ا
نـجزهم الفـني واالبداعي مفـتخـراَ 
اعقـبـها كـلـمة
ـديــر الــعـام ا
للدائـرة فاخر
مـحـمد حـسن
مـــدح فـــيـــهـــا
ــتـــقــاعــدين ا
عـــــــــلـى مـــــــــا
قـــــدمــــــوه من
اجنــــــــــــــازات
لـــــــــلـــــــــوزارة
بصـورة عامة
ولـــــــــدائــــــــرة
الـــــــفـــــــنــــــون
خاصة. داعياَ
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ـرحــلـة الـرابـعــة لـقـسم اقـام طـلــبـة ا
الـفـنـون الـتـشـكـيــلـيـة بـكـلـيـة الـفـنـون
ـوصل الـثـالثاء اجلـمـيـلـة بجـتـمـعـة ا
مـعــرضـا بـعــنـوان (فـن اجلـداريـات)
افتـتحه عـميـد الـكلـية نـشأت مـبارك
ــعــرض بــاشـراف صـلــيــوا ويــقـام ا
التـدريسـية فـردوس بهنـام ويتـضمن
مـجــمــوعـة من االعــمــال الـفــنــيـة من
خالل توظيف جداريـة نصب احلرية
للفنان جواد سلـيم في اعمال الطلبة
وخاصة بتقنـية االيقونات فضالً عن
تـقـنــيـة الـفـســيـفـســاء في اسـتـخـدام
مواد مـحـلـيـة  تـوظـيـفهـا من خالل
تقطيع السيراميك وتشكيلها لتكوين

ية . لوحات عا
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خـطفت الـنجـمة الـتركيـة مر أوزرلي أنـظار
ـــتــابــعــ بــصــورة جــديــدة نــســرتــهــا في ا
صــفـحـتــهـا اخلـاصــة عـلى مــوقع الـتـواصل
اإلجـتـمـاعي.ظـهـرت أوزرلي بـكـامل أنـاقـتـهـا
ـاكيـاج ناعم غـير مالمـحهـا بشكل متـبرزة 
كـبير والقت الصـورة إعجاب عـدد كبير من
ـتـابـعـ الـذين أثـنـوا عـلى جـمـالـهـا.وكـانت ا
أوزرلي كـانت قد احتفـلت بعيد مـيالد إبنتها
الـكــبـيــرة بـصــور نــشـرتــهـا فـي صـفــحـتــهـا

اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي.
وضـــجت مـــنـــصـــات الـــتـــواصل بـــالـــصــور
خــصـوصــاً بــعــد أن الحظ كـثــيــرون الــشـبه
الـكـبـيـر إلبـنـتـا مـر
لـــــهـــــا من حـــــيث
ـالمح ولـــــــون ا

العيون.
وعــــبــــر عـــدد
كـــــبــــــيـــــر من
ــعـلــقـ عن ا
إعـــــجــــابـــــهم
بــجـــمـــالــهم
ونـعـومـتـهم.
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نـــعـت االوســاط االذاعـــيـــة الـــثـالثــاء
مـخـرج برامج األطـفـال االذاعي طالب
عـروف بـ(عـمو ابـو فـتحي) الـسـعـد ا
والراحل يعد رض  بـعد معانـاة مع ا
اول مـؤسس لفسم برامج االطفال في
اذاعـة بغداد مـطلع سبـعينـيات القرن
ـــنـــصــرم وحـــرص عــلـى تــطـــويــره ا
وتــخـرج عـلى يـديه عــشـرات الـكـتـاب
ـمـثـلـ الـذيـن صاروا واخملـرجـ وا
جنـــومـــا في االذاعــة والـــتـــلــفـــزيــون
واخــرج عــشــرات االعـمــال االذاعــيـة
وكــتب اعــمـاال لــلــطـفـل ونـال جــوائـز

وشهادات عربية ومحلية . 
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{ اورلــيــان (فــرنــســا) (أ ف ب) –
يَــــمــــثُـل رجل إطــــفـــــاء ســــابق في
بـاريس يبـلغ الثـالثـة والسـت ب
األربـعاء واجلمعة أمام محكمة في
مـديـنـة تـور بـوسط فـرنـسـا تـتولى
مـــحــاكــمـــته بــتـــهــمـــة قــتل امــرأة
ــلك مــنــزلــهــا تــســعــيــنــيــة كــان 
ــــوجب نـــظــــام األقـــســـاط مـــدى
احلــيــاة ويُــعــتــقــد أنه اســتــخــدم
لـقـتـلـهـا (سالح) إطـعـامـهـا حـلـوى

ادل مسبباً اختناقها.  ا
فـقد عُـثر عـلى إيفيت ب (92 عـاماً)
في 13 أيـار/مايو 2019 مـيـتة في
ـسـنـ سـريــرهـا في دار لـرعـايـة ا
كــانـت تــقــيم فـــيــهــا ضــمن وحــدة
ـرض مــخــصــصــة لـلــمــصــابــ 
ر وكان في فمها قطعة من الـزها

. ادل حلوى ا
ــــتــــهـم زارهــــا قـــــبل ذلك وكـــــان ا
بـــدقـــائق وأحـــضـــر مـــعه عـــلـــبــة
حلويات من ماركة مشهورة. وأثار
فـتاح شكوك إقـفاله باب الغـرفة با
طـاقم التـمريض الذي كـان حاضراً

في الدار يومها.
ـادل عبارة عن حلوى تقليدية وا
عـــلـى شـــكل صـــدفـــة مـــطـــبـــوخـــة
بــالـبـيض وغــالـبًـا مــا تُـغـمس في
مــشـروب سـاخـن. خـلّـدهــا الـكـاتب

الــفــرنـــسي مــارســيل بــروست في
إحـــــــدى روايــــــاتـه. وأدلى آالن ج.
ــسـجـون مـنــذ أيـار/مـايـو 2019 ا
بـإفـادته بـعـد نـحـو عـشـرة أيام من
وفـــاة إيـــفــيت ودأب عـــلى إنـــكــار
ة التي يتهمه بها القضاء. اجلر
وكـــتب فـي أيــار/مـــايــو 2021 في
رســالـة وجــهـهــا إلى صـحــيـفـة (ال
ـنـاطقـيـةلست نـوفـيل ريبـوبـليك) ا
ــثـول أمــام مــحـكــمـة خــائــفـاً من ا
اجلـنايـات ولكن من أن أمـوت قبل

أن أتمكن من إثبات براءتي.”
وقــــــال وكــــــيـل الــــــدفــــــاع عن آالن
احملـامي  عـابـد بنـجـدور إن الرجل
). ورأى الـستـيني يـعيش (كـابوساً
أن احملـقق لم يـتمكـنوا من إثبات

ة.  ارتكابه اجلر
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الــتـوتـرات الــعـرقـيــة في الـواليـات
ــــتــــحــــدة. ثـم تــــتــــوالى وجــــوه ا
الـــشــخــصـــيــات عـــلى وجه المــار
كـمغني الـراب كانيـيه ويست الذي
ــمـثل ويل اصــبح رجل أعــمـال وا
سـميث الذي تـأثر سلـباً بتـداعيات
ـمـثل الــكـومـيـدي كـريس صــفـعه ا
روك خـالل حــفــلــة تــوزيع جــوائــز
األوسـكار وجنم كـرة السـلة كوبي
بـــرايـــنت الـــذي قـــضى فـي حــادث
حتــــطم طــــوافـــة فـي مـــطــــلع عـــام
ــمـثل 2020. كــذلك يــظــهــر وجه ا
جـوسي سمـوليت الـذي حُكم عـليه
بـالـسجن خـمـسة أشـهـر مع النـفاذ
إلدانــته بـتــلـفـيـق اعـتـداء يــنـطـوي
عـلى عـنصـرية وكـراهيـة لـلمـثلـي
ادعـى بأنه وقع ضحيته في كانون
الـثاني/يناير 2019 باإلضافة إلى
مـغـني الـراب نيـبـسي هـاسل الذي
قُتل بإطالق النار عليه عام 2019.

وبـــاتت األغــنـــيــة مــتـــوافــرة عــلى
مـنصات البث التـدفقي اعتباراً من
مــســاء األحــد قــبل أيــام من طـرح
ألـبوم المار اجلديد بعنوان  مستر
(Mrمـورالي أنـد ذي بـيغ سـتـيـبرز
Morale & The Big Step-
pers) بـــعـــد خـــمس ســـنـــوات من
صــدور دام (DAMN) وحــصـوله
عـــلى جـــائــزة بـــولـــيــتـــز في فـــئــة
ــوسـيــقى في سـابــقـة لــفـنـان في ا
ــوســـيــقى نـــوع الــهــيـب هــوب وا
عـاصرة عموما. وسبق الـشعبية ا
لـلفنان البالغ 30 عاما أن فاز بـ14
ــكــافـآت جــائــزة (غــرامي) أعــرق ا
ـوسيقيـة األميركيـة أحدثها هذه ا
الــسـنـة إذ نــال جـائـزة أفـضل أداء
فـي مــوســيــقى الـــراب عن أغــنــيــة
فــامـيــلي تـايــز مع ابن عـمـه بـيـبي
كـيم. وهو يُعتبر أحد أفضل مغني

الراب على اإلطالق.
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{ فــالــنــســيــا (أ ف ب) - تُــعـرض
1800 قـطعة رمزية من أهم األفالم
الــهـــولــيــووديــة لــلـــبــيع في مــزاد
تـــنــــظـــمه شــــركـــة بـــروبــــســـتـــور
قبل في لوس تخصصة الشهر ا ا
ـطـروحة أجنـلـوس.وأبـرز القـطع ا
ـزاد الـذي يـقـام ب 21 و24 فـي ا
ـوذج عن مـقـاتـلـة اكس حــزيـران 

جـــونـــز أنـــد ذي السـت كـــروزايــد
ـبـلـغ يراوح والـذي تُـقـدر قـيـمـته 
ب 60 ألف دوالر و80 ألـــــفــــاً أو
احملـفـظة الـتي حمـلـها سـامويل ل.
جـاكسـون في بلـب فيكـشن (بـسعر
تـقـديـري يـراوح ب 30 ألف دوالر

و50 ألفا).
وحملـبي فـيلـم باك تـو ذي فـيوتـشر
ـزاد اخلــيــالي الــعــلــمي يــطــرح ا
لـــلــبــيـع نــســخــة طـــبق األصل من
سـيـارة ديـلورين الـشـهـيرة لـلـسـفر
ـــركــبــة الــتي عـــبــر الــزمن. هــذه ا
اسـتُـخـدمت للـتـرويج لـلفـيـلم فقط
سـتـبـاع بـسـعـر قـدّرته بـروبـسـتور
ب 150 ألــــف دوالر و200 ألــــف.
كذلك يباع لوح هوفربورد اخلاص
بــشــخـصــيــة مــارتي مـاكــفالي في
الـفيلم عينه بسعر تقديري يراوح
ب 80 ألف دوالر و 120ألـفاً.ومن
ـــزاد دمـــيــة أطـــرف الـــقـــطع في ا
غـــيــــزمـــو اآللـــيـــة الــــنـــادرة الـــتي
اســـتُــخـــدمت في تـــصـــويــر فـــيــلم
لينز 2 ويُقدّر سعرها ب 80 غر

ألف دوالر و120 ألفا.
زاد أيـضـا الكـثـير من ويـتـضـمن ا

الــتي قـد يــرغب بــهـا مـحــبـو أفالم
حـرب النجـوم إذ ليست اكس وينغ
حـــــاضـــــرة في ذاكـــــرة اجلـــــمـــــيع
فـحـسب بل اسـتُـخـدمت أيـضا في
مـشهد حقـيقي من الفيلم).وأوضح
لــوكـالـة فـرانـس بـرس أنه (بـفـضل
الــتـقــنـيــات احلـديــثـة تــمـكــنّـا من
شهد الذي  فيه إطالق ربطها با
الـنار عـلى ريد لـيدر قـائد الـكتـيبة
اخلــاضـعـة لــسـيـطــرة لـوك سـكـاي
ووكـر الـذي يـحـاول تدمـيـر مـحـطة
ـوت الفضائيـة اخليالية في جنم ا
ــصــغـر الــفــيــلم).هــذا الـنــمــوذج ا
اشــتـراه هـاوي جـامع قـبل حـوالي
عــشــريـن عــامــا ولم يــظــهــر عــلى
الــعــلن مــذاك.وأضــاف كــوســتـاس
(تـأتي قـطـع كثـيـرة من هـواة جـمع
لــكـن أيــضــا من االســتــوديــوهــات
ـلــوكـة ـا كــانت  نــفـســهــا أو ر
ألشــخـاص عــمــلـوا عــلى تـصــويـر

األفالم في ذلك الوقت).
ـثال مع هـذه احلـال على سـبيل ا
دفــتــر مالحــظــات إنـديــانــا جــونـز
الــــذي اســــتـــــخــــدمه مــــســــؤولــــو
األكــسـســوارات في فـيــلم إنــديـانـا

ـــؤثــرات ويـــنغ اســـتُــخـــدمت في ا
اخلـاصـة للـجـزء األول من سلـسـلة
أفـالم حــرب الـــنــجـــوم عــام 1977
وتـقُـدر قـيمـتـهـا بسـعـر يـراوح ب
500 ألـف دوالر ومــــــــــلــــــــــيــــــــــون
دوالر.وقـــال نـــائب رئـــيس شـــركــة
بـروبـسـتـور تـشـاك كـوسـتـاس (قـد
تكون اكس وينغ القطعة الرئيسية

الــقـطـع واالكـســسـوارات الــعـائـدة
ألفالم هـولـيووديـة شـهيـرة بـينـها
ـطـرقـة الـتي اسـتـخـدمـهـا كـريس ا
هــيـمـســورث في فـيـلـم ثـور (سـعـر
تـقديـري ب مـئة ألف دوالر و150
ألــفــا) والـبــزة الــتي ارتــداهـا دان
أيـــكــرويـــد في اجلــزء الـــثــاني من
أفـالم غوسـتبـاستـرز (ب  25ألف
دوالر و 35ألــفــا)  وزوجـا أحــذيـة
مـايكل كيتون في فيلم باتمان لتيم
بـورتون وزي إلـفيس بـريسلي في
فــيــلم إيت هــابــنــد أت ذي وورلـدز
فـير (ب 20 ألف دوالر و 30ألـفا)
والسراويل القصيرة التي ارتداها
ويـل سـمـيث فـي فـيـلم عــلي والـتي
تُـقـدر قـيـمـتـهـا بـ 1500 و2500

دوالر فقط.
وقـال تـشـاك كوسـتـاس (الرائع في
مــزاداتـنــا هــو أن لـديــنـا أكــثـر من
1800 قـطعـة بعضـها يبـاع مقابل
بـضع مـئات من الـدوالرات ويصل
ســـــعــــر أخــــرى إلـى مــــئــــات االف
الـدوالرات لذلك هـناك دائـما شيء
ـفضل يتناسب مع مـا من فيلمكم ا

ميزانيتكم).

والحـظ في تصـريح لوكـالة فرانس
بــرس أن الــتــحــقـيـق لم يــحـدد في
الــــقــــرار الــــظــــني “الــــظــــروف أو
ــكن أن يــكـون الــطــريــقـة ”الــتي 
ـرأة بـواسـطة ـتـهم “خـنق بـهـا ا ا

”. ادل حلوى ا
ومـع أن تـشــريح اجلـثــة أشـار إلى
وجــود اخـتـنـاق بـجـسم غـريب ذي
طـبـيـعـة غذائـيـة فـإن خـبـرة الطب
الــشــرعي لم تـتـح تـأكــيـد حــصـول
ـرأة تــدخل طـرف ثــالث في وفـاة ا

التسعينية.
إالّ أن وضــعــهــا الــصــحي لم يــكن
يسمح لها بأن تأكل بنفسها إذ لم
تـكن تـستـطـيع إال أن تأكـل الطـعام

. قطّع إلى قطع صغيرة جداً ا
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ـعـزوفـة األسـطـوريـة لـيـست جـديـدة. فـمـنـذ زمن هـذه ا
بـعيد والـشعـراء العرب يـذكون احلـن إلى صـحرائهم
بقصائـد احلماسة.. يتـغزَّلون بتراب اآلبـاء ويشتاقون
إلى جنـــمـــة في الـــربع اخلـــالي ويـــفـــخـــرون بـــغـــبــار

وال ينسون أصولهم وال يغادرون أطاللهم. األجداد
?وهـؤالء الـشعـراء مـولعـون بـالبـراري. يبـكـون على كل
حبَّة رمل من رمالها وكل خيمة من خيامها وكل وتد
من أوتـادهـا ويجـعلـون من رَوْث البـعـير عـطر شـانيل
ويـتنـسَّـمـون من شـمـيم عرار جنـد فـمـا بـعد الـعـشـيِّة

كما يقول شاعرهم من عرار!.
ولشـدة غرامهم بـهذه األمكـنة وولعـهم بالرمـال ابتكر
الـفراهيـدي لهم بـحراً من بحـور الشـعر العـربي سمَّاه

بحر الرمل. 
لــيس شــعــراء الــقــريض وحــدهم يــشــاركـون فـي هـذه
ـا زاد عـلــيـهم شـعـراء الـعـامـيـة (الــزفَّـة) الـشـعـبـيـة. إ
ـبـالـغـات الـشـعـريـة. وصل األمـر بـشـاعـر الـقـصـيـد بـا
البدوي عبـد الله الفاضل أن يصف رائـحة هذا الغبار
ـسك والـعــنـبـر وزهـرة الــغـارديـنــيـا: عـجـاج بـرائـحــة ا

الظعن عنب.
وكـلـمـا الـتـقـيت مع صـديـقـنـا الـفـنـان الـدكـتـور سـعدي
احلـديـثي جـلـست أسـتـمع إلـيه يـتـغـنَّى بـلـونـه الـبدوي
وصوته العذب بريح هبَّت من “هبوب الشمال وبردها

.. ليت غناءه يطول.  ش
ـعزوفة بـدأت معنـا نحن أبنـاء جيل (النـكبة) أو وهذه ا
(الـنــكـســة) مـنــذ أيـام الــدراسـة االبــتـدائــيـة حــ كـنَّـا
نشـارك في االستـعراضـات الكـشفـية يـتقـدمنـا حامـلو
ـسـيــرة بـالـعـزف الـطـبل والــدمَّـام والـبــوق فـيـبــدأون ا
ونحن نضرب األرض بـأقدامنا بعنف لـيتعالى التراب
من حولـنا ونـبتـهج كـلمـا تصـاعـدت عجـاجة من غـبار

تعبيراً عن روحنا الثورية في (البوتيكات) الوطنية!. 
يومهـا لم يكن كل غبار الـكرة األرضية يـكفي أقدامنا:
“كـأنَّ مـثارَ الـنـقع فوق رؤوسـنـا وأسيـافـنا ليل تـهاوى
عركة لكننا سنربح كواكبه . لقد علَّمونا أننا خسرنا ا
احلـرب. وفي آمـالـنا أن نـسـتـعـيـد فـلـسـطـ واألندلس

وما ضاع من أمجادنا الغابرة. 
ومنـذ مـائة عـام جـاب أمـ الريـحـاني الـبالد العـربـية.
ليـسـجل لنـا هـذا األديب والـرحّالـة الـلبـنـاني في كـتابه
(قلب العراق) أن اجمل األماكن التي زارها في بغداد

كانت مغطاة بالغبار ومفروشة باألتربة. 
في ذلـك الــوقت احـــتــفت بـــغــداد بـــالــريــحـــاني وقــال
الـشعـراء وقـالـوا وأنـشـد معـروف الـرصـافي قـصـيدة

يخاطبه في أبياتها:
ُ جئتَ إلى العراق لكي ترى أأم
ما فيهِ من غـرر العلـى وحجولـه
مِن أيـن يُـرجــى للعـراق تـقــدّم
تلكيـهِ غيـرُ سبيـلـه?!. وسبيـلُ 

أل مـرَّت الـسـنون وانـطـوت األيـام وظـل هذا الـغـبـار 
حياتنا ويالحقنا من كل اجتاه. أينما نتلفَّت يحاصرنا
غــبــار الـــذكــريــات غــبـــار الــعــمــر غـــبــار األصــدقــاء
الـعابـرين.. غبـار الشـهداء واألمـهات الـثكـالى واآلباء
ــفــجــوعــ غـبــار الــوجــوه واأليــدلــوجــيــا واآلمـال ا
اخلائـبـة والـشعـارات الـدجـالـة واألوطان الـنـائـمة في
العـراء وعواصف من الـناس وطـوفان من الـذكريات

وأمطار من القبالت. 
في احلكايـات الرومانسيـة العربيـة أيام زمان تقرأ عن
عـاشق يسـأل حبـيبـته: ما أجـمل الهـدايا? كانـت جتيبه

بسعادة غامرة: حفنة من التراب!.
ثـم جـاءنــا جــيل غــريب فـي أفـكــاره غــريب فـي لـغــته
وجـدنــا من يــبـيـع نـفــسه وحــاضـره ومــاضـيـه بـســعـر

التراب وال يساوون كلهم حفنة من تراب!..
وأعـود لـشـاعرنـا الـرصـافي ورحـلة
ـا الــريــحــاني إلى الــعــراق.. فــر
نـــحــتــاج إلـى مــائــة ســـنــة أخــرى
.. لــنــنــفض عن بالدنــا ولــو قــلــيالً

قليالً من هذا التراب!.

ــتــحـدة ــنــاخي الــذي حــذّرت مــنه األ ا كــأنَّ الـتــغــيــر ا
وحمّـلت مـسـؤولـيـة جـزء منه النـسـحـاب الـرئـيس األمـريكي
السـابق تـرامب من اتـفاقـيـة بـاريس بات يـتـفـاقم في اثاره
بـاشرة في في العـراق وحده لـشـدة التـأثيـرات السـلـبيـة ا
األيام األخيـرة عبـر موجـات من الغبـار األحمـر أو األصفر
ـسـتـشــفـيـات وتـسـبّب في بـعض الـذي ارسل االالف الى ا

الوفيات.
 كانت هـنـاك فـرص كثـيـرة ضاعت هـبـاءاً من دون ان نـقيم
دن طـلـوبة حـول الـعاصـمـة بغـداد وا االسوار اخلـضـراء ا

واجهة للصحراء وما اكثرها في العراق. ا
زرع الشجرة ثقافة ومسؤولية وطنية وآصرة انتماء وليس
عمال مـحـصوراً في اخـتـصاص وزارة الـزراعـة او مديـرية
عـامـة مـحـددة. لـكن يـنـبـغي أن نـسـتـدل عـلى خـطط حتـويل
حب الشجرة واالخالص في الـعنايـة بها وإشاعـة زراعتها
الى بـرامـج عـلــمـيــة نـفــيـد فــيــهـا من كــوادر بـاآلالف بــاتـوا
مكدس من خريجي كـليات الزراعة والـغابات في مختلف
اجلامـعـات العـراقيـة وال يـجدون وظـائف مـناسـبـة ويعـانون

البطالة.
لتـكن رسـوم بـعض اخلـدمات واالعـمـال هي زراعـة شـجرة
رور لرعايتها كل ثالثة أشهـر او كل فترة زمنية تقررها وا

اجلهات اخملتصة. 
مـاذا لـو كــان رسم الـســفـر أو الـدخــول عـلى مـنــاقـصـة او
مزايدة في وزارات الـدولة ومؤسـساتهـا أو رسم احلصول
ــبـاشـرة عـلى بــعـثـة دراســيـة او ايــفـاد لـلــخـارج أو رسم ا

بوظيفة جديدة صغيرة او كبيرة هو زراعة شجرة?
ـاضـيـة مـئـات االالف من  لـقـد فـقـد الـعـراق فـي احلـروب ا
شجـيـرات الغـابـات احلرجـيـة في جـبال الـعـراق فضال عن
غابـات النـخـيل التي احـترقت بـالـقنـابل والقـطع الـتعـسفي
سـتحـدثـة التي تـكون واقـيـات طبـيعـية مع غيـاب الغـابـات ا
للمـدن ومُتـنفسـاً لألهالي في أيـام احلر والـضيق في اجلو

وذات اليد.
ـان العـراقي في سـبـيل الـتـقـليل من كم قـانونـا نـاقش الـبـر
تـروكة والـتي كان من ـساحـات ا التـصحـر واإلفادة من ا
مـكن ان تفـيد من مـصادر مـائيـة متـعددة قبـل ان تصاب ا
ــائــيــة بـالــنــضــوب اجلـزئـي او الـكــلي فـي بـعض الــثـروة ا

األماكن?
ـة أكـلتـهـا ايدي الكـارثـة هي انّ هنـاك غـابـات صغـيـرة قد
الـقـاطـعـ في فـتـرات مـخـتـلــفـة وتـقـلّـصت بـشـكل مـخـيف

وصل قرب نهر دجلة في وضعها احلالي. كغابات ا
الـوقت يــجـري بــسـرعـة خــيـالــيـة لــغـيـر صــاحلـنــا ويـخـدم
ـنـتـشـر ويـجـعل مـدنـنـا وصـحـة شـعـبـنـا أبـواباً الـتـصـحر ا

مشرعة للغبار القاتل.
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{ الــــقــــاهــــرة (أ ف ب)  –يــــوحي
وجــود مـوسـيــقـيـ وجــمـهـور في
صـالـة مـسـرح (مـكـان) اخملـصـصـة
لــــلــــعـــــروض األدائــــيــــة في وسط
الــقــاهــرة بــأن مــا يــجــري حــفــلـة
مــوسـيـقــيـة تـقـلــيـديـة لــكـنه لـيس
كـــــذلك إذ تـــــخـــــتـــــلط األرواح مع
احلــــــــضـــــــــور وحتت األضــــــــواء
اخلــافــتــة تــغـنـي أم سـامـح لـعالج
ـا تـفـعـله ـرضـي وتـخـلـيـصـهم  ا
بـــهم الــشـــيــاطــ في مـــا يُــعــرف

بالزار.
انـتـقل الـزار الى مـصـر  قـبل قرون
عـــدة مـن اثـــيـــوبـــيـــا والـــســودان
وانــــتـــشــــر في كل ربــــوع شـــمـــال
إفـريقيا. وتـختلف األسماء واآلالت
ستخدمة لكنّ الهدف ـوسيقية ا ا
واحـد وهو إخراج اجلن واألرواح
الـشــريـرة من أجـسـاد ضـحـايـاهـا

وفقا للمعتقدات السائدة.
تـقلـيديـا كان هـذا الطـقس يسـتمر
أيــامـاً عــدة ويـتــطـلب الــتـضــحـيـة
بـحيوانـات. ولكن في مكان ال دماء
ــوســيــقــيــون تــســـيل. بل يــقـــدم ا
نــســخــة مــحـدثــة من الــزار تــبــهـر
ــصـريــ الـشــغـوفــ بـالــتـراث ا
والـسـيـاح الـذين يكـتـشـفـون طقس

طرد األرواح الشريرة.
ويــتــمــايل اجلــمــهــور مع اإليــقـاع
مـــســتـــمــتــعـــاً بــصـــوت أم ســامح
ومـــأخـــوذاً بــنـــظـــرات عـــيــنـــيـــهــا

. كحلت ا
”نظرة اشمئزاز”

ــغـربـي مـؤسس ويــشــرح أحـمــد ا
(مـزاهر) وهي آخر فـرقة موسـيقية
مــوجـودة مــتـخــصـصـة فـي تـقـد
ــــســـــرح أن (هــــذا الـــــزار عــــلـى ا

الــــطـــقس الــــقـــد جـــدا مــــرتـــبط
بالشفاء فهو نوع من العالج).

ـــغــربي فـي عــام  2000 افـــتـــتح ا
(مـركـز مكـان) للـمـحافـظة عـلى هذا
الــتــراث وإنــشــاء ســجل تــاريــخي

صرية. للموسيقى الشعبية ا
ويـــــوضـح الـــــرجل ذو الـــــشـــــعـــــر
الــرمـادي أنه أراد أيـضــا أن يـعـيـد
لــــلـــزار قـــيـــمــــته كـــفـن أصـــيل في
مــواجــهـة انــتـقــادات رجــال الـدين
الـذين يـرفضـونه والسـلطـات التي
تـريد القضاء على التقاليد الريفية

واالنتقال الى احلداثة.
ــــغـــربـي أن (اجملـــتــــمع ويـالحظ ا
صري ينـظر باشمئزاز الـشرقي وا

الى كل ما هو محلي).
ولــذلك كــاد جــمـهــور (مــزاهـر) أن
يـكـون بـأكـمـله من األجـانب عـنـدما
انــطــلـقـت قـبل 22 عــامــا عــلى مـا

يقول مؤسس الفرقة.
ـصريـ الذين كـانوا ويـذكّـر بأن ا
يــــحـــــضــــرون الــــعـــــرض كــــانــــوا
يـنـدهشـون كـون الزار الـذي تـقدمه
الفرقة “يخلو من الدم ومن اجلن.
وتـقـول أم سـامح الـبـالغـة الـثـانـية
غنية الرئيسية والـسبع وهي ا
“لــــــــــســــــــــنــــــــــا دجــــــــــالـــــــــ وال
مشعوذين.”وفـي بلد تشكو نساؤه
ـــيّـــز الـــرجــال مـن أن الــقـــانـــون 
عــلـيـهـن في مـا يـتــعـلق بــاحلـقـوق

ضــمّت “مــزاهــر ”إلـى صــفــوفــهــا
أخـــــيـــــرا عـــــضـــــوا جـــــديـــــدا هي
األربــعـيـنــيـة عـزة ابــنـة أم حـسن
فـصارت أصغـر افراد الفـرقة الذين
. تـتجاوز أعـمارهم جمـيعا الـست
ويـبـدو الـتـبـاين فـي االداء ب األم
وابـنتها الفـتا. ففي ح جتلس أم
حــسن عــلـى كـرسـي لــلـعــزف عــلى
الــــدف في اخلــــلـف تـــرقـص عـــزة

سرح. بحيوية في مقدّم ا
وتــقـول عـزة إذا شــعـر شـخص مـا
بــأنـــهــــــ لــيس عــلى مــا يــرام ولم
ـكن أن يــجـد األطـبــاء عالجـا له 
نـنـظم حـفـلـة (زار) لـه ولـكـنـنـا هـنا
نـقـدم فـنـا فـولـكلـوريـا خـفـيـفـا لكي

الــطـاقــة الـســلـبــيـة كـمــا يـتــضـمن
بعض االناشيد الصوفية .”

ويأسف العازف على آلة الطنبورة
الـوتـريـة الـفـولـكـلـوريـة أبـو سـمرة
(ألن لـدى النـاس فكـرة سلـبيـة جدا

عن الزار بسبب االفالم).
فـفي ثـمـانـيـنـات الـقـرن الـعـشـرين
تــــنـــاول فـــيــــلم (دقــــة زار) قـــصـــة
مــوســيـقــيـ يــتالعــبــون بـســيـدة
بـتـخـويـفـهـا من اجلن. ويـقـول أبو
ســمــرة “إنـه فن كــبــقــيــة الــفــنـون
ويــــجب نــــســـيــــان هـــذه األفــــكـــار

توارثة.” ا
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وفـي إشــارة الى تـــغــيـــر األزمــنــة

الــشـخـصــيـة تــؤدي حـفالت الـزار
نـساء يـتوارثن هذا الـفن التقـليدي
جـيال بـعـد جيل. تـعـلـمت أم سامح
مـــنــذ كـــانت في احلـــاديــة عـــشــرة

الطقس من أمها وجدتها.
ومـا زالت بـعد سـت عـاما تـغني
الـكـلـمـات إيـاهـا عـلى وقـع األحلان
نــفــسـهــا وتـؤكــد بــفـخــر أن لـيس
لديها “كلمات وال أحلان مدونة.”

وتضيف “لـقد تعلـمناه (هذا الفن)
مـنذ الـصغر وكـبرنا عـلى ايقاعه.”
ـغـنــيـة الـتـي تـتـدلى من وتــصف ا
أذنــيــهــا أقــراط ذهــبــيــة ضــخــمــة
وتـغـطي سـاعـديـهـا أسـاور ذهـبـية
رنـانة الـزار بأنه “فـن روحي يطرد

يـــكـــتـــشـــفه الـــنـــاس ويـــفـــهـــمــوه
ويتذوقوه.

وحـقـقت الصـيـغة الـتي اعـتـمدتـها
. (مزاهر) جناحاً

فـالـفـرقـة شـاركت بـالـفـعل في أكـثر
من مهرجان أوروبي. وفي القاهرة
تـكـتـسب كـل يـوم جـمـهـورا جـديداً

. صري من ا
وتـــقــول مــر عــيـــســوي بــعــد أن
ـثـلـونـنا حـضـرت احلـفـلـة (إنـهم 

ويشبهوننا).
ـصـريــة الـتي وتــضـيف الــشـابــة ا
تـرتـدي مالبـس أنـيـقة “الـزار جـزء
من تاريخنا وتراثنا أمر غريب أال

نعرف ذلك.
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{  طــــوكــــيـــو (أ ف ب)  –وعــــدت
السلطات اليابانية بإجراء حتقيق
بـعد أن أعـطيت تلـميذات ثـانويات
اء إلرواء مـعقـماً لـليـدين بدالً من ا
عـطـشـهن خالل مسـابـقة ريـاضـية
ــــشــــاركـــات مــــا أصــــاب إحـــدى ا
ــرض أثــنـاء تــنــاول رشــفـة من بــا

عقم.   السائل ا
وعـمـد مــنـظـمـو مـسـيـرة لـلـفـتـيـات
بـطول خـمسـة آالف متـر في نهـاية
ــاضي فـي مــحــافــظــة األســـبــوع ا
يــامــانــاشي بــوسط الــيــابـان إلى
ـعـقم عن طـريق اخلـطأ في سـكب ا
أكـواب وضـعت عـنـد نـقـطـة تـوزيع
ــشـروبـات لــلـمـشــاركـات. وأشـار ا
ــــــدارس االحتـــــــاد الـــــــريــــــاضـي 
ـعقم يـامـاناشي الـثانـوية إلى أن ا
كـــــان مــــوضـــــوعـــــا في زجـــــاجــــة
بـالسـتــيــكــيــة من دون أي مــلـصق

تـعريفي داخـل صندوق من الورق
ـقـوى إلى جـانب زجاجـات مـياه ا
الـشـرب. عـادةً مـا يُـسـتـخـدم مـعـقم
الـيدين الذي يحتـوي على الكحول
لـلحـماية من فـيروس كـورونا وقد
أصــبح مـنــتـشـراً في كـل مـكـان في
الـيـابـان منـذ أن بـدأ تفـشي الـوباء

عام 2020. 
ـتـســابـقـات وقــد انـهـارت إحــدى ا
ـشي بـعـد وتــقـيـأت وتـوقـفـت عن ا
عـقم بيـنمـا قامت شـرب السـائل ا
اثـنتان أخـريان ببـصقه واستـمرتا

سابقة.  في ا
ونُـقلت ثالث تلميذات في اجملموع
ــســتــشــفى لـــتــلــقي الــعالج إلـى ا

ويُعتقد أنهن في طور الشفاء.
ووعــد حــاكم يــامــانــاشي كــوتـارو
نـاغـازاكي االثـن بـإجـراء حتـقيق

مستقل في األمر. 

{ نــيــويــورك (أ ف ب)  –اســتــبق
مــغـنـي الـراب األمــيـركي الــشـهــيـر
كـندريك المـار طرح ألبـومه اجلديد
ـرتـقب بعـد أيام بـإصـداره أغنـية ا
مـصوّرة يتـغير فيـها وجهه لـيتخذ
شـكل وجوه شـخصـيات أخرى من
األمـيـركيـ الـسود بـيـنهـا من هو

مــثـيــر لـلـجــدل عـلى غــرار أو جـيه
سيمبسون.   

وتــشـكّل ذي هـارت بـارت 5 اجلـزء
اخلـامس من مجموعـة أغنيات بدأ
بـطـرحهـا عام 2010 كـنـدريك المار
الـــذي كــان أول فــنــان هــيب هــوب
يـفـوز بجـائزة بـولـيتـزر. واستـعان

ولود في مدينة كومبتون ـغني ا ا
الـفقيرة بـضواحي  لوس أجنليس
ارفن بـلحن أغنية “آي وانت يو ”
غــاي في أغـنـيـة يـثــيـر من خاللـهـا
قـــضــايـــا اجــتـــمـــاعــيـــة دأب عــلى

تناولها كالعنصرية والفقر.
ويـــتــخــذ وجه المـــار في األغــنــيــة
ـصـورة شـكل وجـوه عـدة أخرى ا
بـاسـتخـدام تقـنيـة الـتحـويل فيـما
يُـستهل الـفيديـو كليب بـعبارة أنا.
ـكتـوبة سعـياً من المار جـميـعنا ا
إلـى الــتــعــبـــيــر عن تــضـــامــنه مع
أصـحـاب هـذه الوجـوه في قـضـايا

مثيرة للجدل تتعلق بهم.
ويــتـحــول المـار أوالً إلى جنم كـرة
الـقـدم األمـيـركـيـة الـسـابق أو جـيه
ســيـمـبـسـون الــذي اتُـهم بـارتـكـاب
ة قتل مزدوجة في تسعينات جـر
الـقـرن الـعـشـرين ثم  بُـرّ مـن هذه
الــتــهــمــة بــعــد مــحــاكــمــة أثــارت
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{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
وافـقـت شـركة “كـلـيـرفـيـو إيه أي”
تـخـصصـة في تـقنـيات الـنـاشئـة ا
ـــثـــيــرة الـــتـــعـــرف عـــلى الـــوجه ا
لـــلــجـــدل عــلى الـــتــوقـف عن بــيع
قــواعــد بـيــانــاتــهـا الــبــيـومــتــريـة
ـتــحـدة لــشــركـات في الــواليــات ا
وهــو انــتــصــار كــبــيــر جملــمــوعــة

دنية (ايه سي ال يو). احلقوق ا
وقـــــــد رفـــــــعـت (ايـه سي ال يـــــــو)
ومـنـظـمـات أخرى دعـوى قـضـائـية
ضد “كـليرفيو ايه اي ”قـبل عام
النــتــهــاكــهـا قــانــون خــصــوصــيـة
الــبـيـانـات الـبـيــومـتـريـة في واليـة

إيلينوي األميركية. 
ويـــحـــظــر هـــذا الـــنص مـــشـــاركــة
بــيــانـات الــتـعــرف عــلى الـوجه أو
قــــزحـــيــــة الـــعــــ أو بـــصــــمـــات
ــثـال من األصــابع عــلى سـبــيل ا

. عني دون إذن من األشخاص ا
ويــنـص االتــفــاق الــذي أُعــلن عــنه
االثـن والذي يـتع اسـتحصاله
عـــلـى مـــوافـــقـــة احملـــكـــمـــة عـــلى
أنـكليرفيو إيه أي لم يـعد بإمكانها
إتــاحــة قــاعــدة بــيــانــات الــوجــوه
ـــعــظم الـــكــيـــانــات اخلـــاصــة في
ـــكن ـــتـــحــدة. لـــكن  الـــواليـــات ا
لـلشركة االستـمرار في التعاون مع

الـــســلـــطــات (بـــاســتـــثــنـــاء واليــة
دة خمس سنوات). إيلينوي 

وقـال نـائـب مـديـر احتـاد احلـريات
ــدنـــيــة األمــيــركـي نــاثــان فــريــد ا
ويـسـلـر لم يـعـد بـإمـكـان كـلـيـرفـيو
ــعـرفــات احلـيــويـة الــتـعــامل مع ا
الـفريدة لألشخاص كـمصدر للربح
مـن دون قــيــود. وأمل ويـــســلــر أن
تــتـفـاعل شـركــات أخـرى قـد تـكـون
مــعـنــيـة مع هـذا الــتـطــور اجلـديـد
ـطلوب. وقال تُـظهر هذه بـالشكل ا
االتـــفــاقـــيـــة أن اعــتـــمــاد قـــوانــ

ـكن أن يـوفـر خـصــوصـيـة قـويـة 
حـــمــايـــة حــقـــيــقـــيــة ضـــد إســاءة
االســـتــخـــدام في إشـــارة إلى عــدم
وجــــود قــــانــــون خلــــصــــوصــــيـــة
ـسـتـوى الـوطـني اإلنـتــرنت عـلى ا
ـــــتــــحـــــدة.   من فـي الــــواليـــــات ا
جـانـبـهـا أبدت (كـلـيـرفـيو إيه آي)
رضـاها عن االتفاق الـذي يتيح لها

طي هذه الصفحة.
وأكـد احملـامي لي ولـوسـكي نـيـابة
عن الـشركة ردا عـلى أسئـلة وكالة
فــرانس بــرس أن هــذه االتــفــاقــيـة

انـتصار كبـير لشركة (كـليرفيو إيه
وذج آي). هـذا ال يغـير البـتة في 
أعــمـــالــهــا احلــالي وأشــار إلى أن
الـشركة ستواصل تـوسيع عرضها
الــتـجـاري وفق الـقــانـون وسـتـدفع
مـبـلـغـا صـغـيـرا لـتـغـطـيـة الـدعـاية
والـنـفـقـات وهـو مـبـلغ أقل بـكـثـير
من الـتكلـفة التي كـانت ستتـكبدها
جـراء أي مـحـاكـمـة في الـقـضـيـة.”
وقـالت لينـدا كوشيتل تـورتوليرو
رئـيـسـة جـمـعـية “أكـسـيون ”الـتي
تــتــخــذ مــقــرهــا في شــيــكــاغـو إن
“كـلـيـرفـيـو لم تـأخـذ في احلـسـبان
ــعـلــومـات إمــكــانـيــة اســتـخــدام ا
الــبـيــومـتــريـة في تــعـريـض حـيـاة
ـــنـــزلي الــــنـــاجـــ مـن الـــعـــنـف ا
واالعـــتـــداء اجلـــنـــسـي لـــلـــخـــطــر
وتـهديدها .”ووصـفت االتفاق بأنه
“نـصـر كـبـيـر ”لـألشـخـاص األكـثر

ضعفا في والية إيلينوي.
وتـمـلـك شـركة “كـلـيـرفـيـو إيه آي”
ـمـولـة خـصوصـا من بـيـتـر ثـييل ا
ــــســـتـــثـــمــــرين األوائل في أحـــد ا
فـيسبوك قاعدة بيانات تضم أكثر
من عشرة مليارات وجه  جمعها
عــبـر اإلنــتـرنت وتــغـذي بــرمـجــيـة

التعريف اخلاصة بها.
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