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ال تزال تـداعيـات االنـسداد بـشأن
انـــتــخـــاب رئــيس اجلـــمــهـــوريــة
تخـيم وتـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة 
الـــذي عــــلـى اوضــــاع الــــشــــارع 
يتخوف من تفاقم اخلالفات وجر

وسط الــبـالد الى مــنـــزلق خـــطــر
ـي ومـبــادراته غــيــاب الـدور اال
في تــقـريب الــهــوة وجـمع فــرقـاء
حـيث االزمـة الـى طـاولــة احلــوار
اقتـرح نـاشـطون تـشـكيل حـكـومة
ان ـوافـقة الـبـر طوار حتـظى 
يـــكـــون واجـــبـــهـــا الـــتـــمـــهـــيـــد

النــــتــــخــــابــــات جــــديــــدة. وقــــال
الـــنــــاشـــطـــون ان (الـــصـــراعـــات
الراهنـة ستجر الـبالد الى منزلق
خـــطـــر ونــــخـــشى ان تـــؤدي الى
حث نـقترح اندالع حـرب داخلـية 
اعالن حـالـة الــطـوار في الـبالد
وتشكيل حكومة طوار مصغرة

ــوافــقـة حتــضى  ـدة  6اشــهـر
ــهـام مــجــلس الــنــواب وحتــدد 
تأم مـوازنة طوار لدعم االداء
فـــــــضـال عـن حل احلـــــــكــــــــومي  
احملـكـمـة االحتاديـة وتـشـكـيـلـيـها
من جديـد واعادة تسـميـة مجلس
الــقــضـاء االعــلى) واشــاروا الى

(هـذه احلــكــومـة واجــبـهــا اعـادة
تـشــكـيل مــفـوضــيـة االنـتــخـابـات
الــعــلــيــا وحتــديــد مــوعــد جــديـد
الجــراء االنـتــخــابـات بــعــد اقـرار
قـانون االحـزاب والـسـيـطـرة على
ــال الــســـيــاسي وكــذلك اعــادة ا
تـعديل الـبـطـاقـة الغـذائـيـة بـشكل

يلبي الطموح واطالق صالحيات
مـــجــلس اخلـــدمـــة االحتــادي في
الـتــعـيـيــنـات) مــؤكـدين ان (هـذه
ـا تـسـهم بـتـجاوز ـقـترحـات ر ا
في ظل حــالـة االنــســداد الــراهن 
ي عن ســاحــة غــيــاب الــدور اال
ـــمـــكن ان اخلالفــــات الـــتي مـن ا
تـساعـد في تـقـريب الـهـوة وجمع
الـفــرقـاء عــلى طـاولــة حـوار حلل
االزمـة اجلـاريـة). ويـجري قـطـبي
احلــزبــان الــســيـــاســة الــكــرديــة 
ــقــراطي واالحتـاد الــوطـني الـد
اجتماعـات مكثفة الكردستانـي 
حلـــــــسم مـــــــنـــــــصـب رئـــــــاســــــة
اجلــمــهــوريــة. وقــال مــصــدر انه
(هـذه االجتـمـاعـات تـعقـد بـرعـاية
من اجل رئـاسـة اقـلـيم كـردسـتـان
الـتـوصل الى اتـفـاق بـشأن حـسم
مــنــصب رئــاســة اجلــمــهــوريــة).
ذكـر الـقيـادي فـي االحتاد بـدوره 
الــوطـــني غــيــاث الـــســورجي في
تــــــصــــــريح امـس ان (قــــــيـــــادات
االحتـاد لم تــتـلــقى اي رسـالـة او
ـــقـــراطي طـــلب رســـمي مـن الــد
بشـان عقـد اجتـماع حتـى اننا ال
علم لديـنا بصـورة رسمية عن اي
لـقـاء). وجــدد االطـار الـتــنـسـيـقي
ـسـؤولـيـتـه الـوطـنـيـة الـتـزامـه 
فيـما ـواطنـ  حلمـاية مـصالح ا
سؤولة اكد احلاجة الى الكـلمة ا
ـــا يــؤدي الى وان ال نـــتــســـبب 
اثــــارة الـــفــــتـــنـه في ظـل تـــربص
االعداء الذين يريدون بـالعراقي
السوء. وقال بـيان لالطار اطلعت
عـــــــلــــــــيـه (الـــــــزمــــــــان) امس ان
تشـنجة (اخلطابـات االنفـعاليـة ا
ـكن ان تـكـون حـال لـلـمـشـاكل ال 
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ـتـحدثـ بـدعم الـسلم ـة وا ـؤسسـات االعالمـيـة الـكر أنـاشـد ا
وجه للمـتلقي والدعوة إلى اجملتـمعي من خالل ضبط اخلطـاب ا
الهـدوء واإلبتـعاد عن اإلثـارة الـسلـبيـة وتنـوير وصـناعـة رأي عام

إيجابي حفاظا على االستقرار الوطني.
ناكفات خلف األبواب كما أدعو االطراف السياسية الى حصر ا

غلقة. ا
خطابكم ثقافة.
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ـاذا ال تـكـون مـوازنـة سـنة ـوازنـة ذكـرني أحـد األفـاضـل حـول ا
سـموح به قـانونا 2022 مـثل موازنة 2014 الـتي فاقت احلـد ا
حرب اجلوع والـفساد اقسى وكانت مـوازنة مفـتوحة وبال تدقـيق
وأمـر من احلرب عـلى اإلرهـاب فـقط نحـتـاج الى مـحددات ألجل

احتواء سوء التصرف باألموال الغذاء الكهرباء وبس.

الــتي تـعــصف بــالـبــلـد وال تــقـدم
) واضـاف ان خـدمـة لـلـمـواطـنـ
(قـوى االطــار ومن خالل الــكـتــلـة
النيابيـة وحلفاءها كـانت موقفها
مع تخصـيص مبالغ مـالية كـافية
لتأم اخلزين الغذائي ومفردات
الـــبـــطــاقـــة الـــتــمـــويـــنـــيــة ودعم
الفالحـ واحلـمايـة االجـتمـاعـية
ـــــتـــــقــــاعـــــدين وزيـــــادة رواتب ا
وقـروض الـشــبـاب وهـذا وفق مـا
ـــالــــيـــة اثــــنـــاء جــــاء به وزيــــر ا
تــضـــيــيــفه في مـــجــلس الــنــواب
ناقشة التداعـيات السلبية جراء
ما وصفه بالـقرار السيء الصيت
حـيث بـرفع سـعـر صـرف الدوالر 
أقــتــرح الــوزيــر حــيــنــهــا ارسـال
مشروع قانون أمن غذائي طارىء
وبتـخـصيـصات مـقـترحه بـحدود

اال اننا  9.6ترليون دينار 
فوجئنا بأرسـال حكومة تصريف
االعـــــمــــــال مـــــشــــــروع قـــــانـــــون
بتـخصـيـصات بـلغت 30 ترلـيون
ديــنــار) وتــابع ان (مــا يــثــار من
اتهـامات لالطار بـتعـطيل تـشكيل
احلكومـة يثـير االستـغراب كونه
يـــصــدر من قـــوى تـــدعي بــأنـــهــا
لـكن الــفـائــزة وتـمــثل االغــلـبــيــة 
يـبدو انـهـا فـشـلت في مـشـروعـها
وندعو الى تـغليب االستحـواذي 
صـلـحة الـوطنـيـة والتـخلي عن ا
ســـيــاســـة االنــفــراد بـــالــســـلــطــة
والتـعـامل بأيـجـابيـة ومـسؤولـية
مـع مــــبــــادرة كـــــتــــلــــة الــــنــــواب
ـــســــتــــقــــلــــ النــــهــــاء االزمـــة ا
الــســيـاســيــة وتــشـكــيل حــكــومـة
جـــديـــدة تــعـــالـج ازمــات الـــبـــلــد

واطــــن ).  وتخفف معاناة ا
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النواب اربعة انواع
االول مـعــقب مـعـامالت يـتـواجـد فـي مـكـاتب الـوزارات اكـثـر من

ان. جلسات البر
الثـاني اعالمي وناشط يلـتزم بالـدوام في الفضـائيات ويـتنقل من

شاشة الى شاشة.
الثـالث يخلصـها شكـر وحمد للـه على النعـمة الي هو بـيها وهذا

النوع صديق الكل و ما يحب يزعل احد.
و الرابع #باسم - خشان

{ عن مجموعة واتساب

لـــتــســلم ـــتــســاقـــطــة  الــرمــال ا
احلـنـطـة مـن الـفالحـ وجتـهـيـز
الــــرز احملــــلـي لــــلــــوكالء ضــــمن
مــفــردات الــسـلــة الــغــذائــيـة إلى
ـــــطـــــاحن جـــــانب جتــــــهـــــيـــــز ا
ــــقـــررة من مـــادة بــــاحلـــصص ا
احلـــنـــطـــةو .أوضـح مـــديـــر عــام
الشـركة الـعامـة لتـجارة احلـبوب
مـحـمـد حـنـون في بـيـان امس ان
(حـــمــــلــــة تـــســــويق احلــــنــــطـــة
الكات حيث سجـلت ا متـواصلـة
العاملة في مواقع الـشركة موقفا
وطــنـيــا وهي تــتـحــمل الــظـروف
اجلـــويـــة واألتـــربــــة و الـــغـــبـــار
لـــتـــهــيىء دخـــول الـــشــاحـــنــات
وتــــســــحب الــــنــــمــــاذج وحتــــلل
وتتستلم كميـات احلنطة احمللية
مـن الــــــــفـالحــــــــ إلـى جـــــــــانب

الواجبات األخرى). 

بـــســبب ســـوء األحــوال بـــغــداد 
اجلوية).

 واوقــفت ادارة مــطــار الــبــصـرة
الــدولي  الــرحالت اجلــويــة اثـر
الـعـاصـفـة الـتـرابـيـة. وقـال بـيـان
ـطـار قـررت امس ان (عـمـلــيـات ا
ـــــغـــــادرة إيـــــقـــــاف الـــــرحـالت ا
والــقـادمــة الى الــبـصــرة بــسـبب
ســوء االجــواء وإنــعــدام الــرؤيـة
حـتى إشـعار آخـر). فـيـمـا اعـلنت
تـوقف العـملـيات موانئ الـعراق 
ـغـادرة الـبـحــريـة في اإلرسـاء وا
لـلسـفن الـقـادمـة حلـ زوال اثار
الـعـاصـفـة. عـلى صـعـيـد متـصل
أن مالكات أكدت وزارة التـجارة 
الشـركة الـعامـة لتـجارة احلـبوب
فـي احملـــافــظـــات الـــتـي شـــهــدت
عواصف تـرابـية واصـلت عـملـها
وسط أطنان واقع  يداني في ا ا

ـوجــة اجلـويـة ومـعــاجلـة آثــار ا
وتــهــيــئــة مــتـــطــلــبــات الــبــيــئــة
االمـتـحانـيـة وتـمكـ الـطـلـبة من
أداء االختبارات وفقا للتحديثات
اجلديـدة).واعلـنت مديـرية تـربية
الكرخ الثـانية تأجـيل امتحانات
امـس الـــثـالثــــاء عـــقـب تـــوجــــيه
محافظ بغداد محـمد جابر العطا
بــتــعــطــيل الــدوام الــرســمي في
ـــديـــريــة في ـــدارس. وذكــرت ا ا
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
(نـظــرا السـتـمــرار سـوء االحـوال
اجلوية وحرصـاً منا على سالمة
ابنـائـنا الـطلـبـة والتالمـيذ تـقرر
تـأجـيل امـتـحان امـس الى الـيوم
ــدارس الــتــابــعــة األربــعــاء في ا
لــتـربـيــة الـكــرخ الـثـانــيـة). وكـان
العطـا قد وجه في بـيان سابق بـ
(تـأجيل االمـتـحـانـات في مدارس

ــــــقــــــررة امس الــــــثـالثــــــاء في ا
اجلـامعـات والـكلـيـات احلكـومـية
واألهلـيـة على صـعـيد الـدراسات
األولــيـــة والــعــلــيــا الى مــا بــعــد
ـثــبـتـة في جـداول الـتــوقـيـتـات ا
االخــــتـــبـــارات) واشــــار الى انه
(جرى تـعـديل في بعـض مواعـيد
االمتـحـان التـنافـسي لـلقـبول في
الـــدراســـات الــعـــلـــيــا عـــلى وفق
حيث اصبح الترتيب والـتوقيت 
امــتــحــان الـــعــلــوم اإلنـــســانــيــة
واالجــتــمــاعـيــة الــيــوم األربــعـاء
وامتحان الطبية والهندسية يوم
اما امـتحان الـعلوم غد اخلمـيس
الـصـرفـة والـزراعـيـة والـبـيـطـرية
واإلداريـة واالقتـصـاديـة سـيـكون
ــــقـــــبل) داعــــيــــا يــــوم األحــــد ا
اجلـــامــــعــــات الى (اســــتـــنــــفـــار
طــواقــمــهــا اخلـدمــيــة الــســانـدة

عـــــمـــــوم الـــــبالد أمـــــا درجـــــات
احلـــرارة فــســتـــرتــفع قـــلــيالً عن
ـنــطــقــتـ الــيــوم الــسـابق فـي ا
الوسـطى واجلنـوبيـة) وتابع ان
ـــقـــبل (طــــقس يـــوم اجلـــمـــعـــة ا
سـيــكـون صــحـواً ويــتـحـول الى
مـــغـــبـــر في عـــمـــوم الـــبـالد أمــا
درجات احلـرارة فسـتـرتفع قـليالً
عن اليوم السابق). وكانت وزراة
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
قد قررت تـأجيل امتـحانات امس
وتعـديل بعض مـواعيد الثالثـاء 
االخـــتــبــار الـــتــنــافـــسي. وقــالت
الوزارة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امـس انه (اســـتــشـــعـــارا لـــآلثــار
ـسـتمـرة وحـرصـا على اجلـوية ا
توفير مـناخات الـبيئة اجلـامعية
قــررت وظـــروفــهـــا اإليــجـــابــيـــة 
الـــوزارة تــأجـــيل االمـــتــحـــانــات
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الـتي الـقت الـعـاصــفـة الـتـرابـيـة 
تراجـعت حدتـهـا امس  بظاللـها
عــــلى تــــوقــــيـــتــــات االخــــتــــبـــار
الــتــنـــافــسـي لــلــمـــتــقـــدمــ الى
الـدراســات الـعــلـيـا ودوام طــلـبـة
في وقت ـــدراس واجلــامـــعـــات ا
ادت الـى حــــاالت اخـــــتــــنــــاقــــات
شديدة للمصاب بامراض الربو
فـيــمــا رجـحت وضــيق الـتــنــفس
الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة
ــوجـــة غــبــار تـــأثــر الـــطــقـس 
وصفت بـاخلفيـفة وعـودة ارتفاع
درجـــات احلـــرارة بـــدءا من يـــوم
قـبل. وقالت الهيئة في اجلمعة ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(طـــقس الـــيـــوم االربـــعـــاء وغــدا
ســيــكـون صــحـواً في اخلــمـيس 
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قـــدم رئـــيـس اقـــلـــيم كـــردســـتـــان
نـــيــــجـــرفـــان الــــبـــارزاني  خالل
وصوله الـعاصـمة االمـاراتيـة ابو
ـوسـاة للـشيخ الـتـعازي وا ظبي 
محـمـد بن زايد ال نـهـيان بـرحيل
الشـيخ خـلـيفـة الـذي وافاه االجل
ــاضــيــة. وقــال بــيـان اجلــمــعــة ا
تــــــلــــــقــــــتـه (الــــــزمــــــان) امس ان
وصل الى ابــو ظـبي (الـبــارزاني 
عـــلى رأس حـــكـــومي وفـــد يـــضم
نائبه مـصطـفى سيـد قادر ونائب
رئــــيـس وزراء االقــــلــــيم قــــوبــــاد
طـالـبـاني ورئــيس ديـوان االقـلـيم
لـتـقـد الـتـعازي فـوزي حـريـري 
وساة البن زايـد بوفـاة الشيخ وا
ـولى أن يـتـغـمد سـائال ا خـليـفـة 
الـراحل بـرحــمـته وعـطــفه ويـلـهم
اجلـمـيع الـصـبـر والـسلـوان). من
جـــهــــته اعـــرب ال نــــهـــيـــان عن
(شــكــره وتـقــديــره هــو وعــائـلــته

ـشـاركة الـبـارزاني وقـيـادة بـلـده 
ـــرافق لـه في مـــجــلس والـــوفــد ا
الــعــزاء) مــثــنــيــاً عـلـى (صــداقـة
وتـعــاطف االقــلــيم مع اإلمـارات).
وكــانـت الــرئـــاســات الـــثالث قــد
شاركت في مـجلس تـأب الراحل

الـذي اقــيم في ابــو ظــبي . وقـال
بــــــــــــيـــــــــــان امـس ان (رؤســـــــــــاء
اجلـمــهـوريــة والـوزراء ومــجـلس
شاركـوا مجلس النواب ونـائبـيه 
تأب الشيخ خلـيفة في العاصمة
اإلماراتيـة أبو ظبي حـيث قدموا

الـتـعـازي الل نــهـيـنـان  واعـربـوا
عن صــادق مـواســاتــهم لــلــشـعب
ـناسبة اإلماراتي الشقـيق بهذه ا
األليـمة). كـمـا قدم رئـيس حكـومة
االقــــلــــيم مــــســــرور الـــبــــارزاني
التعازي بوفاة خـليفة. وقال بيان
امس ان (الــــبـــارزانـي عـــلى رأس
شـاركوا في مجلس وفد حكومي 
الـعـزاء  وقــد كـان في اسـتــقـبـاله
رئــيس دولــة اإلمــارات) واضـاف
قدم خـالص ان (رئـيس احلـكـومـة
مواسـاته للـشيخ مـحمـد وعائـلته
تحدة ودولة اإلمارات الـعربيـة ا
قيادة وشعباً وعبّر عن حزنه في
وفـــاة الــراحل خـــلـــيــفـــة  ســائالً
ولى عـزَّ وجلَّ أن يتـغمـد الفـقيد ا
كما بارك بواسع رحمته وغـفرانه
للـشـيخ مـحمـد  انـتـخابه رئـيـساً
جــــديـــداً لــــلـــدولــــة  وتـــمــــنى له
الـتــوفــيق والـســداد في مــهـامه).
لك عبدالـله الثاني في كما قـدم ا
الـعـاصـمـة اإلمــاراتـيـة أبـوظـبي 

الــعـــزاء إلى آل نــهـــيــان  بــوفــاة
خـلـيـفــة  الـذي وافـاه االجل بـعـد
مــســيـرة حــكم حــافــلــة بــاإلجنـاز
والــعـطــاء كــرسـهــا خلــدمـة بــلـده
لك خالل لقائه ال وشعبه.وعبر ا
نـــهــــيـــان عن (أحــــر الـــتـــعـــازي 
لـألســـرة احلــــاكــــمــــة والــــشــــعب
ـصاب اإلمـاراتي الشـقـيق بـهـذا ا
اجلــلل ســـائال الـــله جل وعال أن
يـتــغـمــد الـراحل الــكـبـيــر بـواسع
رحـمته ويـسـكـنه فـسـيح جـناته)
مـشددا عـلى انه (فـقـد أخـا عـزيزا
بـرحيـل خلـيـفـة  وفـقـدت األمـتان
العربية واإلسالمية قائدا حكيما
نذر حـيـاته خلدمـة دولـة اإلمارات
ـــتــحــدة وشـــعــبــهــا الــعـــربــيــة ا
الشـقـيق وقيـادة مـسيـرة اإلجناز
والتقـدم واالزدهار فيـها والدفاع
عن القضايا العربية واإلسالمية
والــســعي لــتـــحــقــيق الــسالم في
نطقة والـعالم ومساندة األردن ا

ودعمه في جميع الظروف).
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احــــــبط مــــــجـــــلـس أمن إقــــــلـــــيم
كـوردســتــان  اعـتــداء صـاروخي
عـلى مواقع عـنـاصـر الـبيـشـمـركة
وأحـد الـسـدود واألمــاكن الـعـامـة
والدوائر احلـكومـية في محـافظة
دهـــوك. وقــال بــيـــان لــلــمـــجــلس
اطـلــعت عــلـيه (الــزمـان) امس ان
(مــــؤســــســــات اجملـــلـس وقـــوات
الـبيـشـمـركة  الـقت الـقـبض على
مـجـمـوعـة تــابـعـة حلـزب الـعـمـال
الكـردسـتانـي كانت تـخـطط لشن
هجـمات بالـصواريخ عـلى مواقع
بيشمركة وأحد السدود واألماكن
العـامة والـدوائـر احلكـوميـة قرب
دهــــوك) واضــــاف ان (الــــقـــوات
تــــمـــــكــــنت فـي وقت ســـــابق من
اعـتــقـال جـمـاعــة تـابـعــة لـلـحـزب
بــالـقــرب من حــدود احملــافــظـة  

حيث ضبط بحوزتها  9صواريخ
من نـــوع كــاتـــيــوشــا  107 مــلم
فــضـالً عن مــنـــصــات إطـالقــهــا)
وتابع ان (التحقـيقات مع أعضاء
هـذه اجلــمـاعـة  خــلـصت إلى أن
احلــزب كــلـفــهــا بــشن اعــتـداءات
صـاروخـيــة عـلى مــقـر الـفـرع 17
قراطي الـكردستاني للحزب الـد
والـــدوائـــر اخلــدمـــيـــة ومــحـــطــة
الــكــهــربــاء وســد دهــوك وأمــاكن
عـامـة أخــرى). وتـمـكــنت الـقـوات
من اعــتـقــال مــتــهــمـ االمــنــيــة 
ـواد اخملدرة بـالـسـرقـة وجتـارة ا
في بـــغــداد. وقــال بـــيــان تـــلــقــته
(الــــــــزمـــــــان) امـس انه (ضــــــــمن
ــســـتـــمــرة اجلـــهـــود األمــنـــيـــة ا
لـقـطـعـات الـشـرطة االحتـاديـة في
مالحـقــة اخلـارجـ عن الــقـانـون
ــواد من مـــروجـي ومــتـــعـــاطـي ا
اخملدرة وتـنفـيذ مـذكرات الـقبض

الـصــادرة من احملــاكم اخملـتــصـة
ـــهم ـــطـــلـــوبـــ وتـــقــد بـــحق ا
للقضاء ليـنالوا جزاءهم العادل 
ألـقت قـوة من الـلواء األول ضـمن
الـــفــرقـــة األولى بـــاالشـــتــراك مع
مـفـارز اسـتـخـبـارات الـفوج األول
التـابعـة إلى وكالـة االستـخبارات
والتحـقيـقات االحتاديـة  القبض
عـلى مـتـهـم مـطـلـوب وفق أحـكـام
ـادة  28مــخـدرات فـي مـنــطــقـة ا
الــنـهــروان) واضــاف ان (مــفـارز
اللواء الرابع ضمن الفرقة األولى
شرطة احتـادية مـسنودة بـاجلهد
االستخباري باالشتراك مع مفارز
مكـافحـة إجـرام الكـرادة  جنحت
في إلـــقــاء الـــقــبـض عــلى مـــتــهم
ـادة 446 مـطـلــوب وفق أحـكـام ا
سـرقـة في مـنـطـقـة الـزعـفـرانـيـة)
ومــضى الـى الــقــول ان (قــوة من
الـلـواء الـثـاني في الـفـرقـة األولى

شـرطـة احتـاديـة وباالشـتـراك مع
مفارز استـخبارات الـفوج الثاني
ومفرزة من مـكتب مكـافحة إجرام
بـــــغــــــداد اجلـــــديـــــدة  اطـــــاحت
ـتـهــمـ اثـنـ مــطـلـوبـ وفق
ـــادة  442ســـرقـــة في أحـــكــــام ا
حـيـث  إحـالـة ـشــتل مـنــطـقــة ا
ـلـقى الـقـبض عـلـيـهم اصـولـيـاً ا
الى اجلــهــات اخملــتــصــة إلكــمـال
اإلجراءات القانونية والـتحقيقية
الالزمـة بـحـقـهم). ولـقي عـسـكري
مــصـــرعه عـــلى يــد والـــد زوجــته
رمـــيــاً بـــالـــرصــاص فـي مــديـــنــة
الـــنـــاصــريـــة. وذكـــر مــصـــدر في
شــرطــة احملــافــظــة ان (شــخــصـاً
عـسـكـريــاً في وزارة الـدفـاع يـبـلغ
قُـتل بـعد ان من الـعـمر  36عامـاً 
أقـــدم والـــد زوجـــتـه عـــلى اطالق
الـنـار عـلـيه اثـنـاء قـيـادة مـركبـته

بسبب خالف عائلي).

تـقدم به وزيـر الـزراعـة مـحـمد
اخلـــــفــــاجـي). وكــــان رئـــــيس
الوزراء مصـطفى الكـاظمي قد
اكــــد خالل تــــرؤسه جـــلــــســـة
اجملــــــلـس امس ان (غــــــيــــــاب
ــــوازنـــة الــــعـــامـــة بــــســـبب ا
التأخير في تـشكيل احلكومة
عــمـــلــنـــا عــلى قـــانــون الــدعم
الطار لألمن الغذائي لتوفير
احلـــد األدنـى من حــــاجـــيـــات
الـشـعب في ظـل أزمـة غـذائـيـة
ـيـة كـما أن فـصل الـصيف عا
مقبل ونـحتاج لـتوفيـر الوقود
حملـــطــاتـــنــا الــكـــهــربـــائــيــة)
واســتــطـرد بــالــقــول ان (هـذه
الـقـانـون هــدفه تـأمـ الـغـذاء
للـمواطـن بـأسعـار مدعـومة
وحــصـص تــمــويـــنــيــة ودعم
القطاعات احليوية األساسية
ودعم القـطاع الـكـهربـائي قبل
الصيف حتى نـزيد من إنتاج
الطـاقة الـكهـربائـية وال حتدث
الــــقـــطــــوعـــات ودعـم قـــطـــاع
الطاقة على اختالف فروعه). 

بـلغ الكـلي لشـراء الطن الـواحد ا
بـنـحو  850الف ديـنـار) واضاف
ــوافـقــة جــاءت بـعــد عـرض ان (ا

(اجملـــــلس صـــــوت عـــــلـى زيــــادة
اسـعـار شـراء مـحـصـول احلـنـطة
لـيــكـون بــنـحــو مـئــة الف ديـنــار 

على زيادة اسعـار شراء احلنطة
ــــــوسم مـن الــــــفـالحــــــ خـالل ا
اجلــــاري. وقــــال بـــيــــان امس ان
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ـواد تــقـضـي عـلى ظــاهــرة تـكــدس ا
اخملدرة).

مع بـــقــيــة احملــافــظــات إلتــبــاع ذات
اآللــيــة فـي مــراقــبــة صــرف االمــوال
اخملـــصــصــة العــمـــار احملــافــظــات)
ولــــفت الـى ان (اجلـــلـــســــة شـــهـــدت
تــضـيــيف رئـيس واعــضـاء الــهـيــئـة
الـوطـنـيـة الـعـلـيـا لـشـؤون اخملـدرات
الـتي تضم وزير ؤثرات الـعقـلية  وا
الــصــحــة هـــاني مــوسى والــقــاضي
صهيب دحـام ووكيل وزير الـداخلية
الــفـريق عــمـاد الــدلـيــمي ومـديــرعـام
دائرة مكافحـة اخملدرات اللواء مازن
كامل ومدير عام دائرة الطب العدلي
زيد علي ومـستشـار الوزري للـصحة
حـيث الـنـفـســيـة  عـمـاد عـبـد الـرزاق
افضل الـسبل إلتالف جرى مـناقـشة 
ـــضــــبــــوطــــة بــــحـــوزة اخملــــدرات ا
اجملــرمــ واحملـفــوظــة لـدى مــعــهـد
حـيث اتـخـذ اجملـلس الـطب الـعـدلي 
قـرارا بـاالتـفــاق مع الـهـيـئـة بـسـرعـة
اتالفها باجراءات اسـتثنائيـة عملية
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ائـية ونـعـمل على وضع الشـحـة ا
حـل دائــمي لــتــعـــزيــز نــهــر دجــلــة
ـتـوفر ـيـاه عن طـريق اخلـزين ا بـا
في بــحــيــرة الــثـرثــار) مــبــيــنـاً أن
ـســوحـات اخلــاصـة بــهـذا احلل (ا
أكتمـلت) مضيـفا أن (ميـاه الشرب
مؤمنة بالكامل وأن حقوق العراق
ــائــيــة خـط أحــمــر ونــعــمل عــلى ا
إستـحصـال حصـة العراق من دول

نبع). أعالي ا
W¹uCŽ ¡UG «

من جـــهـــة أخــرى عـــد الــنـــائب عن
حتالف الـسيادة مـشعـان اجلبوري
 قـرار احملـكـمــة االحتـاديـة الـعـلـيـا
ان  بشأن إلغاء عـضويته من البر
تسـقيط سـيـاسي. وكتب اجلـبوري
تغريدة على تويـتر قال فيها (برغم
أن رئـيس مـجـلس الـقـضـاء االعـلى

بغداد
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بـــعـض مـــواد قــــانـــون الــــتـــنــــظـــيم
الــقـــضــائي رقم 160 لــســنــة 1979
التي سبق ان نـوقشت في اجلـلسات

اضية). ا
واشـار الى انه (قــرر تـرقـيـة عـدد من
الـــقــضـــاة وأعــضــاء االدعـــاء الــعــام
وانتـداب البـعض حـسب مقـتضـيات
الـعــمل فـضال عن تــثـبــيت خـريـجي
ـعـهـد الـقـضـائي ضـمن الـدورة 41 ا
النقضاء عام التـجربة التي عمل بها
الـــقـــضــــاة وثـــبــــوت صالحـــيــــتـــهم

للتثبيت). 
واســفــرت تـــوجــيــهــات اجملــلس في
ــــواد مـالحــــقــــة جتــــار ومــــروجي ا
اخملدرة عن اعـتـقال 277 متـهـما في
جانب الرصـافة وضـبط اكثر من 25
ـمــنـوعـة.وأوضح ــواد ا كـيــلـو من ا
بـيان لـلـمجـلس أن (مـحـكمـة حتـقيق
الـــرصـــافــة ومـن خالل تـــوجــيـــهــات
الحـقـة عصـابات اوعزت  القـضـاء 
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أصــدرت مـحـكــمـة جــنـايـات نــيـنـوى
احكاما باالعدام بحق متهم اثن
ـة تفـجـيـرهمـا مـفـخـخة في عن جـر

وصل . مدينة ا
وذكــر مــجــلس الــقــضــاء االعــلى في
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
ــنـتـمـ الـى عـصـابـات ـتــهـمـ ا (ا
داعش  اقـدموا عـلى تـفـجيـر مـركـبة
مفخـخة في حي التـاميم في اجلانب
وصل التي أدت االيسر من مديـنة ا
إلى اســـتــشـــهــاد واصــابـــة عــدد من
) وأضــاف أن (االحــكــام ــواطـــنــ ا
تـــأتـي اســـتـــنــادا بـــحـق اجملـــرمــ 
ــادة الـرابــعــة اوال بــداللـة الحــكــام ا
ادة الثانية اوال وثالثا وسابعا من ا

قانون مكافحة االرهاب). 
‰UO²Š«Ë VB½

والــقت مــفــارز الــشــرطــة االحتــاديـة
القـبض علـى متـهمـ اثنـ احدهم
بالسرقة وآخر بالنصب واالحتيال .
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
ـسـتـمـرة (ضـمن اجلــهـود األمـنـيــة ا
لــقــطــعــات الــشــرطــة االحتــاديــة في
تنـفيـذ مذكـرات القبـض الصادرة من
ـطـلـوبـ احملـاكم اخملــتـصـة بـحـق ا
ـهم للـقضـاء لـينـالوا جـزائهم وتقـد
الـــعــادل  تــمــكــنـت قــوة من الــلــواء
الـرابع ضــمن الـفـرقــة األولى شـرطـة
احتــــاديــــة مـــــســــنــــودة بــــاجلــــهــــد
االســتــخـــبــاري ومــفــرزة من مــكــتب
من إلقاء مكافحة إجرام باب الشيخ 

ـة وسط بـغـداد فـيـمـا انـتـشـلت قـد
مـفارزهـا شـاحنـة بـعد انـهـاير جـسر

في ميسان. 
dO³  o¹dŠ

وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
ـدني اخـمدت حـريق (فـرق الـدفـاع ا
كـبــيـر انـدلع داخل بــنـايـة مـتــهـالـكـة
ـة مـتـخـذة كـورش لـلـنـجـارة في قـد
عظم) واشار الى ان منطقة الباب ا
(اخـمــاد احلـريـق  بـإشــراف مـديـر
عــام الــدائـرة الــلــواء كـاظم ســلــمـان
ديـرية مع بوهـان). وتـعامـلت فـرق ا
حـادث انـهيـار جـسـر سـطـيح الرابط
بـ محـافـظـة مـيسـان والـبـصرة في
نتـيجة احلـمل الزائد ناحيـة العـزير 
بعد مرور شاحـنة نوع تريلـة محملة
بـكمـيـات كـبيـرة من حـديـد التـسـليح
اخلــاص بـالــبــنـاء. وقــال الـبــيـان ان
(اجلـــســـر تــــعـــرض الى االنــــهـــيـــار
وسـقــوط الـشـاحـنـة جـزئــيـاً نـتـيـجـة
حــيث هــرعت فــرق زيــادة االحــمــال 
االنــقــاذ فـي مــيــســان وعــمــلت عــلى
ســحب الـشــاحــنـة ووضع األشــرطـة
الــتــحــذيــريــة وإغالق اجلــســر أمــام
نع وقوع احلوادث واطن  حركة ا

حتى اعادة اصالحه). 
فيمـا اعلنت مديـرية شرطـة ميسان 
تنفـيذها امـر قبض بحق مـتهم يهدد
الـشــركـات الــتـجـاريــة واطالق الـنـار
ــركـبــات الـقــادمــة من  مـنــفـذ عــلى ا
الــــــشـــــيب احلــــــدودي .وقـــــال اعالم
ــديـريـة في بــيـان تــلـقــته (الـزمـان) ا

عنـدمـا صعـدت مع سائـق التـكسي شـاهـدته يرتـدي حزام االمـان شـعرت بـالسـعادة
اذا ارتديت حزام االمان  وارتديت مثله حزام االمان .. وسألته متعمدا : 

ابتسم وقال:  الغرامة توجع 
اجبته باستغراب : اذن الغرامة هي السبب 

نعم قالـها بحزن .. ثم اقترح بعد ما عرف  اني صحفي وضابط شرطةً سابق لو ان
ارتـداء احلـزام يـطـبق في الـطـرق اخلـارجـيـة لـســرعـة سـائـقي الـسـيـارات وتـسـتـثـنى
الشوارع الداخـلية في بغداد واحملافظات كونها مزدحمة والسائق يسير ببطئ وانت
ا ان مديرية تعلم الـصيف قادم وارتداء احلزام لم نتعود علـيه سابقا .. ثم اضاف 
ـركبـات بارتـداء حزام االمـان فعـليـها بـالتـعاون من اجلـهات ـرور  الزمت سـائقي ا ا
ذات الـعالقـة يـجب عـليـهـا مـعاجلـة مـسـببـات احلـوادث في الـطـرق منـهـا ( الـشوارع
حتتـاج الى اكساء . انـارة الطرق لـيال . وضع اشارات ضوئـية  . وضع االرشادات

رورية التي تنبه السائق) . ا
رور اعـلم مني بها اذا ارادت اجناح هذه التجربة وهناك الـكثير من االمور مديرية ا
الـرائعة مع مـراقبة مـنتسـبيهـا حتى اليسـاوم البعض مـنهم سائقـي السيارات اذا لم
يرتـدي احلزام وهـنا يـفقد الـقانـون مصداقـيته وتـطبـيقه  اثـناء السـير شـاهدت اغلب
ـرور وعندما سائقي الـتكسي يرتـدون احلزام خاصة في الـتقاطعـات لوجود رجال ا

توقف السير قرب تقاطع الرواد سمعت شخص يقود سيارة تكسي :
ي ميرضى يرتدي احلزام  شلونك كاب .. الراكب اللي 

رور  واذا وقفوني ا
اني ادفع غرامته 

رور العام ان يعاقب  الراكب فرسالـتي الى زميلي  وابن دورتي اللواء طارق مدير ا
الذي يرفـض ارتداء احلزام وال يتحـمل السائق عقوبـة غيره اال اذا كان الراكب دون

18 سنة مثلما يطبق القانون في السويد وبقية دول اوربا.
وصلت لالعظـمية وكـملت منـشوري وانطـيت الكروة لـلسائق
وانـا اشـعــر بـالـسـعــادة  عـنـدمـا  اشــاهـد  الـقــانـون يـطـبق
بــالــعـــراق فــنــحن اول وطن سن الـــقــوانــ بــفــضل جــدنــا

حمورابي.

جاء بـعـد أشـهر ـهـنـا  (اسـتـبعـاد ا
وذلك من انتخـابه لرئـاسة النـقابة 
بـــســبب انـــتــمـــائه حلــزب الـــبــعث
احملــظــور) واشــار الى ان (بــديــله
هــو نــقــيـب احملــامـ لــلــمــنــصب 
االســبـق أحالم الالمي). واطـــلــعت
(الــزمــان) عـلـى وثـائـق صـادرة من
ــمــيـزة احملــكــمـة جــاء فــيــهـا ان (ا
تطعن بقرار النقـابة بقبول ترشيح
ــنــصب نــقــيب احملــامــ ــهـــنــا  ا
ـرفقة في حيث اثـبتت باالسـباب ا
ــهــنــا عـــريــضــة الــطــعن شــمــول ا
ــســـاءلـــة والــعـــدالــة بـــاجـــراءات ا
وســبق اسـتــبــعـاده من الــتــرشـيح

النتخابات النقابة). 
 U b)« ¡uÝ

وأقــال رئـــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الـكاظـمي  أمـ بـغـداد عالء معن
بـــــســــــبب ســــــوء اخلـــــدمــــــات في
الـعاصـمـة. وأظـهرت وثـيـقـة حتمل
تـوقــيع مـديــر مـكـتب الــكـاظـمي أن
(األخـيـر وافق عـلى اسـتـقـالـة مـعن
بعـد طـول انتـظـار تقـد اخلـدمات
لسـكان الـعاصـمة) واكـد الكـاظمي
في كتـبـا االقالـة ان (بغـداد وأهلـها
ظلِـموا كـثيـرا وقد كـنت أنتـظر من
الــســيــد أمــ بــغــداد أن يــنــهض
ــا يــلـيق ــا يـكــفي و بــواقــعـهــا 
بــأهـلـهــا لـكـن لألسف الـنــتـائج لم
تـــرتق إلى مــســـتــوى الــتـــعــهــدات
والتوقـعات بل كثـرت الوعود وقل
الـــــعـــــمـل ووصل واقـع خـــــدمــــات
ـكن الــعـاصــمــة إلى مـســتــوى ال 
الــقـــبــول به) وتـــابع انه (من أجل
الـعـمل سريـعـا عـلى تـصـحـيح هذا
ـسـار بـإدارة تـلـبي اسـتـحـقـاقـات ا
بــغـداد األصــالـة والــعــراقـة أوافق
عـلى طـلب إنــهـاء تـكـلـيف مـعن من

منصبه). 

ـرفـوعـة من أبـلــغـني أن الـدعــوى ا
الـنـائب الـســابق قـتـيـبـة اجلـبـوري
غير مستـوفية للشـروط وتطمينات
رئـــيس احملــكـــمــة االحتـــاديــة بــأن
الـقضـيـة لـيسـت من اختـصـاصـها
جنـــحت الــضـــغــوط الــســـيــاســيــة
للخصوم وبعض احللفاء في جعل
احملـــكــمــة تـــســقط عــضـــويــتي في
مـجـلس الـنـواب) مـؤكـدا ان (لـهذه
الــقـــضـــيـــة تـــداعـــيــات ومـن غــدر

سيندم).
 وفـي تـــغــــريــــدة أخـــرى كــــتب أن
رفـقـة اتهـمني شـتـكي بدعـواه ا (ا
بـــــانــــني أدعـم اإلرهــــاب وأمــــجــــد
بينما كان هو كان بالبعث وصدام 
من فدائيي صدام ولم يسأله أحد)
بحـسب تعبـيره. وقـررت االحتادية
الــغـــاء عــضــويــة في وقـت ســابق 

اجلبوري. 
وقــال بـــيــان امس
انه (تـــقــرر إلـــغــاء
عضويـة اجلبوري
في مجلس النواب
بعـد دعـوى رفعـها
ضـده نائـب سابق
بـــســـبب تـــزويـــره

للشهادة).
مـــؤكــدا ان (بـــديل
هــــو اجلـــــبــــوري 
مـقـدام اجلـميـلي).
الـى ذلــك افــــــــــــاد
مـــصـــدر قــضـــائي
بــــإن مــــحــــكــــمـــة
التميـيز االحتادية
اسـتبـعـدت مـحـمد
ـهـنا مـن منـصب ا
. نــقـــيب احملــامــ
ـصــدر في وذكــر ا
تــصـــريح امس ان
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حث مــــجــــلس الــــقــــضـــاء االعــــلى 
وصل احلكومة على تعميم جتربة ا
راقـبـة االدعاء الـعـام آليـات صرف
ــبـالـغ اخملـصــصــة لـلــمــشـاريع في ا

احملافظات. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
اثـنى خـالل جـلـسـته الـتي (اجملـلس 
عـلى عــقــدت بـرئــاســة فــائق زيــدان 
جـــهـــود جلـــنـــة االدعــــاء الـــعـــام في
ـراقبـة آليـة صرف ـكلـفة  وصل ا ا
شاريع االموال اخملـصصة لـتنـفيـذ ا
اخلـدمـيـة في احملـافـظـة بـغـيـة اعادة
حيث اثمـرت جهود اللجنة اعمارها 
بــالــتــعــاون مع ادارة احملــافــظــة في
احلــــد مـن تــــبــــديـــــد هــــذه االمــــوال
وتــخــصــيــصــهــا لــلــمــشــاريع الــتي

حتتاجها احملافظة).
قرر مفاحتة واشار الى ان (اجمللس 
للـنـظر في الـتنـسيق رئيس الـوزراء 
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الــقــبـض عــلى مــتــهم مــطــلــوب وفق
ادة  444سرقـة في مـنـطـقة أحكـام ا
الزعفـرانيـة) واشار الى ان (قوة من
اللواء األول في الفرقة األولى شرطة
احتـــاديـــة بــــاالشـــتـــراك مـع مـــفـــارز
استخبـارات الفوج األول ومفرزة من
مركز شرطة النهروان  القت القبض
ادة 453 عـلى مـتـهم مـطـلوب وفـق ا
نــــصب واحــــتــــيــــال فـي مــــنــــطــــقـــة

النهروان). 
كـمـا تـمـكـنت قـطـعـات الـلـواء الـثـامن
عــشـــر الــفـــرقــة اخلـــامــســـة شــرطــة
احتـــاديـــة وبــاالشـــتـــراك مع مـــفــارز
اســتــخــبــارات الـلــواء الــتــابــعـة الى
وكـالـة االسـتـخـبـارات والـتـحـقـيـقـات
تقدم قر ا االحتادية بالتنـسيق مع ا
ـشــتـركــة في كـركـوك  لــلـعــمـلـيــات ا
وخالل عـــمـــلـــيــــة امـــنـــيـــة في وادي
زغيتـون غربي مـحافظـة كركوك  من
قـــتل اثـــنـــ من الـــدواعـش. بــدوره
أوضـح قــائم مــقـــام قــضــاء الـــقــرنــة
الكي التابع حملافـظة البصـرة علي ا
حادثة غرق ثالث بنات في نهر العز.
وأشـــــار في تـــــصــــريـح امس إلى ان
هـــو مـــرافـــقـــتـــهن (ســـبب غـــرقـــهن 
لـوالـدتـهم بـاألعـمـال الـتي يـقـمن بـها
وأن الـــبــنت يــومـــيــا عـــنــد الـــنـــهــر 
الـصـغـرى كادت تـغـرق فـمـسـكت بـها
ـا أدى إلى الــثــانــيـة ثم الــثــالــثــة 

غرقهن). 
ــدني واخــمـــدت مــديــريــة الــدفــاع ا
حـريـقـا انـدلع داخل بـنـايـة مـتـهـالـكة

و ما
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رسـومة تُعد مقياساً وها نـحو االهداف التربوية ا أن رعاية األ ألطفـالها وتوجيه 
مهماً لـتقدمها ورقيها احلضاري والثقافي وأن العـناية بهم وتربيتهم وتعليمهم واجب
أسـاسي لـكل مجـتـمع يتـطـلع نحـو الـنهـوض والـتقـدم ونـظراً ألهـمـية الـطـفولـة أنـشأت
قـومـات االساسـية الـتي تـكفل مـنظـمات مـحـليـة وإقـليـمـية ودولـية لـرعـايتـهـا وتوفـيـر ا

وها وتعليمها وتغذيتها وعالجها . 
ـهمة في اي نـظام تعـليمي فـعال . ألنها راحل الـتعلـيمية ا وتُـعد رياض األطـفال من ا
ستـقبـليـة ولهـا الدور احلـاسم في تنـمية مرحـلة األسـاس في بنـاء شخـصيـة الطفـل ا
رحـلة من حـياتهم مـواهبه وتـوسيع مـداركه وان اتاحة الـفرصـة لألطفـال خالل هذة ا
ـو قــدراتـهم اخملـتـلـفـة وخـاصـة قـدراتـهم عـلى الكـتـسـاب بـعض اخلـبـرات تُـزيـد من 
تنوعة التي يتعرض لها شكالت كما ان البيئة الغنيـة باخلبرات ا التكيف ومـواجهة ا
األطفال تُنـمي ذكائهم وقدراتهم اخملتلفة ونظراً لهذه األهمية احليوية أصبحت رياض

األطفال مرحلة تربوية وتعليمية .. 
ـبـكـرة بـاهـتـمـام خـالص من عـلـمـاء الـنـفس حـيث تُـعد لـقـد حـظـيت مـرحـلـة الـطـفـولة ا
اخلمـس سنـوات األولى من حـيـاة اإلنسـان ذات اهـمـية كـبـيـرة في اكـتسـاب الـعادات
والقـيم والـتقـاليـد بـأبسط صـورهـا وكلـمـا تقـدم في الـعمـر اضـاف على هـذا االساس
ستـقبلية المح ا ـرحلة تؤسس لـشخصية الـفرد وحتدد ا بشكل جديـد وكبير وهذه ا
ـا تقـدم فقـد كان االهتـمام لـبناء اإلنـسان وفق أسس ومـعاييـر ايجـابية للـشخـصية 
تؤثـر في بناء الـشخـصيـة االيجـابيـة والفـعالة والـتي باسـتطـاعتـها الـتعـامل مع البـيئة

وبكافة اشكالها من بيئة البيت والروضة واجملتمع .
هم في من هـنا تـبرز احلـاجة الى تـأسيس ريـاض األطـفال ورعـايتـها كـونهـا الرافـد ا
تنشئـة االجيال فتم إعداد مناهج خـاصة برياض االطفال تعمل عـلى تطوير شخصية
ـدرسـة ـرحـلـة الـعـمـريـة وتـعـده لـيـتــفـاعل بـشـكل إيـجـابي مع جـو ا الـطـفـل في هـذه ا
عـلمـ الفارق االبتـدائيـة التي سيـلتـحق بهـا بعد انـها مـرحلة الـرياض وهـنا يالحظ ا
ؤسسة ر بهذه ا ب استـجابة الطفل الذي جاء من الروضة وزمـيله اآلخر الذي لم 
الـتـربويـة فـاألول يـتـفـاعل بشـكل جـيـد مع زمالئه ومـعـلـمـيه ولـدية اسـتـجـابـة واضـحة

عرفية واألنشطة الرياضية والفنية .  لألنشطة والفعاليات ا
ـواهب ـا تــقـدم االهـمـيـة الــكـبـيـرة لــريـاض االطـفـال واكــتـشـاف ا ونـســـــــتــخـلص 
وجودة لديـهم وكذلك تشخيص احلاالت النفسيـة التي قد يعاني منها البعض وهذا ا
ـعـــــــــــلم واألســرة عـلى رعــايــة اجلـوانب االيــجـابــيـة شيء ايــجـابي بــحــيث يـعــ ا
ومعاجلـة احلاالت النفسية واالجتماعيـة التي قد يعاني منها البعض
بـكر يـساهم مسـاهمة كـبيرة وفـعالة االخر الن االكتــــشاف ا
في مـــعــاجلــة احلــاالت الــنــفـــــــــســيــة كــالــتــوحــد وغــيــرهــا
ـعـاجل بـاالسـتـعـانـة باخملـتـصـ من األطـبـاء الـنفـسـيـ وا
الــنـفــســيـ . وتــعــزيـز اجلــوانب االيــجـابــيــة لـدى األذكــيـاء

والنابغ .

ـؤثـرات ـواد اخملــدرة وا االجتـار بــا
الـــعــقــلــيــة حـــيث  اطالق حــمــلــة
الحـقــة تـلك الـعـصــابـات في جـانب
الــرصــافــة بـــالــتــنــســـيق مع قــيــادة
عـمـليـات بـغـداد واجلـيش والـشـرطة
االحتـــاديـــة بـــالــتـــعـــاون مع مـــفــارز
خــاصــة فـي قــسم شــؤون اخملــدرات
حــيث جــرى ــؤثــرات الــعــقــلــيــة  وا
تــنـفــيـذ مــذكـرات الــقـبض الــصـادرة
بحق جتار اخملـدرات من قبل محاكم

التحقيق).
وتابع ان (احلـملـة الـتي انطـلقت في
ـاضي من االول من شــهـر نــيـســان ا
اسـفرت الـعـام اجلـاري وحـتى  االن 
عن اعـتــقـال 117 مـتــهـمــا من جتـار
اخملـدرات اضـافـة إلى 160 مـتـهـمـا
ــــواد اخملـــدرة في مـن مـــتــــعــــاطي ا
جانب الرصـافة) مشـيرا الى (ضبط
ـواد اخملدرة مـختـلفة 25 كيـلو من ا

االنواع واالصناف).  W∫ مجلس القضاء خالل جلسته االعتيادية برئاسة فائق زيدان Kł
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امس ان (قوة امنـية من قـسم شرطة
قضاء الـكحالء وفـصيل اسنـاد مركز
ـشـرح وبـإمـرة مـديـر الـقـسم قـامت ا
تـهم  والتحر عـلومات عن ا بجمع ا
حـيث  حتـديد عن أمـاكن تواجـده 
مــــوقـــعـه ومـــحــــاصـــرتـه في أحـــدى
منـاطق احملافـظـة والتـمكن من الـقاء
القبض عليه) مؤكدا انه (  إتخاذ
اإلجراءات القـانونـية بحـقه واحالته

الى القضاء لينال جزاءه العادل).من
ــتــحـدث بــأسم افــاد ا جــهــة اخــرى 
ـنـافـذ احلـدوديـة عالء الـدين هـيـئـة ا
بتوجيه مـديرية منفذ مطار القيسي 
واد البصـرة الدولي بإخالء جـميع ا
الـــكــيـــمــيـــاويــة اخلــطـــرة. وقــال في
تــصـــريح امس ان (رئــيـس الــهــيــئــة
وجه ادارة الـــلـــواء عـــمــر الـــوائـــلي 
واد الكيماوية نفذ باخالء جميع ا ا

ــــدة ــــتــــروكــــة الـــــتي جتــــاوزت ا ا
سـموحة على بقائها في القانونية ا
اخملــــازن دون مـــراجـــعـــة أصـــحـــاب
الـــعالقـــة) وأشـــار الى انه ( نـــقل
واد إلى مكان مـخصص بعيد هذه ا
ــنــشـآت ــنــاطق الــســكــنـيــة وا عن ا
احلـيـويـة لـتـجـنب وقـوع أي حوادث
ـوانئ والعـامل تؤثر عـلى سالمة ا

فيها). 

{ بـيروت (أ ف ب) - خسـر حزب الله
ان اللبناني وحلفاؤه األكثرية في البر
اجلـــديــد وفق مـــا أظــهــرت الـــنــتــائج
الـنهـائية لـالنتخـابات الـتي أعلن وزير
ـــولــوي الــدفــعــة الــداخـــلــيــة بــســام ا
األخـيرة منها الثالثاء.وكان حزب الله
الـقوة السياسية والعسكرية األبرز في
دعوم من طهران يحتفظ مع البالد وا
حــلـفــائه بــقـرابــة سـبــعــ مـقــعـداً من
ــنـتــهـيـة ـان ا إجــمـالي 128 فـي الـبــر
واليـته.وتـظـهـر نـتـائج االنـتـخـابات أن
ـان ســيــضمّ كــتالً مــتـنــافــسـة ال الــبــر
حتــظى أيّ مــنــهــا مــنـفــردة بــأكــثــريـة
مــطــلـقــة مـا ســيــجـعــله عــرضـة أكــثـر

لالنقسامات وفق ما يقول محللون.
 وأظـهـرت الـنتـائج احـتفـاظ حـزب الله
وحـلـيفـته أمل احلركـة الـشيـعيـة التي
ـنـتــهـيـة ــان ا يــتـزعّـمــهـا رئـيـس الـبـر
ـــقــاعــد واليـــته نــبـــيه بــرّي بـــكــامل ا
اخملــصّـصـة لــلـطـائــفـة الـشــيـعـيـة (27
) في الــبـالد بــيـــنــمـــا خــســر مـــقــعـــداً

حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدّة.

واالنـتـخـابـات هي األولـى بـعـد انـهـيار
اقـتصادي صنّـفه البنك الدولي من ب
األسوأ في العالم منذ عام 1850 وبعد
احـتجاجـات شعبيـة غير مسـبوقة ضد
الـــســــلـــطـــة وانـــفــــجـــار مـــروّع في 4
آب/أغـسـطس 2020 فـي مـرفـأ بـيروت
أودى بــحـيـاة أكـثـر مـن مـئـتي شـخص

ودمّر أحياء من العاصمة.
ـنـبـثـقـة عن ـعـارضـة ا وفـازت لـوائح ا
الـتظـاهرات االحتـجاجيـة ضد السـلطة
الـسـيــاسـيـة الـتي شـهـدهـا لـبـنـان قـبل
أكـثر مـن عام بـ 13مـقعـداً على األقل
ـان اجلـديـد وفق مـا أظـهـرته فـي البـر

النتائج النهائية.
و12 مـن الـــفـــائـــزين هم مـن الـــوجــوه
اجلـديـدة ولم يـسـبق لـهم أن تـولوا أي
مـنـاصب سيـاسـية ومن شـأن هؤالء أن
يــشــكــلـوا مع نــواب آخــرين كــتــلـة في
ـان تــكـرّس نـهـجــاً مـخـتــلـفـاً في الــبـر
ـاني في بلـد يـقوم نـظامه الـعـمل البـر
الــسـيـاسي عـلى مـحــاصـصـة طـائـفـيـة

وتغليب منطق الصفقات.
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ـائـيـة مـهدي ـوارد ا أجـرى وزيـر ا
رشيد احلـمداني زيارة إلى بـحيرة
الـثـرثـار ونـاظم الـثـرثـار الـرئـيـسي
ونـــاظم الــتــقـــســيم في مـــحــافــظــة
األنـــــبـــــار لألطالع عـــــلى اخلـــــزين
ـتـوفـر وامـكـانـيـة إسـتـخـدامه في ا
تعزيز نـهري دجلة والـفرات يرافقه
ستشار الوكيل األداري للوزارة وا
ــدراء الــفـــني وعــدد مـن الــســادة ا
العام ومـدراء  تشكيالت الوزارة

العامل في احملافظة. 
وقال الوزير احلمداني أن (الزيارة
ــواقع وامـكــانـيـة تــأتي لـتـحــديـد ا
ـــتـــوفــر في إســـتـــخــدام اخلـــزين ا
بحيرة الثـرثار لتعزيـز نهري دجلة
والفـرات) مـشـيـراً إلى أن (الوزارة
ــعــاجلــة شــكـــلت فــريق مـــخــتص 
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ـرقم 121/احتـاديـة ـوقـرة قــرارهـا الـرائع ا اصـدرت احملـكــمـة االحتـاديـة الـعــلـيـا ا
/2022 في 2022/5/15 القـاضي  بتحـديد صالحـية حـكومـة تصـريف األعمال
الـيـومـيـة والـذي جـاء فـيه : (ال يـدخل ضـمـنـهـا الـقـرارات الـتي تـنـطـوي علـى اسـباب
ودوافع سـيـاسـية ذات تـأثـيـر كـبـير عـلى مـسـتـقـبل الـعراق الـسـيـاسي واالقـتـصادي
واالجـتمـاعي وال يدخل ضمـنها اقـتراح مشـاريع القوانـ وعقد الـقروض او التـعي

ناصب العليا للدولة واالعفاء منها او اعادة هيكلة الوزارات والدوائر).  في ا
وبناء عـلى ذلك يترتب عـلى هذا القرار بـطالن كافة قـرارات حكومـة السيـد الكاظمي
ـان الـسـابق ولـغـايـة تـاريخ الـتي اتـخـذت مـنـذ 2021/10/7 وهـو تـأريخ حل الـبــر

2022/5/15 اذا تضمنت هذه القرارات احد االمور التالية:
1- الـقـرارات ذات الـتأثـيـر الـكـبـير عـلى مـسـتـقـبل الـعراق الـسـيـاسي واالقـتـصادي
ـا يتعلق بتـزويد االردن بالنفط او انـبوب العقبة واالجتماعي مـثل قرارات احلكومة 

او مد انبوب نفطي الى مصر اذا كانت قد اصدرت قرارات بشأنها.
تضـمنة الـتعي 2- الـغاء كافـة األوامر التي اصـدرتها حـكومة تـصريف االعمـال  ا
ـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا من مـــدراء عـــامـــون ووكالء وزارات وســـفـــراء و..…….. مـــنــذ بـــا

2021/10/7 والى اآلن
ـناصـب العـلـيا 3- الـغـاء كـافة قـرارات االعـفـاء الصـدارة بـعد 2021/10/7 من ا

واعادتهم الماكنهم.
4- الغاء كافة االتفاقات النفطية الكبيرة التي ابرمتها حكومة تصريف االعمال.

5- الغاء قرار حكومة السيد الكاظمي بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.
.6- الــغـاء كـل عـقــود الــقــروض الــتي ابــرمـتــهــا حــكــومـة تــصــريف االعــمــال بــعـد

.2021/10/7
ان باعـتباره جـهة رقابيـة على حكـومة تصريف 7- ان يقوم الـبر
راجـعة كافة قرارات مجلس الوزراء االعمال بـتشكيل جلنة 
ـان ليـتخذ ورئـيسه منذ 2021/10/7 وتقـد تقـرير للـبر

فيها القرار الالزم.
ـراجـعة 8- ان تـبادر حـكـومـة تـصـريف االعـمـال نـفـسـهـا 

قراراتها والغاء اخملالف للدستور منها.

dLðR∫ وزير الداخلية اللبناني خالل مؤتمر صحفي ائية خالل زيارته إلى بحيرة وناظم الثرثار وارد ا “U¹—…∫ وزير ا

وتــابع الـــبــيــان ان (اجملــلس صــوت
بـاإلجمـاع عـلى نص مـشـروع تـعديل

دني حتاول سحب وانقاذ شاحنة بسبب انهيار جسر ب ميسان والبصرة »½UI–∫ فرق الدفاع ا
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-1-
احلماقـة صفـة ذميمـة يتـحاشاهـا التَـوَّاقُون الى امتالك الـشخـصية اجلـذّابة التي

يحبها الناس ويحترمونها .
-2-

قال الشاعر :
لِكُلّ داءٍ دواء يُستطَبُ بِهِ 

االّ احلماقة أَعيتْ مَنْ يُداوِيها 
-3-

والسؤال اآلن :
مَنْ هو االحمق ?

واجلواب : 
ؤمن االمام عليّ بن ابي طالب ( عليه السالم ): ورد مروياً عن أمير ا

" من نظر في عيوبِ الناس وأنكرها  ثم رضيها لنفسه 
فذلك األحمق بِعَيْنِه "

راجع ربيع االبرار /ج 397/ 2
-4-

هـنـاك مَنْ يُطـلق الـعنـان لـنفـسه في هـجاء مَنْ يُـغـيّر مـواقـفه وآراءه وينـدرُ الـتزامه
بأقواله ..!!

وهذه احلـالة من الـتذبـذب الشديـد تكـشف عن وجود خـلل واضطـراب في أعماق
ذاته وما انطوت عليه .

واقفه وآرائه..!! ولكنه يغفل عن أنّه ال يقل عن ذلك الذي ينتقِدُه تغييراً 
أيكون التذبذبُ حالالً لك ومحرماً على غيرك ?

األحمق يستحل لنفسه ما يحرمُ على اآلخرين .
-5-

انّ الـعـصـمـة من اخلـطـأ واخلـطـايــا لـيـست االّ لالنـبـيـاء واألوصـيـاء صـلّـوات الـله
طبّات ... وسالمه عليهم اجمع وليس ثمة فينا مَنْ هو منزّه عن الوقوع في ا

تلك هي احلقيقة ..
وانكارهـا  واالصرار على تبرئـة النفس من العيـوب مع استنكارها واسـتفظاعها

عند اآلخرين هي احلماقة بعينها .
-6-

نعم 
ان األحـمـق يـرى أنّ اطـيب الـلـحـوم هي حلـوم الــنـاس  وهي أطـيب عـنـده مِنْ كُلّ

اللحوم احلمراء والبيضاء اللذيذة ..!!
-7-

ان العـاقل هـو من يتـولى مراقـبة نـفـسه  ومراجـعة مـواقفه
بـحـثـا عن زالته وعـيـوبه لِـيُـصـلِـحَـهـا جـاعالً ذلك مـنـهـجه
العـملي للوصول الى حـالة التكامل الروحي واألخالقي

طلوبة . واالجتماعي ا
ومتى بـدأ بهذه الرحـلة أَشْغَلَـتْهُ عن التفرغ لـتتبع عيوب

اآلخرين وهنا تكمن العظة .
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مع استمـرار احلكومة العراقية  مسلسل االعتقاالت بحق الصحفي والناشط
ـدنـيـ في الـعـراق لـزرع اخلـوف وتـثـبـيت األنـظـمـة الـديـكـتـاتـورية احلـقـوقـيـ وا
وانـعــدام حـريـة الــتـعـبــيـر عــلى أرض الـواقع يــوم اخلـمـيس 5/12 في مــحـافـظـة
ـدني حـسـ الـشحـمـاني في تـمـام الـسـاعة 5 فـجـرا الـبـصـرة تـعرض الـنـاشط ا
لـتـطويق مـنـزله من قبـل جهـات مـسلـحـة بزي مـدني تـدعي انهـا قـوة مشـتـركة من
ـوجب مـذكـرة اعــتـقـال قـضــائـيـة بـحق جـهـاز األمن الـوطــني وشـرطـة اجلــرائم 

ـذكـرة ـدني حــسـ الـشــحـمـاني وجــاءت هـذه ا الـنــاشط ا
بسـبب انتقاد الناشط  لسـياسة احملافظ بإدارة احملافظة
  وفي ضل سـياسـة تـكـميم االفـواه ومـحـاولة صـنـاعة
ـتتبع لـسلـوك احلكومـة العـراقية خالل الديـكتاتـورية ا
الـسنوات والـشهـور األخيرة يـالحظ ان قمع كل صوت
مـعـارض مـهـمـا كـان خـافـتـا اصـبح نـهـجـاً ال يـسـتثـني

أحدا.

ـدججون بـالسالح ـاذا جنـد الكـيان الـصهـيوني كل شـرطته وجـنوده ا ال أعرف 
ناضـلة شيرين أبو عقل  وما نع التـشييع الشعبي جلـثمان شهيدة الـصحافة ا
ـشيـعـ أن يـنـهـوا مراسم الـتـشـيـيع والـدفن بكل الـذي كـان يـضرهـا لـو تـركت ا
سـلـمـية وبـدون تـدخل بـقـوة قاهـرة مـجـرمـة ? قـلبي ومـشـاعـري كـانت مع حـاملي
النـعش وإصرارهم عـلى إيصـال النـعش الى حيث يـرومون بـالرغم من تـعرضهم
ـبـرح  أحـدهم وكـان يـحـمـل مـؤخـرة الـنـعش تـعـرض الى الـكـثـيـر من لـلـضـرب ا
الضرب بـالهراوات القاسيـة وحتملها مجـبرا ليوصل النعش الى مـبتغاه ... لكنه
ـتفـرج كان األشـرف واألشجـع من كل كيـان بني صـهـيون ومن كل الـواقـف ا
ه وهو يـرى بأن مؤخرة الـنعش كانت على وشك ـشهد ح حتـامل على أ على ا
السقـوط أرضا فنهض مهروال متحامال على نفسه وهو يتلقف النعش ليمنعه من
الـسـقـوط أرضـا بالـرغم من عـودة جـنـود اإحـتالل الـقذر لـضـربه وهـو صـامد ...
فأية بـطولة بـاذخة تلك التي حتـلى بها هذا الـفلسـطيني الشـهم الشجاع ... وأين
ي الصادق منه كل الـعرب وكل الذين كانوا يـتفرجون علـيه ... وأين اإلعالم العا
ــشــهــد الــذي  نــقــله الى كل مــكــان في الــعــالم من هــذه الــصــورة ومن هــذا ا

شيع وحاملي النعش بكل قسوة والصهاينة يضربون ا
وحقـد اجرامي بيّن ومعلن ... لعـنة الله على كل اخلونة
تـخاذل لعنات جتمعهم مع جيش الصهاينة اجملرم وا
الـــقـــذر والــرحـــمـــة والــرضـــوان عـــلى أرواح األبـــطــال
الشـهداء في فـلسـط احملـتـلة ومـنهم الـشهـيدة الـبطـلة

شيرين أبو عقل ... وحسبنا الله ونعم الوكيل.

رحم الــله من قــال هـذا الــبــيت من الــشــعـر (ارى الــغــصن يــدوي اوان اخلـريف
وغصـني دوي في ربيع احلياة ويخـتم الشاعر الـكر ابياته بالـقول ولسان حاله
يرد(وكم انـاس وفوا لـنا حـ غـابواوانـاس  جفـوا وهم صغـار) ولـكوني مـعجـباً
اشـد االعـجـاب بـذلك القـلم الـذي يـسـطـر ما جـرى ومـايـجـري في الـوطن اجلريح
ـبرمج الـذي حل بنا حقا لـقد كـان امرا مـثيرا ومـفاجـئاً ومـفجـعا هذا االنـحدار ا
دمرة لكون احلديث عن ذلك يدركه الكل والواجب االن يحتم بابراز هذه احلالة ا
ـا هو ـقدمـة وهذا رصـيد قـليل يـاتي ..ولر وليس اجلـزء. لقـد تطـرقت الى هذه ا
ـا يـجـول في خـاطـري ولكـوني عـرفت وعـايـشت انـسـانـاً اسمه جـزء من خـزين 
عرفـة ولسان حـاله وقلمه الـشجاع في العـلوي حسن وهـو ينبـوع من الثقـافة وا
ستقبل اضي واحلاضـر وحتى ا الكـثير من احداث التاريخ الـتي يدركها وهي ا
وهذا رصـيد ادبي يتـحله به اخي وابن ضيـعتي في هذا الـزمن الذي ضاعت فيه

قاييس وحلت محله مفاهيم من تسلط اجلهل واجلهالة . ا
ـعـرفـة ومن قـراءتي لـلـتــاريخ ان اال احلـيه هي الـتي تـصـنع االدب والـثـقـافـة وا
بـدع واخـتم هذه الـسطـور لـكوني ارى ولـيس من هو ال وتهـتم باصـحـاب القـلم ا
ـثـمـرة الـتي ال تـهـزهـا الـرياح يـري احلـقـيقـة واقـول ان الـعـلـوي هـو كـالـشـجـرة ا

العاتية في اي تاريخ وزمن.  
وتـقـبل من اخيك (الـعـبيـدي ابن الـثعـالبـة  كل تـقديـر ومقـام كـر ) وسوف يـبقى

عـلى مـر الـدهـور ذلك الـقـلم وهـوالـكـاشف كـالـشـمـعـة الـتي
ـعـرفـة. فـشـكـرا لك يـا اخي تـضــيئ الـطـريق الى عـالم ا
مسـبقا ان استشرقـت بهذه السطور وتـقبلتها وان دل
ذلك عــلى شي فـهــو يـدل عــلى حـصــافـة فــكـرك الــنـيـر
وقــلـبك الــســلـيم مـع خـالص اعــتــبـاري راجــيـا ربي ان

يطول في عمرك ومنا الدعاء ومن الله االجابة .
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يـحـتــفل الـعـراق من كـل عـام بـيـوم
ي الـذي يصادف في تـاحف العا ا
الــثـامن عــشــر من ايـار مع كل دول
ألـعالم من خالل اقـامـة االحتـفاالت
الـــرســمــيــة وشــبـه الــرســمــيــة في
ــــتــــحـف الــــعــــراقـي ومــــتــــاحف ا
ـنــتــشـرة في عــمـوم احملــافـظــات ا
ــفـتــوح مـنــهـا ((4 مــحـافــظـاته وا
مـتــاحف في الــبـصــرة والـســمـاوة
والـــنـــاصـــريــــة وبـــابل في الـــوقت
احلـاضـر والـعـمل جـاري عـلى قـدم
وســــاق مـن قــــبل هــــيــــئــــة االثــــار
والتـراث لفـتح متـاحف احملـافظات
ــسـتــلـزمـات االخـرى وتــزويـدهـا 
تـحـفـية واالثـار احلـية الـعـروض ا
الــتي اســتــخــرجت مـن مــواقــعــهـا
ــنـاسـبـة نـود ان االثـريـة  وبـهـذه ا
نــعـرج عـلى هـذا الـقـطـاع احلـيـوي
ـــهـم في حـــيــاة الـــعـــراقـــيــ و وا
ا له من أهـمية في شعـوب العـالم 
ارسـاء دعائم االبـتـكار واالكـتـشاف
وتـأثـيـرها عـلى احلـيـاة االنسـانـية
فــمن هــنــا بـدأت صــنــاعــة احلـرف
األول ومـن هـنــا شـرعـت الـقــوانـ
ـوسـيـقي ونـظـريـة فـيـثـاغـورس وا
واالنارة وكل شيء بـدأ من هنا من
ســـــومـــــر واكــــــد واشـــــور وبـــــابل
واحلـضــر لـيـحــكي لـنــا قـصـة زمن
مـــضى خــــلـــده ابـــنــــاء الـــرافـــدين
الحم وقصص اسطورية ابرزها
الواح طـينيـة عبـر احد عشـر لوحا
ـــســـمـــاريــة خـــطت بـــالـــكـــتـــابــة ا
وتــرجــمــهــا عــألم االثــار طـه بــاقـر
اروع تـرجـمـة (مـلــحـمـة كـلـكـامش)
الــتـي كــانت ومـــازالت خـــالــدة في

اذهان الناس.

ناسبة له دالالت فاالحتفال بـهذه ا
كـثــيـرة مـنــهـا ان قـطــاع االثـار هـو
قـطـاع وطـني يـجب ان تـشـارك فـيه
كل قـطاعـات ألدولـة والـعمل سـوية
عـلى اشـاعـة الـثــقـافـة االثـاريـة من
ــــــوروث اجـل احلــــــفــــــاظ عــــــلى ا
احلــضـاري والــثـقــافي لـبالد وادي
الرافـدين الذي تـعرض الى اشرس
هـجــمـة من الـسـرقـة لالثـار بـدأ من
تاحف االخرى تحف العراقي وا ا
فـــضالً عن الــــنـــبش الــــعـــشـــوائي
ـنتشرة ستـمر في مواقع االثار ا ا
والــتي تــقـدر بــأكــثـر من 150 الف
موقعا اثريـا من شمال العراق الى
جــنـوبـه وهي تــضم بـ طــيــاتــهـا
قـصـوراً ومعـابداً وبـيـوتا مـخـتلـفة
ولــقى اثــريـة عــمل عــلـيــهــا افـضل
الــنــحـــاتــ وصــنــاع اجلــمــال كي
ـــتـــاحف ولـــوال اثــار تـــوضع في ا
ـا كـانت هـنـاك في ألـعـالم الـعـراق 

مــتـاحف مــثـيــرة بـجــمـال قــطـعــهـا
ورودا لـــــهـــــا ومع هـــــذا ان اغـــــلب
ـــتـــاحف الـــدولـــيـــة في إمـــريـــكــا ا
وفــرنــسـا وايــطــالـيــا وبــريـطــانــيـا
ـانـيـا زينـتـهـا جداريـات وثـيران وا
مــجــنــحـــة ولــوحــات ودمى وقــطع
اثــريـة مــخـتــلــفـة جــعــلـتــهــا قـبــلـة
لـــــلـــــســــواح مـن كل دول ألـــــعـــــالم
وابـرزهـا بوابـة عـشتـار في مـتحف
الـبيـركامـون والقـاعات االشـوريات
والــــثـــيـــران اجملـــنــــحـــة ومـــســـلـــة

لوك. حمورابي وتماثيل 
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واحلـال يــنـطــبق عـلى دول الــعـالم
ـتـاحف التي االخـرى وبدأت هـذه ا
تـضم اثار حـضـارة وادي الـرافدين
جتـني اربــاحـاً طـائــلـة ســنـويـاً من
الـسـيـاحـة االثـاريـة وصـارت مـنـاراً
لــــتـــعــــلم اجــــيــــاالً من الــــدارســـ
ـزيد من والـبـاحثـ في اكـتشـاف ا

ابـداعــات  هـذه احلـضـارة الـتي لم
يــكـتــشف مــنـهـا اال  %12ومـا زال
الـــقــــائـــمـــ عـــلـى  عـــلـــوم االثـــار
يـــبـــحـــثــــون حتت األرض من اجل
ـــزيــد عن عــالم االثــار اكــتــشــاف ا
وماذا يـخبئ لـنا الـزمن القادم
ــا تــغــيــر من اكـــتــشــافــات ر

مسار العالم نحو االفضل .
ومن هــنـا البـد مـن دعـوة كـافـة
مؤسسات ألـدولة ووزارتها ان
ــتـاحف تـدعـم قـطــاع االثــار وا
بكل ما تمتلكه من اجل حمايته
واحملــــافـــظــــة عــــلــــيـه رغم دعم
ــــؤســـســــات الـــدولــــيــــة مـــثل ا
الــــيـــــونــــســــكـــــو وااليــــســــكــــو
واالســـيـــســــكـــو  ودول الــــعـــالم
اخملـــتــلـــفـــة اال ان قــطـــاع االثــار
ـزيد مـازال بحـاجة مـلحـمة الى ا
مـن الـــدعـم في مــــجـــال الــــبـــحث
ــسح والــتــحـــري والــتــنــقــيب وا
والـصــيـانـة والــعـمل ســويـة عـلى
ـتـحف الـعـراقي تـطـويـر قـاعــات ا
والـبـالـغـة اكـثر من  23قـاعـة تضم
حــضـارة عــصــور مـاقــبل الــتـاريخ
وســومــر واكــد واشــور واحلــضــر
واحلضارة االسالمية والعمل على
تحف زيادة عدد القاعـات وابقاء ا
كــــمــــتــــحـف اسالمـي يــــضم اثــــار
احلــــضــــارة االسـالمـــيــــة فــــقط او
الـضـغط على ألـدولـة من اجل بـناء
مـــتـــحـف جـــديـــد وكـــبـــيـــر يـــلـــيق
بـحـضـارة وادي الـرافـدين وعـرض
ـاليـــــ مـن الـــــقـــــطـع االثـــــريـــــة ا
ـــوجــــودة حـــالـــيــــاً في مـــخـــازن ا

تـحف العراقي التي  وقاصات ا
اســتــخـــراجــهـــا من قــبل بـــعــثــات
الـــتـــنـــقــيـب او الــتـي اعــيـــدت الى

ــتــحـف بــعــد ســرقــتــهــا من ا
ـــواقع االثــريــة ــتــحف او ا ا
الــتي بـعـضـهـا حتـمل ارقـامـاً
مــتـحــفــيــة واخــرى ال حتـمل

ذلك.

ــتـاحف ان يـوم االحــتـفــال بــيـوم ا
ـي يحـملـنا مـسـؤوليـة وطنـية الـعا
ومـهنـية واخالقـيـة من اجل حمـاية
هــذا االرث االنــســاني واحملــافــظــة
ـواقع من االنـدثار عـليه وصـيـانة ا
والـضــيــاع والـتــلف والــعــمل عـلى
ـفـقـود مـنـهـا وتـطـوير استـرجـاع ا
الكـوادر االثاريـة العـاملـة في قطاع

االثار .
اجلـمـيع مـدعـو لـذلك بـروح وطـنـية
خـدمة لالنـسـانيـة جـمعـاء وكل عام
تاحف بالف والعامل في قـطاع ا
خير في مشارق االرض ومغاربها 
الـى ذلك اعـــلن مــــديـــر عـــام دائـــرة
التـحريـات والتـنقيـبات عـلي شلغم

عن أكـــمـــال مــشـــروع تـــأمــ
ـنظومة مدينـة بابل االثرية 
كـامــرات عــالـيــة الـدقــة.وقـال
عالء عـــبــد الــعـــبــاس رئــيس
ـعلـومات الـتابع قـسم تكـنلـوجـيا ا
لـلـهيـئة الـعـامة لـالثار والـتراث ان
ـشـروع بـشكل الـقـسم قـام بـتـنفـذ ا
مباشر .وأضاف ان القسم سبعمل
بــالــتــعـاون مع دائــرة الــتــحــريـات
والتنقيبات  على استحداث وحدة
ـديـنة الـكـامـرات لـغـرض مـراقـبـة ا
ــراقـبـة االثـريــة عن طـريق غــرفـة ا
وبــأشـراف مــهــنــدسـ حــاســبـات
مــخـتـصــ في هـذا اجملـال.واشـار
عالء الى ان مــنــظـومــة الــكــامـرات
ـديــنـة تـهــدف الى احلــفـاظ عــلى ا
االثـــريـــة وحـــمـــايــــتـــهـــا من خالل

راقبة حركة للمدينة . ا
{ مــديـر اعـالم الـهــيـئــة الــعـامــة لالثـار

والتراث

قـد تـتـطـلب جـهـد غـيـر جراحي أو
جـراحي هـدفهـا مـعـاجلة الـعـيوب
فـي اجلـلـد من تـصــحـيح وتـعـديل
جـــــزئـي أو تــــغـــــيـــــيـــــر جــــذري..
والـعــيـوب أمـا تــكـون خـلــقـيـة مع
والدة الشخص أو مـكتسـبة تكون
جـراء احلــوادث لـذلك الــتـجــمـيل
يــعـــد ضــروري لــبـــعض احلــاالت

وتكميلي في حاالت أخرى .
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األهم من كل ما ذكرناه هو "مابعد
الـعـملـية"... كـيف يـكـون اإلنطـباع
مـثالً وكــيف تـكـون ردة الـفـعل في
حـال الـنـتـيجـة غـيـر مـرضـية وهل

لذلك مخاطر? 
ســنـــتــعـــرف عــلى هـــذه "الــفـــتــرة
ـــهـــمــة" الـــفـــاصـــلـــة في طـــريق ا

التجميل كما جاء في الردود :
- د. هـــالـــة اخـــصـــائـــيـــة في طب
الــتـــجــمــيل: نـــتــيــجـــة اإلنــفــتــاح
التكنـولوجي وأيضا تـأثر النساء
بغيرهن من الفنانات أو النجمات
ورغــبـتــهن أن يـتــمـعــتـهن بــنـفس
اجلــمـــال اجتــهن الى الـــتــجــمــيل
وأكثر احلجوزات التي نـستقبلها
في الـعيـادة تـتعـلق بـالفـيلـر الذي

في أول األمر يفتـرض التنبيه إلى
شيء مهم وهو أن التجميل سواء
كـــان عــمــلــيـــة صــغــرى أو كــبــرى
اليـعـتبـر عيـبـاً فكـثيـر من عـملـيات
الـــتــجــمـــيل ســاعـــدت الــنــاس في
تـغــيـيــر أنـفـســهم ومـظــهـرهم إلى
ــــعـــاجلــــة عـــيب األفــــضل وذلك 
خـلـقي أو أثـر جسـمـاني أو غـيره
لــــــذلـك فــــــإن الــــــعــــــلـم احلــــــديث
والــتـطــورات الـســريــعـة اجلــاريـة
الــــتي حــــدثت وحتــــدث في عــــالم
الطب والـتجمـيل هي نعمـة كونها
حسَّنت حـياة البعض وانـتشلتهم
من حفرة نفسية سيئة سببها أما
عــدم الــثـــقــة أو عــدم الــتــأقــلم مع
وضعٍ مــا أو الــتــأقــلم مع الــتــقـدم
بـــالــــسـن لـــكـن ونــــحن في عــــالم
الـسـوشــال مـيـديـا وتــزايـد أطـبـاء
الـــتــجــمـــيل في الـــعــراق وإزديــاد
إقــبــال الــفـــتــيــات والـــنــســاء إلى
عــمـلــيـات الــتــجـمــيل مــثل احلـقن
وشد الوجه وشفط ونحت اجلسم
وغـيـرهـا صَـنَع شـيـئـاً من الـتـعـلق
بـالغ فـيه لـدى الـبعض الـنـفـسي ا
مــنــهن مــاأدى الى هــوس نــفــسي
جلأت إلـيه الفـنانـات واإلعالميات
ـد وكــذلك عــامــة الــنــســاء أمــا لــشـَّ
اإلنـتـبـاه لـشــكـلـهـا أو جـمـالـهـا أو
لـشدَة اجنـذابهـا لـنفـسهـا وللـمرآة
بصورة مستـمرة.. لذا فإن أسباب
جلـوء الـنـسـاء لـلتـجـمـيل مـعـروفة
لـــــكن... مـــــاذا بــــعـــــد عـــــمــــلـــــيــــة

التجميل????
رداً عــلـى سـؤالــنــا هل مـع أم ضـد
عملـيات التجمـيل الى حد الهوس

جاءتنا الردود:
س.م : لقد كانت عمليات التجميل

مـهمـتها جتـميـل الوجه أمـا اليوم
أصبحت تنم عن ضعف شخصية
الــبــنت وقــلــة ثـقــتــهــا بــنــفــســهـا
ونــعــرف رفض الـــشــخص لــشيء
مـــعـــ فـــيه يـــجــعـــله يـــذهب الى
تغيـيره لكن الـتجمـيل يحتاج الى
جتـديـد مــسـتـمـرأو جــلـسـات لـكن
هـنـاك من يـقـبـل اليـهـا وهـنـاك من

يرفض اللجوء لها.
ع.ح: التجميل جميل يعني يجمل
الـنسـاء ويعـتبـر تطـور علـمي لكن
الــنــســاء يــلــجــأن الى الــتــجـمــيل
أحـيانـا وهن جمـيالت وهذا خـطأ
وأيــضــا أصــبـــحن نــفس الــشــكل
أحـيـانـا التـمـيـز واحـدة من أخرى
فــالــشـفــاه نـفـس الـشيء أو األنف
وبـــعض األحــيـــان الــوجـه يــكــون
طبق األصل وكأنها عميلة تناسخ

.
ي.ف : الــعــمـــلــيــات هي انــفــتــاح
ثـقــافي وعــلــمي وفن من الــفــنـون
الـطـبـيـة أنـا وكــثـيـر من الـفـتـيـات
اجـريـنــا عـمـلـيــة لألنف في ايـران
وكــذلك فــيــلــر لـنــفخ شــفــاهي في
الـــعــراق وأرى أن شـــكـــلي هـــكــذا
أجمل لـدي قنـاعة بـشكـلي اجلديد
أكـثـر من قـبل والـعمـلـيـات حتسن
شكل الـنساء وتـزيد من سعـادتها
خـــاصــة أن بـــعض الـــعـــمـــلـــيــات
التتطلب وقت أو جهد ألنها تكون
بـــوقت قـــيـــاسـي في الـــتـــجـــمـــيل

احلديث.
- إذن كـــيـف نُــعـــرف الـــتـــجــمـــيل

احلديث ???
هي طـــرق طــبــيـــة ورسم خــطــوط
جتــمــيل وفـق خــطــة جتــمـــيــلــيــة
بـخــطـوات جـديـدة أفـضل وأسـرع

ـــلئ الــشـــفـــاه ن طــريق نـــضـــعه 
احلــقن وكـــذلك مــادة الـــبــوتــكس
لــنــفخ مــنـــاطق في الــوجه وهــذه
األمور حتدث فرق بسيط أو كبير
ـرأة في أحـيــانـا وهــذا يـسـاعــد ا
جتميلها وسعادتها بنفسها أمام
عـائـلـتـهـا وصـديـــــــقـاتـهـا أو في
عـمـلـهـا وتـكون ردة فـعــــلـهـا بـعد
ربع أو نـــصف ســـاعــة في غـــايــة

الفرح.
ورداً عـلى سـؤالـنـا هـل لـعـمـلـيات
الـتجـميل خـطورة قـالت: عمـليات
الـتـجـمـيل هـذه تـعـد صـغـرى غـير
جـراحـيـة ولـيس فيـهـا خـطـر على
حــيـاة الــشـخص وكــذلك اليـحـدث
تـــشـــويـه إذا كـــان الـــطــــبـــيب ذو
اخـتـصـاص ومـعـرفـة ويـسـتـخـدم

مواد صاحلة غير ضارة .
أمـا د.حـسـ صـاحب مـركز وشم
وجتـمـيل قـال لنـا: في وقـتـنـا هذا
ـنا صارت عـملـيات التـجميل وعا
شي طبـيعي ألنهـا تعطي جـمالية
لـوجه الـبـنت أو الشـاب فـالـزبائن
لـيس فـقط نـسـاء بـل رجـال أيـضاً
ولكن مهم جداً اختيار مركز طبي
مـعروف أو طـبيـب اخصـائي لكي

تـكــون الـنــتـائج جــيـدة فــالـبـعض
يـذهب إلـى صـالــون جتــمــيـلي أو
شــخص غــيــر مــخــتص بــالـتــالي
ـوضـوعـة في الوجـه مثالً ـادة ا ا
أو الــشــفــاه التــعــطي الــنــتــيــجــة
ــطــلــوبـة واجلــمــيع رأى بــعض ا
واقع اإللـكتـرونية احلاالت عـلى ا
حتَـجّـر شـفـاه بعض الـنـسـاء بـعد
ـادة في حـقن الــفــيـلــر أو تـكــتل ا
الوجه بصورة غير متساوية وكل
هـذه األمـور سـبـبـهـا اخـتـيـار غـير
ذوي اخلــــبـــرة بـــاجملـــال أيـــضـــاً
ضــرورة اسـتـخـدام مــواد أصـلـيـة
"جـيــدة" وفـعــالـة ألن بــعض مـواد
احلــقن لـديــنــا تـســتــمـر أكــثـر من
غــيـــرهـــا وهــذا يـــرجع لـــلـــجــودة
ــواد وصــنـع الــشــركـــة وبــعض ا
التـعـطي فعـالـية ألنـهـا غيـر جـيدة
ـوضوع "مـو سهل" أحـياناً لذلك ا
تتعرض البنـت للتشوه فضروري

تختار أصحاب اإلختصاص .
 UO³KÝË  UOÐU−¹≈

بـــالـــرغم من اإليـــجــابـــيـــات الــتي
تـوفـرهـا عـمـليـات الـتـجـمـيل التي
يـشـهـد لـهـا الـكـثـيـرون من إعـطـاء
ثقـة بالـنفس وحب الـشكل وزيادة

الفرص في الـعمل والزواج وكذلك
ـشـاكل الـزوجـية مـعـاجلـة بعض ا
التي يكـون سببهـا بعض األحيان
فـــقــدان اإلعـــجــاب بـــ الــزوجــ
نع وايجابـيات أخرى كل ذلك ال 
من وجـود مـخـاطـر أيـضـا في هذا
األمـر كـالنـزيف أو احلـسـاسـية أو

فشل العملية برُمَّتها .
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النتـائج أحيانـاً تكون جـيدة ألنها
ــطــلــوبــة ويــشــعـر ــرجــوة أو ا ا
الشـخص بالرضـا حلسن العـملية
ــركـز أوالً و إخـتــيـار الــطــبـيب وا
الـطــبي ثـانــيـاً بــيـنـمــا في بـعض
األحـيـان تكـون لـهذه الـعـملـيـة أثر
ــريض سيء عــلـى نـــــــــفــســـيــة ا
الـــذي ال يــحـــصل عـــلى الــنـــتــائج
ـرجــوة فـيــصـاب بــاإلكـتــئـاب ثم ا
يـســعى لـلــحـصــول عـلـى احلـلـول
ـشــكـلـته اجلـــــــديـدة ذلك بـسـبب
عدم تَقبُّل النتيجة اجلديدة وكذلك
ــة لـــذا فــإن الـــطــبـــيـــــعــة الـــقـــد
الــتـجــمــيل صــارَ هــوس أكــثـر من
رغــــبـــــة بــــتـــــغــــيـــــيــــر خـــــلل مــــا
ولـكن....الـتَـقـبُّل في أحـيـان كـثـيرة

هو احلل .

يبدو ان مخاوف العراقي األوائل
من الريـاح والعـواصف بلـغ مأخذاً
دفــعـهـم الى ان يــفـردوا لــهــا إلــهـاً
خـاصـاً وفق تـقـلـيـدهم الـبـكـر الذي
جـعل لكل ظـاهرة قـاهرة او مـصدر
خــوف مـــعــبـــوداً يــلـــجــئـــون الــيه
ويـــســتـــرضــونـه  حــيث امـــتــازت
الـديــانه في الـعـراق الـقـد بـثالث
مـبـاديء هي احلـيـويـة والـتـشـبـيـة
والـتـعــدديـة . وعـلى هــذا كـان لـهم
معبـوداً للعواصف أسـموه (إنليل)
ويعني أسمه حـرفياً (سيد الريح).
ـعبـود مـكـانه عـلـيا في كـان لـهـذا ا

مـجـمـع االلـهه  الـسـومـرية جـعـلـته
ــــارس احلــــاكم أبــــاً لـأللــــهه وال 
الـســومـري صـالحـيــاته كـأمــيـر او
مـــلك اال بـــأعــتـــراف إنـــلـــيل. لـــقــد
خــــــصـص الــــــســـــومــــــريــــــون ألله
العواصف مدينة نيبور (موقع نفر
فـي مــحــافــظــة الــديــوانــيــة) مــقـراً
رئـيــسـاً له وهــو مـا جــعل من هـذا
ـــقـــدســـة لـــدى ــــديـــنـــة ا ـــوقع ا ا
السومـريون يحـجون اليهـا لتقد
ـعـبـد فـروض الـطـاعـة والــقـرابـ 
سمى(إيـكور)  حيث انلـيل  فيهـا ا
تلك إنـليل هناك حـسب عقائدهم

ألــواح الـقــدر الـتي تــقــرر مـصــائـر
ســــكــــان بالد ســــومـــر. ولــــعل اهم
واخـطـر مصـيـر تعـرضت له سـومر
كـان حــدث الــطـوفــان الــذي أحـدثه
إنـليل عـقابـاً لهـا إذ يرد علـى لسان

بطل الطوفان (اوتونابشتم ) :-
((أني أعلم ان انليل يبغضني

لــذا ال اســتـطــيـع الـعــيش فـي هـذه
ـــديــنـــة ســـأذهب االن ألن انـــلــيل ا
ـطـر وفي الصـباح سـينـزل زخات ا

سيبدأ بأرسال العاصفة )).
لـقـد خـاف الـعـراقـيـون الـقـدمـاء من
ـا تـسـببـه لهم الـريح والـعـواصف 
من أضــرار مـــاديه وبــشـــريه لــهــذا
كـانـوا يفـعلـون كل مـا يسـتـطيـعون
ألسترضاء انليل سيد الرياح  وقد
تــرجــمت تــلـك اخملــاوف في أدبــهم
الـــذي دونــوه عـــلى ألــواح الـــطــ

ومنها:- 
(( أصبـحت البالد واسـعة وأصبح
الـناس كـثـيـرونلـقـد انزعج االله من
صخـبهم وسـمع انلـيل ضوضـائهم

فخطب في االلهه العظام

لــقــد اصــبــحت ضــوضــاء الــبــشــر
مــــرهـــقـه ســـأوقـف ضـــجــــيــــجـــهم

بالطاعون
وسـأرسل عـلـيـهم الـرمـاد والـدخان

واحلمى
على شكل عاصفة)).

ÂUI²½ô« b¹bý

كــان من ســـطــوة انــلــيل ان مــلــوك
الـعراق الـقـد يفـتـخرون بـأنه هو
مارسة احلكم من منحهم السلطة 
ـــدهم بـــالــقــوة في الـــبالد وهــو 
والـشــدّة ألدارة دفـتــهـا بــلـحـاظ ان
الـعــراقـيـ الــقـدمـاء قــد تـصـوروا
انليل ألهاً عنيفاً شديد االنتقام من
خـصـومه. لـقـد ذكــرت مـعـتـقـداتـهم
سـماري ان انـليل دونه بـاخلط ا ا
هـــو الـــذي دمـــر الـــدولـــة األكـــديــة
ــــــيـالد) من (2170-2350 قــــــبل ا
خالل تـــســلــيط األقــوام الــكــوتــيــة
الـــنــــازحه من اجلــــبـــال ألســــقـــاط
امـــبـــراطـــوريـــة ســـرجـــون االكــدي
وانــــهــــاء الــــوجــــود الـــســــيــــاسي
. وهـو الـذي أسـقط ساللة لألكـدي

اور الــثـــالـــثــة (2003-2111 قــبل
ـــــــيـالد) من خـالل تـــــــســــــــلـــــــيط ا
العـيالمي الـذين زحفوا بـجيشهم
ألســقـاط اور وتــخــريــبـهــا وإنــهـاء

. الوجود السياسي للسومري
واضـح ان الـــريــــاح والــــعــــواصف
كـانت حــاضـرة في ذاكـرة ووجـدان
الــعــراق الــقــد وهي نــذيــر شــؤم
ـا يـقتـرفـة أبـنـاء الـرافدين وعـقـاب 
من خــطـايـا وقـد ذكـرت الـدراسـات
ناخي السائد احلديثه ان النظام ا
فـي الـعـراق االن ال يـخـتــلف كـثـيـراً
عـمّـا كان عـلـيه احلال في الـعـصور
ة ففي إحـداها تذكـر انه منذ القـد
اســـتــيــطــان االنــســـان في الــســهل
الــرسـوبـي لـلــعــراق قــبل اكــثـر من
ــيـالد لم حتــدث 5000 عــام قـــبل ا

تغييرات مناخية مهمة.
ـؤامـرة ومـا وبـعـيــداً عن نـظـريــة ا
ـناخ يـشاع من كـالم حول حـروب ا
الـتي كــانت قـد بــدأت مـنــذ احلـرب
الـفيتـنامـية فـأن ما يـشهـده العراق
الـــيــــوم من ظــــاهــــرة الـــعــــواصف

التـرابيه والرمـلية وازديـادها عاماً
بـــعـــد عـــام حـــدثــــاً ال يـــنـــفع مـــعه
إسـتـحـظـار ابـتـهـاالت الـسـومـري
ألنـليـلهم   وعـلى احلكـومة اتـخاذ
ــواجــهــة هــذه خــطــوات عــاجــلــة 
االزمه الـــتي نـــتــجـت من تـــقــاعس
ـتـعـاقـبة  فـي تـنـفـيذ احلـكـومـات ا
مــشـــروع احلــزام األخـــضــر . ومع
اجلــــهــــد احلــــكــــومي ال بــــأس من
ـــبـــادرات اخلـــاصــة اســـتــنـــفـــار ا
نظمات ؤسسـات و لألشخاص وا
ـدنـي  وقـبل هـذا وذاك اجملــتـمع ا
نحن بحـاجه الى التفـاته إلهيه من
الــله الــواحـد االحــد تـنــزل عــلـيــنـا
ــواسم شــتـاء شــأبـيب الــرحــمـة 
مـــطــــيــــره تُــــجـــهـض مــــعـــهــــا كل

مخططات التصحر ومن ورائها.
ويقيـناً ان هناك أفـكار وخطط لدى
اصـحـاب الـقـرار من شـأنـهـا إعـادة
بـالد الـرافـدين الـى مـا كـانـت عـلـيه
أرضاً لـلسـواد..بالداً كانت تـخشى
من انــلــيل وحتـرص عــلى إرضـاءه

بكل التراتيل.
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بـعض االلواح الـكونـكريـتيـة عن بعـضهـا مسـببـة وجود فـجوات بـ اجلدران وانـفصـال ووقوع مـعضم
الـستـائر وتلف في سـقوف اجملـموعات الـصحـية ونظـرا النتـهاء العـمر االفتـراضي لذلك الـعمارات وذلك
لتـشيـدها مـنذ اكـثر من ٤٠ سـنة وبنـاءا علــــى مـا جاء بـقرار مـجلس إدارة شــــركتـنا بـالعدد٤٨٧  فـــي
وتسليمها رقمة ١ في العمارة ٣٨  ٢٠٢١/٦/٣٠ عليه تسيـر اليكم هذا اإلنذار طالبـ فيه أخالء الشقة ا
الى دائـرة مـوكـلي / شـعـبـة اخلـدمـات خـالـيـة من الـشـواغل خالل فـتـرة (١٥) يـومـا من تـاريخ تـبـلـيـغـكم
بـاالنذار وبـخالفه فـان شركـتنـا تخـلي مسـؤولـيتـها الـقانـونيـة عن االضـرار التي قـد تقع عـليـكم او الحد

افراد عوائلكم مع حتملكم كافة التبعات القانونية في حالة عدم االخالء.
ولدى ارسال ورقة االنـذار مع ورقتي التبلـيغ بواسطة مبلغ مـركز شرطة خور الزبـير اتضح انك مجهول
نطقة خور الزبـير لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية نطقة  محل االقامة حسب شرح مختار ا
دنـية رقم (٨٣) لسـنة (١٩٦٩) رافـعـات ا ادة (٢١) من قـانـون ا اسـتنـادا لـلفـقـرة (١) و الفـقرة (٢)  من ا

عدل. ا
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تـعـلن وزارة خـارجـيـة جـمـهـوريـة الـعـراق عن وجـود مـنـاقـصـة البـرام عـقـد
نـتـسـبي بـعثـاتـنـا واسرهم في الـتأمـ الـصـحي لتـغـطـيـة نفـقـات الـعالج 
ادة (17) من تـعليـمات اخلدمـة اخلارجية رقم (1) اخلارج . وفقـاً الحكام ا

وازنة التشغيلية. لسنة 2010 ضمن ا
ناقصة من اصحاب الشركات الرصينة في فعلى الراغب باالشتـراك في ا
مجـال التـأم الـصحي مـراجعـة مقـر سفـارة جمـهوريـة العراق فـي (لندن)
( Queens Gate 21 London,Uk SW75JE ) في الـــعــــنـــوان الـــتـــالي
ـنـاقـصـة مـقـابل مـبـلغ قدره لـلـحصـول عـلى كـافـة مـسـتـنـدات ومـتـطلـبـات ا
($100) مـائة دوالر امـريكي غيـر قابـلة للـرد .تُسلم الـعطـاءات داخل مُغلف
ـدة نـفـاذيـة التقل عن (180) يـوماً مُـغلـق ومخـتـوم في الـعـنوان (اعاله) (
ـناقصة) وفي مـوعد اقصاه في الـساعة الثـانية ظهرأ تـبدأمن تاريخ غلق ا
وافق 2022/5/20 نُـحيـطكم لـقاء وصل يـؤيد ذلك  ,على لـيوم (اجلـمعـة) ا
ـبلغ (160.000) مـائة وسـتون الف ان يُرفـق مع العـطاء تـأميـنات أولـية 
دوالر امـريـكي كـما نـحـيـطكم عـلـمـاً بأنه سـيـعـقد مـؤتـمـراً في مـقر الـسـفارة
(اعاله) في تمام الساعة احلادية عشر صباحاً بتوقيت لندن ليوم (االربعاء)
قـدمة. وافق  2022/4/27لإلجـابـة على اسـئلـة واستـفـسارات الـشركـات ا ا
وسـيتم فـتح العطـاءات من قبل جلـنة فتح الـعطاءات في ذات الـيوم اخلاص

ناقصة.  بغلق ا
تاخرة عن التوقيت احملدد. وسوف ترفض العطاءات ا

نـاقصـة عطـلة رسـميـة فان يـوم العـمل الذي في حـال مصـادفـة تاريخ غـلق ا
يليه سيكون موعد تاريخ الغلق ,

وسـيُـسـتبـعـد كل عطـاء غـيـر مسـتـوفٍ للـشـروط الـواردة في االعالن وشروط
ناقصة ويتحمل من ترسو وثائق ا

كن االتصال ـعلومـات  زيد من ا نـاقصة اجـور النشـر واالعالن . و عـليه ا
عبر البريد االلكتروني:

Hins.findep@mofa.gov.iq  اوcontract@mofa.gov.iq  
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تخـصصـة لألشتراك في كـاتب ا عـادن كافـة الشركـات وا تدعو الـشركـة العامـة للـحديد والـصلب إحـدى شركات وزارة الـصنـاعة وا
كن ـواصفات الفـنية والـشروط التي  وجب ا نـاقصة أعاله ( جتـهيز كـتل حديدية ١٥٠ ملم x ١٥٠ملم بكمـية (١٠٠٠) الف طن  ا
ـنـاقصـة من مـقر الـشركـة في الـبـصرة / خـور الزبـيـر أو مكـتب الـشركـة في بـغداد / مـقـابل مسـتـشفى احلصـول علـيـها مع وثـائق ا
السعـدون األهلي لقـاء مبـلغ غير قـابل للرد ,قدره(٢٥٠٫٠٠٠) مـائتان وخـمسون الف ديـنار ويـكون أخر مـوعد الستالم الـعطاءات في

مقر الشركة
ـصادف ٢٠٢٢/٦/٥ لغـايـة (السـاعـة ١٢ ظهـرا) وتـفتح الـعـطاءات بـحـضور الـراغبـ من مـقدمـي العـطاءات حصـرا هـو يوم االحـد ا
الساعـة (الثامنة والـنصف من صباح اليـوم التالي للغـلق) وفي حالة مصادفـة يوم الغلق عطـلة رسميه يؤجل الـغلق الى اليوم الذي

يليه.
مع مراعاة مايلي :-

١- يرفق بالعطاء مايلى :-
ائة وخمسون الف دينار على شكل بلغ (١١٫٨٥٠٫٠٠٠) فقط احد عشر مليون وثما أ) التأمينات األولية 

صك مصدق أو خطاب ضمان ألمر الشركة.
ناقصة. ب) وصل األشتراك با

ج) شهادة تأسيس الشركة او هوية غرفة التجارة (نافذة)
د) براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب( نافذة ) ألمر الشركة + الهوية الضريبية للمشترك

مائلة مؤيدة من اجلهات ذات العالقة هـ) األعمال ا
الية مؤيدة من اجلهات ذات العالقة. ر) الكفاءة ا

و) احلسابات اخلتامية ألخر ثالث سنوات.
ناقصة . دة ألتقل عن (٣) شهر من تاريخ غلق ا ٢-يكون العطاء نافذ 

٣- تقدم األسعار بالدينار العراقي رقما وكتابة .
٤- األسعار نهائية غير قابلة للتفاوض والشركة غير ملزمة بقبول أوطأ االسعار.

ناقصة أجور نشر اإلعالن . ٥- يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة على موقع الوزارة االلكتروني وباإلمكان االطالع على تفاصيل ا

Tenders-companies@industry.gov.iq

ناقصة قبل أسبوع من تاريخ الغلق.. مع التقدير شترك با ؤتمر لإلجابة على استفسارات ا ويكون موعد عقد ا
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الى/ السيد عبد الزهرة الزم بدر / شاغل الشقة رقم ١٢ عمارة ٥٠
مثل القانوني ستار جبار عبد دير العام لـشركة مصافي اجلنوب/ اضافة لوظيفته وكيلة ا قدم السيد ا
ـــؤرخ ـرقـم (٢٥٧٨٥) ســـــجـل (١٢٩) وا ــرقــمـة ١١٢٦٨ في ٢٠٢١/٥/٤ االنــــــــذار ا ــوجـب الـوكــالــة ا
ــشـكـلـة من قـبل شـركـتـنـا ٢٠٢١/٩/١٤ والـذي يـتــضـمن اسـتـنـادا الى مـحـضـر كــشف الـلـجـنـة الـفـنـيـة ا
ـتضمن عدم صالحـية العمارات الـسكنيـة العائدة الى شركـتنا للـسكن بسبب عـوامل االندثار وتهالك وا
الـبـنـيـة اخلارجـيـة والـداخلـيـة لـلعـمـارات الـسكـنـيـة و وجـود تشـقـقـات في الهـيـكل اخلـارجي والـداخلي
وانفصـال بعض االلواح الكـونكريتيـة عن بعضهـا مسببة وجـود فجوات ب اجلـدران وانفصال ووقوع
معضم الستـائر وتلف في سقوف اجملـموعات الصحـية ونظرا النتـهاء العمر االفـتراضي لذلك العمارات
وذلك لتشـيدهـا منذ اكـثر من ٤٠  سنـة وبناءا عـلى ما جـاء بقرار مـجلس إدارة شركـتنا بـالعدد ٤٨٧ في
وتسليمها رقمة ١٢ في العمارة ٥٠  ٢٠٢١/٦/٣٠ عليه تسيـر اليكم هذا اإلنذار طالب فيه أخالء الشقة ا
الى دائـرة مـوكـلي / شـعـبـة اخلـدمـات خـالـيـة من الـشـواغل خالل فـتـرة (١٥) يـومـا من تـاريخ تـبـلـيـغـكم
بـاالنذار وبـخالفه فـان شركـتنـا تخـلي مسـؤولـيتـها الـقانـونيـة عن االضـرار التي قـد تقع عـليـكم او الحد

افراد عوائلكم مع حتملكم كافة التبعات القانونية في حالة عدم االخالء.
ولدى ارسال ورقة االنـذار مع ورقتي التبلـيغ بواسطة مبلغ مـركز شرطة خور الزبـير اتضح انك مجهول
نطقة خور الزبـير لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية نطقة  محل االقامة حسب شرح مختار ا
ـدنـية رقم (٨٣)  لسـنة (١٩٦٩) ـرافعـات ا ادة (٢١) مـن قانـون ا اسـتـنـادا للـفـقرة (١) و الـفـقـرة (٢) من ا

عدل. ا
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ـا سبـقـنا الـيـهـا الكـثـير ,ومـا ـا ونحن نـطـرح األسـئلـة ادنـاه ا وقبل كل شيء نـنـوه ا
طـرحـنـا إيـاهـا ال يدخل مـن باب الـتـشـكـيك واالعـتـقاد والـوحـدانـيـة والـتدخـل في إقرار
شيئة ا هـي اطاريح عقلية  –نـقدية  ,يراد منـها التثبت من تـلك ا مـشيته وحاشا  ,ا
ودحض األفـكـار الـتي حـملـت التـفـلـسف الـديـني الـذاهب نـحـو االحلـاد .. ونـسأل :  -
ـاذا كـان لـلـه ثالثـة اديـان ولـيس دين واحـد  ",كـأديــان مـاثـلـة يـتـدين بـهـا من قـاعـدة
اذا انـزلت ثالث كتب كال أوسع واال هنـاك الكـثيـر منـهـا لكن بـاتبـاع وقواعـد اقل" ?- 
ـنزل واحد واحلـكمة واحـدة والهدف واحد عـلوم واحد وا فيهـا تعالـيم مخـتلفـة بينـما ا
ـنـتـظم الـدنـيـوي واحـدة ?- امـا كـان الـله يـعلم ان وفـلـسـفـته في الـنـشـأ واالندثـار في ا
عبـاده سيتـفرقون شـيعا  بـ تلك األديان وبـالتالي لن يـكونوا امـة واحدة ويتـشتتوا ثم
لـيتـصارعـوا ويـستـعدي بـعضـهم بـعضـا كال يحـاول اثـبات احـقيـة دينه  ,وهـذا خالف
قتضاه اذ يصرح بالقول " كان الناس امة واحدة " و  " وَمَا كَانَ ـلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَـحِدَةً
فَـخْـتَلَفُـواْ ـ وَلَوْلَا كَـلِمَة سَـبَقَتْ مِن رَّبكَ لَقُـضِىَ بَيْنَـهُمْ فِيمَـا فِيهِ يَخْـتَلِفُونَ "  ,وقـوله " وَلَوْ
َ " ثم قـوله " إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ الـنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ـ وَلَـا يَزَالُونَ مُخْـتَلِفِ
وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبُّـكُمْ فَـاعْبُـدُونِ " .- مـاذا لـو كـان هـنـاك دين واحـد وكـتـاب واحـد مـنزل ,
ونـبي واحد  ,هل كـنـا سـنشـهـد الـتفـرقـة هـذه واالصطـراع االزلي الـديـني بـ األديان

الثالث ? 
hO AðË —U³²š«

- هل تأتي مشيـته التي قضاهـا بتعدد األديان ان تـأتِ من باب االختبـار والتمحيص "
ـوت واحلـياة لـيبـلـوكم ايكم احـسن عمال "  ,ام هي ضـرورة قصـوى البد الـذي خلق ا
تحور غير الراكد  ,وما يـطرأ عليه من تغيير فكري واالتيان بهـا لعلة النظام احلياتي ا
زيح لـلـمـثل والطـبـاع اجملـتمـعـية وتـبـرير الـغـايـة ومن ثم الطـار اجملـتـمعي الـثـقـافي  ا
كن لله ان يصنع الـفخاخ الستنزال ارجل ة ومـوروثاتها بتدرج االزمـان .. هل  القد
عـبـاده فـيـه فـيـصـطـادوا ثم لــيـسـاقـوا الى الـنــار ومـا سـوقـهم إيـاهــا سـوى انـهم ظـنـوا
فـاضلـة ب ـشيـئة الـربانـيـة " هو الـرحمن الـرحيـم" ?- لم وضع آس ا االمـتثـال لتـلك ا

اديـانه ليخـتم آخر ديانـاته باألحقـية في االتبـاع ويقول " ان الديـن عند الله اإلسالم " ?
امـا يـدعــوا هـذا ان يـذهب اتــبـاع الـدين اإلسالمـي  بـتـكـفــيـر من ثـبـت عـلى ديـنه ودين
َ ابِئِ ذِينَ هَادُوا وَالصـَّ ذِينَ آمَنُوا وَالـَّ ـتدينـي بـغير اإلسالم   " إِنَّ الـَّ اسالفه من بـقية ا
ذِينَ أَشْرَكُـوا إِنَّ اللَّهَ يَـفْصِلُ بَـيْنَـهُمْ يَوْمَ الْـقِيَـامَةِ ـ إِنَّ الـلَّهَ عَلَيـ وَالنَّـصَارَيـ وَالْمَـجُوسَ وَالـَّ
ـبـاركـة اصـبح من يفـصل بـ مـعـتـنقي ـاذا وبـعـد صريح اآليـة ا كُل شَيْءٍ شَـهِـيد "  ,
ة ??.. لـندع هنا الـديانات رجـال الدين وهم انفسـهم داخلون ضـمن مفهوم اآليـة الكر
سـيحي في بـيئة نـاقشـة " ماذا لـو نشـأ ا فـلسـفة الـفطـرة في التـدين والال ادرية فـيه 
مسلمة امـا كان اال ان يكون مسلـما وكذا احلال يجري علـيه في طرح تلك اإلشكالية "
ـلـكـوت ديـانـته األولى ورأى بـعـدهـا اخـتالف أصـحـاب الـديـن بـتـفـاسـير ّـا انـزل ا  - ?
اصـوله وانـهم تمـذهبـوا وانحـاز كال لرأي في سـلـسلـة الوجـود وضمن فـلسـفة الـتأريخ
وتراتبـيتهـا اثر بعـد اثر بعـد فناء رسله  ,او كان كبـيرا على الـله ان يعالج تـلك الهفوة
الـلمم ويـتمـها بـتعـاليم أخـرى تـغلق الـباب امـام خلـفاء رسـله وحواريـهم واسبـاطهم في
عـدم الزيغ عـن تلـك التـعـالـيم بـغـلق مـا يعـرف بـبـاب الـتـفـسيـر لـلـنص او االجـتـهـاد فيه
والتـعـويل عـلى احـاديث خرجـت من محـدثـ وأئـمـة ومبـشـرين بـعـد مئـات الـسـن من
ظهور الرسـاالت من خالل نصوص مثبتـة في كتبه توصد البـاب بـ " ال اجتهاد بالنص
ـؤمن بـالله ـا يـسأل االن سـائل ويـقـول : كـيف سـمحت لـنـفـسك وانت ا احملـكم "  ? ر
ا هي مشيئة الله  ,وال اعتراض على مشيته الواحـد القهار من طرح هكذا أسئلة  ,ا
ـذِينَ آمَـنُـوا لَـا تَــسْـأَلُـوا عَنْ أَشْـيَــاءَ إِن تُـبْـدَ لَـكُمْ هَـا الـَّ .. الم تـقـرأ قـوله جـل عاله " يـا أَيـُّ
َ يُـنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُـبْدَ لَكُمْ عَفَا الـلَّهُ عَنْهَا ـ وَالـلَّهُ غَفُور حَلِيم " تَـسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُـوا عَنْهَا حِ
ـتـدين ـتـدين الـنـصـراني انـزل عـلـيه مـثل هـذا الـقـول  ,ومـا ذا عن ا ? نـقـول : هل ان ا
ـاذا ابـتـدأ الـبـاري خـلقه بـالـيـهـوديـة ? هـنا صـار من حـقي ان اسـأل الـسـائل نـفـسه : 
لإلنسان بـتخليق الـعقل " قاله له اقـبل فأقبل ثم قـال له ادبر فأبر  ,حـتى قال : وعزتي
وجاللي ما خلقت خـلقا اكـرم علي منك فبك آخـذ وبك أعطي ولك الثواب وعـلي العقاب
 ,او ... فـبك أجـازي وبك اثـيب " ? .. مـا فُـضـلـنـا عـلى بـقـيـة مـخـلـوقاتـه بـتصـنـيع تـلك
ايز ونتمايز لنعلم الصحيح من اكنة العمالقة وغرسها بأجسادنا اال لنفكر ونتفكر  ا
اخملـطوء  ,نعـلم اخلطـر فـنتـجنـبه ونـقبل عـلى اآلمن فـنسـتنـكر دونه  ,نتـفـكر في خـلقه
ونبحث كـيفـية صنـعه افالك الكون وبـداية النشء  ,فهل يعـز علـيه طرحنـا هكذا أسـئلة
هو مـدرك احـقيـتنـا بطـرحنـا ومدرك أيـضا ان هـناك من عـباده يـستـكثـرها عـليـنا ال بل
ا يـعيب عـليـنا ذكـرها وقـبل ان يذهب به الـظن بـتكـفيرنـا كونـنا وحـسب اعتـقاداته  ,ا
ا يـراد منهـا الشك او الـتشكـيك في مشـيته البـاري .. نقول نطـرح هكذا إشـكاليـات ا
لـهـؤالء : اال انه خـلق الـدواب وهي تـفـهـم كـيف تـأكل وكـيف تـنـام وكـيف تـعـمل  ,فـهال
ـفـضـال عـلـيـها وعـلـى جمـيع حتـبـذونـا ان نـكـون كـما الـدواب فـيـمـا بـارئـيـنـا اكـرمـنـا 
مـخـلـوقـاته ال بل ومـا بـقـيـة مـخـلـوقـاته اال سـخـرت ألجل هـذا االنـسـان صـاحب الـعـقل
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بغداد

اإللـــكـــتــرونـي مع الـــتــأكـــد مـن الــصـــيـــغــة
اإللـكترونية للـمادة التي تقوم بتـحميلها من
عـلومـاتية فـيمـا إذا كانت مطـابقة الـشبـكة ا
لـصـيــغـة الـوصف الـذي طـلـبت حتـمـيـله من

عدمه.
9-ال تـظـهروا هـاتفـكم في األمـاكن العـامة إال

إذا كنتم تستخدمونه
10-احـذر من مـواقـع وتـطـبـيـقـات الـتـعارف
فغالباً ما تكون بداية اصطياد الضحايا

11-اخـتـار كـلـمـات سـريـة قـويـة حلـسـابـاتك
عــلـى مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي وهي
الـــكــلـــمــات الــتـي يــصـــعب عــلـى اخملــتــرق
تـخـمـيـنـهـا بـحـيث تـكـون بـعيـدة عن اسـمك
وتـاريخ مـيـالدك وكذلـك األرقام  123بـشـكل
رور الـتي يـفضـلـها مـتـتابـع وهي كلـمـات ا

ستخدمون غالبا ا
12-ال تــرسـلــوا ألي شـخص صــوراً ألنـكم ال
طاف بصورتكم تـعرفون أبداً أين سينتهي ا

زاح. حتى وإن كان ذلك على سبيل ا
ــســائل اخلــاصــة في غــرف ال تــنــاقـــشــوا ا

الدردشة.
13-حــافـظــوا عـلى إعــدادات اخلـصــوصـيـة
الــقـويـة عـلـى الـشـبـكــات االجـتـمــاعـيـة مـثل

الفيسبوك وتويتر.
14-اغـالق كـامــيــرا جــهــازك بالصـق وازالـة

الالصق اثناء االستخدام فقط
ـــسح الـــصـــور واألرقـــام 15-ال تـــكـــتــــفي 
واخلــروج من كـافـة حـســابـاتك عـلى جـوالك
قــبل بــيــعه فــيـجب عــلــيك عــمل "فــورمـات"
( (Formatلــلــجــهـاز ثـم تـشــغــيل كــامــيـرا
الـفيديـو وترك الهاتف في غـرفة مظـلمة مثال
حـتى تـمتـلئ ذاكرة الـهاتـف الداخـليـة تمـاما
وحـينـها سـيغـلق الهـاتف الكـاميـرا تلـقائـياً
بـعـدها احـذفي الـفيـديـو حتى تـتـأكد من أن
أي شـخص سـيـحـاول اسـتـعـادة مـحـتـويات

ظلم. الكاميرا لن يجد سوى هذا الفيديو ا
16-ال تـفــتـحـوا رسـائل الـبـريـد اإللـكـتـروني
ــرسـلـة من غــربـاء ألنـهـا قــد حتـتـوي عـلى ا

فيروسات.
17-عـدم إرسـال اي كـود يـوصـلك في رسـالة

نصية.
18-ال تـــصـــدقــوا  ألي شـيء يــرسـل إلــيـــكم
ويـقولو انهم شركة واتساب الرجاء إعطائنا
رمــز الـكــود اخلــاص بـكم الــذي ســيـصــلـكم
بـرسالة نصـية الن شركة واتـساب ما تراسل

أبدا.
19-احــمـوا جــمـيع حــسـابــاتـكم بــالـتــحـقق

. بخطوت

ابتزازهم.
غـالباً ما يـتم اصطياد الـضحايا عن طريق
الـبــريـد اإللـكـتـروني أو وسـائل الـتـواصل
االجــتـــمــاعي اخملــتــلـف كـ الــفــيس بــوك
تـويـتر واتـساب إنـسـتجـرام وغيـرها من
وســـائل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي نـــظــرًا
النـتـشـارها الـواسع واسـتخـدامـهـا الكـبـير
مـن قــبل جـــمــيع فـــئــات اجملــتـــمع تــزداد
عمليات االبتزاز اإللكتروني في ظل تنامي
عـــدد مــــســـتـــخـــدمي وســــائل الـــتـــواصل
شـهـود في أعداد االجـتـمـاعي والتـسـارع ا

برامج احملادثات اخملتلفة.
كيف حتمي نفسك من االبتزاز اإللكتروني.
بـحسب خـبرتـنا في هـذا اجملال نـطرح لكم
احلــلــول الـتي جتــنــبـكم مـن دخـول غــمـار

االبتزاز.
 U «b  VKÞ

1-عـدم اسـتـخدام الـشـبكـات الـعـامة الـغـير
أمنه للولوج الى شبكة االنترنت.

2-جتــنـب طــلب صــداقــات أو قــبــول طــلب
صداقات من قبل أشخاص غير معروف .
3-عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد

من مصدر غير معروف
4-جتـنب مـشـاركـة مـعـلومـاتك الـشـخـصـية
حــتى مـع أصـدقــائـك في فــضــاء اإلنـتــرنت

راسالت.” “أصدقاء ا
5-عـــدم فــتح اي رابط يــرسـل إلــيك من رقم

مجهول .
غـرية و 6-ال تـنـجذب لـلصـور اجلمـيلـة وا

رسل. تأكد من شخصية ا
7-قم بـتـزويـد جـهـازك اإللـكـتـروني بـبرامج
مـكـافـحـة الـفيـروسـات وغـيـرهـا من برامج
واظـبة على التحديث احلـماية فضالً عن ا

الدوري للبرنامج.
وافقة على طلبات التحميل ألي 8-ال تقم با
مـادة تـرد إليك مـن مصـدر غـير مـعروف أو
لم تـقم بنـفسك بطـلب حتمـيلهـا إلى جهازك

أصـبح الـعـالم اإللـكـتـروني سالح ذو حـدين
حـيث يشهـد تطوراً مـلحوظـا في العديد من
اجملـــاالت حــيث يـــتــوغـل في الــعـــديــد من
رتبطة بشؤننا اليومية وأصبح اجملـاالت ا
شيء ال غـني عنه ومع التقدم الـتكنولوجيا
ــــتــــســــارع تــــنــــامـت جــــرائم االبــــتــــزاز ا
اإللـكـتروني نـسـتطـيع تـعريـفـها عـلى إنـها
عـمـلـية تـهـديـد وتـخويف  لـلـضـحيـة بـنـشر
صـــــور خـــــاصـــــة او أوراق  أو تــــســـــريب
مـعلـومات سـرية تخص الـضحـية ويـتمكن
مـن خاللهـا أن يطـلب مـقابل ذلك دفع مـبالغ
مـاليـة أو استغالل الـضحيـة للـقيام بـأعمال
ـبـتزين كـاإلفـصاح غـيـر مشـروعـة لـصالح ا
ـعـلـومات سـريـة خـاصـة بجـهـة الـعمل أو

غيرها من األعمال غير القانونية. 
ـة االبتزاز اإللكتروني من حـيت تعتبر جر
ـسـتحـدثـة ظـهرت مع اجلـرائم اجلـسـيمـة ا
الــتــقــدم الــكـبــيــر في عــالم تــكــنــولــوجــيـا
ـمكن أن تـظهـر نوع ,وكـان من ا ـعلـومات ا
ن خــاص  من اجملـرمــ االلـكــتـرونــيـ 
يـستخدمون هذه التقنـيات لتنفيذ جرائمهم
أال أخالقـية من خالل استخـدام اإلمكانيات
ــــتــــطــــورة ضــــد الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة ا
ضحاياهم,والـتي أغلبهم من الفتيات حيث
يـتـوسع ويقع فـيهـا الـرجال ويـكون اغـلبـها
االبـتـزاز مـاديا.حـيث تـكون حـاالت االبـتزاز
نـاجتة غالباً عن نـزوات عاطفية لـلضحايا
حـيث  انـها حـاالت تمس بـالشـرف حيث ال
يـــتم في مــثل هـــذه احلــاالت ال يــتم اإلبالغ
عـنها خوفـاً من الفضيحـة ونظرة اجملتمع,
والـتـقالـيد والـعادات فـي بعض اجملـتمـعات
الـعـربـيـة بـيـنـمـا يـتـجه الـبـعض االخـر في
ـبـتـز خوفـاً من الـضـحـية تـنـفـيـذ مطـالب ا
لـعدم نشر أي صور  أو مـقطع فيديو خاص
به حــيث أصــبح األنـتــرنت مـســتـنــقع قـذر
لـبـعض األشـخاص الرتـكـاب ابـشع اجلرائم
األخـالقـــيــــة ضــــد الــــضـــحــــايــــا في خالل
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أن حتـجب ضـوء الـشـمس كـلـيّـاً الى درجـة
العتمة. ومثل هذه العاصفة(هبوب) حتدث
في صــحــراء واليــتـي أريــزونــا وتــكــسـاس
األمريكيّـت وصحارى أفريـقيا إضافة الى
مـــنــاطق صـــحــراويّــة فـي الــشــرق األوسط
مـلـكة الـعـربـية الـسـعوديـة ومـناطق في كـا

العراق وماحولها.  
وتشهد مناطق في أستراليا وجنوب شرق
ــتــحـذة األمــريــكــيــة وجـزء من الــواليــات ا
كسيك مثل هذه العواصف أيضاً أراضي ا
حــال هــبـوب ريــاح ونــشـوء تــيــارات حـمل
حـراريـة في تـربـة جـافـة وهذه هـي شروط

شار اليها في أعاله. حدوث العاصفة ا
يسبب إستنشاق الغبار أمراض ذات الرئة
والربو  تمـاماً مثـلما احلال في إسـتنشاق
الــــدخـــان. وعــــلــــيه يــــســــتـــوجـب إرتـــداء
الكمامات عند التـعرض للعواصف الرمليّة
والـغبـاريّـة وإطـفاء أجـهـزة تـكيـيف الـهواء
الــتي تـســحب الــغـبــار والــرمـال الى داخل

البيت أو السيارة.
dD)« ”dł

واآلن يـجـب أن نـتـذكــر بـأنّ إسـتــمـرار هـذه
العواصف بـشكل متـكرر وهو مـاسيحدث
ـنـظـومة فـإنّ ذلك سـيـغـيّـر في خـصـائص ا
الـبيـئـيّة والـزراعـة وسـنشـهـد بعـد عـقد من
الــزمن تــغــيّــراً  في لــون األرض في بــعض
ناطق  وتبلور  نضوج تشكيل وإستقرار ا
ـفـروضـة لـتـكون  ظـاهـرة أوعـيـة الـغـبـار  ا

منشأً لهذه العواصف. 
ـاء في األنـهار وقـلّة األمـطار كمـا سـيشح ا
ـناخ وستـنحسـر اخلضراء نتيـجة تـغيّر ا
ومــا عــلـيــنــا إالّ  أن نــتـمــنى بــقــاء (الـوجه

احلسن) بعد إنحسار  للماء واخلضراء.
فعـليـنا دق جـرس اخلطر  وإعـالن وتوثيق
قــائـمــة اخملـاطــر في بـرنــامج بـحث عــلـمي
حقيـقي وواقعي سـريع الفعـالية بـعيداً عن

ايكروفون. الكاميرا وا
سطور اخلتام:

ورغم مانراه  في األجواء واألنحاء
ورغم ماتكتبه السن في األنباء

ورغم لون ذلك الغبار
تبق يابغداد في نقاء

ووردة العشّاق قد تفتّحت
وفاح عطرها في ساحة اللقاء..

{ ( پـروفــسـور  فـيــزيـاء الـپـالزمـا- عـضـو
تحدة) ملكة ا معهد الفيزياء في ا

البحار  حيث يكون الرمل أكثر دفئاً في يوم
مـشمس. وبـعـيداً عـن سواحل الـبـحار  وفي
الــــصـــــحــــراء  تــــبــــدأ عـــــواصف الــــرمــــال
والــغـبـارعــادة بـوجـود ريــاح تـزيل الـطــبـقـة
الــعــلـيــا من الــرمـال والــغــبـار  عـن الـتــربـة.
ناطق الـصحراويّة ويحدث ذلك في مـعظم ا

على الكرة األرضيّة التي هي موطنها.
كن أن تـتسـبب في عواصف رعـديّة ح و

تتـشكّل الـغيـوم حتت ظروف جـويّة مالئـمة.
وبالرغم من أنّ حجم حبّة الرمل أكبر

من حـبّـة الـغـبـار إالّ  أنّ الـعـاصـفـة الـرمـلـيّة
هي أسهل لـلحـدوث بسبب طـبيـعة الـتركيب
ـتــشـكــلـة في الــنــسـيــجي حلـبّــات الـغــبــار ا

طبقاتها. 
وهـنـا يــجب الـتـفـريق بــ عـواصف رمـلـيّـة
وأخــرى غـبــاريـة; فــالــرمل يـنــتج من تــفـتت
الصـخور  الـبالـية والـغبـار يأتي من الـتربة
وبــقــايـا رمـل نـاعم والــتي غــالــبـاً مــاتــكـون
ـعادن وبقايا مركبات عضـوية وخليط من ا

رمل قد بسبب عوامل التعرية.
عـنــد صـعـود الــغـبـار  الى ارتــفـاعـات أعـلى
فــأنّـه ســيـــضـــيف مــتـــغـــيــرات الـى طــبـــقــة
تـروپـوسفـيـر  الـتي تـمـتد مـن سطح األرض
الى ارتــــفــــاع   12كم وتــــلــــيــــهــــا طــــبــــقــــة
ستـراتوسـفير  وهـي بداية مـنطـقة الـطيران

وكذلك وجود طبقة األوزون في أعالها. 
وهــنــا يــأتي تــأثــر الــرحالت اجلــويّــة عــنـد

حدوث عواصف كثيفة.
 لقد إقتبس الغرب تسمية (هبوب)

العربية وكـتبوها باإلجنـليزيّة للـتعبير عن
سـببـة للـعاصفـة التـرابية الريـاح القـويّة ا
في الــصـحـراء. ويــشـار الــيـهـا في أمــيـركـا
بأنّها عـاصفة بخـصائص إستثـنائيّة ترفع
الـغـبــار  الى أعـالي اجلـو  بــإرتـفـاع مـئـات
األمــتــار ويــنـتــقل الــغـبــار  مــسـافــة مــئـات
كـيلـومـتـرات بـسرعـة تـتـراوح ب ((10-40
كن لهذه العاصفة كيلومتر في الساعـة و
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وأنـا أبـدأ كــتـابـة مـقـالـي هـذا تـذكّـرتُ مـثالً
صينيّاً يقول

( التــعــطــنـي ســمــكــة ولـــكن عــلّـــمــني كــيف
أصطادها). وهذا ماأشـعر بأنّه ينطبق على
مانعـيشه من عواصف غـبار  في هذه األيّام
ــســاكن ومــواقع الــعــمل وكـلّ األجـواء في ا

واألنحاء وإمتداد الصحراء.
وســأخـتــار  بـالــذات مــخـتــبـرات ومــشـاريع
الـبحـث العـلـمي في الـكـليّـات والـتي تـتولى
ـاذج أغشية برامجهـا وأجهزتهـا حتضير 
رقـيــقـة والـغـبــار عـلى األبـواب والــشـبـابـيك
. أفال وعالق في مالبس العامل والباحث
ـكــنـاً مـن تـوجــيه الـبــحـوث بــإجتـاه كــان 
جتنّب أو تـنقـية مـثل هذه الـظروف اجلـويّة
قـبل ســنـوات بـدالً من بـحــوث النـحـتـاجـهـا
خــصــوصـاً وإنــنـا بــدأنـا بــإقــتـراح مــنـاهج
ـنــاخ مـنـذ الـعـام 2009 وبـحــوث تـغـيـرات ا
للـدراسـات العـلـيا-فـيـزياء?  أضف الى ذلك
ــنــاخ قـد حــذّرنــا بـتــســجــيل درجـات فــإنّ ا
حراريـة غيـر  مسـبوقـة جتاوزت حـاجز  50
ـنـاطق درجـة مـئـويـة في جـنـوب الـعـراق وا
احملـيطـة قـبل عـدة سنـوات . وهـذا هـو أحد
ـتسـبـبة في جـفاف تـربة العـوامل الـفعّـالة ا
األرض وإرتــفـاع  درجــة حـرارتــهـا وتــشـكّل
مــايـسـمّـى بـأوعـيــة الـغــبـار  في الــصـحـراء

رور الوقت واذي سنصل اليه.
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واد اخملـتلـفة كـميّـات متـبايـنة من تمـتص ا
احلــرارة(طــاقــة حــراريــة) بــســبب اخــتالف
تـراكــيـبـهـا. يُـطـلق عـلـى كـمـيـة هـذه الـطـاقـة
ــقـدار ــادة  الالزمــة لــرفـع درجــة حــرارة ا
درجة مئوية واحدة اسم السعة احلرارية. 
ولإلقــتــراب من مــواد الــعــواصف يــتــوجّب
تـلك حرارة نوعـية أعلى اء   القول بـأنّ  ا
من الـرمل ; يحـتـاج الى طـاقـة حراريـة أكـثر
لــتـسـخــيـنه كـمــا يـتـضـح في رمـال سـواحل
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الـتعـبير عن نـفسـها وخصـوصيـتها من
جـهة ثانية لدرجة أخذت تهدّد الكيانات

القائمة.
VBFð Włu

 وبــ عـشــيـة وضــحـاهــا تـفــكّـكت دول
وانـقـسـمت واحـتـربت وتـعـادت وهـكذا
تــشــظّى االحتــاد الـســوفــيــتي الــسـابق
ليصبح  15كـياناً ويوغوسالفـيا تفتّتت
وجتـــزّأت إلى  6كـــيــانـــات وانــقـــســمت
جـمهورية تشـيكوسلوفـاكيا إلى قسم

(جــمـهـوريـتـي تـشـيـكــيـا وسـلــوفـاكـيـا)
وانـبعثت موجة تـعصّب وتطرّف وعنف
وإرهـاب في العديـد من البلدان الـعربية
الـــتي طــالـــتــهـــا عــمـــلــيـــة الــتـــغــيـــيــر
وخـصوصـاً بالـوسائل العـنفـية وكانت
ـنع عــمــلــيـة ردود األفــعــال والــكـوابـح 
الـتـغـيـيـر وحـرفـهـا عن مـسـارهـا مـؤثّرة
وكـــبــــيـــرة لـــدرجـــة انـــشـــغــــلت بـــعض
اجملــتـمـعـات بــنـزاعـات وحــروب أهـلـيـة
أثّـرت على وحدتها فضالً عن أن عملية
ـنشـودة أصـبحت الـتـغـييـر واإلصالح ا
ـنـال أكـثـر من الـسـابق وزادت بـعـيـدة ا
نــعـــقــيــداً بـــســبب الــعـــنف وانــقــســام
اجملــتـمـع السـيّــمـا بــتــعـو مــرجـعــيـة
الـدولـة وصعـود قـوى وجمـاعـات دينـية
وطــائـــفــيــة وعــشـــائــريــة وهي مــا دون

إلى أعــمـال عـنف مـنـفـلـتـة من عـقـالـهـا
وفــوضى عــارمـة وقــاد إلى صــدامـات
واحــتـرابــات أهــلـيــة مـســلـحــة دمّـرت
الـكثـيـر من عنـاصر الـتعـايش السـلمي
في مـجـتمـعـاتهـا ولم تـخلـق شرعـيات
جـــديـــدة في مـــواجـــهــة الـــشـــرعـــيــات
ــة.ولــعلّ ذلك مــا يـــثــيــر قــلــقــاً الــقـــد
وجــوديــاً إزاء اخلـشــيـة من الــتــغـيــيـر
الـذي قد يـسبّب عـنفـاً وانفالتـاً وتفـتتاً
وتـشتـتاً واحتـراباً في مـجتمـعات بدت
مـسـتقـرة وآمـنة ومـتـعايـشة لـفـترة من
الــزمن وإن كـانت أقــرب إلى الـسـكـون
حـيث انتعشت فـيها الهويّـات الفرعية
اإلثـنيـة والديـنية والـلغـوية والـساللية
واجلــهـويّـة عــلى نـحـو ســافـر بـسـبب
ــزمـن من جــهـــة ومــحــاولــة الـــكــبت ا

هل الـلّـاعـنف ضرورة فـلـسـفيـة وحـاجة
مـاســة أم مـجـرد تـرف فـكـري وأمـنـيـات
ـا يــتـردّد في مــثــالـيــة? هـذا ســؤال طــا
ـيــة وفي الــنـقــاشـات األوســاط األكــاد
الـثقـافية وحـوارات مؤسسـات اجملتمع
ـــــدنـي واإلعالم فـــــضـالً عن الـــــفـــــقه ا
الــديــني وهـنــاك من يــنـحــاز إلى هـذه
مـــثــلــمـــا هــنــاك مـن يــنــحـــاز إلى تــلك
والـــســـؤال دائـــمـــاً يـــتـــوجّه إلـى دعــاة
الـلّـاعنف خـصوصـاً ح تـعجـز بعض
وسـائـل الـلّـاعـنف من حتـقـيق أهـدافـهـا
عــلى نــحـو مــلـحــوظ وســريع وحـاسم
فـحـتى مـا أُطلق عـلـيه "الربـيع الـعربي"
الــذي تـبــلـور بــســلـســلـة احــتـجــاجـات
وحـركات اعتصام وتمرّد سلمي ومدني
والعـنفي حتوّل في الكـثير من األحيان

الـلـقاء بـاآلخر واآلخـر هو شـرط لهـويّة
ـسيـحـية الـذات.وقـد تـأثر لـيـفـينـاس بـا
والــبـوذيــة وبــغـانــدي وحـسب غــانـدي
"الــلّـاعــنف هــو أقـوى قــوة في مـتــنـاول
الـبــشـريـة. إنه أعـتى سالح من أسـلـحـة
الـدمار  التـوصل إليه من خالل إبداع
اإلنـسـان" وهـو يـعـني رفـض إسـتـخدام
الــعــنف اجلــســدي لــتــحــقــيـق تــغــيــيـر
إجـتـمـاعي أو سيـاسي. إنه شـكل جـديد

من أشكال الكفاح اإلجتماعي. 
ووفـقــاً جلـ شـارب: الـلّـاعـنف أسـلـوب
يــسـتــطـيع بـه الـنـاس الــذين يــرفـضـون
الــسـلــبــيـة أو اخلــضـوع والــذين يـرون
الــــكــــفــــاح ضــــروريــــاً أن يــــخــــوضـــوا
صـــــراعــــاتـــــهم دون عـــــنف والـــــعــــمل
الــلّـاعــنـيـف لـيس مــحـاولــة لـتــجـنب أو
جتـــاهل الــصـــراع بل هــو اســتـــجــابــة
ـشكلـة كيـفية الـعمل بفـاعليـة في مجال
الــسـيـاسـة السـيّــمـا كـيـفــيـة اسـتـخـدام

القدرات بفاعلية.
وكــان ثـورو قـد اســتـخــلص من جتـربـة
مـقاومـة الرق ورحـلة مـا بعـد اإلستقالل
األمـريــكي الـكـثـيـر من الـدروس لـبـلـورة
شـكل جديد وفريد من الـكفاح يقوم على
تــمـجــيـد الــلّـاعـنـف والـقـيـم الـعـلــيـا في

السالم والتسامح واحترام اإلنسان.

مــالـثـوس فــاحلـروب بـالـنــسـبـة له هي
ـنـطـقي لـلـتـخـفـيف مـن الـتـزايد احلل ا
الـسكـاني فالـفرد الـذي ال يسـتطيع أن
يــجـد له عـمالً فـي اجملـتـمع ال يـجب أن
يـكون له نصيب من الغذاء فهو عضو
زائـد وهو مـا ورد في كتـابه "بحث في
نـظريـة السـكان". وذهب هـتلـر أكثر من
ـرضى وذوي ذلـك بالـدعـوة  إلى قـتل ا
اإلحـتـياجـات اخلاصـة عـلى اعتـبار أن
الـتـخلّص مـنهم ضـرورة تفـسح اجملال
لـتطـور اجملتمع.لـكن أصحاب الـلّاعنف
يــردّون عـلـى تـلك الــدعــوات الـعــنـفــيـة
ويــفــنّـدون أســسـهــا الــفـكــريــة  حـيث
ــاني إدمــونـد يــذهب الــفــيــلـســوف األ
هــوسـرل إلى اعـتـبــار أن تـطـويـر األنـا
ضـرورة لـوعي الـعـالم وفي ذلـك إعادة
اإلعـتبار للـذات وحتريرها من عـزلتها
واألنـا لـيـست وحـيـدة وهـنـاك "أنـيـات"
أخرى تشاركها للعيش في هذا العالم.
ـانـويل أمــا الـفـيـلــسـوف الـفـرنــسي إ
لــيــفــيــنــاس فــيــطــرح ســؤال الــوجـود
الــفـلـسـفي وهـذا الــوجـود هـو مـصـدر
الــبــهـجــة والــسـعــادة في احلــيـاة وأن
تـــقــلــيــلـه يــخــلـق احلــزن األمــر الــذي
يـــســتـــوجب اإلنـــتــقـــال من الــذات إلى
حتــقـيق الــفـكــرة اإلنـسـانــيـة من خالل

الــدولـة إلـى مـا فــوقـهــا. وكل ذلك شـكّل
عــائـقــاً كـبــيـراً أمـام عــمـلــيـة الــتـنــمـيـة
ـسـتـدامـة األمـر الـذي يـحـتـاج إلعـادة ا
الـبـنـاء إلى جـهـود مـضـنـيـة وإمـكـانـات
كـبيرة حيث تؤكـد التجربة أن الـتغيير
بـالعنف يفـتح األبواب على مـصراعيها
إلـى عــــنف مــــضــــاد وهــــو مــــا يــــعـــزّز
اســتــشــراء الــفــوضى  خــصـوصــاً في
ـتــخــلّـفــة حـيـث الـفــقـر اجملــتــمـعــات ا
واجلــهل والـتـعـصّب وولــيـده الـتـطـرّف
الـــذي حــــ يـــتـــحـــوّل إلى ســـلـــوك أو
ارسة يصبح عنفاً وح يكون عابراً
لــلـحــدود ويــضـرب عــشـوائــيــاً يـصــيـر
.  قـد يـجـد الـفكـر الـعـنفي إرهـابـاً دولـياً
ذرائع مـختلفة لتبرير استخدام العنف
حـــتّى أن فالســـفـــة ومـــفــكـــرين كـــانــوا
يـعمـدون إلى تقد حـجج نظريـة جتيز
ـا اإلنـسـان ذئب اســتـخـدام الـعـنـف طـا
ألخــيه اإلنـسـان حـسب تـومـاس هـوبـز
الــذي يـعــتــبـر الــعـنـف سـمــة أسـاســيـة
وفـطــريـة عـنـد اإلنـسـان تـدفع كل واحـد
السـتـخدام الـعنف سـبـيالً للـتقـدم. وهو
يـرى أن العـنف حلّـاً منطـقيـاً وضرورياً
ــفـيــدين لــلــبــقــاء بـالــنــســبــة لألفــراد ا
لــلـتـخـلّص من أولـئك الــطـفـيـلـ الـذين
ــوارد بــاســتــمــرار.أمـا يــســتــنــزفــون ا
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سياسية كبيرة تعرض لها العامري  و قواته
في مـنظـمـة بـدر  في مـنـطـقة ديـالى ادى  الى
ـــشـــاكل في مـــواجـــهـــات  امـــنـــيـــة و إثـــارة 
ناطق مـسكة بـاألرض في تلـك ا قطـاعاتـهم ا
ـا أسهم بـتـراجع  الـعـامـري عن خـطوته و
في واقـعــة اخـرى جـرى تــصـفـيــة بـعض اهم
قـيـادات قــوات بـدر وآخـرهــا في حـادث وفـاة
نائـبه االنـصاري فـي  حادث قـيل انه مـدبر  
ا يلـفت النـظر ان هنـاك إرادة تسـعى لعدم
كون من عدة فصائل دخول حتالف الفتح   ا
ـقــابل ان اصـرار شـيــعـيــة  النــقـاذ وطن  بــا
ـالـكي ثـاني الـسـيـد الـصـدر عـلى اسـتـبعـاد ا
اكبر القوى الشـيعية الفائـزة باالنتخابات لم
يــكن قــراراً  مــدروســاً بــعــنــايــة  من نــاحــيـة
التكـتيك الـسياسي بل هـذه اخلطـوة اسهمت
ـالكي بـتمـاسك اإلطـار الـتـنسـيـقي وجـعـلت ا
العـب ســـــــيـــــــاسـي اســـــــاسـي وان كـــــــان من
ـثل حـلـيـفاً مـخـضـرمـ الـسـيـاسـة  و هـو 
مهماً اليران و يـعطي ثقالً  للـتوازن االقليمي
طـلـوب في العـمـليـة السـيـاسيـة الـعراقـية  ا
ــالــكـي عــبــر لــقــاء مــتــلــفــز عن وقــد وضح ا
توقعاته بـاجتاه تشـكيل احلكومـة في الشهر
ـتوقعة  حلسم السادس وهي ذاتهـا الفترة ا
ــلف الــنـــووي االيــراني الــذي مــفــاوضـــات ا
يواجه تلكؤ يبدو انه مرتبط بقضايا اقليمية
مهمـة منهـا نتائج انـتخابـات لبنـان و انتهاء
احلـرب فـي الـيــمن  و اذا تـابــعـنــا الـســلـوك
ـالكي و مقارنـته فيما اذا السياسي لـلسيد ا
ـعارضـة جنـده ال يقل خـطورة بقى بـجـبهـة ا
عـــمــا ان كـــان داخل احلـــكـــومـــة او جــزء من
حتالف انقاذ وطن  ولهذا قد يحقق انضمام
الكي ذات 33 مقعـد انفـراج الزمة االنغالق ا
السـيـاسي و يحـقق تـوازن للـمـكون الـشـيعي
ـثالً لبـقـية داخل التـحـالف  كـما و يـعـتبـر 
قادة اإلطار الـذين سيـتوجهـون للمـعارضة و
مشروع األغـلبـية سيـحافظ عـلى مكتـسباته 
و هــذا احلل هـــو األقــرب لــلــمـــضي بــإتــمــام
سـتـحـقـات االنتـخـابـية و عـدم الـلـجوء الى ا

اعادتها و لبعض الشر اهون .

جائت نـتائـج االنتـخابـات مغـايـرة للـتوقـعات
حـيث سـجـلت تـراجع لـقـوى شـيـعـيـة و تـقـدم
ـا افـرز خارطـة حتالـفات جـديدة لبـعضـها  
و غيـر مـألـوفة عـلى الـسـاحة  و في مـحـاولة
لتقد رؤية جديدة إلنقاذ الـعملية السياسية
و جتــربــة االسالم الــســـيــاسي في الــعــراق 
الــتي شــهــدت اخــفــاق كــبــيــر في حــكــومــات
الـتــوافق و الـشــراكـة  طـرح الــسـيــد الـصـدر
مشـروع  األغلـبيـة السـياسـية احلـاصلـة على
ـانـيـة وانـضـمت ـقـاعــد الـبـر اعـلى عـدد من ا
لـتحـالف الـصـدر  قـوى سـنـيـة و كـوردية   و
في خارطة االصطفافات الدولية يتم توصيف
هذه القوى باحلليفة لتركيا   رغم ان  التيار
ــــنـــاهـــضـــة الـــتـــدخالت الـــصـــدري  عـــرف 
اخلارجية  و شعار ال شرقية و ال غربية بيان
 رفض قاطع لـلتـدخالت االقلـيمـية والـدولية 
بيـنـما انـضـوت الـقوى الـشـيعـيـة األخرى في
األطار التنسيقي بالوقوف بالضد من حتالف
الصـدر الـثالثي  و اعـلنت رفـضـها بـنـاءً على
عدم وجود توازن لـلمكون الشـيعي فيه و هو
ــكــون  قـدم مــا اعـتــبــرته جتـاوز عــلى حق ا
الــــصــــدر عـــروض لــــضـم اجـــزاء مـن االطـــار
واضعـاً شـروط مـحـددة للـمـشـاركة فـيه مـنـها
محـاربة الفـساد و حـصر الـسالح بيـد الدولة
ال العام و نـهوبة من ا واسترجاع االموال ا
 قد تكون هذه الـشروط صعبة الـتحقق واقعاً
ـوافــقـة عــلـيــهـا تــمـثل حــسن الـنــوايـا لـكـن ا
طـالب الـشـعب  و سـبق ان وقـعت وتـقـديـراً 
اغـلب الــكــتل قـبل خــوض االنـتــخـابــات عـلى
ضـي بـتـحقـيـق هذه وثـيـقـة تـتـعـهـد فـيـهـا بـا
الــشــروط اال زعــيـم دولــة الــقــانــون و رئــيس
قرب الكي ا الوزراء األسبق لدورت نوري ا
من ايـــران و حـــلــيـــفـــهم االوفـــر حــظـــاً بـــعــد
التـغـيـيرات الـتي اتـخـذتهـا ايـران بـاستـبـعاد
الــسـيــد هــادي الـعــامــري  احلـاصـل عـلى 14
مـقـعـد في انـتـخـابات ?   2021كـمـا و يـعـتـبر
العامري من اقرب القادة الـشيعة للصدر   و
اجريت بينـهما عدة لـقاءات وتفاهـمات بشأن
االنـضـمـام لـلـتــحـالف الـثالثي اال ان ضـغـوط
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ـثل هذا احملور احـد جوانب احلـوكمة الـتشريـعيـة للمـؤسسة الـتشـريعيـة ويحتل أهـميـة كبيـرة لعالقته
سؤول عن انتاج تشريعات جيدة وفعالة ومتطورة ومستجيبة للواقع وعلى ان ا باشرة باعضاء الـبر ا
اني وترك االمور على ما هي ـيل إلى عدم التنظيم التـشريعي للسلوك الـبر الرغم من أن هنالك اجتاه 
ان دون تنظيم أو مساءلة مستندين إلى أن العقوبة االكثر فعالية التي ويواجهها عليه واقعياً داخل الـبر
يل إلى االسـلوب الـتـشريـعي في مـعاجلـة السـلوك ـان وهي صـناديق االقـتراع االّ أنـنـا  اعـضاء الـبر
ـاني ألن التـشريع سـوف يحدد اني ألن هـذا االجتاه أكثـر وضوحـاً ودقة في ضـبط السـلوك الـبر البـر
قراطيات الغربية  نع أو يحضر افعاالً معينة وهذا االسلوب شائع في الد قبول و مستوى السلوك ا
اني فأن ذلك يعود إلى جملة أسباب قراطيات الغربية بنزاهة وسلوك البر أما عن مبررات اهتمام الد
انية ان وصيرورتـه ظاهرة بر الي واالداري واالخالقي لـلبر تعلقة بـالفساد ا أهما : بروز الفضـائح ا
ـاني  يصاحب ذلك انحسار مستوى اخلدمات وارتفاع مستوى الـرقابة االعالمية على سلوكيات البر
احلكومية وارتفاع الـوعي الشعبي والرقابة الشعبية  والرقابـة الشعبية تتطلب وجود وسائل تسهل لها
ـراقبـ مالحظـة مدى الـتزام ـكتـوبه بحـيث بامـكان ا ـاني ا ـهمـة وابرزهـا مدونـات السـلوك الـبر هذه ا
ان دونـات ومدى الـتزام الـبر قـررة في هذه ا دونـات مع معـرفة العـقوبـات ا انـية بهـذه ا االوسـاط البـر
اني بأنها وثيقة كؤسسة معنيـة بالتشريع بضبط سـلوك اعضائها  وعرف البـعض مدونة السلوك البـر
شرعـ من خالل حتديد مـا يعد سـلوكاً مـقبوالً أو ما يـعد عكس ذلك تشريـعية رسـمية تـنظم سلـوك ا
وبـعـبـارة أخـرى هي تـهدف إلـى خلق ثـقـافـة سـيـاسـية تـركـز تـركـيـزاً كـبيـراً عـلى مـدى مالئـمـة وصـحة
انـي االّ أنها  –أي مـدونة السلوك  –ال تسـعى خللق هذا الـسلوك بـذاته وتمتاز وشفافـية ونزاهـة البر

هذه الوثيقة بسهولة سنها ومرونتها وسهولة الرجوع إليها كونها وثيقة مكتوبة .
اني وهي نـفس العيوب التي ـكن أن تؤشر على الـتنظيم التـشريعي للسـلوك البر  وبـرغم العيوب التي 
كن أن تغطي على هذه العيوب اني  كن أن تؤشر على أي قانون اال أن مبررات تنظيم السلوك البر
ـانيـ من خالل أيجـاد مرجع (مـعيـار عام) ـاني تعـمل على تـوجيه سـلوك الـبر فمـدونات الـسـلوك الـبر
ان سلوكاً غير مقبوالً سواء أكان ذلك داخل متفق عليه حـول السلوك الذي يعده األفراد والزمالء البر
ـواطن على هذه ان أو خارجه كمـا أن مدونة السلـوك تعمل على تعـزيز مبدأ الشـفافية فأطالع ا الـبر
ـا يعـمل على تـعزيز ان  ـثليـهم في البـر عـاييـر يسـاعدهم في الـتعـرف على مدى اسـتقـامة سـلوك  ا
ارسة مهامهم كنواب واحلد من اخلالفـات السياسية وتساعد على انية وتعميـق  ؤسـسة البر الثقة با
اني تعمل على تعزيز النزاهة انية  كما أن مدونـات السلوك البر جذب الكفاءات العالـية للمؤسسة البر
سـاءلـة واحملاسـبـة فمـدونـات السـلوك ـؤسـسة الـتـشريـعـية وتـعـزيز آلـيـات ا ومكـافـحة الـفـساد داخل ا
صالح ال العام وحتد من تضارب ا اني حتضـر الرشوة واساءة استخدام السلطة أو الـنفوذ أو ا البر
دونة فعالة البد أن تكون مقرونة بعقوبات في حال مخالفتها خللق بيئة شفافة ونزيهة ولكي تكون هذه ا
دونة اجراءات حتريك راقبة كما يـجب أن تتضمن ا ان لعمله في الـتشريع وا وعادلة تفرغ عـضو البر
ـان أو أحد أعـضاءه كاجـراء داخلي أو قد تـكون عن طريق الرقـابة التـي قد تكـون ذاتية حتـرك من البر
دونـة اجلهة ـواطن وفي الـغالب تـتم الشـكوى عن طريق أحـد النـواب كذلك يـجب أن تتضـمن ا أحد ا
كن فـرضهـا  كما تـلعب مـدونات الـسلوك اخملتـصة بـالتـحقيق وضـمانـات التـحقـيق والعقـوبات الـتي 
توترة ـان بحكم تلطيـفها األجواء ا ـاني على تعزيز أهميـة البراغماتية ( (Pragmatismداخل البر البر
ـنـاقـشـات احلـامـيـة الـتي تـنـتـهي بـتـقـاطـعات ـرشـحـة لالنـفـجـار وغـالـبـاً مـا تـتـولـد هـذه االجـواء من ا ا
اني اذا ما انتهت بجدل عقيم وخصومات سياسـية  فالنقاشات التي تعد جوهر العمل الـتشريعي البر
واسـتفزازات سياسـية من شأنهـا أن تهدد العمـلية التشـريعية إذا تركت بـدون ضوابط وأدوات اجرائية
معينة وينـبغي توظيف قدر من التنـظيم البيروقراطي الـذي البد للنواب مراعاة قـواعده لتجنب الفوضى
قـراطية فهذه القواعد واآلليات تعمل على حتويل اني والعملية الد كن أن تعصف بالـنظام البر التي 
اجلدل الـعقـيم الـفوضـوي او االتهـامي الى حوار فـعـال ذو ابعـاد ايجـابيـة تنـعـكس على جـودة العـملـية
ـشاعر ومنع انـفالتها وحتقق التـشريعـية  كما تـعمل على تعـزيز احترام الـرأي والرأي اآلخر وضبط ا
ـتبادلة الـتي حتقق نوع من الـرضا للـمشتركـ في النقـاش فينـتج عنه تنوع االراء قدر من الـتنازالت ا

وفق . وتالقح الرؤى و االفكار تشكيلة فكرية من شأنها أن تغني العملية التشريعية ...والله ا

وجـــودا جــزئـــيــا أو كــلـــيــا وشــرط
تـكامل الذي االختالط االجتـماعي ا
يسـتوجب في نـظر األخـصائـي أن
يكون هناك تكـامل وتخطيط تربوي
مــســـتــمـــر وفي تــوفـــر الــشـــرطــ
وتـرابـطـهــمـا مـا يـؤشـر عـلى حتـقق
عـمـلـيـة “الـدمج الـتـربـوي ”وجناح

سياستها.
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ـدرســيـة الـصــفـيـة تــتـيح الــبـيـئــة ا
كاني والزماني والالصفية اإلطار ا
الئم النخراط ذوي االحتياجات ا
اخلـاصة في نـظـام الـتـعـلّم بوصف
درسة فضاء عاما وعاديا تتحقق ا
فيه االحتـياجات الـتربويـة اخلاصة
دمـجة وفق والالزمة لـهـذه الفـئـة ا
أسـالـيب تـعلـيـمـيـة ومنـاهج عـلـمـية
ووسـائل دراسـيـة تـراعي الـفـروقات
الــفـرديـة والـطـبــيـعـيـة لـلــمـتـعـلـمـ
جمـيـعا بـقطع الـنـظر عن الـذكاء أو
ــســتــوى ــوهــبــة أو اإلعــاقــة أو ا ا
االجتماعي واالقتصادي أو اخللفية
الثـقافـية لـلمـتعـلمـ دون استـثناء
وتقـدم لـهم أنشـطة مـتـمايـزة تراعي

الفوارق وحتقق نفس األهداف.
هــــنـــاك انـــواع او اشـــكـــال لـــلـــدمج

التربوي
كاني: 1-الدمج ا

ويسمى أحـيانـاً الصفـوف اخلاصة
درسة العادية. ويعني لحقة في ا ا
بـــــذلـك تـــــعــــــلـــــيـم األطـــــفـــــال ذوي
دارس االحـتيـاجـات اخلـاصـة في ا
الـعـاديـة ضـمن صـفـوف أو وحـدات
صــفــيــة خـــاصــة بــحــيـث يــشــتــرك
ـــدرســـة ــــدرســـة اخلــــاصـــة مـع ا ا

درسي.  العامة في البناء ا

( مسعود ١٩٨٤)
ي: 2- الدمج األكاد

ـعاق ويقـصد به الـتحاق الـطلـبة ا
مع الـطـلـبـة الـعـاديـ في الـصـفوف
العادية طوال الوقت ويتلقى هؤالء

الطلبة برامج تعليمية مشتركة.
 ويـشتـرط في هـذا الـنـوع من الدمج
تـــوفـــر الـــظـــروف والــعـــوامل الـــتي
تـسـاعـد عـلى إجنـاح هـذا الـنـوع من
الدمج ومنها تقبل الـطلبة العادي
لطلبة الـصفوف اخلاصة في الصف
الــعــادي وتــوفــيــر مــعــلم الــتــربــيـة
اخلاصة الذي يعـمل جنباً إلى جنب

درس العادي. مع ا
 وذلـك لـــتــوفـــيـــر اإلجـــراءات الـــتي
تـــعــــمل عـــلى إجنـــاح هـــذا االجتـــاة
ـــــتـــــمـــــثــــــلـــــة في االجتـــــاهـــــات وا
االجـتـمـاعــيـة وإجـراء االمـتـحـانـات

وتصميمها. 
( الروسان  )

٣- الدمج االجتماعي:
ويـقـصـد به الـتـحـاق تالمـيذ الـصف
اخلــاص مع الــطـلــبـة الــعــاديـ في
مجال السكن والعمل ويسمى أيضاً
الدمج الوظـيفي ويهـدف هذا النوع
نـاسبة للتفاعل إلى توفير الفرص ا
االجـتـمـاعـي واحلـيـاة االجـتـمـاعـيـة
الــطــبــيـعــيــة بــ األفـراد الــعــاديـ

وذوي االحتياجات اخلاصة
(الروسان  ١٩٩٨ ).

إن عملية “الدمج التربوي ”تتعدى
كـونهـا سـيـاسـة تـراعي ظروف ذوي
االحـتـيـاجـات اخلـاصـة فحـسب وال
هي تــعـــبـــيــر عن فـــلـــســفـــة تــرفض
التـمـييـز بـسب إعاقـة عـضويـة فقط
ا هـي نظـام تعـلـيمي اجـتـماعي وإ
جـديـد يـعـيـد بـنـاء الـتـربـيـة الـعـامة
والـــتـــربـــيــة اخلـــاصـــة ويـــوفــر كل
ـطـلوبـة وفق ـسـاعـدة وا الـعـوامل ا
استـراتـيجـيات واشـتـراطات الـبيـئة
الـطـبـيـعـيـة والـعـاديـة لـتالمـيـذ ذوي

االحتياجات اخلاصة.
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بغداد

الدمج التربوي : هو وسيلة تعليمية
تــســاهم في تــعــلــيم األطــفــال الــذين
يــعـــانــون من حــاجـــات خــاصــة عن
طريق دمجـهم مع البيـئة التـعليـمية
دارس العادية والتعامل معهم في ا
بأسلوب مدروس يعتـمد على طبيعة
احلـالــة الـتي يـعــاني مـنــهـا كل طـفل
مـــنـــهم ويـــعـــد أســلـــوب الـــدمج من
الــوسـائل الــعالجــيـة الــتي تـســاعـد
عــــلى جــــعل الــــطــــفـل ذي احلــــاجـــة
اخلــاصـة يــتــأقـلم مع بــاقي األطــفـال
اآلخـــرين حــتى يـــكــتـــسب مــهــارات
تعـليـميـة جديـدة تسـاهم في تطـوير
شـــخــصـــيــته ودمـــجه مع اجملـــتــمع

احمليط به.
الدمج يُـشكل وسـيلـة تعـليـميـة مرنة
ـــكن من خاللـــهــا زيــادة وتـــطــويــر
ـقـدمـة وتـنـويع الـبــرامج الـتـربـويـة ا
للتالمـيذ ذوي االحتيـاجات اخلاصة
واحـتـكـاك هـؤالء الـتالمـيـذ بـأقـرانـهم
العادي في سن مـبكرة يُسـهم كثيراً
في حتــــســــ اجتــــاهــــات األطــــفـــال
الــــعــــاديــــ نـــــحــــو أقــــرانــــهم ذوي

االحتياجات اخلاصة.
تعـني عـمـلـية “الـدمج الـتـربوي ”من
مــنــظــور األخــصــائـيــ الــتــربــويـ
واالجـتــمـاعـيــ سـيـاسـة الــتـطـبـيق
الـتـربـوي لــلـمـبـدأ الـعـام الـذي يـوجه
خدمات التربية نحو حتقيق التكامل
االجتماعي والـتعلـيمي لألطفال ذوي
االحـــتــيـــاجــات اخلــاصـــة واألطــفــال
العادي في الفـصول العادية وجلزء
من الـيـوم الــدراسي عـلي األقل وهـو
: تـكـامل مـشـروط بـشـرطـ مـتالزمـ
شرط وجود الطـالب ذي االحتياجات
اخلـــاصــة في بــيــئــة صــفــيــة عــاديــة
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{ ما طموحك للمرحلة القادمة?
- اطـــمح لـــلـــحـــصـــول عـــلى لـــقب

.(WGM)
{ كـــــيف تـــــوفـــــقـــــ بـــــ الـــــدراســــة

والرياضة?
- دراســتـي تــتــطــلـب الــكــثــيــر من
ــوازنــة بـــ الــدراســة الــوقـت وا
والـــتـــدريب لـــيس بـــالـــســهـل لــكن
احــاول الــتـــوفــيق بــيــنـــهــمــا قــدر

ستطاع. ا
…dO³  œuNł

{ كــيف تــقــيــمــ دعم احتــاد الــلــعــبــة
نتخب? لالعبي ا

-االحتــاد يـــبـــذل جـــهــود كـــبـــيــرة
لـتـطـويـر الـلـعـبـة من خالل تـوفـير

درب واقامة البطوالت. ا
{ مـا دور االعالم في انـتـشـار ريـاضـة

الشطرجن.
-ازدادت شـــعـــبـــيـــة الــلـــعـــبـــة في
السـنوات االخـيرة بـسبب الـتطور
الـتـكـنـولــوجي وهـو مـا انـعــــكس
عـــلـى زيـــادة في اهـــتـــمـــام االعالم

باللـــعبة.
{ مــا الــصــفــات الــواجب تــوفـرهــا في

العب الشطرجن ليصبح بطال?
- يـجب اي يتـسم بـالهـدوء والثـقة
بـــالــنـــفس وتــنـــامي الــقـــدرة عــلى

طاولة والتركيز. ا
{ ما هواياتك االخرى?

-احب الرياضـات التي حتتاج الى
حركة بدنية مثال ركوب الدراجات
الـــهــوائـــيـــة والــركض فـــضال عن

قراءة الكتب والرسم.

شــخــصـيــتي مـن حـيث اتــســامــهـا
بالهدوء.

{ من الالعب الـذي يعـجبك أسـلوبه في
لعبة الشطرجن?

- احـب طـريـقــة وصالبـة كــابالنـكـا
وتضحيات تال.

? ن تأثرتي من الالعب  }
- محـليا تـأثرت بالالعـبة العـراقية
ـان الــرفـيـعي وعـربـيـا بـالالعب ا

. باسم ام
{  كـيف تـنـظـرين الى فـوزك في بـطـولـة

العرب?
- اعـتـبـر فـوزي في هـذه الـبـطـولـة
نقـلة نوعـية في حـياتي الريـاضية
وذلـك بــــحـــصــــولي عــــلى لــــقب الـ
(WIM)  واعـــتــــقـــد انه حـــمـــلـــني
مسؤوليـة اكبر ألني مطـالبة اليوم

بتحقيق اجناز اعلى وأهم.
{ مـــــا االجنـــــازات الـــــتـي تـــــمـــــنت من

حتقيقها محليا وعربيا?
- حــقــقت الــعــديــد من االجنــازات
بــدأت بـأول مــشــاركـة في بــطــولـة
الـــــــعــــــرب فـي االردن عــــــام 2013
ــيــدالــيــة وحــصــلت فــيــهــا عــلى ا
الـفضـيـة كمـا حصـلت عـلى ذهبـية
البطـولة في النسـخة التي نظـمتها
بـغـداد هــذا الـعـام.واعـتــبـر اصـغـر
العـبـة حصـلت عـلى هـذا الـلقب في
عـمـر الـ  16عـام..وكــذلك حـصـولي
عـلى لــقب بــطـلــة شـابــات الـعـراق
وعــلى الــوســام الـبــرونــزي وثالث
ذهـبــيـات في بــطـولــة دوري انـديـة

العراق.
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حـقق العبـو الـعراق أحـد عـشر وسـاماً مـلـوناً في بـطـولة أنـديـة العـالم بـالكـيك بوكـسـنغ التي
دينة أسطنبول في تركيا. أختتمت 

وتنـوعـت أوسمـة العـبي األنـديـة الـعـراقـيـة بـ ثالثـة أوسـمـة ذهـبـيـة وفـضـيـ وسـتـة أوسـمة
نحاسية حيث شارك العراق في البطولة ب 43 بلداً بثمانية أندية هي احلدود احلسن

صالح الدين الصحة سامراء غاز اجلنوب الكوفة ونادي السالم.
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النتيجة عـلى سكر ميسان امام فريق
اخلضـر بثالث نقـاط من التـغلب على
السكر بهدف لواحد وكالهما يتطلع
لــلـنــتــيــجــة االفــضل فــيــمــا يـتــواجه
اجلــوالن بـثالث نــقـاط من فــوزه عـلى
اخلضـر مع السكـر بدون نقـاط بهدف
ويـامل بـخــطف الـنـقـاط كــامـلـة فـيـمـا
ني السكر النفس العودة بالنتيجة
ــنــافـــســة وفي االولـى لــلـــبــقــاء فـي ا

اجملـمـوعةالـثانـبـة يضـيف مـتصـدرها
احلويـجة بـاربع نقـاط من الفـوز على
الــصــوفــيــة بــثالثــة اهــداف لــهــدفـ
ـــصــــافي والــــتـــعــــادل بــــهـــدف مـع ا
الـصـويرة سـيالعب الـصـويـرة ويامل
في تعزيز موقعه باضافة نقاط اللقاء
والـتـوجه بـثـقــة لـلـمـرحـلـة احلـاسـمـة
ــصـــافي بــنـــقــطـــتــ من ويــســـعى ا
تـــعــادلــ الـى حتــقــيـق الــفــوز االول

ــا الـصـدارة ـرور بـالــوصـافـة ور وا
رور مـنـها اذا مـا تـعـثر احلـويـجـة وا
قبلة واالستفادة من مؤقتا للمرحلة ا
مبارياتها للمنافسة على احد موقعي

التاهل ضمن اجملموعة.
“U²L*« Í—Ëb «

ــسـابـقـات مـو اعـيـد واعـلـنت جلـنـة ا
مـبـاريـات اجلـولـة 32 لـلـمـمـتـاز الـتي
تــنــطـلق غــد اخلــمــيس الـذي يــشــهـد
اقامة اربع مو اجهات عندما يستقبل
الــديـوانــيــة الـذي مــا زال يــعـاني من
البقاء في دائرة اخلـطر سامراء الذي
انـتهت عالقـته بالـبطـولة بـعدمـا هبط
وسم قبل سـبع جوالت عـلى انتـهاء ا
وسيـكون السـادس عشر الـقاسم امام
االخـتــبـار احلـقـيــقي عـنـدمــا يـضـيف
بــــدعم االرض واجلـــمــــهـــور الـــطالب
ـوقع ـعــاجلــة األمـور والــدفــاع عن ا
هتز التي الزالت صـعبة فيما تصب ا
ـهــمـة في مـصــلـحـة الـوصــيف بـعـد ا
جتاوز كـبوته االخيـرة ويامل الزوراء
بتـعثـر اجلويـة امام الـشرطة من اجل
احــتالل مــكــانه الــرابع الــذي يــتــقـدم
االزرق بـفـارق نـقـطـة عنـدمـا يـسـتـقبل
ـتـاخـر والفـشل في ـنـهك وا ـيـنـاء ا ا
العب والــذي يـدرك مـخـاطـر جــمـيع ا
ــهــمــة ويـــســعى الــنـــجف الــســابع ا
ـوقع ــسـتـفــيـد من مــلـعــبه الـتــقـدم  ا
الـنـفط الـسـادس وذلك بـالـتـغـلب عـلى
نــفط مــيــســـان فــيــمــا اســتــمــر ت اال
هــتــزازات تالحق االخــر ذهــابــا كــمـا

تراجع في ميدانه.
WFL'«  U¹—U³

وتقـام بعد غد اجلـمعة اربـع مباريات
وفــيــهـــا يــامل الـــصــنـــاعــة احلــد من
ســلـسـلــة الـنــتـائج احملــبـطــة مـؤخـرا
والــتــراجع لــلــخــامس عــشــر عــنــدمـا
ـتـحـفـز لـتـعويض يواجـه الكـهـربـاء ا
ــاضي خــســارة اجلــويــة االســبــوع ا
ــركــزه الـســابـق ويـخــشى والــعــودة 
الكـرخ من تـزايـد مـشـكلـة الـبـقـاء بـعد
في مـنـطـقـة الـهـبـوط اذا ما تـعـثـر من
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االمـانــة االفــضل في اآلونــة االخــيـرة
رغم خــســارتـه أمــام نــوروز ويــخــرج
الـنفط في مـهمـة حذرة وخـطرةعـندما
يحل ضيـفا على زاخـو وكالهما يامل
في تـعــويض كــامل الـنــقـاط األخــيـرة
بخسـارة الضيوف امام نـفط البصرة
وأصــــــــحــــــــاب االرض مـن الـــــــزوراء
ـــتـــألق الـــســاعي ويـــواجه الـــوسط ا
لــلـوصـافــة عـبــرالـعــمل عـلى حتــقـيق
ـطلـوبة امـام نفط الـبصرة الـنتيـجة ا
نتشي بفـوزه الطيب على النفط في ا

لقاء صعب على الطرف .
X³ «  U¹—U³

 وتـقـام السـبت مـبـاراتـ ففي األولى
يــلــتـقـي الـشــرطــة ونــوروز ثم يــلـعب
تـحفز لـلتـقدم للـوصافة مع اجلويـة ا
ـر في اسـوء فـتـرة بـعد اربـيل الـذي 
السقوط ثالث مرات تواليا في ملعبه

وخارجه.
w³*Ëô«  U³¹—bð

ــــبيّ أولى ــــنــــتــــخـبُ األو خــــاضَ ا
وحـــداته الـــتــدريــبـــيّــة ضـــمن جتــمُّعِ
العـاصِـمـةِ بـغـداد استـعـداداً لـبـطـولةِ
آسيا التي تقام في أوزبكستان مَطلع
ُـسـاعد ُـدرب ا ُـقـبل .وقـالَ ا الـشـهـر ا
ــبي عــبـاس عــبــيـد لــلــمُــنـتــخبِ األو
انـــطــــلـــقت مـــســــاء أولى وحـــداتـــنـــا
الـتـدريــبـيّـة بِـضـيـافــةِ مَـلـعبِ الـشـعب
الـدوليّ تَـحضـيـراً لبـطـولةِ آسـيا دون
23 عــــــامـــــــاً الــــــتي ســـــــتــــــقــــــامُ في

أوزبكســــتان.
ِـــرانُ األول افــتـــقــدَ عــدداً وأضــافَ: ا
وافــراً من الالعـبــ الـذين لـم تـسـمح
لهم أنديـتهم من التواجـدِ في التجمُّعِ
بحُـكم استـمراريـةِ الدوري. الفـتاً إلى:
ـــبيّ هــو واجب إن اســـتــحـــقــاقَ األو
وطــني البــدّ مـن أن يــســعى اجلــمــيعُ
َنـتـخب سيـمثلُ إلجنـاحه سيـمـا أن ا

الكرةَ العراقيّة على مُستوى القَارة.
شــاكــراً فـي الــوقت نــفــسه الــتــعــاونَ
الـكبـيـر من بقـيةِ األنـديـة التي نـسقت
سـألـةِ الـوحدات مع اجلـهـازِ الـفنـي 
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طالبة الصيدلة في جامعة أوروك
ـا سرقـها ـامة عـاصف التـي طا
ولــعـهــا بــالــعــــــقــاقـيــر الــطــبــيـة
ــقـاديـر الــكـيــمـيـائــيـة لــتـركـيب وا
األدويــــة ســــرقــــتــــــهــــا ريــــاضــــة
الـشطـرجن لتـقاسـمهـا اهتـمامـاتها
األخرى ولـتحـقق تمـيزا وألـقا في
هـذه الــريـاضـة الــتي أرتـقـت بـهـا
ــشـاهـيــر والـنـجـوم الى مـصـاف ا
الســيـمــا عـنــدمــا تـوجت بــفـضــيـة
الــبـطـولـة الـعـربـيـة في االردن عـام
2013  والـــذهـــبـــيـــة في نـــســـخــة
الـبـطـولــة الـتي اقـيــمت في بـغـداد
هذا العام.الزمان التقتها وكان لنا
مـعــهـا هــذا احلـوار الــذي حتـدثت
فيه عن خفايا مشوارها الرياضي
وطــمـوحــاتــهـا وكــيف تــوفق بـ
دراســتــهـا ومــتــطـلــبــات الــتـدريب
واالعـــداد لـــلـــبـــطـــوالت احملـــلـــيــة

والدولية.
WOLÝ— W —UA

{ كـــــيـف كــــانـت بـــــدايــــاتـكِ في لـــــعب
الشطرجن?

- يـعـود الفـضل لـوالـدي في ولعي
واهــتـمــامي أنـا وأخــوتي بــلـعــبـة
الـشـطـرجن واول مشـاركـة رسـمـية
لي في البطوالت كـانت في بطولة
العراق للفـئات العمرية حتت سن

العشر سنوات.
{ ما الذي جذبك الى هذه اللعبة?

-اكـثــر مـا يـسـتــهـويـني فـي لـعـبـة
الــشـــطـــرجن هــو تـــطــابـــقـــهــا مع
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تــخــتــتم الــيــوم األربــعــاء مــبــاريــات
ـرحلـة األولى لفـرق الـدرجة الـثانـية ا
لـلــتـأهـيل والـلـعب في الـدرجـة االولى
ــوسم الـــقــادم عـــنـــدمــا تـــقــام اربع ا
مـواجهـات في الـدور الثـالث واألخـير
فــفـي اجملـــمــوعـــة االولى يـــســـتــقـــبل
متـصدرها االتـصاالت بـست نقاط من
فـوزيـن عـلى اجلـوالن بـهـدف وبـنـفس
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مـــصــطــفى ونــاديـــة فــاضل عــبــد
األمـــيــــر وزيــــنب عــــبـــاس كــــاظم
وتــبــارك الــرحـــمن مــؤيــد جــاسم

وسـمـاح إبـراهيم حـمـيـد وغـفران
صـادق مهـدي ودريـا به هره دارا
محمد وشـوخان نور الدين صدر

الـــدين وبــيـــريــفــان جـالل رشــيــد
وشـيالن عـبـد الـلـه مـحـمـد وسارا
عــبـد الــله مـحــمــد ومـيس مــهـدي

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ُــنـتـخـب الـوطـني أنـهت مــدربـةُ ا
لــــكـــرةِ الـــصــــاالت لـــلــــســـيـــدات
اإليـــــرانــــيــــة شـــــاهــــنــــاز يــــاري
االختـباراتَ الـتي استـمرت ثالثةَ
أيـامٍ مـتـتـالــيـة وبـواقع وحـدتـ
تـدريـبيـتـ صـباحـيـة ومسـائـية
وفي اخـتـتـامِ االختـبـارات أعـلنت
ُـدربة اخـتيـارَ قـائمـة ضمت 22 ا
العــبـةً وقعَ عـلـيــهن االخـتـيـار من
ب 30 العــــــــبــــــــةً شــــــــاركـن في

االختباراتِ.
 وضمت الـقائمـةُ التي نـالت ثقةَ
ــــنــــتــــخب الــــوطــــنيّ مــــدربــــة ا
اإليـــــرانــــيــــة شـــــاهــــنــــاز يــــاري
الالعـــبــات: نــور صــبـــاح جــمــيل
وفــائـزة جالل مـحــمـد وشـاجـوان
جــبـار مــصــطــفى وخالت أســعـد
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UNł«u ∫ احدى مواجهات دوري الدرجة االولى بكرة القدم

الـتــدريـبــيّـةِ وعـدم تَــحـمـيـل الالعـبـ
جهداً مُضاعفا.

ُــــــــديــــــــر اإلداري إلـى ذلـك أكــــــــدَ ا
ـبي مهدي للـمُنـتخبِ األو
ُـدير الـفني : إن ا كر
ـبي لــلـمُـنــتـخبِ األو
مـــــــــــــيــــــــــــروسـالف
ســوكـوب ســيـصل
فـي وقتٍ مـــتـــأخــرٍ
من الـــيــوم عــلى
أن يـــقـــودَ مـــرانَ
غدٍ االثـن الذي
ســــــــــيـــــــــقـــــــــامُ
بــــــــضِــــيـــــافــــةِ
الــــــــــــشـــــــــــعـب

الدولي.
مشـيراً إلى: إن
الـالعــــــــــبـــــــــ

ُـحـتـرف الـ6 ا
فـي أوروبــــــــــــــا
ســـــيـــــصـــــلــــون
تــــــوالــــــيــــــاً إلى
العـاصـمةِ بـغداد
بــالــفــتـرة من 17
حــــــــــــــــتـى 23 مـن
الــــشـــــهــــرِ احلــــالي
ـواجـهتي تَـحـضيـراً 

إيران.
ُــــديـــر واخــــتــــــــــــتمَ ا
اإلداري لــــلـــمُــــنــــتـــخبِ
ـــبي مـــهـــدي كــر األو
حــديــثه قــائـالً: نـســعى
إلى تكـون استـعداداتُ
ــــبي ُــــنــــتـــــخب األو ا
مــــثـــــالــــيـــــةً قــــــــــــبل
الـولوجِ فـي مُنـافـساتِ
الـبـطـولـةِ اآلسـيـويّـة لذا
أهـيبُ ببـعـــــــــضِ األنـدية
بــأن تــتــــعــاون بـــــــشــكلٍ
أكــــبــــر من خالل تــــفــــريغِ
العــبـيـهـا خـدمـةً لـلـــــكـرةِ

العراقيّة.

ان تغـير رأيك فهذا دليل حذر ال جـهل احد ابرز االمثال االسبـانية والتي تعد
ثابة قاموس للحياة في اسبانيا.

اعـتـبر نـفسي من عـائـلة بـرشلـونـية في انـتـمائي الـرياضي وهـو مـا يتـحدث به
ــا واكــبت فــريـق بــرشــلــونــة في مــده وجــزره الــواقع ومــنــذ ســنــوات ولـــطــا

بانتصاراته وهفواته وبوجود ميسي او من دونه.
نـطقي وانا ازور اسبـانيا والتي يـحلو لي ان اطلق عـليها بالد االندلس ومن ا
ان ابدأ رحـلتي االسـتكـشافـية فيـها وتـكون بـرشلـونة مـحطـتي االولى  مـدينة
تسـحرك في اجوائهـا وروح التاريخ فيهـا تأسست على يـد الرومان في القرن
يالد وتضم جامعة برشلونة التي تعد اقدم اجلامعات في اوربا. الثالث قبل ا
برشلـونة التي ال يـفوق عدد سكـانها مـليوني نسـمة احبـبتها مـنذ وطأت قدمي
ا النـني اعشـقهـا من قبل ان اراهـا ولكـنهـا مديـنة تـستـحق العـناء ارضهـا ر
فـهي ثـالث مـديـنـة سـيـاحـيـة فـي اوربـا بـعـد بـاريس ولـنـدن ومـنـهـا يـفـوح عـبق
قـدسة في اقدم احـياء برشـلونة والتي التاريخ حـيث كنيـسة فامـيليـا العائـلة ا
 بـنـاؤهــا مـنـذ عـام 1882ومـا زال الــبـنـاء مـسـتـمــرا حـتى يـومـنـا هـذا والن
ـدينة مرتبطـة بانتمائي جلـماهير الكـتالون كان ال بد لي ان امتع زيارتي الى ا
العب في اوربـا وانتـقي ابرز ـلعب كـامب نو حـيث اكـبر ا خاطـري وناظـري 
نطق مقـتنيـات الفـريق من متـجره اخلاص هـنا انـتهت وقفـتي مع برشـلونـة وا
يـحـتم علـي زيارة خـصـمه التـقـلـيدي ريـال مـدريد في الـعـاصـمة مـدريـد والتي
عالم توحي لك تخـتلف جوهرا ومظهـرا عن برشلونة فـاالجواء فيها تـغيرت وا
ـسـتـوى مالمح الـعـاصمـة كـانت حـاضـرة ومـركز انـك في عالـم عاجي رفـيع ا
الـقـرار وثـقــله كـان يـلــوح في االفق وانـا اجتــــول بــ احـيـاء مـدريــد الـراقـيـة
فـملـعب ريـال مدريـد والـذي  تأسـيـسه عام 1897 يـعـــــيش ثـورة عـمرانـية
لعب بـبواباته العـمالقة سانـتياغو مخـيفة اليـوم كل شي يوحي لك انه ملـكي ا
بــرنــابــيــو ســيـــــــكــون االعــظـم في الــعــالم ولــيـس مــجــرد مــلــعب ال زلت انــا
البـرشلونية الـهوى واالنتمـاء اصف ما شاهدته بـزيارتي السريـعة ملعب ريال
مـــدريــد ســيــكــون حتـــــفــة مــعـــمــاريــة في عــالم الـــريــاضــة وحــتى ال اتــهــــم
بـالـعـنـــصـريـة وبطـبـعي انـا اعشـق التـبـضع كـحال بـقـية
النـساء وقفـت كثيـرا امام متــــجر ريال مـدريد حيث
ذهـلة والتي كانت مقـتنـــــيـات الفريق الـرياضي ا
ــيــة  كل مـا من شــركـة adidas اديـداس الــعــا
ــتــجـــر يــعـــــــــطي رســالــة انك امــام طــرح في ا
لـكي بغض الـنظـر عن نتـائج الفريق في الفـريق ا

يدان . ا

حــسن وديــرين مــحــمــد مال بــكـر
وروجــ ســعــد شــرهــان ولــنــيــا
صــديـق صــالح وســمــيـرة رؤوف
صـالح وطيـبـة سلـيم عـبد اجملـيد
وهدى مخيف حمزة وطيبة نعيم

داخل.
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ــــدربـــةُ شــــاهــــنـــاز: إن وقـــالـت ا
ــنـــتــخب ســـيــدخـل مــعـــســكــراً ا
داخلـياً مـغلـقاً لتَـكثـيفِ الوحدات
الـتــدريـبـيّــة ثم يـتــبـعه مـعــسـكـر
خــــــارجـي مع خــــــوضِ عــــــددٍ من
ــبـاريـاتِ الـوديـة لـلـوقـوفِ عـلى ا
الـصــورةِ الـنـهــائـيّـة واجلــاهـزيّـة
الـتـامة الخـتـيـار أفضل  14العـبةً
خلـوضِ مـنـافـسـاتِ بـطـولـة غـرب
آســـيــا الــتـي ســتــنـــطــلقُ في
مـديــنـةِ جــدة الـســعـوديّـة

ُـقبل.  وعـبّرت مـنتـصف الـشهـر ا
سـتـقـبلِ شـاهـنـاز عن تـفـاؤلـهـا 
كـرة الـقـدم الـنـسـويّـة في الـعراق
مــــبــــيــــنـــة: إن الـالعــــبـــات الــــتي
تلكن شاهدتهن في االختباراتِ 
ـهاراتِ الـفنـية قدراتٍ جـيدةً من ا
واإلمكـاناتِ البـدنية وإن مـهمتي
تـكــمنُ في تـطـــــــويـر الـالعــــبـات
ـسـتـــــــويـاتٍ من أجل الــوصـولِ 
نـتخب عـاليـة.واختـتـمت مدربـةُ ا
الـــوطــنـي اإليــرانـــيــة شـــاهــنــاز
حـــديـــثـــهـــا بـــالـــقـــول: إن هـــنـــاك
اســتـعـدادًا كـبـيـراً لـدى الالعـبـاتِ
للـتطور وهـذا ما نصـبو إليه من
أجل بــــنــــاء مـــنــــتــــخبٍ يــــنـــافس
مـسـتـقـبالً وأيـضا الـسـعي لـبـناءِ
قاعدةٍ جـيدةٍ لكـرةِ القدم

النسويّة.
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نتخب الوطني ا
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واقع األلكترونية تداولة في الوسائل األعالميه وا الكثير من األخبار ا
ـنـتخب الـوطـني الـعراقي األول ـدرب القـادم لـقيـادة ا بخـصـوص من ا
الذي خيب أمـال اجلماهـير الـعراقيـة أو الشـارع الرياضي بـشكل عام
ؤهلـة لكأس العـالم أكثر من ثالث بعد الفـشل الذريع في التـصفيـات ا
ـكسـيك عـقـود مـضت عـلى تـأهل الـعـراق الـوحـيـد عـام (1986) في ا
والهدف التـاريخي الذي سجـله جنم الكره العـربية واألسيـوية الساحر
ـرحوم أحمـد راضي في شباك احلـارس البلـجيكي الـشهير القناص ا
ضي (جان مـاري بفـاف) بـتسـديده رائـعـة سجـلهـا الـتاريخ  الـوقت 
ي قادر على بـناء منتخب وطـني للنهوض والزلنا نبحث عـلى مدرب عا
بواقع الـكـره العـراقـية الـتي تـعانـي من عدم الـتـخطـيط الـسلـيم والـعمل

اإلداري احملترف  تخبطات أداريه والكره العراقية الى الهاوية .
نـتـخب العـراقي لم يـتأهل (36) عام ذهـبت مـسرعه بـسـرعة الـبـرق وا
ـا بــطــولــة كـأس الــعــالم أصــبـحـت مـنــاســبـة فــاقـدين الــصــواب وكــأ
نستذكرها تـمر علينا مرور الـكرام متى نشاهد مـنتخب وطني محصن
نـتـخبـات الـعربـيـة واألسيـويـة عامـلـ على ـنافـسـة ا ورص مـسـتعـد 
أسـتـغالل الـوقت من خالل عـمـلـهم االحـتـرافي وفق خـطط مـسـتـقـبـلـيـة

مدروسة.

امة عاصف في بطولة دولية بالشطرجن dJð.∫ جانب من تكر الالعبة 

مهدي كر 
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ÍbŽU « VÝUł bLŠ«

القـاضي العراقي تـضيفه غـدا اخلمـيس منصـة سجاالت
التـابعـة لبـغداد مـدينـة االبداع االدبي  –الـيونـسكو  في
ندوة سجـالية بـعنوان (تـفاقم الـظواهر اجملـتمعـية وموقف
ي مزهر اخلفاجي. القانون منها) يساجله فيها االكاد

 wðUÐ«dý ÂU Š

اخملـرج الـسـوري بـدأ في دمـشق تـصـويـر فـيلـم (سلـمى)
قرر عرضه خالل ـؤسسة الـعامة للـسينمـا ومن ا انتاج ا

مثلة عال باشا. قبلة.وهو من بطولة ا الفترة ا
wŁ—U(« ÍœuLŠ

ÊUDKÝ ¡UH

طـربة الـفـلسـطيـنيـة اطـلقت أغـنيـتـها اجلـديدة (فـلسـط ا
بالدي) على قـناتهـا على (يـوتيوب) بـالتـزامن مع الذكرى
74 لـلـنـكـبة  واألغـنـيـة من كـلمـات الـشـاعـر الفـلـسـطـيني

رامي اليوسف وأحلان اللبناني طوني سابا.

∫Êu Uł

‰UL'« UMLÒKŽ wÐ√

qš«b « s  wðQ¹

صـورة للـمطربـة الراحلـة أم كلـثوم وهي تسـتعد
إلحـدى حفالتها الغنائية مرتدية فستاناً أبيض
الــلـون. وظـهــرت أم كـلـثـوم
فـي هـذه الــصـورة الــنـادرة
لـــهــــا الى جـــانب خـــبـــراء
الـتـجـميـل الذين يـصـفـفون
لــهــا شــعـرهــا ويــضــعـون
مــسـتــحـضــرات الـتـجــمـيل
عــلى وجــهــهـا إســتــعـداداً
حلـفلـها وذلك قـبل حلظات
مـن صـعـودهــا إلى خــشـبـة
ـــــــــســــــــــرح إلحـــــــــيـــــــــاء ا
احلــــفل.ونــــالت الــــصـــورة
إنـتـشاراً كـبيـراً خصـوصاً
أن أم كـــــــلــــــثــــــوم عـــــــرفت
بــنـظــاراتـهــا الـداكــنـة ولم
يــــــــكــــــــشـف وال مــــــــرة عن
روتــيـنـهــا الـتـجــمـيـلي وال
حــــتى كـــيف كــــانت تـــضع
ـاكـيـاج عـلى وجـهـها وال ا
عـن من يـــــســـــاعــــدهـــــا في
إطـالالتــــهــــا فـي احلــــفالت
الــــتي كــــانت حتــــيـــيــــهـــا.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

إنــتــشــرت عـلى مــواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي

ÊU e « ≠ wÐœ

شـــاركت الـــفـــنـــانـــة رحـــمـــة ريــاض
اجلمهور مـجموعة صور حـديثة لها
عـبــر حـسـابــهـا اخلــاص عـلى مـوقع
التواصـل اإلجتمـاعي ولفـتت أنظار
دهشة.وإرتدت تابع بإطاللتها ا ا
ريــــاض مالبـس بـــالــــلــــون األســـود
مؤلفة من توي ضيقة وفوقها سترة
من اجلـــدل والــتــقــطـت الــصــور من
زوايا قريـبة أظهـر تفاصـيل وجهاا
ـــاكــيــاج الـــنــاعم الــذي طـــبــقــته وا
وتـــركت شــــعـــرهـــا مـــنــــســـدل عـــلى
كتـفهـا.كمـا بدى واضـحاً في الـصور
الـوشـم الـذي حـصــلت عـلــيه رحـمـة
وهـــو عــبـــارة عن كـــلــمـــة (الــفن) لى
نـشور وكـتبت: يدهـا.وعلـقت عـلى ا
(آمن أنـك قـــادر وســـتــصـــبـح أقــرب

لتحقيق حلمك).

كـن حــذرا من الــتـــصــرف بـــاســتــعـــجــال في أمــورك
الية.رقم احلظ .2 ا

qL(«

دعك من الـتـكاسل والـتـراخي في تـنـفـيـذ خـطـطك.يوم
. السعد الثن

Ê«eO*«

ستكـون اليوم في أفضل حاالتك العاطفية.يوم السعد
االربعاء.

—u¦ «

أنت شـخص حــسـاس لـلــغـايـة تــقـبل األمــور بـصـدر
رحب كي ال حتزن.

»dIF «

سـيـسـمـح لك الـيـوم بـالـتـأمل في حـيـاتك والـسالم مع
نفسك.رقم احلظ.3

¡«“u'«

الـعــائق الـذي جتــده أمـامك هــو في الـواقع مــسـاعـدة
لتحقيق أهدافك.

”uI «

حــوافــز ومـكــافـآت في الــطــريق إلـيـك.احـذر جتــاهـلك
لشريك وجتنبك له.

ÊUÞd «

تـــشــــعـــر بـــتـــحـــسن كــــبـــيـــر في عـالقـــتك مع أفـــراد
أسرتك.رقم احلظ.6

Íb'«

هناك بـعض التـوتر الذي تـشعـر به داخل دائرتك.يوم
السعد السبت.

bÝô«

سـاعـدة من زمالئك بـالـعـمل.يوم ال تـتـردد في طـلب ا
العداالحد.

Ë«b «

لـديك قدرة طـبيـعيـة على حتـقيق األفـكار بـسهـولة.يوم
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

تُعاني من تـعثرات مـادية ومشكالت في الـعمل تشتت
تركيزك وتعطلك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√W¹œuLF « WLKJ «

اكـتب مــرادفـات ومـعــاني الـكــلـمـات
أفقـيـا ضـمن الـدوائـر لـتقـرأ الـكـلـمة

طلوبة: ا
 «œUC  nA²J  w½U*√ VO³Þ

ÂuL «

ر حتت االرض  -1

2- تأهيل اخليل للركوب

3- رقاب

4- عملية صبغ اجللود

5- قلل من قدره وانتقص من حقه

6- عاصمة عربية

7- منطقة سياحية شمال بيروت

8- من حيوانات الركوب

الـفـنــان الـعـراقي تــضـيـفه صــبـاح غـد اخلــمـيس مــحـلـيـة
ـثـقـفـ لـلــحـزب الـشـيـوعي الـعــراقي بـجـلـسـة تـقـام في ا
مـنتـدى بيتـنا الثـقافي لـلحديـث عن جتربته الـفنـية بجـلسة

ندالوي. يقدمها الفنان صباح ا

ي الـعراقي ضيـفه امس الثالثاء قـسم الدراسات االكاد
الــسـيـاسـيـة في بـيت احلــكـمـة في نـدوة بـعـنـوان (احلـرب
الروسـيـة األوكـرانـيـة وانـعـكاسـاتـهـا عـلى الـنـظـام الدولي

واالقليمي في الشرق االوسط).

اضي بتـوقيع روايتها الروائيـة االردنية  احتـفت االثن ا
ـعـتـز والـغـايـة لـلـنـشـر ) الـصـادرة عن داري ا (انـا ومـر
ـركـز والــتـوزيع بـحــفل اقـيم عــلى مـدرج عـقـل بـلـتــاجي 

احلس الثقافي في عمان.

ـاضي االحتـاد الـعـام الـروائي الـعـراقي ضــيّـفه االثـنـ ا
لألدبـاء والـكــتّـاب  لـلــحـديث عن روايـته (عــوالم مـوازيـة)
الصـادرة عن منـشورات االحتـاد وادار اجللـسة الـقاص

حسن البحار.

d¼UÞ b Uš

ـــــصـــــمـم في (الـــــزمـــــان) رزق ا
بــســبـــطه االول (عــلـي)  وتــلــقى
تـهـاني زمالئه مـتـمـنـ لـلـمـولـود
واقـرالله به حيـاة هـانئـة سـعيـدة 

عيون والديه.

باريس جاكسون

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

ابــتـدأت األحـد أعــمـال  تــأهـيل وإعـادة
تـرمـيمِ جـداريـة نـصـبِ احلـريّـةِ لـلـفـنانِ
الـراحلِ جواد سليم في ساحة التحرير
ــعــمــاريّـةِ  من الــنــاحــيــةِ الـتــقــنــيـةِ وا
بــإشــراف وزارة الـثــقـافــة والــسـيــاحـة
ـديــر الـعــام لـدائـرة ـثــلـةً بــا واآلثــار 
الـفـنـون الـعـامـة فـاخـر مـحـمـد حـسـ

َ عن الـشركـاتِ وعدد ـثلـ وبـحـضور 
من الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـيـ اخملـتـصّ
ومــسـتـشـاري رئــيس مـجـلس الـوزراء
وجـهاتٍ فنـيٍة محلـيّةِ ودوليّةٍ مـختصّةٍ
 أخــتــيــارُهـا وفـقَ مـعــايــيــرِ اجلـودةِ
والــــسّالمــــةَ الـــفــــنـــيّــــة والـــتــــقـــنــــيّـــة
ــديــر الــعــام لــدائــرة لــلــنـــصب.وأكــد ا
الـفـنون أنّ (لـهـذا الـنصب أهـمـيةً فـنـيةً
كـبـيرةً وعـلـيه دُرست ونُوقـشت جـميع
ـعمـارية الـنواحـي التـقنـية والـفنـية وا
إلعـادةِ ترمـيمهِ ).وتـرافق عمـليـةَ ترميم
اجلـداريّة عملياتُ تـطويرٍ حلديقةِ األمة

خلفَ نصب احلرية.

ـشاهدة أو لـلطـقس وآخر بعـد هي بعد ا
مـا يسمى التلقي الـبصري وهو ما يقابل
ـشـاهـدة الـعـضـوية ونـرجع ـسـلـسل بـا ا
ـعـرفي لألداء مـن الـبـداية إلى الـتـفـسـيـر ا
إلى الــنـتــيـجـة فــالـصــنـاعـة هـي ال تـعـني
حــرفــيـا بل تــقــصـد الــصــنـاعــة الــفـنــيـة
ـفردة في الـتـفسـير الـعـضوي هي وجه فـا
الـعمل التـمثيل فـتفسيـر صناعـة مسلسل
ال بـــد من أن  يـــعـــني الـــبــحـث عن اجتــاه
لــتـصــعــيـد الــقــيـمــة اجلـمــالــيـة وارتــفـاع
مـنسـوبهـا وهنـا تكـون مسـؤوليـة اخملرج
أوسع وأعـــمق فــيــكــون يـــنــظــر بــعــيــون
ـتلقي العام وليس بالتلقي النوعي فقط ا
فــفي بـصـر الـتـلـقـي الـعـام يـسـعى اخملـرج
لــتـفــسـيـر احلــيـاة من جــديـد كي يــكـسب
الـتــلـقي الـعـام نـحـوه وفي تـوجه اخملـرج
لــلـوعي الــنـوعي لـلــتـلـقـي يـهـدف إلى رفع
رؤيــاه إلى أبـعـد من األفـق الـعـام ويـكـون
هـنا يـقـصد خلـلق فلـسفـة تصـوير جـديدة
لـلمشاهد وتكـون آصرة ب مشهد وآخر
ـعـنوي ـذهـب ا وتـكـون تـلك الـفـلـسـفـة ا
لـلفيـلم وهي رسالة مشـفرة في العام
ـعرفة لـلتـلقي لـكن تنفـتح الشـفرة 
ـوازية لـها وهـنا يـكون الـتـلقي ا
ــســلــسل بــنــيــويــة ســيـــرورة ا
ـغـلـقة يـتـوازى فـيـهـا الـشـفـرة ا
ـفـتـوحة في ويـقـبـلهـا الـشـفرة ا

تفسير معرفة التلقي.

ولدينا مسلسل  –الدولة العميقة  –والذي
أنـتـجـته (الشـرقـيـة) بصـورة حـيـوية وفي
ــسـلــسل في الــنــشـاط الــبــدايـة اســتــهل ا
ــشــاهــد مــتــعــددة ومــخــتــلــفـة الــدرامي 
ـقـبـرة ومشـهـد الـسجن نـسـبـيا فـمـشـهد ا
ذات إيـقـاعـات مـخـتـلـفـة ومـتـفـقـة نـفـسـيـا
فــالــســجن كــمــا مــقــبــرة إحــيــاء  ومن ثم
مـشـاهد أخـرى وكانت انـتـقاالت الـكامـيرا
ســريــعــة نـــســبــيــا لــكن ذلك كــان في دور
حـيوي لـكسـر األفق التـقلـيدي في االنـتقال
مـن مــشــهـــد إلى آخــر وكـــذلك هــنــاك دور
ط الــدرامــا وكــذلك عــلى حــيــوي لــدعـم 
ــسـلــسل يــبـحـث في قـضــيـة اعــتــبـار أن ا
حـــســــاســـة أيـــديـــولـــوجــــيـــا وقـــد اهـــتم
الـسيـناريو بـاجلانب الـرمزي وذلك جانب
ــبــاشــرة تــكــون كـرد فــعل مــعــتــبــر هي ا
أيـديـولوجي ولـذلك جتـاوزها الـسـينـاريو
ـزي كي ال يـكـشـف بؤرة لـيـهـتم بـالـبـعـد ا
احلـدث الـعام وكـذلك الـغمـوض في بعض
ــشــاهــد كـان إيــجــابــيـا حــسب نــظــريـة ا
هـيتشكوك مـخرج السينمـا النفسية وذلك
ــشـاهــد يـرتــبط أكـثـر الــغـمــوض يـجـعل ا
ـكــان الـذي الـغـريب ـسـلـسل مــشـهـد ا بــا
الـذي دعـوا له الـشـخـوص ولم يـجدوا أي
شــخص أو تـفــسـيــر لـوضــعـهـم وهـذا مـا
ـــشـــاهــد الـــدائـــريـــة الــزمن يـــســـمى من ا
شـهـد جـديـد على أفق الـنـفـسي وأيـضـا ا
ــسـلــسل كـســر أحـد الــدرامـا الــعـراقــيـة. ا

الـنسبيـة التي تنتـقل بها الكـاميرا والتي
كـسـرت أفـقـا تـقـليـديـا تـاريـخـيـا من جـهة
ومـن جــــهـــــة أخــــرى هـي جــــديـــــدة عــــلى
الـتصـوير واإلخراج في الـدراما العـراقية
شاهد تتصاعد والـتي أيضا جتعل لهفة ا
ــســـتـــوى الـــفـــكــري أكـــثـــر وامـــا عــلـى ا
وااليـديـولوجي فـلم يـقدم لـنـا ظروف واقع
ـسلسـل بالشـكل التقـليدي حـيث نسمي ا
ـســلـسل ذلـك االفق لـعــرض واقع وجــود ا

الـــــــــــــعـــــــــــــرض
الـشاقولي

احلـواجـز التـاريـخيـة من جـهة ومن جـهة
أخــرى أكــد أفق مــا بــعــد احلــداثـة حــيث
ــسـلـسل كــسـر بـعـد الــتـسـلــسل الـزمـني ا
ـسـلـسالت لــلـدرامـا والـذي مـعــهـود في ا

التي تهتم باحلكاية الدرامية.
W¹bI½ WÐU²

وبــوصـفـي مـنــظـر فـي الـكــتـابــة الــنـقــديـة
هـمة الـسـينـمائـيـة وأنتـجت أحد الـكـتب ا
ـعرفـة السـينمـائيـة أرد كل اعتراض في ا
كالسـيـكي يفـكـر بأن الـدرامـا البد أن تـقدم
بـــالـــشــكـل  الــتـــقـــلــيـــدي لـــوحـــدة الــزمن
ترابطة بـشكل محكم حيث ـتسلسلـة وا ا
مــحــاكــاة الــواقع مــقــبــولــة إذا كــان واقع
الــســيـنــاريــو أكـد ذلك لــكن الــســيـنــاريـو
جتـــاوز الـــبــعـــد الــتـــقـــلــيـــدي واجته إلى
الــتـــفــســيــر الــرمــزي الـــنــســبي وحــركــة
سلسل حترر الـشخوص وحواراتهم في ا
الـفـكـرة من البـعـد الرمـزي وكـذلك تـكشف
الــبـؤرة الـدرامـيـة نـســبـيـا وهـذا اجلـانب
ـسـلـسل ــسـتـجـد يـضـاف إلـى مـيـزات ا ا
ومن ثـم فـكـرة الـعـمل اجلــمـعي في كـتـابـة
الــفـكـرة والـســيـنـاريــو األدبي والـفـني في
ـسـلـسل ـســلـسل تـضـاف إلى صـنـاعـة ا ا
اجلــديـد من جـوانب عـدة ومن ثم أضـيف
ـسلـسل بـخـتـيار إلى جتـربـة اخملـرج في ا
فــتـاح والــذي قـدم مــســلـسال يــعـتــبـر في
الـتـفسـير الـفـني متـمـيزا من عـدة جوانب
وعــــلي وجه اخلــــصـــوص في الــــســـرعـــة
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اسطنبول
w UIA « ÍR

عــادل إمـام في مــسـرحــيـة (شــاهـد مــا شـفش حــاجه) يــقـول لــلـقــاضي: عـارف آخــر نـفق
العباسية?

والقاضي يرد : ايوا عارفه
- في واحد بتاع عصير

- ايوا مالو? 
- وحِش متبئاش تشرب منه

هذه ليست نكتة !
 فـعالً كـان يوجـد محل لـبـيع عصـير الـقـصب في اخر نـفق الـعبـاسيـة وكـان عصـيره سيء
سـرحية استاء صـاحب احملل وفكر في رفع قضية  جداً  و األغـرب أنه عندما عُرضت ا
لـكنه تـفاجـأ بإزديـاد عدد الـزبائن الـكبيـر القـادم من مـناطق بـعيـدة فقط لـتجـربة عـصيره
سـرحية السيء .. صـاحب احملل الذي كـان على وشك االفالس و اغالق مـحله  بـفضل ا
ازداد عدد زبـائنه و حـقق اربـاح طائـلة و افـتتـح فروع جـديدة لـعصـيـره السيء  والـفضل
يـعـود لعـادل إمـام الذي قـام بـالـدعايـة الـعـكسـيـة له و عـمل اعالن مجـاني له. اخلـدمـة التي
قـدمـهـا عادل إمـام لـصـاحب احملل هي نـفس اخلـدمة الـتي نـقـدمـها نـحن جلـمـوع احلـمقى
واجلهـلة وقليلي األدب ومعدومي الـذوق في وسائل التواصل واليوتـيوب وقنوات الصدفة 
من خالل مشـاهدة هرطـقاتهم و الـتعلـيق على تفـاهاتـهم او حتى نقـدهم او الضحك عـليهم

واالستهزاء بهم .
كل مشـاهدة او تعليق او اعجـبني او اضحكني او حـتى ال يعجبني ترفع من
رصـيـد ذاك الـشـخص وتـزيـد ثـرائه  وتـدفع الـقـنـوات والـفـضـائـيـات
الستـضافته او التعاقـد معه لتقد بـرنامج او شيء من هذا بحجة
ان له مـتابـع او حـتى كارهـ  وبـذلك نسـاعد من نـزدرأ بدل ان

نكبح جماح سوئهم وقبحهم .
انتبهوا يا إيها القوم .. حتى ال جتعلوا من احلمقى مشاهير.
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ـصــريـة روبي تــصـدر اسـم الـفــنـانــة ا
قـائمـة األكثر بـحثًـا على محـرك البحث
(غـوغل) بعد ظهورها بـإطاللة ربيعية
مـبـهـجـة من تـوقيع الـعالمـة الـتـجـارية
ية "دولتـشي آند غابانا"; من أجل الـعا
إحــــيــــاء حــــــفـل زفــــاف غــــلب عــــلــــيه

احلماس.
ـــوقع الــبــوابــة تــألــقت روبي ووفــقــا 
بـــفـــســـتـــان ربـــيـــعي بـــالـــلـــون األزرق
ـزيَّن بـطـبـعـات علـى شكل الـسـمـاوي ا
ورود بــالــلــون الــوردي وأوراق شــجـر
خــضـراء بــيــنـمــا جـاء ضــيــقًـا مــبـرزًا
مـنحنيات جسدها الرشيق من تصميم
"دولــتـــشي آنــد غــابــانـــا" بــلغ ســعــره
1967 دوالر أمــريـكي وبـفــتـحـة صـدر
عـريضـة على شـكل حرف V واعـتـمدت
روبـي مــكـــيــاجًـــا نــاعـــمًـــا من درجــات
الــوردي  واخـتــارت تــسـريــحـة شــعـر
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{ لندن  –وكاالت - أدلت بـاريس جاكـسون بـتعـليـقات
نادرة عن والـدهـا الـراحل جنم الـبـوب مايـكل جـاكـسون

الذي توفي عام 2009 قائلة:
(رجال يــحب احلـريــة  من نــوع الــهــيـبــيــز) وقـد
ألــهــــــــمــهــا والــدهــــــــا أن تــبـقـي "مــتــفــتــحـة

الذهن".
ـوسيـقية الـبالـغة من وتقـول عارضـة االزياء وا
الـعـمـر 24 عـامـاً (انـهـا تــربت عـلى فـكـرة ان

اجلمال يأتي من الداخل. 
وهي دائمـاً عـلى اسـتـعداد لـلـقـيـام بتـغـيـيرات
نـصات ظـهرهـا).وفي حديـثـها الى احـد ا
قـالت بـاريس جـاكــسـون: (أحـاول دائـمًـا أن
ا يخص مظهري أكون متفتحة ليس فقط 

ولكن مع كل شيء).

ـوجـة  قــصـيـرة 
جـموعة وتـزيَّن 
مـن اجملــوهـرات
ـــــــاســــــيــــــة األ
الــنــاعــمـة من
تـــــــــوقــــــــــيع
عــالمــــــــــــــــــة
اجملـــوهــرات

"إرام" فــي حــــــــــــــ
زادت مـن طــــولــــهـــا
بــانـتـعـال حـذاء ذي
كــعب عــالٍ بـالــلـون
الـــــــــــوردي. ورغـم

جـمال إطاللـتها 
إال أنـه ال بــــد أن
يــــــــــــخـــــــــــــرج
الـــــــــبـــــــــعض
النـــــــتــــــقــــــاد

إطاللتها.
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شاهد ألي مسلسل سـيرورة كاميرا بناء ا
هي نـشاط وجود وأحـداث بشريـة متعددة
المـح تشتـرك فيها الـطبيـعة في احملور ا

ـــكـــانـي والـــبـــعــد ا
اجلــــــــــغــــــــــرافـي
واألفـــــــــــــــــــــــــــق
االجــــتــــمـــاعي
والــســيـاسي
ــعـاجلـات وا

والـذي يضع نسبة للفن مـثلما يضع نسبة
باشر. درك ا للواقع ا

ـسـلـسل من انـتـاج (الـشـرقـيـة) لـقــد كـان ا
وتـمـيز في اخـراجه اخملـرج بخـتـيار فـتاح
ــسـلــسل جــهـة وقــد اشــتـرك فـي تـمــثــيل ا
اخلـبــرة وتـقـابـلـهـا طــمـوح الـشـبـاب الـذي
تــوهـجت بـه اشـتي حــديـد في االنــفـعـاالت
احلـسـيـة خـصـوصـا لـيـكـون هـنـاك تـوازن
ـسـلـسل نـوعـي حـيـوي في بـنـاء مـشـاهـد ا
وحــلــقــاته الــعــشــر وكــانت دارة
الــتـصـويـر مـتـقــدمـة نـسـبـيـا
شاهد غير فـكانت اغلب ا
مباشرة من جهة االمام
ـعهـودة في الدراما ا
التقليدية وتميزت
رؤيـــا اخملـــرج في
الـتمهيد النوعي
فـي الــتـــنــفـــيــذ
والـــتـــصـــويــر
ـــونـــتـــاج وا

ايضا.

بختيار فتاح
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دعمهم. وتبث إيـزوكا احلياة في
شــــخـــــصـــــيــــة يـــــومـه من خالل
استخدام إحـدى كاميرات الويب
وجــهــاز الســتــشــعــار احلــركــات
تضـعه حول رقـبـتهـا. أما يـوميه
ـــظــهـــر الــســـائــد فــتـــتـــمــتع بـــا
والــنـــمـــوذجي لـــلـــيـــوتـــيـــوبــرز
االفـتـراضـيـ إذ صـوتـهـا رفـيع
وترتدي تنـورة قصيرة وعـيناها
أرجـــــوانــــيـــــتــــان كـــــبــــيـــــرتــــان
كــالــشــخــصــيــات الــكــرتــونــيــة.
ويـتـحـكم فـريق مـوجـود بـجـانب

الشابة في تعابير وجه يومه.
w²KzUŽ s  œd  WÐU¦0

وشــهـــد اجتـــاه الـــيـــوتـــيـــوبــرز
االفتراضـي تطـوراً سريعـاً منذ
ظهوره قبل نحو خمس سنوات

ويـــــعـــــتـــــمــــده 16 ألف صـــــانع
مـحـتوى نـاشط فـي العـالم وفق
تـخصصة شركة (يـوزر لوكل) ا
بــاإلضــافــة إلى مــجــمـوعــات من
عجبـ تغزو مـنصات عدة من ا

بينها تويتش وتيك توك.
وتلـجأ بعض اإلدارات الـيابـانية
احمللـية إلى هـذا االجتاه أحـياناً
لـترويـج أعمـال أو أفـكـار خـاصة
بها كما أنّ بطـلي فيلم (باتمان)
وهمـا روبـرت بـاتيـنـسون وزويه
قابالت كرافـيتز أجـريا إحـدى ا

مع يوتيوبر افتراضي ياباني.
ويــــــحـــــقـق الـــــيــــــوتـــــيــــــوبـــــرز
ـاثـلـة االفـتــراضـيـون مـكــاسب 
لتلـك التي توفـرها خـدمات البث
الــتـدفـقـي الـتـقــلـيــديـة من خالل
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من تــسـلّم جـائـزته وقــتـهـا بـسـبب
مـنعه مـن السفـر إذ حُكم عـليه في
الــعــام الـــســابق بــالــســجن عــامــا
واحــدا بـتـهـمـة الـتـرويج “لـدعـايـة
مــعـاديـة لــلـنـظـام ”الــسـيـاسي في
إيــران لـكـنه لم يــبـدأ بـعـد تــنـفـيـذ
فـتوح الـعـقوبـة. واعتـبر الـكتـاب ا
أن الــــقـــمع والــــرقـــابـــة يــــشـــكّالن
انـتـهـاكاً حلـريـة الـتـعبـيـر ويـقلالن
إلـى احلـــــــــد األدنـى مـن سـالمـــــــــة

اخملرج .”
ـعــتــقــلـ في ولم تُــذكَــر أســمــاء ا
الـكـتـاب الـذي وقـعه أيـضـا اخملرج
جـعفر بناهي الفائز بالدب الذهبي
عــام 2015 عـن (تــاكـسـي طــهـران)
والـــذي يــواصل إنــتــاج األفالم في

فروض عليه. نع ا إيران رغم ا
ولـم يـــــصــــــدر أي تـــــعــــــلـــــيـق من

الـسلطات اإليـرانية حتى اآلن على
هــذا الـكــتـاب. وأفــاد مـوقع (إيـران
وايـــر) اإلخـــبـــاري الـــذي يـــبث من
خـارج إيـران عن موجـة جـديدة من
االعــــتـــقــــاالت خملـــرجـي األعـــمـــال
ــسـرحـيــة واألفالم الـوثـائــقـيـة.” ا
ــــوقع أن (مـــخـــرجـــتي وأضـــاف ا
األفالم الـوثـائقـيـة ميـنـا كيـشـافارز
وفـيـروز خـسـروفـاني أعـتـقـلـتا في
مـــنـــزلـــيـــهــمـــا في 9 أيـــار/مـــايــو
اجلــاري) مـشـيـراً إلى أن مـذكـرتي

توقيف صدرتا بحقهما.
ـــــهــــرجـــــانــــات ودرجـت أكــــبـــــر ا
الـسيـنمـائيـة الدولـية عـلى اختـيار
افـالم إيــرانـــيـــة إلدراجـــهــا ضـــمن
مـسابقاتها وعـروضها  وغالباً ما
حتـصـل هذه األعـمـال عـلـى جـوائز

مرموقة.
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{ لـــوس اجنــــلـــيس (أ ف ب) –
تـراجـعت إيــرادات فـيـلم (دكـتـور
ســتـرايــنج إن ذي مـالــتـيــفـيـرس
أوف مــــــادنـس) فـي األســــــبـــــوع
الـثانـي لعـرضه إلى 61  مـلـيون
دوالر فحسب بـعد انطالقـة قوية
في دور الــســيــنــمــا لــكنّ ذلك لم
يــــحـل دون بــــقــــائه في صــــدارة
شـــبــاك الـــتـــذاكـــر فـي أمـــيـــركــا
الــشــمـــالــيــة بـــفــارق كـــبــيــر عن
ــوقــتــة وصــيــفـه وفق األرقــام ا
الـــتي نـــشــرتـــهـــا األحــد شـــركــة
تخصصة. (إكزبيتر ريليشنز) ا
وكــان (دكـتــور سـتــرايــنج) وهـو

غـامـرات جرّاح األعـصاب تتـمـة 
الذي حتـوّل سـاحـراً ويؤدي دور
مثل بطل (مـارفل) اخلارق فـيه ا
البريطـاني بنديكت كـامبرباتش
حقق مداخيل بلغت 187 مليون
دوالر في األيـــام الــثـالثــة األولى
النـــــطـالق عــــروضـه األســـــبــــوع
ية منذ الفائت. أما إيراداته العا
بــدء عـــرضه فـــوصــلت إلى 396

مليون دوالر.  
وبقي(دكـتور سـتـراينج) مـتقـدماً
بـــأشـــواط عــلـى فــيـــلم الـــرســوم
ـتــحـركــة (ذي بـاد غــايـز) الـذي ا
ــركـــز الــثــاني مع حــافـظ عــلى ا

وتـعـرّض الـفـيـلم لـهـجـوم نـقدي
واقـتــصـرت نـســبـة الـتـقــيـيـمـات
اإليـجـابـيــة له عـلى مـوقع (روتن

ئة. توماتوز) على 12 في ا
ـــقـــابـل بـــلـــغـت نـــســـبـــة وفي ا
الــتـقــيـيــمـات اإليــجـابــيـة لـفــيـلم
“إيــفــريــثـيــنغ إيــفــريــويـر آل أت
ـــركـــز وانس ”الــــذي بـــقي فـي ا
ـئــة إذ حـقق اخلـامس 96 في ا
ـشاهد هذا الـشريط الذي يـنقل ا
هــــو اآلخـــر إلى عـــبـث الـــعـــوالم
ـــوازيــــة إيـــرادات بـــلـــغت 3,3 ا
مـاليـــــــ دوالر في األســـــــبــــــوع

الثامن لعرضه.

في هــذا الــنـوع ســتــيـفــان كــيـنغ
ـركـز الـرابع مـحـقـقـاً إيـرادات بـا
بــــــــــلـــــــــــغـت  3,8 مالي دوالر

فحسب. 
ويــؤدي زاك إيـــفــرون وســـيــدني
لــيــمـــون في هــذا الــفــيــلم دوري
والـدَي ريــان كـيـرا أرمــسـتـرونغ
وهي فــتــاة في احلــاديــة عــشــرة
تـتــمـتع بـقـدرات غــيـر عـاديـة في
التـحـكم الذهـني بـالنـار  تـسعى
وكــالــة حــكــومــيــة غــامـضــة إلى
اسـتـخدام مـوهـبـتـهـا في إشـعال
الـــنــار فـي ابــتـــكـــار سالح دمــار

شامل.ا

حيـواناتـه اخلارجـة عن القـانون
التـي جتهـد لكـي تصـبح لـطيـفة
إذ لـم تـــــتـــــجـــــاوز إيـــــراداته من
اجلــمــعـة إلـى األحـد 6,9 مالي
ركـز الـثالث من دوالر.واستـمـر ا
نـصـيب الـقــنـفـذ األزرق في فـيـلم
“ســـــونــــيك ذي هــــيــــدجــــدوغ 2
وبـــلـــغت مـــداخــيـــله 4,6 مالي

دوالر. 
وكـانت انــطالقـة (فـايــرسـتـارتـر)
مـخــيّـبــة لـآلمـال إذ اكــتـفى هـذا
الــفـــيــلم الــذي يــجــمع الــلــونــ
قـتبس البـولـيسي واخلـيـالي وا
ـتــخـصص من روايـــة لـلـكــاتب ا

…«bſ 5O UOÝ 5OM1 5 √uð bŠ√ …U Ë

W¹œuF « w  ULNKBH  WOKLŽ

خــــاصــــيـــــة (ســــوبــــر تــــشــــات)
ـــوجـــودة في يـــوتـــيــوب مـــثالً ا
والتي تـوفر ربـحاً عن كل تـعليق
تابع يتناسب مع يكتبه أحد ا

دفوع. بلغ ا ا
وقنـوات الـيوتـيـوب التـسع التي
حقـقت أكـبر نـسبـة من اإليرادات
ــاضي من ــيــاً فـي الــعــالـم ا عـــا
خالل هـذه اخلـاصـيـة هي عـائدة
ليوتيوبـرز افتراضي وتـملكها
ـــواهب نـــفـــســـهـــا في وكــــالـــة ا
طــوكـيــو. وتـتــلـقى الــقـنــوات مـا
يــصل إلى  1,58مــلـــيــون دوالر
كتـبرعـات سنـوياً بحـسب موقع
ـــتـــخــــصص في (بالي بــــورد) ا

حتليل البيانات.
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حــوادث الـطــرق الـقــاتـلــة في الــعـراق وصــلت الى ثالثـة
ّـا نزل نـحن في الـشـهر آالف حـادثـة منـذ بـداية الـعـام و
ـؤســفـة في اخلــامس وال نـدري كـم سـتـبــلغ الــكـوارث ا
قـبلة مع اشـتداد الـعواصف الرمـلية تـبقـية ا الشـهور ا
والـغـبـار الـتي تـتـكـرر مـوجـاتـهـا ويـقـول اخلبـراء انّ من
ـرجح اسـتـمـرارهـا طـوال فـصل الـصـيف وهـذا يعـني ا
رور وإصالح احلاجة القـصوى لالستنـفار في أجهزة ا
رورية والـضوئية والدوائر عنـي باإلشارات ا الطرق وا
الـصـحـيـة وسواهـا السـيـمـا في الـتقـاطـعـات في الـطرق
اخلـارجـيـة بـ احملـافـظـات واالقـضـيـة ومـا يـرتـبط مـنـها

ببغداد .
رور الـعـامـة العـمـيد وسـمـعت من مـدير اعالم مـديـريـة ا
ــروريـة الــتي سـجـلــتـهـا زيـاد الـقــيـسي أن (احلـوادث ا
ديـريـة مـنذ 1 كانـون الـثاني 2022 ولـغايـة مـنـتصف ا
شــهــر أيــار اجلــاري بـلــغت 2966 حــادثــاً في بــغـداد

وباقي احملافظات).
وأضـاف أن (تـلك احلـوادث تـوزعت مـا بـ 57 حـادثـاً
مركباً و98 حادث دهس و242 حادث انقالب عـجلة

و2461 حادث تصادم).
الــــوضع حتـت اإلنــــذار في ظل الــــعــــواصـف والــــطـــرق
ـتـهـالـكـة ولـيس وضـعــا طـبـيـعـيـا لـلـدوائـر والـوزارات ا
ـعـنــيـة فـهـنــاك أرواح مـسـافــرين مـهـددة عــلى الـطـرق ا
اخلـارجــيـة ومـا ادراك مـا هـذه الــطـرق بـ احملـافـظـات
دن الرئيسة الـتي لم جتر صيانة اغلـبها منذ عشرين وا
او ثالث سـنة وما تـمّت صيانـته قبل سـنوات قلـيلة من
قـبل مـقـاولـ مــحـلـيـ حتت شـبـهــات الـفـسـاد واهـمـال
الوزراء بات حالُه اليوم سيـئاً وبه حاجة إلعادة االعمار

والتصحيح .
ـكن االسـتغـنـاء عن الطـرق في بـلـد ال يشـكل الـنقل ال 
اجلوي فـيه اال نسـبة ضـئيـلة وكـذلك النـقل عبـر السكك

احلديد هو غير متاح ألغلبية العراقي ومدنهم.
كمـا انّ الطـرق في العـراق ذات استـخدام مـزدوج مدني
وعـسكـري وانّ االليـات العـسكـريـة كان لـها تـأثيـر كبـير
تـعبة أصالً. على الـطرق الـسلـيمـة فما بـالكم بـالطـرق ا
وهـنــاك طــرق مــدمـرة ومــرقــعــة بـشــكل سيء مــنــذ أيـام

االحتالل األمريكي ودباباته وعجالته الثقيلة. 
هـذا اسـتـحـقــاق خـدمي مـهم تـشـاغل عـنه اجلـمـيع في
ــر مـن دون حــســاب ـــكن ان  تــقــصـــيــر واضح وال 

ودراسة وخطط تشترك فيها وزارات عدة مع اجليش.

ÊuŁö¦ « WOBBI « …œ—UD*«

الـروائي صــبـحي فــحـمــاوي حـارس الـورد . الــورد صـانع
البهجة . 

البهجة جتلس على مـصطبة االحتياط . االحـتياط يصفقون
وقت الشدة . 

الشدة بعدها فرج . فرج ياس قاص مدهش .
ــســاء يـســكــر بــقــارورة حـروف . ــســاء . ا مــدهش كـان ا

حروف الدرويش موسيقى .
موسيقى الليل من عبد اجمليد مجذوب . مجذوب نام بحانة

زوربا .
زوربا يـؤدي رقـصـة عـرجـاء . عـرجـاء القـطط تـنـتـظـر شـهر

شباط . 
ناخ . شباط قتله جنون ا

ناخ شماعـة التاجر . الـتاجر سافـر الى الص . الص ا
أول طريق احلرير .

احلريـر لبـاس األثريـاء . األثريـاء يأكـلون الـفقـراء . الفـقراء
يطبخون احلصى .

احلصى في الـعدس خـير من احلـصى في الـكلـية . الـكلـية
مقبرة اليوريا .

دينة .  اليوريا تزكم األنوف . االنوف العالية تتشمم قاع ا
دينة تشرب الغبار . ا

الغـبـار خنـق عبـد الـستـار نـاصـر . ناصـر صـار العب كرة
قدم .

قدم الغزاة تغطس بعرق الثوار . الثوار يبعثون من جديد .
جديد الدرويش رواية .

رواية السيرة تعطب نصف اخليال . اخليال طعام الليل . 
حوه النهار . الليل 

النهار شاي بالنعناع . النعناع شهقة سعدي احللي . 
وكب عشتار . سعدي احللي ينتحب 

عشتار قتلت جلجامش . جـلجامش صنع العصا والطبل .
الطبل دكان الطبّال .

ثل بارع .  الطبال يعشق سميرة توفيق . توفيق الدقن 
بارع مثل مهرج الدكة . 

الدكة مـكتـظة بـقرد وحيـد . وحيـد القرن
اء . على سرير ا

اء أغلى من النفط . النفط نقمة في ا
البالد .

البالد عليلة حتى اآلن .
اآلن يشبه حلية الدرويش .

{  باريس (أ ف ب)  –مع خمس
سـابقـة الرسـمية مخـرجات في ا
الــتي تــضم  21فــيــلــمـا يــواجه
مـهـرجــان كـان الـسـيــنـمـائي هـذا
العـام أيـضـا صعـوبـة في اإليـفاء
ـــســـاواة بـــ بـــوعــــده بـــلـــوغ ا
اجلنـس في هـذا احلدث في ما
ــنــظـمــون إلى هــيـمــنـة يــعـزوه ا
الذكور على القطاع السينمائي.
لكن كـما حـصل في العـام الفائت
الــذي شـهــد تــتـويج الــفــرنـســيـة
جـــولــيــا دوكـــورنــو بــالـــســعــفــة
الـذهـبيـة لـتـصـبح ثـاني مـخـرجة
في تاريخ مهرجان كان تنال هذه
ـــكــافــأة األعـــلى فــإن نـــســخــة ا
2022 ال تــخـــلــو مـن اخملــرجــات

وازية. خصوصا في الفئات ا
عدد قياسي 

ـنـافسـة هـذا العـام خمس تضم ا
مــخــرجــات فـي مــقــابل أربع في
نــســخـة 2021 مــا يــشــكل رقــمـا

قياسيا للمهرجان.
ـــمــثــلـــة واخملــرجــة وســـتــقــدم ا
فالـيريـا بروني تـيديـشي البـالغة
”Les Aman- 57 عامـا فيـلمـها
ـــســرح الــتي diers عن كـــلــيــة ا
حتمل االسم عـيـنه. كذلك تـنافس
اخملـرجـة كــلـيـر دوني (76عـامـا)
حلـــصــد اجلـــائــزة الـــكـــبــرى في
هـرجان مع فـيلـمهـا (ستارز أت ا
نــــون) الــــذي  تــــصـــويــــره في
أمـــيــــركـــا الـــوســـطى. وتـــشـــارك
مـــخــرجـــة فــرنـــســيـــة أخــرى في
نـافـسة عـلى الـسـعفـة الـذهبـية ا
ــولـودة وهي لـيــونـور ســيـراي ا
سـنة 1986 مع فـيـلـمـهـا الـثـاني
Un petit frère الــــذي يــــتــــابع
ـهــاجـرين من قـصــة عـائـلــة من ا
اضي نـهايـة ثـمـانيـنـات الـقـرن ا
حـتى أيــامـنـا هـذه. كــمـا سـتـقـدم
األمـيـركـيـة كـيـلي ريـتـشـارت (58
عامـا) وهي من األسـماء الـبارزة

ـستـقـلـة فيـلـمـها في الـسيـنـمـا ا
“شــــــويــــــنغ آب ”عـن احلــــــيـــــاة
الـيـومـيـة لــفـنـانـة جتـسـد دورهـا
مـــيـــشـــال ويـــلـــيـــامــز. وتـــشـــمل
ــنــافـســة أيــضــا الـبــلــجـيــكــيـة ا
شـارلـوت فانـديـرمـيـرش الـبـالـغة
Les huit  38عــامــا عـن فــيــلم 
montagnes الـــذي شـــاركت في
إخــــراجـه مع فــــيــــلــــيــــكـس فـــان
غـــرونـــيــنـــغن. أمـــا بـــالــنـــســـبــة
لـلـمـهــرجـانـات الـكـبـرى األخـرى
ساواة العددية ب فإن حتقيق ا
سألة البديهية اجلنس ليس با
أيــضـا. فــفي أيــلـول/ســبــتـمــبـر
اختار مـهرجـان البنـدقية خـمسة
أفالم حتمل تـوقيع مـخرجات من
أصل  21فيـلـمـا. وحده مـهـرجان
بــرلــ الــســيــنــمــائي حــقق أداءً
أفضل إذ ضمت نسخته األخيرة
في شبـاط/فـبـراير 2022 سـبـعة
ـــنــافــســـة من تــوقــيع أفالم في ا

إلى ذلـك رغم أن رئــــيس جلــــنـــة
الـتــحـكــيم هــو فـانــسـان النـدون
ـثالت جـرى الـتـداول بــأسـمـاء 
مثل بـيـنيـلـوبي كروز لـشـغل هذا

نصب حتى اللحظة األخيرة. ا
يضـاف إلى ذلك تـعيـ احملامـية
إيــــريس كــــنـــوبــــلـــوك رئــــيـــســـة
لـلمـهـرجـان وهي ستـخـلف بـيار
ــنـصب في لـيــسـكـيــور في هـذا ا
ــقـبل وســتـكـون تـمــوز/يـولــيـو ا
ـــــرأة الـــــوحـــــيــــدة عـــــلى رأس ا
مــهـرجـان كــبـيــر. أمـا بــالـنــسـبـة
وازية فـقد أُسندت إلى للفئـات ا
أفــا كـــاهــ هــذا الـــعــام رئــاســة
ــنح أســـبــوع الـــنــقـــاد. كــذلـك 
ــهــرجــان مــكــانــة هــامــة ألفالم ا
ووثائقـيات عـدة تطـرح مواضيع
تتعـلق بالنـساء مثل قـتل النساء
واحلق فـي اإلجــهـــاض بـــيــنـــهــا
هولي سـبايدر لـلمـخرج اإليراني

اركي علي عباسي. الد

. وتـبـدأ هذه مـخـرجـ مـعـروفـ
الـفـعـالـيــات هـذا الـعـام بـتـسـلـيم
جـــائــزة “الـــعـــربــة الـــذهـــبـــيــة”
للـمـخرجـة كـيلي ريـتـشارت. ومن
The Su-  ب األعـمال اخملـتارة
ـؤلـفـة per 8 Years أول أفالم ا
آنـي إرنــــــو الــــــتي شــــــاركـت في
إخراجه مع ابنهـا دافيد أو فيلم
One Fine  مــيــا هــانـسـن لـوف
Morning مـع لــــــيــــــا ســــــيــــــدو

وميلفيل بوبو.
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ـسـابقـة الـرسمـية وفيـمـا تبـقى ا
احللـقـة األضـعف يُلـحظ احـترام
ـساواة الـعدديـة ب بـدأ ا أكبـر 
اجلــنــســ في تــشـكــيــلــة جلــنـة
الـتـحـكيـم التـي تضـم أربع نـساء
من أصل تسعة أعضاء. وقد فاق
عدد النـساء في هذه الـلجان عدد
الــــــرجــــــال ثـالث مـــــرات (2009

و2014 و2018).

وأسوة مـخــرجـات من أصل  .18
ـــا حــصل فـي مــهـــرجــان كــان
فـازت امــرأتـان هــمـا الــفـرنــسـيـة
أودري ديـوان واإلسـبــانـيـة كـارال
سـيـمـون بـاجلـائـزتـ الـكـبـري

. هرجان لهذين ا
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ال يـــقــــتــــصــــر مــــهــــرجــــان كـــان
ـــســابــقــة الـــســيــنــمـــائي عــلى ا
الـرســمـيـة. فــفي أسـبـوع الــنـقـاد
الـــــذي يــــســـــلط الــــضـــــوء عــــلى
اخملـــرجـــ الــــشـــبـــاب من بـــ
األفالم الـــروائـــيـــة األحـــد عـــشــر
اخملتـارة خـمـسـة هي من إخراج
نسـاء. الوضع عـيـنه يسـري على
فــعــالــيــات أســبـوعـي اخملــرجـ
الـتي يـحـمل  11من أفالمـهـا  الـ
تـوقـيع مــخـرجـات. وتـهـدف هـذه
الــفـئــة الــتي أُطــلــقت عـام 1969
ـــؤلـــفــ إلى اكـــتـــشـــاف أفـالم ا
الـشـبـاب وتـوجـيه حتـيـة ألعـمـال

{ لندن  –وكاالت - فـشل مزاد
عـلـني في بـيع فــسـتـان شـهـيـر
لألمـيـرة الـراحـلـة ديـانـا كـانت
قــد إرتـدته في حـفـل في الـبـيت
األبــــيض في عــــهـــد الــــرئـــيس
األمريكي األسبق رونالد ريغان
وزوجــته نـانـسي ريــغـان أقـيم
عــام 1985 ورقــصت حـــيــنــهــا
ـي جون ـمـثل الـعـا ديـانـا مع ا

ترافولتا.
وفي الـتـفاصـيل لم يـفـشل بيع
أي فـستـان لديـانا في الـسابق
وهـذا مـا كــان غـريـبــاً فـعـرض
ـــزادات الـــفــــســـتـــان في دار ا
وتراوحت تـقديـرات سعـره ب
250 ألــــفـــاً و300 ألـف جـــنــــيه
إســتــرلــيــنـي لــكــنه أخــفق في
حتـقـيـق هـذا الـسـعـر.الـفـسـتان
عاري األكتـاف مخمـلي باللون
األزرق الداكن وضيق ويصبح
واســـعــاً عــنــد الـــركــبــتــ من
تـصــمـيم فــيـكــتـور أدلــسـتـاين
وهـــو أحـــد أشـــهـــر فـــســـاتـــ
األميـرة ديانـا التي تـوفيت عام

.1997
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وفي مــا يــأتي األفـالم اخلــمــسـة

تبقية في الترتيب: ا
 6- فـانــتـاســتـيك بــيـسـتس: ذي
ســيـكــرتس أوف دامــبــلـدور(2,4

مليون دوالر)
7- ذي لــــــوسـت ســــــيــــــتي (1,7

مليون دوالر)
مــلــيـون 8- ذي نــورثــمـان (1,7 

دوالر)
مـلـيون 9 - فـاميـلي كـامب (1,4 

دوالر)
10- ذي أنــــبــــيـــــرابل ويت أوف
مــاســـيف تـــالــنت (1,1 مــلـــيــون

دوالر)

وتضع لـيزوكـا البـالغة 26 عاماً
صـــوتــــهـــا وحــــركـــاتــــهــــا عـــلى
شـخـصـيــة رمـزيـة اسـمـهـا يـومه
كـــوتــوبــوكـي. وتــهــدف مـــقــاطع
الفيديـو من هذا النوع إلى جعل
ــتـــابــعــ يــشــعــرون وكــأنّــهم ا
يــــتــــفــــاعـــــلــــون مــــبــــاشــــرةً مع
تـحركة الـتي تظهر الشخـصية ا
على الشاشة فيما يدفع بعضهم
مــــئـــات الــــدوالرات إلبـــراز أحـــد
تعـليـقاتهم أثـناء عـرض الفـيديو

بتقنية البث التدفقي.
وتــقـول إيــزوكـا لــوكـالــة فـرانس
بـــرس عـــنـــدمــا ألـــعب بـــألـــعــاب
الـفــيـديـو عـبــر االنـتـرنت وأفـوز
شجعون ويرسلون لي يهنئني ا
مــبــالغ صــغــيــرة لــلــتــعــبـيــر عن

{ طـوكــيـو (أ ف ب)  –تــتـخــلى
مـايـو لـيـزوكـا خالل حلـظـات عن
ـتـزنـة شـخــصـيـتـهـا الــهـادئـة وا
وتبدأ في إطالق تـعابيـر بصوت
رفـيع متـرافـقـة مع حـركات داخل
اسـتـوديـو تـسـجـيل في طـوكـيو
فيـما تظـهر شخـصيـتها الـرمزية
(أفاتـار) عـلى شاشـات مـئات من

. متابعيها االلكتروني
وأصـــــبـح (الــــــيـــــوتــــــيـــــوبـــــرز)
ــــثـــلـــون في االفـــتـــراضـــيـــون 
اليابـان اجتاهاً مـربحاً إذ حتقق
بــعض الــقــنــوات الــتــابــعـة لــهم
ـــلــيــون دوالر إيـــرادات تــفــوق ا
سـنــويـاً بـعـدمـا كــان يُـنـظـر إلى
هـــذا الـــعـــمـل عـــلى أنه ظـــاهـــرة

موجهة لفئة محددة في البالد.

{ بــاريس (أ ف ب)  –اســتــنــكـرت
ـمثـل مـجـموعـة من اخملرجـ وا
اإليـرانيـ بينـهم اخملرجان جـعفر
بـناهي ومحمد رسولوف في كتاب
مـــفــتـــوح امس اعـــتــقـــال عــدد من
زمـالئـــهم فـي األيـــام األخـــيـــرة في

إيران.
فـتوح الـذي نُشر وكـشف الكـتاب ا
األحـــــد عــــلى صـــــفــــحــــة اخملــــرج
اإليـراني مـحـمـد رسولـوف احلـائز
جـائـزة الـدب الذهـبي في مـهـرجان
برل عام 2020 عن فيلمه (ذير إز
نــــو إفــــيـل) ال وجــــود لــــلــــشـــر أن
الـشـرطة اإليـرانـية “فـتـشت مـنازل
ومـــــكـــــاتب عـــــدد من اخملـــــرجــــ
ــتــلــكــات شــخــصــيــة وصــادرت 
ومهنية ونفذت عمليات استجواب
واعـتـقـاالت. ولم يـتـمـكن رسـولوف

{ الـريـاض (أ ف ب) - تـوفـي أحد
ــنـيـ ســيـامــيـ غـداة تــوأمـ 
عـمـلـية مـعـقّـدة لفـصـلـهمـا أجـراها
أطــبـاء سـعـوديـون واسـتـمـرّت 15
سـاعة على ما أفادت وكالة األنباء
.وشارك الـسـعـودية (واس) اإلثـنـ
 24مـخـتـصـاً من أطـبـاء األعـصاب
والـتـجـمـيل والـتـخـديـر في عـمـلـية
فــصل الـصـبـيّــ يـوسف ويـاسـ

الـــبـــالـــغـــ 19 شـــــهــــراً وكــــانــــا
مـلـتـصـقـ في عـدّة أعـضـاء وفـقاً
لـــواس.وبــعــد إعالن الـــنــجــاح في
فصلها أوردت واس مساء اإلثن
أنّ (أحـد التـوأم تـوفي في اليوم
الـثـاني من عـمـليـة الـفصـل نتـيـجة
هــبــوط حـادّ فـي الـدورة الــدمــويـة
وتــــوقّف في الــــقـــلـب).وأوضـــحت
الـوكـالة أن (الـفريق اجلـراحي كان

قـــد واجه صـــعـــوبــات وحتـــديــات
كــبـيـرة فـي أثـنـاء عــمـلـيــة الـفـصل
ــا جـعل حـالــته حـرجـة لــلـتـوأم 

بعد العملية).
لك سـلمان ونـفّذ أطـباء في مركـز ا
لإلغـاثة واألعمال اإلنسانـية عملية
فـصل الـتـوأمـ عـلى أربع مـراحل
ووصـــفـــوهـــا بـــأنّـــهـــا (مـن أكـــثــر
الـعـمـلـيـات تـعـقـيـدا الـتي أجـروها

عــلى اإلطالق) بــحـسـب مـا نــقـلت
عـــنــــهم واس.وقـــال األطـــبـــاء إثـــر
ّ نــقل الــتـوأم إلى الــعــمـلــيـة إنّه 
ركزة لألطفال حيث قـسم العناية ا
يــخــضــعــان لــلــعــنــايــة والــرقــابـة
ـشـدّدة خـصـوصـاً الـطـفل يـاس ا
الـذي تـعتـبر حـالـته حرجـة.وأكّدت

وكالة األنباء 
الـسـعوديـة أن (حالـة التـوأم اآلخر
مـسـتـقـرّة - ولـله احلـمـد- وجـمـيع

مؤشراته احليوية مستقرة).
وفـي تــــمّـــوز 2021 جنـح أطــــبـــاء
ـني ســعــوديـون في فــصل تــوأم 
طـفيـلي مشـيرين حـينـها إلـى أنّها
الـعمـلية اخلـمسـ التي يجـرونها
لـفصل تـوائم ملتـصقـة.وفي كانون
ـنيان األول الـفائـت عاد تـوأمان 
سـيـامـيـان إلى الـعـاصـمـة صـنـعـاء
بـعـد أكـثـر من خـمـسـة أشـهـر عـلى
عـملية فصل ناجحة نادرة ومعقدة
في األردن حـسبـما أعلـنت منـظمة
ـتـحـدة للـطـفـولة يـونـيسف األ ا
ـــاضي وجّه آنـــذاك.واألســـبـــوع ا
ـلك سـلـمـان الـعــاهل الـسـعـودي ا
الـذي كان يجري فحوصا طبية في
ـسـتـشـفى حـيـنـهـا بـنـقـل الـتوأم ا
الـسيامي اليـمني مودة ورحمة من
الـــــيــــمـن إلى الـــــريــــاض إلجــــراء
الـفحوص الطـبية لدراسـة إمكانية

فصلهما.


	p1-sh- A.shf
	p2.shf
	p3
	p4.shf
	p5.shf
	p6
	p7.shf
	p8.shf

