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ـرحـلـة الـثـالـثة يـسـتـأنف طـلبـة ا
توسـطة امتـحاناتـهم الوزارية ا
ـــوافق 12 ـــقـــبل ا يـــوم األحـــد ا
حـــزيــران اجلـــاري بـــعـــد تــوقف
بـــســبب تـــســـريب اســئـــلــة درس
الــــريـــاضــــيـــات. وتــــمـــنت وزارة
الــتـــربــيــة الــتي اعـــلــنت الــنــبــأ
الـــنــجــاح جلـــمــيـع الــطــلـــبــة في
مسيرتهم الـعلمية. في وقت أعلن
جهـاز األمن الـوطني عـن اعتـقال
مـــوظــفــ مــتـــهــمــ بـــتــســريب
االسئلة. وقال مصدر في تصريح
امـس إن (اجلــــهـــــاز تـــــمـــــكن من
اعــــتــــقــــال مـــوظــــفــــ في وزارة
التربـية متـهم بـتسريب أسـئلة
ـتوسط). وقـال في بـيان الثـالث ا
إن (قــوة مـن اجلــهــاز فـي بــغــداد
ألقت القـبض على شخـص قاما
بتسريب األسئلة الوزارية  عقب

وافـقات الـقضـائية استـحصـال ا
ودهـم دارهــــــمــــــا فـي بــــــغـــــداد).
وأضـــاف أن (أقـــوالــــهـــمـــا دونت
أصــولــيــاً لــتــتم إحــالــتــهـمــا إلى
اجلــهـات الــقــانـونــيــة اخملـتــصـة
التــــــخــــــاذ اإلجـــــراءات الـالزمـــــة
بحقهـما). فيمـا حتدث خبراء عن
ـــة واصــفــ ايــاهــا هــذه اجلــر
بـــالـــدلـــيـل عـــلى تـــراجع نـــظـــام
االمـــتـــحـــانـــات. وقـــال االســـتـــاذ
الــدكـــتــور مــحــمـــد الــربــيــعي ان
(تــســريب االســـئــلــة لــيس بــتــلك
اخلــطــورة عـلـى نـظــام الــتــعــلـيم
احلـالـي فـاخلــطـورة احلــقـيــقـيـة
تـكـمن في نـظـام االمـتـحـان نفـسه
ــعــتــمــد عــلى مــنــاهج وطــرق وا
ـبنيـة على تـخلـفة وا التـدريس ا
التلقـ واحلفظ.  وال حتتاج الى
انــتــظـار تــســريب االســئــلــة لـكي
تـتـمـكن مـن االجـابـة عـلى اسـئـلـة
االمــتــحــان بل لــكي تــتــمــكن من

الـنـجـاح مــا عـلـيك سـوى االطالع
عـلى أوراق االمـتـحـان لـلـسـنوات
ـــــاضــــيـــــة حــــول أي اخلـــــمس ا
مـوضــوع واخـتــيـار  10أسـئــلـة
مـتـكـررة وجـمـعـهـا مـعـا لـتـتـوقع
مــحــتــوى الــورقــة االمــتــحــانــيــة
الــقــادمــة. إذا لم يــكن الــتــخــمـ
ـائـة صـحـيـحــا بـنـسـبـة  100بـا
ـائة. أي فسـيـكـون بنـسـبة  75با
لـــيــست هـــنــاك حـــاجــة لـــدراســة
ـنـهج بــدقـة فـقط كن مـحـتــوى ا
انـتقـائـيـا وسـتتـمـكن من اجـتـياز
أي امــتـحــان). واضــاف ان (هـذه
الــوصــفـــة الــعــراقــيــة لــتــســريب
االسـئـلة بـصـورة شـرعـيـة تـصنع
العـجـائب من شهـادة االبـتدائـية
إلى درجـة الـدكـتـوراه. بـالـتـأكـيد
لــيــسـت هــنــاك حــاجــة النــتــظــار
ــكن تــســـريب االســئـــلــة حـــيث 
مـعـرفــة االسـئـلــة في وقت سـابق
من قـبـلك او من يـتـمـكن من جـمع

االسـئـلــة الـسـابـقـة. بــعـد مـعـرفـة
وضـوعات الـعشرة األسئلـة أو ا
ـهـمـة لـقـوة احلـفظ ـتـرك بـقـيـة ا تُ
عـنـدك. وقـد حتـاول فـهم فـكـرة أو
صــيـــغــة مــعــيــنـــة من الــنــاحــيــة
ـفــاهـيــمـيـة ولــكن االمـتــحـانـات ا
الـعـراقـيـة ال تــشـجـعك عـلى سـلك
هـذا الـطـريق وسـتـشـعـر بـاألمان
عند حـفظ االجوبـة فقط. هذه هي
الـطـريــقـة الـتي يـشـجــعك عـلـيـهـا
نظام الـتعلـيم العراقي وبـها يبدأ
الـتــعـلم عن ظــهـر قـلـب ويـصـبح
التسريب مجرد لعـبة ننشغل بها
تريحنا عن عناء التفكير باصالح
النظـام التعـليـمي وبضمـنه نظام
االمتحـانات). وقـال خبيـر تربوي
آخـر (تـابــعـتم مـا كــتب وقـيل عن
فــوجــد كل تــســـريب األســئــلـــة
طرف يرمـيها عـلى اآلخر وكل ما
قــيـل وكــتب حـــصــر الـــســبب في
ــان وأن الــبـــر وزارة الـــتــربـــيـــة 

ســـــيــــســــتـــــدعي وزيــــر
الــــتـــــربــــيــــة بــــوصــــفه
ــســؤول عــمـا حــصل ا
فــــــيـــــمـــــا نــــــرى نـــــحن
الــــســــيــــكـــولــــوجــــيـــ
ــــعــــنــــيــــ بــــدراســـة ا
الظواهر االجتماعية أن
عــــرّاب الــــفــــســــاد هــــو
ــــــــســــــــؤول األول عن ا
تـــــســــريب األســـــئــــلــــة!
حلـــقـــيـــقــة عـــلـــمـــيــة –
ا اخالقـيـة نـصـوغـهـا 

يشبه النظرية:
اذا تغاضى القانون عن
مــحــاســـبــة الــفــاســدين
شـــــاع الــــــفـــــســـــاد في
اجملــــتــــمع وحتــــول من
فعل كـان يعـدّ خزيا الى
شـــــطـــــارة وانـــــتـــــهــــاز
فــــرصــــة). واضــــاف ان
(هـذا بــدأ يــحــصل يـوم
قـــال من حـــكـم الـــعــراق

ثمان سنوات (لديّ ملفات للفساد
لــو كــشــفــتــهــا ألنــقــلب عــالــيــهــا
سافـلـها)  ومـا كشـفـها خـوفا من
خـصـومه ان يـكـشـفـوا الـفاسـدين
في حزبه ان كـشف الفـاسدين في
مع انه يـعرف أن عـمله احزابـهم 
هــذا يـــعــدّ في الـــشــرع األسالمي
ويـعــرف ان الـفـسـاد خـيـانــة ذمّـة
الــــســــيـــاسـي اذا شـــاع فــــســـدت
األخـالق وتــــعــــطّـل الــــضــــمــــيــــر
ويــعـــرف ان غــيــاب الـــقــدوة في
احلــكم..تــكــون الـنــاس عــلى دين
سؤول ملوكها..فكيف ومعظم ا
فـي الـــســـلـــطـــة حــــصـــلـــوا عـــلى
شهادات مـزورة من قم وجامعات
لـــبـــنـــانـــيـــة الى ســـوق مـــريــدي.
أن األسئلة ويتذكر جـيل الطيبـ
في زماننا كـانت تكتب بنـسخت
مختلفـت أصلية وبـديلة حتسّبا
لتسـربها..فـأن تسربت األصـلية 
تـقـدّم البـديـله ويـجـري األمـتـحان
بــيــومه احملــدد). وخــتم بــالــقـول
(ومع انه نادرا ما حـصل تسريب
لألسـئـلـة فـي زمـانـنـا فـان عـقـاب
من يـثـبت مـا فـعل كـان الـسـجن).
وكشـفت جلـنة الـتربـيـة النـيابـية
عن موقـع تسـريب اسـئلـة الـثالث
ـتوسط و أكـدت أن امـتـحـانات ا
الـــســـادس االعـــدادي ســـتـــجـــرى
بــطـريـقــة مـخــتـلــفـة وبـعــيـدة عن

االرباك
.وقـالت رئــيـسـة الــلـجـنــة زيـتـون

الــدلـــيــمـي في تــصـــريح امس إن
(جلنة التـربية حضـرت االجتماع
االسـتقـصـائي في وزارة الـتـربـية
واشــرفت عــلى ســيــر اإلجــراءات
تخـذة بقضـية التـسريب) الفتا ا
إلى أن (الـلـجـنـة تـوصـلت الى أن
تـسـريب االسـئــلـة  من الـلـجـان
الــفــرعــيــة في تــربــيــة الــرصــافـة
الـثــانـيـة). واشــارت الى أن (هـذا
ـــلف حتـــول بـــشـــكل كـــامل إلى ا
االجـهــزة االمـنـيــة بـعــد الـتـوصل
ـقـصـرين ـتـهـمـ وان ا الغـلب ا
سيـناولـون القـصاص الـعادل من
اجلـهـات الـقـضـائـيـة) مـؤكـدة أن
(اللجنة والوزارة تعمالن بتعاون
كبـيـر التمـام االمـتحـانـات العـامة
ـــتـــوسط والـــســادس لـــلـــثـــالث ا
االعدادي بـشكل محـكم) واضافت
(نـطــمـئـن الـطـلــبـة واالهــالي بـان
ــتـبـقـيـة سـتـجـرى االمـتـحـانـات ا
بـطريـقـة مـهـنـية وآمـنـة) مـشـيرة
الى أن (اللـجنـة تـركز عـلى إجراء
االمــتـحــانـات الــعـامــة لـلــسـادس
االعدادي بطريقة مختلفة وبعيدة

عن االرباك). 
الكات التربوية في وثمنت دور ا
ـكن وزارة الــتـربــيــة وقـالـت (ال 
نكران جـهودهم الـكبيـرة) مبـينة
ان (الـــوزارة ســــارعت بــــاتـــخـــاذ
نع تـمدد االزمة إجراءات عاجـلة 
وتــــاثــــيـــرهــــا عــــلـى الــــطــــلــــبـــة

واجملتمـع).

هـيــكـلـيــة بـنـيــانه). واضـاف (من
ـثلى عنـد وضع احللول باد ا ا
في أوقات االزمـات السـياسـية أن
يـــتـم إيـــجـــاد احلـل الـــذي يـــؤمّن
دى اإلستـقرار سـواء أكان عـلى ا
الــقــريـب أو الــبــعــيــد وذلك دون
اإلســـتــــعـــجـــال في تــــبـــني احلل
الــعــاجل الــذي قــد يُــذرُ بــظــهــور
ـسـتـقبل. فال حتـديات أكـبـر في ا
يـجب أن حـاجـة الـعـاجل تـضـرب
مـصـالح األجـل) واكـد إن (إيـجـاد
ــســتــد يــتــطــلب األخــذ احلل ا
بعـ االعتـبار حلـاجات أسـاسية
ثالث. أولـهـا أن الــعـراق بـحـاجـة
عاجـلة إلى اخلـروج من اإلنسداد
احلـالي وهــو نـتــيـجـة (الــظـاهـر
عــــلى ســــطــــحه) الــــصــــراع بـــ

. ـكـونـ الــكـرديـ األسـاسـيـ ا
ولـكن فـي احلـقـيــقـة في الــعـمق
نافـسة ب الـقوت هو نتـيجـة ا
الـشـيـعـيـتـ ويـظهـر ذلـك بشـكل
واضح وجـلي وجـود الـتصـورين
ــســيــرة الــعــراق اخملــتــلــفــتــ 
داخـلـيــا وخـارجـيـا) وعــد ثـانـيـا
(وجـــــوب الـــــنـــــظــــر إلـى اإلطــــار
اجلــــيــــوغـــرافـي األوسع أي إلى
الـعالم الـذي يـتـغـير أمـام أعـيـنـنا
ا بشـكل غـير مـسـبوق ومـقـلق. 
يــتــحـتم عــلــيــنـا ضــرورة إيــجـاد
ـنــاسب لـكي ـوقـف أو الـقــرار ا ا
جننب العراق التأثيرات السلبية
بـل اخلــــطـــيــــرة عــــلى أثــــر تــــلك
الـتـغيـرات نـتـيـجـة لـتـقلب أوزان
ـــيــة اجلـــيـــو ســـيـــاســـيـــة الـــعـــا
وانعكاسـاتها احملتـملة إقلـيميا)
فيـما رأى ثـالـثا انه يـجب إعتـبار
حــاجـــة بــنــاء بــنــيـــة ســيــاســيــة

ـتــمــيـزة وغــيـر وإداريــة قـويــة ا
العادية أمـام حتدي كبـير لوقوع
سلـسـلة من األزمـات اإلقـتصـادية
واإلجتمـاعيـة والصحـية والبـيئة
واألمــنــيــة والـتـي من شــأنــهـا أن
ستقبل. تزلزل أسس العالم في ا
حيث إن إدارة سفينة العراق ب
تـــلك األمـــواج الـــعـــاتـــيـــة ســوف
تـــتـــطــلـب هــيـــكال إداريـــا قـــويــا
وتمسّكـا سياسيـا على أ تناغم
وجتـانس وكــذلك قـدرة مـعــرفـيـة
مــتــمــيــزة كي يــكــون قــادراً عــلى
مـواجـهـة تـلـك الـتـحـديـات بـشـكل

إستباقي وسليم).
وكــانـت مــصــادر قــد اعـــلــنت عن
انـــــطـالق مـــــبـــــادرة مـــــســـــعــــود
الـبــارزاني النــهـاء االنــسـداد وال
نـصب رئيس سيـما مـا يـتعـلق 
قـبل اجلـمـهـوريـة يـوم السـبـت ا
وقالت انها (ستتـركز اغلبها على
حـل االشـــــــكـــــــاالت مـع االحتــــــاد
الوطنـي الكردسـتاني بـخصوص

رشح لرئاسة اجلمهورية). ا

التـضحـية والفـداء وإستـنهاض
هــمم الــعـراقــيـ لــرفض الــظـلم
والـطـغـيـان ). وقـال احلـلـبـوسي
في تــغــريـدة ثــالــثــة (نــســتــذكـر
إســتـــشـــهــاد الـــصــدر وجنـــلــيه
اجلـليـل ونـستـلـهم منه مـعاني
الـشــجــاعــة والــوطــنــيــة). وقـدم
اإلبـن إعــتــذاره عن اإلنـــســحــاب
أثــنــاء إلــقــاء كــلــمــته في ذكــرى
إستـشهـاد والده. وقـال في بيان
تــلــقــته (الــزمـان) أمـس إن (بـكل
صِدقٍ ومَحَبَّةٍ أقول لكل مَنْ أحيا
ــة في داخل الـــذِكــرى الـــسَـــنـــويـَّ
الــعــراق وخــارجه: حَــيّــاكُم الــله
والــشُـكـر لَــكُم مِنَ الـلـه عـلى هـذا
ـة والــعــاطِــفَـة َـحــبـَّ اإلخـالص وا
لـصـاحِب الـذِكـرى وجنـلـيه وَلي:
ُحـتاج لرحمةِ أنا العبد الـفقير ا
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عـــــزى كل مـن رئـــــيس الـــــوزراء
مــصـــطــفى الـــكــاظـــمي ورئــيس
اجلمهورية برهم صالح ورئيس
ــان مــحــمــد احلــلـبــوسي الـبــر
الـــــشــــعـب الــــعــــراقـي بــــذكــــرى
إسـتشـهـاد السـيـد محـمـد محـمد
صـادق الـصــدر. وقـال الـكـاظـمي
في تــغـريـدة تـابـعــتـهـا (الـزمـان)
أمس ( كــان لـوقــفـتـه الـشــجـاعـة
باد عميق األثر في التأسيس 
الــعــدل ورفض الـــدكــتــاتــوريــة
ــــواقف مــــؤكـــداً أنـه من هــــذه ا
الــصـلــبـة تـســتـمـد األ قــوتـهـا
ورسـوخ هــويـتـهـا بــوجه الـظـلم
والطغيان ). فيما قال صالح في
تـغريـدة أخـرى ( نـستـذكـر درساً
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ــــنــــصـب رئــــيس ـــــرشح  دعــــا ا
اجلـمـهـوريـة خالـد شـيخ صـديق
عــبـد الــعــزيــز احلـســني الــقـوى
السياسيـة الى البحث عن مخرج
مـالئم لالنـــــســــداد الــــســــيــــاسي
الـراهن كــاشـفـا في بـيــان تـلـقـته
(الزمـان) امس حتت عـنوان ارفع
رأسك يــا عـــريق عن ان (اخملــرج
ــرجــو اآلن هــو الــذي ــثــالـي ا ا
ســـيــســـمح بــإيـــجــاد احلـل بــأقل
تـكــلـفــة داخـلــيـا ويــكـون مـردوده
ــشـهـد أكـبــر لـيـنــاسب حـاجـات ا
الـداخــلي واخلـارجي ولــيـحـاكي
ظـروف احلــاضـر والــقـادم مــعـا).
دعا (األطراف السياسية احلاكمة
إلى فتح حوار جديد في موضوع
إيــجـــاد اخملــرج اآلمـن من األزمــة
الــراهــنــة من خالل اإلســتــعــانــة
ـعــرفـيـة والـعــلـمـيـة بـالــطـاقـات ا
ـتـبـصّرة ـتـميـزة ذات الـنـظـرة ا ا
واالســـتــشــرافـــيــة). وقـــال (إنــنــا
نــعــيش أزمــنــة خــاصــة تــتـطــلب
مــهـارات مــتــمـيــزة وجــديـدة من
أجل إيجـاد مواقـف دقيـقة ومـرنة
في ظل التـقلـبات والـظروف التي
ال تتـحمل خـطأ سـوء التـقدير أو
اط ردود فـعل تـقلـيديـة). وقال أ
عارضة للتغيير أمر ان (ظاهرة ا
طبـيعي ولـذلك رُبّ إنـسداد يـكون
خيـرا لـلـبلـد. وعـلى هـذا األساس
ـشـهد فان اإلنـسـداد الـراهن في ا
الــســيــاسي قــد يــقــدم أيــضــا في
طياته فرصـة إلعادة بنـاء "النظام
الــتــشـــغــيــلي" لــلــدولــة وجتــديــد
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ــدني في أخــمــدت فـرق الــدفــاع ا
البـصـرة الـنـيران وانـتـشـلت جـثة
متفحـمة من حريق مـحال جتارية
 فـيــمـا فــرضت الـقــوات االمـنــيـة
ـتـلـكـات واموال طـوقاً حلـمـايـة 
ــبـــنى. وقــال مــصــدر اصــحــاب ا
امس انه (في الــســاعــة الــواحـدة
والـنـصف من ظـهـر امس الـسـبت
وقع حــريق كــبــيــر الــتــهم شــركـة
ـكـارم بـشـارع اجلـزائـر صـيـرفـة ا
إلـتـهم شـركـة تــتـخـذ من الـعـمـارة
احملــتـــرقــة مـــقــراً لـــهــا وجنم عن
احلـــادث وفـــاة أحـــد الـــعـــامـــلــ
بـالـشـركـة بعـد أن رمـى نفـسـة من
أعلى الـعمارة  نـتيـجة مـحاصرة
الـنـيــران الـتي أتت عـلـى الـشـركـة
بالكـامل مع شركـة تصـليح زجاج
السـيارات نـوڤـيس) وقال الـدفاع
ـــتـــوفى ـــدني ان (الـــشــــخص ا ا
قــــــضي قــــــبل وصــــــول الـــــفـــــرق
ـديـرية عن اخملتـصـة). وأعلـنت ا
إخمـاد حريق انـدلع بحـقل حنـطة
في كــركــوك.وقـــال مــديــر الــدفــاع
ــدني الــعـــمــيــد صــالح مــحــمــد ا
حس في تـصريح امس إن (فرق
ـحـافـظـة كـركـوك ـدني  الـدفـاع ا
تـمــكـنت من إخــمـاد حــريق انـدلع
في أحـد حـقـول احلـنـطـة بـقـضـاء
الدبس) مشيراً الى أن (اخلسائر

وشغل منصب مـسؤول ما يسمى
ــتـلك ـهــاجــرين واألجــانب و بــا
ا يـسمى بودرة رقما احـصائـيا 
التـنـظيم ومـثـبت بقـواعـد بيـانات
مــــعـــــاونــــيــــة االســــتــــخــــبــــارات
عـلـومـات العـامـة في احلـشد). وا
وأبــطــلت الــقــوات األمــنـيــة امس
ستة صواريخ قرب حقول القيارة
في نينوى. وتمكـنت مديرية منفذ
طـــريــــبـــيل احلــــدودي من ضـــبط
عجلـت معـدة للـتهريب في نـقطة
الـبــحث والـتــحـري خــارج احلـرم
الـــــكـــــمـــــركي. ومـن خالل كـــــشف
ــعـامالت الـبــضـاعــة والــتـدقــيـة ا
ـنــجـزة تـبـ وجـود الـكـمــركـيـة ا
مادة شامـبو شعـر غير مـعفاة من
الـرســوم الـكــمـركــيـة حــسب قـرار
مــجــلس الــوزراء رقم 72 لــســنــة
2022 حــيـث  تــغـــيـــيــر وصف
الــبـــضــاعــة الـى شــامــبـــو مــعــقم
ومــنــظف مــتـعــدد االســتــعــمـاالت
لــغــرض الــتــهــرب من اســتــيــفــاء
الرسوم الـكمركـية والـضريبـية ما
ــال الــعــام). وقـال ســبب هــدر بــا
بيان انه ( تنظيم محضر ضبط
عـاملة ـواد وا اصولي و إحـالة ا
الكمـركية  إلى مـركز شرطـة كمرك
طــريـبــيل لــغــرض عـرضــهــا عـلى
أنـظـار الــسـيــد قـاضي الـتــحـقـيق
التخاذ اإلجراءات القانونية بحق

قصرين). ا
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. ولـعب الفـريق االسـتـرالي بعـشـرة العبـ مـنـذ الدقـيـقة  15 من الـكـر
الـشـوط األول حـتى نــهـايـة الـلـقـاء بـعـد طــرد العـبه كـونـسي ايـنج. ونـزل
رمى وخلط بي بتشكيلـة تألفت من حسن احمد حلراسة ا نـتخب االو ا
الـدفـاع مـيرخـاس دوسـكي وحسـن رائد واحـمـد نعـيم ومـحـمد الـبـاقر
كر وحـس عـمار وخلط الوسط مـنتـظر مـحمد ومـؤمل عبـد الرضا

ومنتظر عبد االمير وحسن عبد الكر وللهجوم وكاع رمضان.
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ـبي بـكرة الـقدم مع نـظيـره االستـرالي بهـدف واحد نـتخب االو  تعـادل ا
لكل منـهمـا امس حلساب اجلـولة الثـانية لـلمـجموعـة الثانـية في نهـائيات
ـنتـخب االسـتـرالي اوالً عن طريق كـأس آسـيا دون  23 سـنة. وسـجل ا
الي كول في الـدقيـقة الثـانيـة من الوقت بدل الـضائع لـلشوط األول وفي
بي العراقي هدف التعديل عن طريق حسن عبد الدقيقة  56 سجـل االو
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اعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي عبيد شلغم عن جناح فريق
لـكية مسـحي من مفـتشيـة آثار ديـالى في حتديـد موضع مـدينة دسـتجـرد ا

فقودة بدقة. ا
وأشـار شـلـغم لـ(الـزمـان) امـس الى (اعـتـمـاد الـبـاحـثـ عـلى الـتـمـازج بـ
ـتمـثلة ـادية ا ـلكيـة واألدلة ا ديـنة ا صـادر التاريـخيـة التي اشـارت الى ا ا
ـوقـع أثـري هـما (تل بـنت األمـير وتل سـبع قنـاطر) في بأطاللـها الـيوم 
قـدادية وبـأستـخدام الـتقـنيـات احلديـثة الـتي اسهـمت في التـعرف قضـاء ا
ـدينة وقصرها وسورها اخلارجي وما أُضيف لها عند الفتح على مالمح ا

سـجد اجلـامع والسـوق). واكد إن (االكـتشاف االسالمي خـارج السور كـا
يُضـفي أهمـية كـبيـرة للـسجـل احلضـاري لبالد الـرافدين في مـجال الـبحث
ـدينـة الـعـاصـمة ـفـقـودة). وكـانت ا ـدينـة ا والـتـنقـيب والـداللـة عـلى وجـود ا
لـكيـة الثـانيـة وموضع الـقيـادة واإلقامـة لعـشرين عـاماً للـملك الـساسـانيـة ا
كـسرى ومنـطلق اجلـيوش غزاهـا هرقل عام 624م ونـهب كنـوزها واحرق
قصـرها لتـقف عاجـزة أمام اجلـيوش اإلسالميـة بعـدها بثالثـة عشـر عاماً
لك) أو مدينة (الدسكرة). سلمون ويطلقوا عليها إسم (دسكرة ا ليفتحها ا
 وستـضم قاعـة دوني جورج في الـهيـئة الـعامـة لآلثـار والتـراث ندوة عـلمـية

للباحث يستعرضان فيها ما  الكشف عنه.

رَبّـه وآللِ الـــــــصـــــــدرِ الـــــــكِــــــرام
).وأضـــاف (أُقَـــدم اعــتـــذاري عن
االنسحاب من بيـنكم أثناء إلقاء
الــكـلـمـة حِــفـاظـاً عــلى سالمـتـكم
أوالً.. ولـكي تـسـتـمـرّ حيـاتي في
خدمـتكم ثـانيـاً كمـا لم يشـأ الله
أنْ أكـــون في ســــيـــارة الـــســـيّـــد
الــــوالــــد وأخــــوتي قــــدّس الــــله
أسـرارهـم في يـوم االسـتــشـهـاد
فـــأســــألـــكم الــــدُعـــاء لي بــــنـــيلِ
الشهادة أللتَحِق بركبهم قدس ).
وكـــــانـت مـــــديــــــنـــــة الــــــنـــــجف
ومــحـافـظــات أخـرى قــد شـهـدت
مـــســـيـــرة لـــلـــشـــمـــوع بـــذكـــرى
اإلســــتـــشــــهــــاد الـــتـي صـــادفت
ــشـاركـون في اجلـمــعـة . وردد ا
ــــســـيــــرة شــــعـــارات مــــؤيـــدة ا

للصــــدر .

خالد شيخ صديق احلسني
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ـتـحـدث االعالمي لـدائـرة كـشف ا
صحة ميسان محمد  الكناني عن
تـمـكن فـريق طـبي في مـسـتـشـفى
الصـدر التـعـليـمي برئـاسة يـاسر
قـيس اخــصـائي جـراحــة الـصـدر
مـن اجــراء واالوعـــيـــة الــدمـــويه 
ريض اربـعـيني عمـلـيه رفع ورم 
بـعـمــلـيه نـوعـيــة ومـعـقـدة. ونـقل
شرف على الكناني عن الطبيب ا
ـريض الـعـمـلـيـة لـ(الـزمـان) ان (ا
كـــان يـــعـــاني من وجـــود ورم في
جـــدار الــصـــدر حـــيث  اجــراء
الـفــحــوصـات الالزمــة لـلــمـريض
وتب وجود ورم متقدم في جدار
ــريض الــصـــدر  الفــتـــا الى ان ا
أجـريت لـة عمـلـيـات سـابـقـة لرفع

الـورم خــارج احملــافـظــة ولـكن لم
يكتب لها النـجاح وبائت بالفشل
ــصـاحــبـة مع ازديــاد االعـراض ا
لــلــورم). و أكـــد بــان (الــعــمــلــيــة

استغرقت اربع ساعات متواصلة
تـــكـــلـــلـت بـــنـــجـــاح تـــام واخــرج
ـريض بـصـحــة جـيـدة مـتـمـنـ ا

للمريض الصحة والسالمة).

بـــلـــيـــغـــاً في مـــقـــارعـــته نـــظــام
اإلستبداد مـجسداً بروحه أعظم
اجلــهــاد لــيــقـــدم أعــلى مــراتب
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تـوقعت هيئة األنواء اجلوية والرصد
الــزلــزالي الــتــابــعــة لــوزارة الــنــقل
إنخفاضاً بدرجات احلرارة بدءاً من
ـــقـــبـل. وقـــالت في يـــوم الـــثـالثـــاء ا
الــنـشــرة اجلـويــة لـقـسـم الـتــنـبـؤ إن
(اجلـــو ســيــكـــون الــيـــوم األحــد في
ـنـطـقـة الـوسـطى صـحـواً ودرجات ا
احلـرارة مـقـاربـة لـيوم أمـس السـبت
والريـاح شـمالـيـة غربـيـة خفـيـفة إلى
ـنطقة معـتدلة فـيما سيـكون طقس ا
الـشمالـية صحـواً ودرجات احلرارة
تـنـخـفض قـلـيًال عن الـيـوم الـسـابق
ـنطقة اجلـنوبية فـيكون الطقس أما ا
فــــيـــهـــا صـــحـــواً أيـــضـــاً ودرجـــات
احلـــرارة تــــرتـــفـع قـــلـــيـالً عن أمس
والريـاح شـمالـيـة غربـيـة خفـيـفة إلى
ـراصـد مـعـتـدلـة الـســرعـة. وكـانت ا
األمــــريــــكـــيــــة قــــد ســــجــــلت ســــبع
مـحــافـظـات ضـمن  17 مـنــطـقـة في
الـــعــالم األعـــلى بـــدرجــات احلــرارة
الـتي وصـلت إلى  48 مـئـوية بـيـنـها
كـربالء والـبـصـرة والـنـجف وصالح
الـدين وبغـداد والديـوانـية وتـتـقدمـها
. وأعـلنت الهـيئة اجلـمعة عن خانـق
حــدوث هــزة أرضــيـة فـي مـحــافــظـة
السـليمانـية. وقالت في تقـرير تابعته
(الـــزمــــان) إن ( الـــهــــزة األرضـــيـــة
ســـجــــلت في الــــســـاعـــة 2:39:50
مـساء اجلمعة بالتوقيت احمللي وقد

بلغت قوتها  3,2 درجة ).

(خالل عملـية نوعـية تمـيزت بدقة
ـراقـبـة وبنـاء عـلى االسـتـدراج وا
مـعـلــومـات اسـتــخـبـاريــة دقـيـقـة
جنــحت مـــفــارز مــديـــريــة بــغــداد
ـعـاونيـة االسـتـخـبارات الـتابـعـة 
ــعــلــومــات الــعــامــة بــاحلــشـد وا
الـشـعــبي من إلـقـاء الــقـبض عـلى
ـــــــدعــــــــو (ن. س) وفق أوامـــــــر ا
قـضـائــيـة في مــنـطـقــة الـراشـديـة
شمال بـغداد). وأضاف الـبيان أن
(اإلرهابي هو أحد عناصر داعش

اديـة تـضـمـنت أربـعة دوا من ا
احلـــنــطـــة وإنــقـــاذ أكـــثــر من 20
ـاً أخــرى".وأوضح أن "ســبب دو
احلـادث هـو تـماس كـهـربـائي من

األسالك الرئيسية).
وأطــــاحـت مــــفــــارز مــــعــــاونــــيـــة
ـعــلــومـات في االسـتــخــبــارات وا
احلشد الشعبي بعنصر شغل ما
ــــهـــاجـــرين يـــســــمى مـــســـؤول ا
واألجــــانـب في تـــــنــــظـــــيم داعش
شمال بـغداد.وذكـر بيان امس أنه

o¹dŠ∫ النيران تندلع من مبنى شركة في البصرة

سربة اسئلة الرياضيات ا
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ـتـابـعــة الـتـابـعـة لـقـسم الـقــانـونـيـة وا
ــســتــشـفى لــتــشــكـيل الــتــفـتــيش في ا
مـــجــلس حتـــقــيـق بــاالمـــر ومــعـــاقــبــة
ـــقــصـــرين) واضــافت (نـــرفض   مــا ا
ـتــوفـيـة من ـريــضـة ا صــدر عن ذوي ا
اعــتـداء عــلى مالكــاتـنــا وهم يـقــومـون
بــاداء واجــبـاتــهم حلــفظ حــيـاة مــئـات
ـــرضى بـــشــكـل يــومي ونـــؤكـــد عــلى ا
ـواقع قـد حــقـهم الـقــانـوني). وكــانت ا
حتـــدثت عن خـــطئ طــبـي فــادح يــودي

بــحــيــاة مــواطــنــة بــصــريـة فـي احـدى
مـسـتـشـفـيـات الـبـصـرة ( اجلـمـهـوري )
ريـضة ردهـة الطوار وقـالت (دخلـت ا
فـي يـوم اخلــمــيـس في تــمــام الــســاعـة
 7:30صـبـاحا و تـشخـيـصهـا من قبل
طـبـيب الطـوار واحالـتـها الى الـردهة
توفية ان الـباطنية حيث تفاجئ ذوي ا
االوراق الـتـشخـيصـية بـغيـر اسم حيث
 اعــطــاء عالج ودم الـى غـيــر مــريض

سبب الوفاة).

ُـسجلة لدى الوزارة بـ 18 مُستحضراً ا
دوائـياً جديداً خِالل العالم اجلاري وأنَّ
ُـزمـنة غـالـبـيتـهـا تُسـتـخـدم لألمراض ا
والـتي يتم إستيرادها بالـعُملة الصعبة

وذات جدوى إقتصادية عاليـة).
وانـــــتــــــشـــــر فـي مـــــواقع الــــــتـــــواصل
االجـتـماعي خـبر وفـاة مواطـنه بصـرية
في مـستشفى البصرة التعليمي بسبب
خـطأ طبي  واوضحت ادارة مستشفى
الـبــصـرة الـتـعـلـيـمي في بـيـان امس ان
ـتــوفــيــة كــانت قــد دخـلت ــريــضــة ا (ا
ـستشفى وحالتها خطرة حيث تعاني ا
من عــجـز قـلب اثـر  اجلـلــطـة الـدمـاغـيه
ولـديـهـا تـبـديل لـشـرايـ الـقـلـب ونزف
بــاجلـهـاز الــهـضــمي االعـلى وكــنـكـرين
بــالــســاق  وبـهــذا نــبــ ان الــوفـاة لم
حتـدث بسبب اعطـاء الدم حيث ان الدم
فـي ح أن كـان مـقـرر لـهـا ولم يـعـطى 
اخلـطـأ حـصل لـلمـريـضـة الثـانـيـة التي
تـتمتع بـصحة جـيدة حالـيا كون صنف
ـعــطى لـهــا هـو أو ســالب وهـذا الــدم ا
تـسـتقـبـله جـميع االصـنـاف االخرى من
الـدم و نـتيـجة هـذا اخلـطا الـذي حصل
ـريضة االخـرى  تشكـيل مجلس مع ا
سـتشفى و محاسبة حتـقيقي من قبل ا
ـقصرين). واكـدت (اننا قـمنا بـااليعاز ا
بــصـورة عـاجـلـة الى االدارة و الـوحـدة
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أكــدَ مُديـر عام الشـركة العـامة لصـناعة
ُـــســتــلــزمــات الـــطــبــيــة في األدويــة وا
سـامـراء الـتـابـعـة إلى وزارة الـصـنـاعـة
ـعـادن عـبــد احلـمـيــد عـبــد الرحـمـن وا
مـحـمــود أنَّ الـشـركـة تـمـكـنت وبـجـهود
كـوادرهـا العـلـمـية الـرصـينـة من إنـتاج
أربع مُستحضرات دوائية جديدة خِالل
شـــــهــــر أيــــار احلــــالـي وألول مــــرة في
الـــعــراق وإنــهـــا مــاضــيـــة في حتــديث
دسـاتـيرهـا الـدوائـية ومُـواكـبة الـتـطور
احلـــاصـل في دول الـــعـــالم فـي مـــجــال
الـصنـاعة الـدوائيــة. وقـال في تـصريح
لـلـمكـتب اإلعالمي تلـقته (الـزمان) امس
أنَّ (اخلُطة البحثية لهذا العام تضمنت
إنــتـاج مُـسـتــحـضـرات دوائــيـة جـديـدة
ُــزمــنـة ُــعــاجلــة مُــخــتــلف األمــراض ا
وبأشكال صيدالنية مُختلفة وبتصاميم
Samafed Syrup  حـديثة والـتي شملت
, domperisam tap , Whitefieeld ,
ُــــواصــــفــــات   Deslorasam Syrup و
يـة رصيـنـة). و أشـارت مُديـرة قسم عـا
التسجيل في الشركة مـروج هاشـم إلى
ُـسـتـحـضـرات الـدوائـيـة اجلـديدة أنَّ (ا
سـجــلت لـدى وزارة الـصـحـة الـعـراقـيـة
ُـستـحـضـرات الـدوائـية لـيـصـبح عـدد ا
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دعا خـبراء اقتـصاد الى اتخـاذ خطوات عاجـلة حلل مـشكلة الـكهربـاء في العراق مع
وصـول درجـة احلرارة 50 مـئـويـة  التـي مضى 30 سـنة عـلى تـردي انـتاجـهـا  مـنذ
قصف مـحطات توليد ونقل وتـوزيع الطاقة من قبل التحـالف الدولية بداية عام 1991
ـلف للقـطاع اخلـاص  واالستـعانة بـخبـرات دول ال تنقـطع الكـهرباء تتمـثل بتـحويل ا
عنـها دقيـقة واحد كـالهنـد  احلل الوحيـد النقاذ 40 مـليون عـراقي من منـاخ الصيف

القاسي واحلرارة الالهبة.

كن اسـتالمـها لـهـذه احلصـة والـتي 
من مـعامل االسفلت الى حددتها شركة
ــنـتــجـات الــنــفـطــيـة  –هــيـأة تــوزيع ا
تــــوزيـع بـــغــــداد وحــــسـب الــــرقــــعـــة

اجلغرافية). 
ـــولــدات ودعـــا الـــكالبي (اصـــحــاب ا
ــسـتـلـمــ حـصـصـهـم الـوقـوديـة في ا
شــهــر حــزيـران الـى مـراجــعــة شــركـة
ـنـتـجـات النـفـطـيـة في بـغداد تـوزيع ا

ـتبقـية والبـالغة ( 3 السـتالم احلصة ا
 (لـــتــرات عن كل كـي في واحــد  بــعــد
إكــمــال االجــراءات الــقــانــونــيــة بــهـذا
الــســيــاق).   وشــدد في بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) أمس عـلـى (ضـرورة مـتـابـعة
ــــولـــدات مـن قـــبل الــــوحـــدات عــــمل ا
ـقصرين السيما االداريـة ومحاسبة ا
بـعـد التـسهـيالت التـي منـحتـها شـركة
ـنـتـجـات النـفـطـيـة في بـغداد تـوزيع ا
بـشـأن احلـصص الوقـوديـة).  وكـشفت
وزارة الــكـهـربـاء عن إجـراءاتـهـا لـرفع
الـتـجـاوزات على الـشـبكـة الـكـهربـائـية
ومحاسبة اخملالف و اكدت أن غرامة
ـتجـاوزين على منـظومـة الطاقـة بأثر ا
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة رجــعي.وقـال ا
أحــــــمــــــد مــــــوسى فـي تــــــصــــــريح إن
(احلـــكــومــات احملـــلــيــة واحملـــافــظــ
ــولــدات سـواء مــســؤولـون عـن مـلف ا
كـــانت حــكــومــيـــة أو أهــلــيــة وال دخل
ــوضـوع). لــوزارة الــكــهــربــاء بــهــذا ا
وأضـاف أن (الوزارة تنـسق بشكل عال
وبـشـكل يـومي مع احلـكومـات احملـلـية
واحملــافــظــ لــلــحــد من الــتــجــاوزات
ــولـدات وفــرض غــرامـة عــلى جــمـيع ا
الـتي تتجـاوز على الشبـكة الكهـربائية
ـدة سـنــتـ إلى اخلـلف بــأثـر رجـعـي 
وحــسب الـقــوانـ واتــخـاذ إجـراءات
قـــانــونــيــة وإداريـــة بــحــقـــهم من قــبل
احملـــافــظــ ). ولــفت إلى أن (الــوزارة
تـقوم بإرسـال جداول البـرمجة لكل من
األقـضية والـنواحي واجملالس الـبلدية
واحملـلـية واحملـافـظ بـغـية أن يـكون
لـهم إطالع كـامل عـلى سـاعـات جتـهـيز
ـــنــــاطق واتـــخـــاذ الــــكـــهـــربــــاء في ا
ـــتــجــاوزين) إجـــراءات رادعه بــحق ا
مــؤكـداً أن (حـمالت الــوزارة مـسـتـمـرة
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مـدارس ابـتـدائـيـة سـعـة  12 صـفـا  ومـشـروع
انــشــاء قـــاعــة مــتــعــددة االغــراض مع جــنــاح

اضافي بسعة ثالثة صفوف في الغراف.
كـمــا اعـلن  احملـافظ عن مـشـروع انـشـاء مـركـز
للشرطة في القضاء  فضال عن مشروع تاهيل
ــركـز الـصـحي في قـضــاء الـغـراف وحتـويـله ا
الى مستشفى سعة 20 سـريرا وجميعها تنفذ
ضـمن مشاريع تنمـية االقاليم للـمحافظة .  من
ـمــثـلي جــانب اخـر الــتـقـى الـســيـد احملــافظ 
الـشركـات التي  احـالة العـمل علـيهـا وحثهم
باشـرة بالعـمل الجنازه ضمـن السقوف عـلى ا
ــواصــفــات الـــفــنــيــة الــزمـــنــيــة احملــددة وبـــا
ـطلوبـة. واكد محـافظ الغزي (احـالة اكثر من ا
 190مـدرسة جـديدة للـتنـفيذ تـتوزع بـ عموم
مـدن احملافـظة  اضافـة  توسـيع مدارس اخرى
لـــســـد احلــاجـــة مـــنـــهــا وفـك الــدوام الـــثالثي
دارس احملـالة ـزدوج).   وقـال الغـزي ان (ا وا
مـختـلفـة السـعات  24 صـفا و  18صـفا  و  9
صـــفــوف و 6 صـــفـــوف اضــافـــة الى اعـــمــال
الـتوسع  فقد احالت احملافظة مشاريع لتشييد
ــدارس  53جـــنـــاحــا اضـــافـــيـــا في عـــدد من ا
وبـواقع   6 صـفـوف  و   3 صـفـوف لـلـمـدرسـة

الواحدة).

واالقـتصـاد في الـرفاعي. وعـلى صعـيد مـتصل
ـشـاريع في اعــلن الـغـزي عن احـالــة عـدد من ا
قـضاء الـغراف ضـمن قطـاعات مـختـلفة  وذلك
بــعــد يـوم واحــد من زيــارة تـفــقــديـة قــام بــهـا
ـشـاريع التي سـيـادته لـلـقـضاء. وفي مـقـدمـة ا
اعــلن  احملــافـظ عــنــهـا مــشــروع انــشــاء ثالث
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وجه مـــحــافظ ذي قــار مــحــمــد هــادي الــغــزي
ـتـلكـئة بـسـحب العـمل من عـدد من الشـركات ا
بـتـنفـيـذ مشـاريع احملافـظـة - تنـمـية االقـاليم 
وادراجــهـا ضــمن الـقــائـمــة الـســوداء  وطـرح
ــشـاريع الـتـي كـانت بـعــهـدتـهــا لـلـمــنـاقـصـة ا
مـــجـــددا  وذلك لـــلـــحـــد مـن حـــاالت االهـــمــال
والـتهاون في اجنـاز العمل. واحـال الغزي الى
ـنـاقـصـة خـمـسـة مـشـاريع كـانت بـعـهدة تـلك ا
الــشـركـات وجــمـيـعـهــا مـشـاريـع بـنـاء مـدارس
ـة فـضال عن بـنـاء جــديـدة او اعـادة بـنـاء قــد
قـاعـات دراسيـة في عـدد من الوحـدات االدارية
ـشاريع التي وجه في احملـافظـة. وفي مقـدمة ا
سـيـادته بسـحبـهـا واعادة طـرحهـا لـلمـناقـصة
من جـــديــد هـــو مــشـــروع انــشـــاء مــدرســـتــ

ابـتـدائـيتـ سـعة  18 صـفـا واثـنتـ سـعة 12
صـفـا مع اعـادة بـناء اخـرى سـعة  12صـفـا في
شـروعان الثاني اور بـقضاء الـناصريـة . اما ا
والـثالث فـشمال انشـاء عشرة مـدارس سعة 18
صـفا في مركـز قضاء النـاصرية  فيـما تضمن
ـشـروع الـرابع انشـاء اربع مـدارس في سوق ا
شروع اخلامس الـشيوخ بـسعة  12 صـفا  وا
انـــشـــاء قـــاعـــات دراســـيـــة في كـــلـــيـــة االدارة
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أخواتي  واخـوتي القـراء .. انتبـهوا لـطفـا الى الرقم اخلـطير الـذي تطـلعـون عليه
بـعـد حلظـات .. انه رقم يـفـوق كلـمـة ( اخلطـيـر) ..فـمع دخول مـوجـة احلر الـيـنا 
والـتي قـاربت في بعض احملـافـظات الى  47 درجـة مئـويـة  تعـلن وزارة الـكهـرباء
ـواطن انخفـاض معـدالت ساعات جتـهيز الـطاقة الـكهربـائية الى حـالة ازعجت ا
كثـيرا  وعـرقلت اشـغـالهم  وزادت من مـعانـاتهم وحـنـقهم  بـالقـول ان ذلك كان
بسـبب تخفيض ايـران اجلزئي من  صادراتـها من الغـاز الى العراق  لكـننا ح

ندرك ان مـقـدار ذلك الـتخـفـيض الـذي سبب هـذا الـذعـر لدى الـشـعب  وكان 15
ملـيون متر مكعب  فقط  فإن مساحة الـذعر تتسع  حينما نعرف ان ايران تزود
الـعراق بـ  45 ملـيون متـر مكعب  لـتشغـيل محطات االنـتاج من  اجل ادامة زخم
العـمل بالنـحو الذي يواكب زيـادة الطلب وتـوفير سـاعات الكـهرباء  وهي ٠تزوده
حـاليا بـ  30  ملـيون متـر مكـعب .. وهنا اسـأل من بيده امـر الكـهرباء في بـلدنا 
تـاهة ظُلمة ال ماذا لو امـتنعت ايران عـن تزويدنا نهـائيا بالـغاز .. اكيد سـندخل 
قــرار لـــهـــا  وحــرارة صـــيف ال حتـــتــمل .. هـل يــجـــوز لك ? واين هـي قــراءتـــنــا
ـنـطق وضع كل ـاضـيـة ? وهل من ا االقـتـصـاديـة واجملـتـمـعـيـة طـوال الــسـنـوات ا
ا يـحل به من عواقـب  عند (البـيض العـراقي ) في سلـة واحدة  دون الـتفـكيـر 

اي اهتزاز مالي اومن تداعيات محتملة اخرى? 
 لم تـمض سوى ايـام قالئل على اعالن وزارة الـكهـرباء من ان الصـيف احلالي 
سيشـهد اسـتقـراراً ملحـوظا في الـتيـار الكـهربائـي  وان ساعات الـتجـهيـز تكون
ـفـرح  لـكن هذا الـفـرح اعـقبه اكـثـر  وقد سـعـد ماليـ العـراقـيـ بهـذا اخلـبر ا
دن ـنـاطق وا اسـتـهـزاء  وامتـعـاض شـعبـي  حيث اصـبح الـتـجـهيـز في بـعض ا
ساعة واحدة متقطعة  مقابل  3ساعات انطفاء  تام وسط مبررات و أعذار واهية

اضية !  اعتاد عليها العراقيون طوال السن ا
لـقـد تـناسـى القـائـمـون عـلى وزارة الـكـهربـاء  حـقـيـقـة الـواقع  وهي ان الـصمت
باراة االعالمية بأصوات عالية  والتأكيد على ان الكهرباء في احسن لهم  وان ا
العـراق بتطور  وان القادم  احسن  تنعكس عليهم بالسلب  فالوفاء بالوعد هي
الصـفة الـتي ب الـله وب عـبـاده  وهي من الصـفات الـتي يجب أن يـتصف بـها
ـودة واحملـبة كل إنسـان صـادق مع ربه   وان الـوفاء بـالـوعد يـعـمل عـلى زيادة ا
بــ الـنـاس وانـتــشـار األفـكــار اإليـجـابــيـة بـ الــشـعب  ويــعـمل عـلـى اسـتـقـرار

اجملتمع وأمان أفراده ..
نـصــيــحـة صــادقــة لـهــذه الـوزارة الــتي اصــبــحت ( حـديث
األنس) في الـتجمعـات العائـلية : كـفوا عن اطالق الوعود 
وابـتـعـدوا عن مـنـصـات الـتـلـفـزيـون   وابـحـثـوا عن حـلول
جادة  واتـركـوا كلـمات اجملـامـلة مـحابـاة لـهذا الـطرف او

ذاك !

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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القـضاء أساس العـدالة وإحقـاق احلقوق والفـصل ب الناس
أحتدث عن ومة احلياة في اجملتمع وفق القـوان النافذة لد
ما الهدف سلـطة دستورية تسـتند على قوان واجـبة اإلنفاذ
ـنـظـومـة عـلـيـنـا الـبـحث في إصالح ا من الـتـعـرض لـلـقـضـاء
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كالم أبيض

ـا قـيل في وسـائل االعـالم ومـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي عن لن أضــيف جـديـدا 
تسـريب أسـئـلة االمـتـحـان الـوزاري  فقـد قـيل كل شيء  ووصف اخملـتـرَقون في
وزارة الـتـربيـة بشـتى الـنعـوت  ومـنهـا عبـارات جـديدة لم نـسمـع بهـا من قبل  اذ
أبدع أصـحابها في صـياغاتها   بـحيث كفوا ووفـوا  وقطعوا الـطريق على كاتب
ـا ـاضـيـة   مـثـلي لـلـحـديث عن مـوضـوع تـصّـدر أولـويـات الـرأي الـعـام لأليـام ا
بـادرات العرجاء التي باركة  وا أنسى الـناس االنسداد في عمـليتنا الـسياسيـة ا
ما أن تـطلق حتى تسقط دون أن حترك سـاكنا في مجرى تكـلست محتوياته  وما

رتبكة . رور قشة  وبهذا تضاف نكبة أخرى حلياتنا ا عاد سالكا 
ـرور وغيـرها  ليس غـريبـا أن حتدث مـثل هـذه النـكبـات في األمن او الـتربـية او ا
مؤسـسات هشة  هياكل فـارغة من احملتوى  وجودهـا بذاته منتج لألزمات وليس
حـلهـا  فـعـندمـا تـؤخـذ احملاصـصـات احلـزبـية والـتـوازنـات الطـائـفـية والـتـوافـقات
ـهـني  ـنـجـز او الـتـاريخ ا ـصـلــحـيـة في تـعـيـ مـسـؤولـيـهـا ولـيس الـكـفـاءة او ا ا
فبـالتـأكيد يـذهب ذلك بالـبالد والعـباد الى االنـهيـار الذي نـحن فيه  وكـنا نأمل أال
يصل اخلـراب الى منظـومتنـا التعـليمـية  فاذا به يـخترق الـرأس وليس األطراف 
ا ان الفساد اذا وصل الى التعليم والقضاء أقرأ على البلدان السالم . وقيل قـد

فهل نقرأ السالم ام مازال لألمل بقية ? .
غـامرة بحياتنا ومستقبل بالدنا ال أعرف على وجـه التحديد نحمّل مَنْ مسؤولية ا
حكومات بُنيت على التوافقية بحيث كل عنصر فيها ال يرى في نفسه مسؤوال عما
يجري  ويـلقي بالالئمة على غيـره  وبعبارة يطلقـها اجلميع بدءا من رئيس الدولة
الى أصـغـر موظف في مـؤسـسـاتنـا الـرسمـيـة  ( ندعـو احلـكومـة ) مـتنـاسـ انهم
احلـكومـة  وان قـلنـا يا اخـوان نريـد جـهة مـحددة تـتصـدى لقـيـادة البـلد واجلـميع
يـراقـبـونـهـا  قــيل ان الـبالد ال تـتـحـمل هـكــذا اجـراء  وال بـد من الـتـوافق  حـتى
وصلنـا الى الصخرة الـتاريخيـة التي ال أرغب بتسمـية صاحبـها والتي ادعى انها
سبب فـيضـان بغـداد بسـاعة مـطر واحـدة  ما أحوجـنا لـه اآلن لتسـليـك االنسداد
بكرة .  السياسي الذي مضى عليه ثمانية أشهر بعد االنتخابات التي وصفت با
الـكل يـعرف من الـقضـاء الى الـسيـاسيـ  بـأن اخللل يـكمن في تـفـسيـر احملكـمة
االحتاديـة للكتلة األكـبر  يوم فسرتـها حتت الضغط السـياسي لصالح طرف على
حساب آخـر  وقلنا مرارا مـنذ أكثر من عقد انه تـفسير غيـر موضوعي وتداعياته
واد لغم من ا كارثيـة  لكن مر كالمنا عابرا   ونـكرر أعيدوا النظر بتـفسيرها وا
يـون واولئـك الذين ال يـسمع الدسـتوريـة  وخـير من يـقوم بـذلك الـقضـاة واألكـاد
لهم أحـد  ألن السـياسيـ ينـحرفـون باألمـر نحـو مصـاحلهم . الذي يُـحب الوطن
حـقـا عــلـيه أن يـفـعّل فــكـرة تـعـديل الـدسـتــور  وتـشـكـيل جلـنـة مــخـتـصـة ولـيـست
دد سياسـية اذا أُريد للـعمليـة السيـاسية استـقرارا وللحـكومات التـشكل ضمن ا

الدستورية بعد االنتخابات. 
عـجـيب أمـر الـسـيـاسـة في بـالدنـا  تـقـودك من احلـديث عن الـتـعـلـيم الى احلـديث
عـنهـا ثـمـة حـرقـة في الـقلـب  وليس مـن أحد يـطـفـئـهـا بفـعل سـيـاسي يـريـحـنا  
ـستقـبل يطمئـننا على وينتـشل الناس من الـوحل الذي هم فيه  لنـستبـشر خيرا 

مصير أبنائنا . 
ـضي  فالـتاريخ يـخبـرنا بـلحـظات حاسـمة  حتـققت لست يـائسـا مع ان العـمر 
فيـها حتوالت غـير مـتوقعـة  لكـني اجزم ان عـملنـا السـياسي وبـوضعه الراهن لن
يفـضي اال الى الضياع  وال حـاجة لدليل  فـنحن في مقدمـة الدول فسادا  وفي

مؤخرتها تعليما وثقافة والباقي تعرفونه . 
الى الـذين رفـعـوا شـعاراتـهم قـبل تـغـيـيـر الـنظـام بـأنـهم يـنـاضـلون مـن أجل عراق
ة  الـقيـادة بأيـديكم  وطرق متقـدم ينـعم أهله بـجمـيع ألوانهم بـحيـاة رغيـدة وكر
ـن يدلـكم عـلـيهـا  وقـد مـضى  ما االصالح معـروفـة وال حـاجة 
ن يقـرب العشـرين عامـا  وأظنهـا كافيـة الكتسـاب اخلبرات 
ال خــبـرة عـنــده  نـأمل بـاإلصالح  وأول خــطـواته اال يُـتـرك
مقـودنا بـيد الـغربـاء وثانـيـهمـا تشـخيص أخـطاء مـا مضى

اسمعوا : التاريخ ال يرحم وحساب الشعوب عسير.

الـبيـئة في منـطقة الـوسط إحدى دوائر
وزارة الـبـيـئـة بشـأن اإلنـبـعـاثـات التي
واقع بـينهـا مصفى تـخرج من بـعض ا
دير الـدورة ومحطات الكـهرباء. وقال ا
الـعام  شاكـر احلاج في تصريح امس
إن (اإلنـبعـاثات الـتي تخـرج من مصفى
الــدورة ومـــحــطــات الــكـــهــربــاء تــذهب
بـإجتاه مـسار الريح وبـحسب حـدتها).
وأضـاف أن (الـدائرة تـقـوم بإجـراءاتـها
تجـاوبة ألي نوع مع جـميع األنـشطـة ا
اء أو الـتربة من أو عـالقة بالـهواء أو ا
خالل فـرقهـا التـفتـيشـية وهي إجراءات
مــؤشــرة) وتـابـع انه (من حق الــدائـرة
أن تــذهب إلى أي مـوقع وتـفـتش عـنه)
الفـتاً إلى أن (الدائرة تبتعد عن اللجوء
إلى الـغـلـق بسـبـب تداعـيـاتـه وتكـتـفي

بالغرامة).
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نـفـقت كـمـيـات كـبـيـرة مـن األسـمـاك إثر
صب العام في الديوانية. تـسمم مياه ا
ـــــائـــــيـــــة أن ـــــوارد ا وذكـــــرت وزارة ا
(مــجـمـوعــة من اخملـربـ قــامـوا بـرمي
ـصـب الـعـام بـ الــسـمـوم في عــمـود ا
مـحـافـظـتي الـديـوانـيـة وواسـط ما أدى
الى نـفـوق كـمـيـات من األسـمـاك) الفـتا
الـى أنه ( اتــخــاذ االجـراءات الـالزمـة
نع دخول ج  مـن قبل كوادر بحيرة الد
الـسـمـوم الى البـحـيـرة حلمـايـة الـثروة
الـسـمـكـيـة من الـهالك).  ودعـت الوزارة
ج بـضـرورة (قــوة حـمـايــة بـحـيـرة الــد
تـابعة تـسيـير دوريـات بشـكل مسـتمـر 
ـنع ــتـســلـلــ واخملـربــ  ومــراقـبــة ا
حـــدوث هــــكـــذا حـــاالت مـــســــتـــقـــبال).
وأوضـــحت دائــرة حـــمــايـــة وحتــســ
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ـعـلومـاتـية من خالل نفـذت الـشركـة الـعامـة لإلتـصاالت وا
مالكـاتـها الـهـنـدسيـة والـفـنيـة وبـالـتنـسـيق مع جـهاز األمن
اسكة لألرض حملة إلزالة جميع أشكال الوطني والـقوى ا
الـتجـاوزات عـلى الكـابالت الضـوئـية  حـيث  خالل هذه
احلملة الوطنية مصادرة 697 كابينة في مناطق حي دراغ
والــداوودي وحي اجلـامــعـة و أبـو دشــيـر شــمـلت احملالت
ــــنــــصــــوبـــة 627   850  852  854 وا   613  603
بـدون موافـقات أصـوليـة  وقال بـيان تلـقته (الـزمان) امس
شاريع النـفاذ الضوئي  كما أن (هذه احملالت مشـمولة 
 في وقـت سـابـق إتـخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيــة وانـذار
أصـحاب األبـراج اخملالـفة بـضرورة إزالـة جتاوزاتـهم التي
ـشــاريع احلـيــويـة لــوزارة اإلتـصـاالت تـؤثــر سـلــبـاً عــلى ا
ومـطالبـتهم بضرورة اإللـتزام بالتـعليـمات والقوانـ لتجنب
) واضاف الـتبـعات القـانونـية الـتي تصـدر بحـق اخملالـف
أن (احلملة مازالت مستمرة لرفع التجاوزات الغير نظامية
شـاريع الشـركة وإزالـتهـا نهـائـياً وحـمايـة البـنيـة التـحـتيـة 
ـعـلـومـاتـيـة الـوطـنـيـة لـغـرض تـقـد الـعـامـة لإلتـصـاالت وا
ـشـتــركـ في الـقـطـاعـ الـعـام أفـضـل اخلـدمـات لـكـافـة ا
واخلاص عن طريق الـشركات الرصينـة والرسمية اجملهزة

خلدمة األنترنت).
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محمد هادي الغزي

وحـــدد اخلــبـــيــر االقـــتــصـــادي فــارس
االمــ لـ(الــزمــان) ان (احلــكــومـة تــقع
سـؤولية الكامـلة بوجد اموال عـليها ا
كـبــيـرة وثـروات هـائـلـة  والـعـراقـيـون
يـــعـــانـــون من شـــدة مـــنـــاخ الـــصـــيف
ــســتـمــر  تــبـدأ الــقــاسي واجلــفـاف ا
بــتــحــويل مــلف الـطــاقــة الى الــقــطـاع
اخلـــــــاص  كـــــــون مــــــشـــــــاريع وزارة
الــكـهـربــاء ثـانــويـة وبـاهــضـة الـكــلـفـة
وتــــرهـق االقــــتــــصــــاد  ولم جنــــد اي
انــعــكـاســات ايــجــابـيــة عــلى اخلــدمـة
ـتــلك ــقــدمــة  والــقــطــاع اخلــاص  ا
ـكن ان تـستـفـاد منـها افـكـار ناجـحة 
احلـكـومـة  بـدل تـشـكـيل خاليـا ازمات
وجلــان اشـراف لم جنــد اي حل مــنـهـا

اضية . خالل عشرات السنوات ا
واشـاد االمـ بـالـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة
الــهـنــديـة الــنـاجــحـة  كــونـهــا الـدولـة
االولـى في الـــعـــالـم ال تـــنـــقــــطع بـــهـــا
الـكـهربـاء دقيـقة واحـدة  حيث رئـاسة
تازة  الـدولة تمتلك بنيـة اقتصادية 
واسـتــثـمـارات في كـافـة انـحـاء الـعـالم
بــامـريـكــا واوربـا  تـســتـخـدم نــظـريـة
اقــتـصــاد حـديـثــة وحـســابـات الــتـقـدم
الـتـكـنـولوجـي  وعالقتـهـا الـدولـية مع
الــعـراق بـاعـلى درجــاتـهـا  خـاصـة ان
الـهنـد دولة ال تسـتورد اي شي تقـريبا
اال الـــنــــفط ومـــعـــظـــمـه من الـــعـــراق 
وبــالــعـكس يــتم تــصـديــر نــفط عـراقي
بـقيمـة جتتاز 20 مـليار دوالر سـنويا 
واســـتــيــراد ادويــة ومـــواد انــشــائــيــة
مـحـددة هـنـديـة  وللـتـذكـيـر ان الـزعيم
عـبد الكر قاسم اول من فتح التعاون
مع الـهند بدايـة سنوات السـتينات من

اضي). القرن ا
ويـرى اخلــبـيـر بـقـطـاع الـطـاقـة حـمـزة

اجلــواهــري ان (ارض الــرافــدين تــضم
واردات ال مــثـــيل لــهــا كــالــنــفط اخلــام
والـغاز والكـزوئيل والبـانزين  التي لم
تــســتـغل خالل الــثالثــ عـام االخــيـرة
بــانــشـاء مــحــطــات كـهــربــاء عــمالقـة 
ـتـهـالــكـة وتـغـطي ـنـظـومــة ا تُــحـدث ا
الـتـوسع والنـمـو السـكانـي والعـمراني
احلـاصـل  ولـعل تـصـديـر كـامل الـنـفط
الـــعـــراقـي الـــعـــالي اجلـــودة الـــقـــلـــيل
الــشــوائب الى دول الــيـابــان والــصـ
والـهنـد  التي تـشغل من خالله الـطاقة
واد الصناعية  وتـستخلص عشرات ا
والــعـراق يـصـدر الـنــفط ويـسـتـورد كل
شي  والدول اعاله ال تستورد اي شي
اال الـنـفط وتـصـدر كل شي  والـنـظـرية
ــتــعـاكــســة مـهـم ان يـتم ــتــضـاربــة ا ا
ادخـــال الــقـــطـــاع اخلــاص  حـــتى لــو
تـطـلب االمـر االسـتـعـانـة بـخـبـرات تـلك
الـــدول واالســـتـــفـــادة مـن شـــركـــاتـــهــا
ثل احلل الوحيد الزمة ـتخصصة   ا

ومعاناة الكهرباء).
W¹œu Ë WBŠ

واعـــلــنت مــحـــافــظــة بـــغــداد حتــديــد
احلـصة الوقودية للمولدات خالل شهر
حــزيـران اجلــاري بـعـد الــتـنــسـيق مع

نتجات النفطية.    شركة توزيع ا
وقــال مـعــاون مـحــافظ بـغــداد لـشـؤون

الــطـاقــة قـيس عــبـيــد الـكالبي إنه (
ـولــدات احلــكــومــيـة حتــديــد حــصــة ا
واالهــلــيــة من الــكــاز لــشــهــر حــزيـران
اجلــاري الـسـادس بـ  20لــتـراً لـكل كي
ــتــلك دفــتــراً وقــوديــاً ن  فـي واحــد 
مـشـيرا الى انه  اضـافـة ثالثة لـترات
كـحصة اخـتياريـة من الكاز لكل كي في
ـولـدات الــراغـبـ واحــد  إلصـحــاب ا
بـزيادة حصـتهم وفي حالة احـتياجهم

وفـرق إزالـة التـجـاوزات تغـطي عـملـها
بــشــكـل يــومي مع مــراعــاة الــضــوابط
الـقــانـونـيـة واإلداريـة بـحق اخملـالـفـ
ـتـجـاوزين على ـال الـعام وا وسـراق ا
الـشبـكة). وأوضح أن (سرقـة الكـهرباء
والـتـجـاوزات عـلـيهـا تـؤثـر سـلـبـاً على
كـفـاءة الـشـبـكـة فـضالً عن كـونـهـا تـعد
ســـرقـــة لــــلـــمـــال الـــعـــام) مـــؤكـــداً أن
(إجـــــراءات الــــوزارة قــــائــــمـــــة ويــــتم
الــتـنـسـيق مـع قـيـادة عـمــلـيـات بـغـداد
لـلـحد من هـكذا حـاالت السـيمـا أن عدد
تجاوزين يصل نحو ألف متجاوز(. ا
وأعـلنت الوزارة عن إعادة خط متوقف
إلـى العمل في صالح الـدين.وذكر بيان
ـالكات الـهـندسـيـة والفـنـية امس أن (ا
ـتــابــعـة في ضــمن جلــان اإلشــراف وا
ـشاريع وشـبكة صالح قـسمي تـنفـيذ ا
الـدين الـتـابـع لـلـشـركـة العـامـة لـنقل
الـطاقة الـكهربـائية الـشمالـية  أجنزت
مـشروع إعـادة تأهيل خط ربط الـقيارة
الـغازيـة - صالح الدين احلراريـة جهد
 400كـي في في محـافـظـة صالح الدين
ـمول من حسـاب وزارة الكهرباء).  وا
وأضــاف أن (طــول اخلط الــكــلي يــبـلغ
). مـشيراً الى  122م وبـعدد  289بـرجاً
أن (اعـــمـــال إعــــادة تـــأهـــيل اخلط قـــد
شملت نصب وتشييد أبراج ومعاجلة
نـــواقص قــواعـــد األبــراج  وتــســـلــيك

اخلـط). ولفت الى أنه ( الـتنـفيـذ بعد
تــــوقــــفه الــــعـــام  2014  إثــــر احــــتالل
عــصـابــات داعش اإلرهـابــيـة حملــافـظـة
صالح الدين وتدمير اخلط). من جانبه
ذكــر مـديـر عــام الـشـركــة الـعـامــة لـنـقل
الـطـاقــة الـكـهـربـائـيـة الـشـمـالـيـة خـالـد
غـزاي أن (أهـمـيـة تـشـغيـل اخلط تـكمن
في ربـط مـنــظــومــة الــنـقـل الـشــمــالــيـة
ــنـظــومـة نــقل الــطـاقــة الـوسط عــبـر
الربط ب محطة غرب بغداد جهد 400
كـي في ومحـطة صالح الـدين احلرارية
 فـضالً عن زيادة اسـتقراريـة ووثوقية
ــنـظـومـة الــكـهـربــائـيـة في مــحـافـظـة ا
صـالح الدين وتصـريف أحمال مـحطة
صـالح الـــدين احلــــراريـــة ). يـــذكـــر أن
إجنــاز الـعـمل  خالل الــثالثـ يـومـاً
بــجـهـود ذاتـيـة  رغم مــعـوقـات الـعـمل
ـتمثـلة بالعـواصف الترابيـة الشديدة ا
ــيـاه  ــنــاطق بــا  وانــغــمــار بــعض ا
ووعـورة مناطق سير اخلط  وصعوبة
ـرورها بكـثبان دخـول اآلليـات الثقـيلة 

رملية .
وكـشـفت احلكـومـة احمللـيـة في ميـسان
عـن انـــخـــاذهــــا عـــدة اجــــراءات بـــحق
ــولـدات األهــلـيـة و دعــتـهم أصــحـاب ا
لــتــســلـم حــصــصــهم من الــكــاز. وقــال
ــولـدات رئــيس جلــنــة تــنــظــيم عــمـل ا
األهـــلـــيـــة رائـــد شـــامل لـ(الـــزمــان) ان

(احملـــافـــظـــة اتـــخـــذت عـــدة اجــراءات
ـولـدات األهـلـية جـديـدة لـتـنـظم عـمل ا
فـي احملـــافــــظــــة وأضــــاف أالجـــراءات
ـنــتـوجـات اإلداريــة فـرصــتـهـا دائــرة ا
ـكـلــفـة بـهـذا الــنـفـطــيـة وهي اجلـهــة ا

اخلصوص).
 UO Ë√ rOEMð

و أكـــد ان (االجـــراءات اســـتالم الـــكــاز
تـتـمـثل بـجـلب كـفـالء وتنـظـيـم اولـيات
ـولـدة وخـضـوعـهـا لـرقـابـة لـصــاحب ا
حــكـومــيــة تـضــمن الـتــشــغـيل وســعـر
األمـبيـر اجملهـز للـمواطن). مـشيرا الى
ان (ذلـك جاء  من أجل ضمان استمرار
ادة الـكاز ولـدات  جتـهيـز اصحـاب ا
تـطالبهم بتنظيم معاملة وجلب كفيل
ولدة االهلية وبالتالي تعد وتـسجيل ا
ـــســجــلــة لــديــهــا مــلــزمــة ــولــدات ا ا
بـالقـوان الـتي تفرضـها جلـنة تـنظيم
ـــقـــرة من مـــجـــلس ـــولـــدات ا عـــمـل ا
نـحل والتي تقـوم بتـحديد احملـافظـة ا
سـعر االمـبيـر وكذلك ساعـات التـشغيل
بـالـتـنـاوب مع الـكـهـربـاء الـوطـنـية). و
أكــد (وجـود عــقـوبـات رادعــة بـحق من
ـواطـنـ يــتـهـرب مـنــهم من جتـهـيــز ا
ـقـررة لـهم حـسب سـاعـات الـتـشـغـيل ا
ن يـتـالعب بـاألســعـار تـصل وكــذلك 
تـــلك الـــعـــقــوبـــات الى فـــرض غـــرامــة

ولدة). وإيقاف عمل ا

fO¹UI∫ مهندس في الكهرباء ينظم مقاييس التجهيز
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ـتــمـيـز ـانــاً بـالــدور الـكـبــيـر وا إ
ــنـاط بــكــوادر الـفــرق الــزلـزالــيـة ا
ــسـؤولـيـة الــتي أولـتـهـا اإلدارة وا
الــعـلـيـا لــهـذا الـتــشـكـيل وتــنـفـيـذاً
لـتـوجـيـهـات وخـطط شـركـة الـنـفط
الـوطـنــيـة الـعـراقـيــة  الـرامـيـة إلى
تـعظـيم اخلزيـن الهـايدروكـاربوني
ـــســـتـــنـــزف أجنــزت وتـــعـــويض ا
مالكـات الفـرقـة الـزلـزالـيـة الـثـالـثة
أعــمــالـــهــا في مــشــروع غــنــامي -
ـيــلي ثــنـائي األبــعــاد الـواقع في ا
ـثنى  بـتـظافـر اجلـهود مـحـافظـة ا
وشـحــذ الـهــمم  مـتــحـديـن قـسـوة
ــنــاخــيــة والــطــبــيــعـة الــظــروف ا
اجلغـرافية الصـعبة لـلمنـطقة التي
تــمـتــاز بــطــبـيــعــتــهـا الــصــخــريـة
ووعورتـها والتي يـتخلـلها الـعديد

من التالل والوديان .
œUFÐô« wzUMŁ

ديـر العـام للـشؤون وقـال معـاون ا
الـفـنــيـة أسـامــة رؤوف حـسـ انه
(بعزم اليل وبـهمة عالية  أجنزت
كــوادرنــا في الـــفــرقــة الـــزلــزالــيــة
الثالثـة إحدى التشكـيالت  التابعة
لـهيـئـة العـمل احلقـلي في شـركتـنا
يلي أعمالها في مشروع غنامي -ا

ثــنـائي األبـعـاد بــواقع عـمل بـلـغت
عـدد نـقـاط الـطـاقـة فيه 64196 أي

ئة) . بنسبة إجناز  99.31 با
شروع واضاف أن (مساحة رقعة ا
تـــبــلغ 2761.120 كم 2 ويـــقع في
اجلــــزء اجلــــنــــوبي الـــــغــــربي من
الــعــراق وضــمن احلــدود االداريــة
ـثـنى . وأضـاف إن هذا حملـافـظـة ا
اإلجنــــاز  يـــــضـــــاف إلى رصـــــيــــد
إجنــازات شــركــة االســتــكــشــافــات
النـفطـية بـشكل خـاص وإلى شركة

غالف الكتاب

مسرور البارزاني

مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص
واخلـروج بـحـلول مـنـاسبـة لـلـعمل
عـــلــيــهــا).واكـــد مــديــر عــام دائــرة
التوعية واإلعالم البيئي امير علي
احلــســون  أن (الــوزارة تــعــمل مع
كل الــقـطــاعـات احلــكـومــيـة وغــيـر

احلـكـوميـة  فـيـما يـخص مـوضوع
ــنــاخــيـة فـي الـبالد, الــتــغـيــرات ا
داعـيـا جـميع اجلـامـعـات العـراقـية
هـمة  جلمع أن تتـخذ  اخلطـوات ا
الدراسات والـبحوث  السـيما و أن
العـراق بدأ  بـالتركـيز بـشكل جدي
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حذرت الشـرطة النـهرية في كربالء
من خـــــطـــــورة الـــــســـــبـــــاحـــــة في
ـائـية كـونـهـا خـالـية سـطـحـات ا ا
من إجــــراءات الــــسالمــــة واألمـــان
وقـــال بـــيـــان لـــلـــشـــرطـــة تـــلـــقـــته
(الـزمـان)امس انه  التـأكـيـد على
حمـاية الـعوائل الـتي تزور بـحيرة
الـرزازة ونــهــر الـفــرات في قــضـاء
الـهنـدية وبـقيـة األنهـر واجلداول .
ودعــا الــبــيــان أصــحــاب الــزوارق
باتـباع شـروط السالمـة وتوفـيرها
سائلة وبعكس ذلك يتـعرض الى ا
القانـونية ومـصادرة زورقه وأشار
الــبـيــان ان هـذه اإلجــراءات جـاءت
لتـأم احلمـاية التـامة للـمواطن
بــــاإلضـــافـــة الى دعــــوة الـــعـــوائل
الــكـــربالئــيـــة بــضـــرورة مــراقـــبــة
أوالدهم خـشيـة من حصـول حاالت
غـرق . من جــانب اخـر اتـلـفت فـرق
الرقابة الصحية التابعة الى دائرة
صــحـة كــربالء اكـثـر مـن طـنـ من
ـواد الـغـذائـيـة الـصـلـبة و 6300 ا
لتـر من الـعـصـائـر كونـهـا مـخـالـفة
لــلــشــروط الــصــحــيــة وقــال مــديـر
شــعــبـــة الــرقــابــة الـــدكــتــور كــرار
الـــعــــبـــاسـي لـ(الـــزمــــان) ان فـــرق
الــرقـابــة الـصـحــيـة نــظـمـت جـولـة
تـفتـيشيـة شمـلت عدد مـن أصحاب
ـــنـــتـــجـــات ـــعـــامل وا احملـالت وا
ـصادرة الـغـذائـيـة . حـيث قـامـت 
ــواد الــغــذائــيـــة لــكــونــهــا غــيــر ا

مطـابقة للـمواصفـات مؤكدا انه 
ـواد الـغذائـيـة والعـصـائر اتالف ا

في مــــنـــاطـق الـــطــــمـــر الــــصـــحي
وبــحــضـور أصــاب الــعالقـة ووفق
مـحاضـر رسـمـيـة مـطـالـبـا الـتـجار
وأصـــــحـــــاب احملالت بـــــضـــــرورة
االلــتـــزام بــالــقـــوانــ واألنـــظــمــة
ـــســائـــلــة الـــصــحـــيــة لـــتـــجــنب ا

ادية. القانونية واخلسائر ا
وعـــدت وزارة الــــبـــيــــئـــة اجلــــهـــد
ي والتـعلـيمي جـهدا فـعاال االكـاد
يـــــســـــهـم في وضـع مـــــعـــــاجلــــات
لـلـمـشـاكل  الــبـيـئـيـة الـنـاجـمـة عن
ــنــاخــيــة  وحتـقــيق الــتــغــيــرات ا

ستدامة . اهداف التنمية ا
W dA  WNł

جـاء ذلك خالل ورشـة الـعـمل الـتي
نـــظـــمـــتــهـــا  الـــوزارة و جـــامـــعــة
التكنولـوجية بالتـعاون مع منظمة
ثل وزارة الـيـونـيـسف بـحـضـور 
شـرفة الـبيـئـة بأعـتبـارهـا اجلهـة ا
نـاخية وام عن ملف التـغيرات ا
ــــثـــلـي اجلـــهـــات ذات بـــغـــداد و

العالقة  .
واوضح امـ بـغـداد عـمـار موسى
كاظم أن (األمانـة  سيكـون لها دور
مــهم ضـمن اجلـهـد الـوطـني لـلـحـد
ـناخـية  والـتقـليل من الـتأثـيرات ا
مـن آثــــارهــــا  وزيــــادة قــــابــــلــــيـــة
الـقـطـاعـات البـلـديـة واخلـدمـية من
خالل وضـع اخلــــطـط والــــبـــــرامج

ستقبلية).  ا
من جــهــتـه بــ رئــيس اجلــامــعــة
الـتـكنـولوجـيـة أحمـد مـحمـد حسن
أن (الـهدف من الـورشـة هو تـوفـير
قـــــاعــــدة بــــيــــانــــات  مـن جــــمــــيع

ـناخ بـعد انـضـمامه عـلى قـضايـا ا
الى االتفاقية اإلطارية للمناخ).

ــيـاه من جــهـته بــ مــديـر قــسم ا
واالصحاح الـبيئي في الـيونيسف
ــنـظـمـة جـادة عــلي اخلـطـيب ان (ا
بـالـتـعـاون مع كـل قـطـاعـات الـدولة

واجملـــتـــمع مـن اجل االســـهـــام في
حتـسـ االداء والـتـوعـية الـبـيـئـية
وفق خـطط وبـرامج وضـعت لـلـحد
ـيـاه وتـدوير من الـتـصـحـر وشح ا
ـــســـاحــات الـــنـــفـــايـــات وزيـــادة ا

اخلضراء ).
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وصل من كثرة الوعود والعـهود التي قطعها الكثير دولة الـرئيس لقد سئم أهل ا
من السـاسة والنـواب ورؤساء الـكتل واالحزاب عـلى أنفسـهم بتـبني إعمـار مطار

وصل الذي كان أحد أهداف تنظيم داعش اإلرهابي بدكه وتدميره.  ا
ـطـار شـماعـة لـدعـايـتهم االنـتـخـابـية ثم ويـا لألسف فـقد اتـخـذ بـعـضهـم اعمـار ا
تالشــوا عن األنــظــار و إنــفــضــوا من حــوله ونــكــثــوا بـعــهــودهم وبــقـي نـفــر من
ـديـنـتـهم ونـاخـبـيـهم يـنـافــحـون عـنه رغم قـلـتـهم وال نـغـفل دور جلـنـة اخملــلـصـ 

اإلعمار!
ديـنة من تنـظيم داعـش اإلرهابي وما خمـسة أعـوام عجـاف مضت عـلى حتريـر ا
زال اجلهـد احلكـومي في النـهوض بـها من كـبوتـها مـغيب تـمامـا عدا ما تـقوم به
دوائر الـبلدية والـبلديات  وبـعض الدوائر اخلـدمية من تـشجير وإكـساء الشوارع
ـسارهـا في اعادة واالرصفـة واالنارة مـوازيـا للـجـهد االهـلي في اعـادة احليـاة 
ــبــاني  ومــا عــدا ذلك من جــمــود في أعــمــال إعــمــار ــصــالح وتــرمــيـم ا فــتح ا
عامل ودوائرها ستشفـيات  وا شاريـعها االستراتـيجية وما أصاب اجلـسور وا
من انهـيار ودمار فـهي إما متـوقفـة تمامـا او  تسـير ببـطئ شديـد بتعـمد او يتم
عـرقلـته بـحجج واهـيـة وبيـروقـراطيـة و مـركزيـة مـقيـته ومـنهـا عـقبـة إعـمار مـطار

وصل الكئداء!  ا
سـتشري وال أخفـيك سرا دولـة الرئيس إن هـمست في أُذنك أن حـجم الفـساد ا
ـديـنة ـكـاتب االقـتـصاديـة في ا ـتـخـفيـة خـلف مـا يـسمـى با ـلـيـشـيات ا وتـسلط ا
واجبار كـبريـات الشركـات احملليـة او االقليـمية عـند التـفاوض مع سمـاسرة على
ـبـاشرة قـد جـعلت حـتمـيـة دفع عـموالت ضـخـمة لـهـا  مقـدمـا عدا ونـقـدا وقـبيل ا
العديـد منـها تـرضخ مقـهورة بـالدفع وتـؤثر سلـبا عـلى جودة الـتنـفيـذ أو  تعزف
ـوصل في مقدمة دمرة إلعـادة اعمارها وا ـناطق ا عن دخول الـعراق وخاصة ا
ـدمـرة وهي ضحـيـة صارخـة إلرهـاب و بأوجـه عديـدة فال تـكاد تـنـجو من دن ا ا
ـعـوج الذي يـعرقل كل جـهد في نفق حـتى تدخـل آخر وهي اسـيرة لـهذا الـنهج ا

بناء العراق الذي مزقه االرهاب واحلروب ...
وصـل ثاني اكـبر عـقـول ان مديـنة ضـخـمة كـمـدينـة ا سـيـدي الرئـيس لـيس من ا
مدن العـراق ولها ثـقلها الـسكاني واالقتـصادي باتت تـشحذ الهـمم وتتوسل هذا

وذاك لتحصل على حقها الذي كفله لها الدستور وهي سلة اخلبز العراقي! 
ـدني عن اقـدم مـطـارات الـعراق ولـو يـتـفضـل جنـابـكم ويـسـأل سـلـطـة الطـيـران ا
نطقـة في إنشاء مطـارا فيها ستنـدهش  بانهـا قد سبقت جـميع مدن   العـراق وا

وقعها اجلغرافي. ا لها من أهمية  قبل سبعون عاما 
دولة الرئيس:

بات الـكثير يتـحدث اليوم بـصوت عال بعـد أن أصابهم االحبـاط بأن هنالك يد لم
ـصالح لبعض قادة عاكس وتـعرقل وكذلك تقاطع ا تعـد خفية تضـغط باالجتاه ا
شهـد السياسي لـتستخـدم نفوذها ؤثـرة في ا الكـتل و االحزاب والشخـصيات ا
لـتـمــنع أي مـســؤول سـواءً من كــان قـبـلــكم أو حـتـى في عـهـدكـم من ان يـجـازف
ـبادرة ـستـقـبله الـسيـاسي لـيتـحـمل مسـؤوليـته الـتاريـخـية ويـأخذ عـلى عـاتقه ا

الوطنية وأظنكم سيدي تشاطرني الرأي في ذلك وبالتأكيد قد شخصتهم . 
وضـوع فهـو حصرا من وأخيـرا فاجلـميع يـرنو بـنظـره اليكـم في البت في هـذا ا
صالحيـتكم كـونكم أعـلى سلـطة في الـدولة خـاصة بـعد أن إكـتمـلت كل احللـقات
بالغ الالزمة من األموال اجملـمدة والتي اطلقتـها وزارة التخطيط من تخـصيص ا
واعـداد الـتـصـامـيم وجـداول الـكـمـيـات واخملـطـطـات ومـصـادقـة سـلـطـة الـطـيـران
ـدينـة عـنـد زيـارتكم ـدني كـما نـذكـر دولـتـكم بالـوعـد الـذي قـطعـتـمـوه ألهـالي ا ا

ــلف بــرمـته امــامــكم فــالـواجب الــوظــيـفي األخـيــرة لـهــا وا
وافقـة اخلطية والوطـني واالنساني يحـتم عليكم اعـطاء ا
صالح فورا دون تـردد وتغلـيب مصلـحة العـراق على ا
الفـئوية واحلزبية والشخصية ولتكون سبّاقا في وضع
بــصـمـتــكم لـيــسـجـلــهـا لــكم الـتــاريخ ولـتـحــفـظــهـا لـكم

االجيال..
شكرا حللمكم وسعة صدركم دولة الرئيس.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7292 Sunday 5/6/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7292 االحد 5 من ذي القعدة 1443 هـ 5 من حزيران (يونيو) 2022م

-1-
هـندس احلاج عـبد الكر وسوعي االسـتاذ ا احتفـني صديقي الـعزيز البـاحث ا
الـدباغ  –حـفظه الـله تعالى  –باجلـزء التـاسع من موسـوعة الـشعـراء الكـاظمـي
ـكتبة الـعربيـة عن شعراء الكـاظمية  هـذه البلدة وهي أهم موسوعـة احتضـنتها ا
التي أجنـبت العـديد من األفذاذ وجـهابـذة الفـقهاء والـعلـماء واألدبـاء ولم يكن قد
عـاصرين أحـد  قبله فـشكرت له اضـي وا تصدّى لـلعـناية بـشعرائـها خـاصة ا
ـة  وجـهـده الكـبـيـر في مـضمـار احلـفـاظ علـى التـراث  وتـسـليط مـبـادرته الكـر

بدعون من الشعراء الكاظمي . األضواء على ما أنتجه ا
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رحوم وقد استـوقفـتني قـصيـدة شامـخة ألحـد شعـراء الكـاظمـية الالمـع وهـو ا
الشـاعر الـسيد عـلي عبد اجلـليل الوردي ت 2009 وهي قـصيدة تـصف (القائد
ه وطـغــيـانه األمـر الــذي قـفـز ـقــبـور وتـســتـعـرض جــرائـمه ومـظــا الــضـرورة ) ا
ـرّة التي ـعانـاة ا بـالـقصـيـدة الى مسـتـوى ( الوثـيـقة الـتـاريخـيـة ) التي صـوّرت ا
عـاشـها الـشـعب الـعـراقي عـلى يـد السـفّـاح الـذي لم يـتـلـذذ بغـيـر الـدمـاء وازهاق

األرواح .
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وحيث أنَّ الـشباب الـيوم هم أكبـر الشرائح الـعراقية عـلى االطالق  فمن الراجح
ظالم واألجواء ا لم يـكونوا قـد شهدوه من اجملـازر وا ا شهـدناه  أن نذّكـرهم 

اخلانقة والتي جنح الشاعر الوردي في تبيانها بشكل جلّي وبصياغة رصينة .
-4-
طلع يقول : بدأ الشاعر الوردي قصيدته 

قلتُ والقولُ قد يليهِ صِدامُ 
أينَ كُلَّ الطغاةِ يا صدّامُ ?

طـلع الـنـاري كافٍ في ـطـلـعـها  –كـمـا يـقـولون  –فـهـذا ا واذا كـانت الـقصـيـدة 
ا شـهده األحرار  –ومـنهم الـشاعر  –ابّـان العـهد الـصدّامي االسود الـتعـريف 

من عسف واهتضام ومصادرة للحقوق واحلريات .
وبعـد ان يستعـرض الشاعـر هالك الطغـاة واجلبابرة أمـثال " احلجـاج " و "هتلر"

يخاطب الطاغية الوحش بقوله :
وحشَ بغداد انَّ بغداد جُرح 

بسوى أنْ تزولَ ال يُلتامُ 
وقــد صــدق فـانَّ اجلــرحَ لم يــكن لــيــنـدمـل االّ بـزوال كــابــوس الـدكــتــاتــوريـة ذلك

الكابوس الذي كان جاثما على الصدور يذيق الناس ألوان العذاب .
ثم يفصّل القول في ما اجترحه الطاغية من مظالم وجرائم فيقول :

كَمْ قتيلٍ : على يديكَ شهيدٍ 
ضجّ مِنْ وَقْعِ قَتْلِه االسالمُ 

النفوسُ التي قتلتَ براء 
والدماءُ التي سفكتَ حَرامُ 

انّ طاحونة القتل الصدامي لم تستهدف االّ االبرياء واالّ الزاكي من الدماء.
ثم يقف الـشاعر الـوردي وقفة خـاصة عـند واحدة من أفـظع جرائم الطـاغية وهي
االجـهاز عـلى قـيمـة حضـاريـة كبـرى تـمثـلت باالمـام الـشهـيـد السـيد مـحـمد بـاقر
ـظـلـومـة الـشـهـيـدة بـنت الـهـدى -رضـوان الـله ـة اجملـاهـدة ا الـصـدر واخـته الـعـا

عليها- .
ويقول :

فاالمامُ الصدرُ الشهيدُ سيبقى 
ثأرَ قومٍ عن ثأرهم لن يناموا 

والبتول العذراء اذ مُزّقت 
إرْبَاً وداستْ آالءها األقدامُ 
سوف تبقى وتراً لِكُل أبيٍّ 
عندَهُ الوتر شرعة وذِمامُ 

وبالفعل فقد سقط الصنم يوم 9/ 4 /2003 تزامناً مع ذكرى استشهاد االمام
الشهيد الصدر واخته العلوية اجملاهدة . 

ثـيرة األخرى التي حفلت بـها القصيدة ولوال خوف اإلطـالة الستعرضـنا النقاط ا
 –الوثيقة .

-5-                                        
والـشـكــر مـوصـول لالسـتــاذ الـدبـاغ الـذي أطــلـعـنـا عـلى
القـصيـدة بـنشـرها في مـوسوعـته ( مـوسوعـة الشـعراء
الـكـاظـمـيــ ) والـرحـمـة والـرضـوان لـلـشـاعـر الـراحل
السـيد علـي عبد اجلـليل الوردي الـذي عبّر بـشعره عن

مشاعر االحرار واحلرائر من العراقي .
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تـتــعـدد مــسـائل الـبــحث الـتي تــتـنـاول
مـوضوع وسـائل الـتواصل االجـتـماعي
أو الفـضاء االفتـراضي بشـكل عام وقد
دخلت كثير من فروع الـعلوم اإلنسانية
على خط التحليل والـتفسير الستخدام
وسـائل الـتواصل والـعـالم االفـتراضي
نظومة ودراسة مدى عالقة اإلنسـان با
اجملــازيـة الــتـقــنـيــة وانـعــكـاسـهــا عـلى
اجلــوانب الــنــفـــســيــة واالجــتــمــاعــيــة
والــفــكــريــة عــلى اإلنــســان واجملــتــمع.
ـبـاني واألسس ــا كـان مـوضــوع ا ور
سائل الفـكريـة لوسـائل التواصـل من ا
قـلـيـلـة الـتـنـاول في هـذا الـسـيـاق الـذي
ــعــرفي يــلــقي الــضــوء عــلـى الــبــعــد ا
والفـلسفي لـوسائل التـواصل. لذا فهذا
ـــوضــوع جـــديـــر بــالـــتـــأمل والـــفــهم ا
والـــــــوعـي; ألن وســــــائـل الــــــتـــــــواصل
االجتماعي الـتي أضحت اليوم من أهم
عوامل تشكل اآلراء واألفـكار والثقافات
ـــطــاً لـــلـــفــرد واجملـــتـــمع وتـــفـــرض 
اجـــتـــمـــاعــــيـــاً جـــديـــداً في الـــعالقـــات
كن جتـاهله والتـواصل األمر الـذي ال 
أو غض الـطرف عـنه فـفي الـوقت الذي
تــمــثل وســائل الــتــواصل االجــتـمــاعي
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فـرصة عـلى مسـتـوى البـحث والتـعبـير
عن الرأي وتوفر مساحة احلرية فإنها
في الـوقت ذاته تـعد حتـديـاً وتهـديداً –
إنْ لم يتم التعامل معها بوعي ويقظة-
ـــبــاني الـــفــكـــريــة لـــوســائل وكـــتــاب ا
الـتـواصل االجـتـمـاعي هـو أحـد الـكـتب
ـعارف لـلـدراسات الـصـادرة عن مركـز ا
الــثــقــافــيــة في لــبــنــان لــســنــة 2021م
ويـتــكـون من 98 صـفــحـة يــسـتــعـرض
مفهوم التواصل والتواصل االجتماعي
خـــاصــة وأهــمــيــتـه وتــطــوره وتــعــدد
ـــــبــــاني أدواته ووســـــائــــله وكـــــذلك ا
واخلـلفيـات الفـكريـة التي يقـوم علـيها
ويـتـحـرى عن األهـداف والـغـايـات الـتي
يراد حتـقيـقهـا. من هنـا سنـلقي إضاءة
سـريـعـة عــلى الـكـتــاب وتـلـخـيص أهم
األفـكار الـرئيـسة فـيه وهي بالـتأكـيد ال
تــغـني عـن الـقــراءة الـشــامـلــة لـلــكـتـاب
علومات الوفيرة التي واالستفادة من ا

تضمنها.
(عن مجموعة واتساب)

تخـصصة وبعـدما كانت اإلصـدارات ا
من اهـــتــمــامـــات الــدوائـــر الــرســـمــيــة
واجلـمـعــيـات والـنـقــابـات ذات الـعالقـة

حصراً.. 
فــكـان طــوال مــسـيــرة عــالم الــطـفل في

العـراق محصـورة بدار ثقـافة األطفال
فـقط وهـذا شيء جـمــيل كـونـهـا جـهـة
مــتــخــصـصــة بــأدب ورســوم األطــفـال
وكانت الـرائدة في هذا اجملـال وأثبتت

ياً. جناحها عا
W¹dNý  «—«b «

ولـكن بعـد نـيسـان عام 2003 تدهورت
صـحـافة الـطـفـل بشـكـل كـبيـر ومـؤسف
.. وتـذبذبت إصـداراتـهـا الشـهـرية جـداً

وهـجـرهـا أصـحـابـهـا إلى مـهن أخرى..
ومـنــهم إغـتــرب خـارج الـبـالد.. بـسـبب
األوضــاع االقــتــصــاديـة والــســيــاســيـة
ـتـرديـة الــتي ألـقت ظاللــهـا عـلى دار ا
ثــقـــافــة األطـــفــال.. فـــظــهـــرت أصــوات
صـحفـية خـجـولة لألطـفال هـنا وهـناك
ولـكـنــهـا لم تُــسـمع من األخــرين لـعـدم
دعـمــهــا مــاديــاً وعــدم إخــتــصــاصــهـا

الصحيح.

ــشــهـد عــلى أي حــال أســتــذكــر هــذا ا
ــأســاوي وأنـا أتــابع إصــدار مــجــلـة ا
ــيــة بــاسم (دراســات الــطــفــولــة أكــاد
الـعـربيـة) مـنذ الـعـدد األول وحتى اآلن
حيث صـدر العدد الـثامن منـها مؤخراً
صـاحب إمــتـيـازهــا ورئـيس حتــريـرهـا
ــعـروف ـتــخـصص وا أديب األطـفــال ا
جـاسـم مـحـمـد صـالح بـدون دعم مـالي
ـمـول عـلى نـفـقـته مـن أيـة جـهـة وهو ا
اخلاصة!!الشيء الرائع فـيها حقاً انها
تـضم هـيـأة حتـريــر ومـسـتـشـارون من
تـخصـص ـستـوى وا نـخبـة رفيـعة ا
بــــأدب األطـــــفــــال مـن داخل الـــــعــــراق
ــا أثـــبت حــضـــورهــا في وخــارجـه.. 
ـشــهـد الـثــقـافي عـمــومـاً وهـذا شيء ا
.. بـان هنـالك يـوجد يـثـلج الـقلـوب فـعالً
ي متخـصص وقلب نابض نفس أكـاد
في عالم األطفال يكتب ويقدم ويتفاعل
ويـضع األسس الـصـحيـحـة والرصـيـنة
من أجل بناء طفولة ناجحة في حياتها
ـبـاديء لـقــيـادة الـبالد والــعـبــاد وفق ا
اإلنـــســانـــيــة.دعـــوة لــوزارة الـــثــقـــافــة
واجلهـات اخملتصـة بعالم الـطفل لدعم
ة ورعـاية هـذه اجمللـة بـكل قوة وعـز
ــشــروع الـــوطــني واإلنــســاني.. هــذا ا

طلوب. ا
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أشـــرف رئـــيـس حـــكـــومــــة إقـــلـــيم
كـردستـان مـسرور الـبـارزاني على
اجــتــمــاع خــاص بــشــأن مــتــابــعـة
إجــراءات تــنـــفــيــذ وبــنــاء 20 ألف
وحدة سـكنـية والـتي ستُـخصص
بـــــأمـــــر من رئـــــيس احلـــــكـــــومــــة
للمستأجرين ومحدودي الدخل في
ـستـقلة في احملافـظات واإلدارات ا
ـــســـاعــدة إقـــلـــيم كـــوردســـتــان و
الـقطـاع اخلاص. وقـال بيـان تلـقته
(الــــزمــــان) امس ان (االجــــتــــمـــاع
ـعــنـيـون ووجّه حــضـره الـوزراء ا
رئـــيس احلـــكـــومـــة اجلـــهـــات ذات
كن العالقة بالبدء في أقرب وقت 
بــإجــراءات إنـشــاء تـلك الــوحـدات
بـأسعـار مـناسـبة وأقـسـاط ميّـسرة
وطويـلة األمد).وفي مـحور آخر من
االجــتـمـاع (جـرى الــتـبـاحث حـول
إكمـال إجناز 9000 وحـدة سكـنـية
قـــيــد اإلنـــشــاء مـــنــذ ســـنــوات ولم
تـكتـمل بعـد. وأمر رئـيس احلكـومة
ــبــاشـرة في ــعــنــيـة بــا اجلــهـات ا
.( مناقشة استكمال الوحدات قريباً
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وأعـلـنت دائـرة اآلثـار في مـحـافـظة
دهــوك  عن اكـتــشـاف مــوقع أثـري
داخـل حـــوض نـــهـــر دجـــلـــة بـــعـــد
انـحـسار مـيـاه الـنهـر يـضمّ قـصراً
بـاني إضافة إلى ومجـموعـة من ا
سور حجري.ويواجه العراق حالياً
مـوجـة جـفـاف غـيــر مـسـبـوقـة إثـر
إقـدام إيــران عــلـى إنـشــاء عــددٍ من
الــســدود عـــلى روافــد نــهــر دجــلــة
وتــغــيـــيــر مــجــاري روافــد أخــرى
إضافة إلى وجود مـشاريع السدود
الــــتـــركـــيّــــة وتـــزامن ذلـك مع شح
األمــطــار مـا أدّى إلـى جـفــاف عـدد
من الـبــحـيــرات وتــراجع مـســتـوى
نـــــهـــــري دجــــــلـــــة والـــــفـــــرات إلى
مــسـتــويـات قــيــاسـيــة وقـال مــديـر
دائرة آثـار دهوك بـيكس بـريفـكاني
إنّ (فريقـاً مشتـركاً من عـلماء اآلثار
ـــانـــيـــا من إقـــلـــيم كـــردســـتـــان وأ
اكـتـشـفوا مـديـنـة عريـقـة تـعود إلى
ـيــتــانــيـة عــصــر اإلمـبــراطــوريــة ا
ـــــيالد) داخل (1400 عـــــام قــــبـل ا
حــــوض نــــهــــر دجــــلــــة).وأضــــاف

بريفكاني للصحافي أنّ (اجلفاف
في الــــعـــراق أدّى إلى انــــخـــفـــاض
يـاه في بـحيرة مسـتوى مـنسـوب ا
ــوصل وكـــانت الـــنــتـــيــجــة ســـد ا
ديـنة).ورجح بـريفـكاني اكـتشـاف ا
ـكــتـشــفـة هي ــديـنــة ا أنّ (تـكــون ا
نـــفــــســـهــــا الــــتي ورد ذكــــرهـــا في
الـــنــصــوص الــبــابـــلــيــة وتــســمى
زاخيكـو وتضم قصـراً والعديد من
ــبــاني والــغــرف بــاإلضــافــة إلى ا
سـور كـبــيـر ويــجـرى الـتــحـقّق من
ــسـمــاريّـة الـتـي عـثـر الـنــصـوص ا

عليها فريق البحث).
وتـابـع ان (الـنـتـائج أظـهـرت أيـضـاً
أنّـهـا كـانـت مـركـزًا حـضـاريـاً مـهـماً
يتانية ب العام لإلمبراطورية ا

يالد. 1550 و1350 قبل ا
بــدوره قــال اخلـبــيـر اآلثــاري عـلي
ـكتـشف كان وقع ا احلمـداني إنّ ا
قـد رصــد قــبل سـنــوات في مــجـرى
نـهـر دجــلـة لــكنّ ارتـفـاع مــسـتـوى
نع إجراء عمليات حفر ياه كان  ا
أو تــــنــــقـــيـب. وأشـــار إلـى إصـــدار
مـنـقـبـ تـقــاريـر تـؤكـد وجـود آثـار
ــــــيــــــاه).ورأى مـــــــغــــــمــــــورة فـي ا
ــهم اسـتـغالل احلـمــداني أنّه من ا
تـمثّل بـأزمة ـؤسف ا هذا احلـدث ا
ــــــوقع ــــــيــــــاه لـــــــدراســــــة ا شـح ا
همة داخله قبل واستخراج اللقى ا
أن تـــغــمــره مـــيــاه دجــلـــة مــجــدّداً
خــاصــةً مع اقــتــراب مــوسم ذوبـان
ـتــوقع في الــثـلــوج في تــركــيــا وا

قبل. يوليو/ تمّوز ا
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ـعـادن اِلـتــقـى وزيـر الـصــنـاعــة وا
منهـل عـزيـز اخلبـاز وزيـر الصحة
اإليراني بهـرام عـيـن الهـي والوفد
ــرافـق لهُ لــبــحـث تــعــزيــز فُــرص ا

الـتــعـاون بــ الـبــلـديـن .وتــنــاول
الــلـــقــاء الــذي حـــضــرهُ الــســـفــيــر
اإليراني لـدى بغداد الـسيد مـحمـد
كــاظـم آل صـــادق بــحث الــتــعـاون
ُشـترك في مجـال صنـاعة األدوية ا

ُـسـتـلـزمـات  الـطـبـيــة .وقــد أكد وا
اخلباز عالقات الشراكة القائمة مع
الـشـركات اإليـرانـيـة والتـعـاون ب
الـبــلـدين في اجملــاالت الـصـنــاعـيـة
ُـخـتلـفـة والوزارة مُـسـتعـدة لـفتح ا

آفــاق جـديــدة لــلـعــمل مـع اجلـانب
اإليـــرانـي في مُـــخـــتـــلف اجملـــاالت
والســـيــمــا في مــجـــال الــصــنــاعــة
الــدوائــيــة حــيث تــمــتــلـك الـوزارة
خطوطاً إنـتاجية لتـصنيع مُختلف
ُـسـتـحـضـرات الــطـبـيـة وبـعالمـة ا
ـقـبـولـيـة لدى معـروفـة وتـتـمـتع با
الـــشــارع الـــعــراقـي . وقـــال بــيــان
تلقته (الـزمان) امس ان (ع الهي
أوضح إمـكانـيـات بالده في اجملال
الــــصــــنــــاعي مــــؤكــــداً الــــرغــــبــــة
بـإسـتـمـرار الـتـعـاون وفـتح قـنوات
لــلــتـــواصل مع اجلــانـب الــعــراقي
خلـلق شـراكـات فـاعـلـة السـيـما في
مـجــال الـصـنــاعـة الـدوائــيـة حـيث
تــمــتــلك اجلــمــهــوريــة اإلسـالمــيـة
اإليـرانـيـة خـبـرات واسـعـة في هذا
اجملــال وتــطــمـح إلى الــدخــول في

شراكة .

الـنـفط الــوطـنـيـة الـعــراقـيـة بـشـكل
عــام). وفي ســيـــاق مــتــصل صــرح
مــديـر عــام الــشـركــة بـاسـم مـحــمـد
خــضــيـــر (لــقــد جــنـــــــــيــنــا ثــمــار
ــتــكــاتــفــة اجلــهــود احلــثــيـــثــة وا
واجلــبـارة).واكــد في بــيـان تــلــقـته
راحل (الزمان) امس أن (أؤكد أن ا
الــقــادمــة لـــلــعــمل ســـوف تــتــمــثل
ـعاجلـة البـيانـات احلقـليـة تلـيها
عـمـليـة تفـسيـر الـبيـانات الـزلزالـية
لـتحـديـد موقع الـبئـر االسـتكـشافي

ومن ثـم الـبــدء بــعــمــلــيــات احلــفـر
االســتــكــشـــافي وحــســاب اخلــزين
الهيدروكاربوني  ونحن على يق
بـقـدرات وهــمـة وسـواعــد كـوادرنـا
الـــوطـــنـــيــة).وأضـــاف أن (جنـــتــاز
ـوانع ونــصل إلى رحـاب اإلجنـاز ا
الذي أطـر أعمـال شركتـنا بـعناوين
مــشـرفـة.وفي اخلـتــام أثـمن جـهـود
الــفــرقـة الــزلــزالـيــة الــثـالــثـة إدارة
ومـنــتـسـبــ وأحـثـهم عــلى تـقـد

زيد خدمة لبلدنا العزيز). ا
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ـتضمن حصول رقم (٨٠٤٥) في ٢٠٢٢/٥/١٦ وا بـناء على ما جاء بـكتاب مديريـة بلدية اجملر الـكبير ا
درجة نكول) عليه تعلن جلنـة البيع وااليجار الثانيـة في مديرية بلديات ميـسان عن تأجير (٢) ملك وا
عدل رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ ا زاد العلـني استنادا لقـانون بيع وايجـار اموال الدولة ا تـفاصيله ادناه بـا
زايدة الـعلـنية مـراجعـة مديريـة بلـدية اجملـر الكبـير او سـكرتيـر اللـجنة فعلى من يـرغب باالشـتراك بـا
ـسـتـمـسـكات خـالل مـدة (١٥) يوم تـبـدأ مـن الـيوم الـتـالـي من تـاريخ نـشـر االعالن مـسـتـصـحـبـا مـعه ا
قدرة لبدل االيـجار لكامل مدته الشـخصية مع التـأمينات القـانونية التي ال تقل عن ٢٠ % من القيـمة ا
ـزايدة في الـيوم الـتـالي من مدة االعالن الـساعـة العـاشرة والـنصف صـباحـا خالل الدوام وستـجرى ا
زاد العلني عطلة الرسمي ويـكون مكان اجراءها في مقر مديـرية بلدية اجملر الكبيـر واذا صادف يوم ا
زايـدة اجور رسمـية فـيؤجـل الى اليـوم الذي يـليه من ايـام العـمل الرسـمي ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا

النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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اقــتــضـى حــضــــــــــورك الـى صــنــدوق االســـكــان فــرع
مـيسـان كـوني اروم احلصـول عـلى قـرض بنـاء لـلعـقار
تـسلـسل (١٢٤٠/٣٩٠ نـهر دجـلة) كونـه منـاصفـة بيـننا
وخالل فـتــرة (٣٠/ يـومــا) من تـاريخ نــشـر االعالن في
اجلـريـدة وبـعـكسـه يتم الـسـيـر في اجـراءات احلـصول
على الـقرض من صندوق االسكان فـرع ميسان ويسقط

حقك في االعتراض مســــتقبال.
 p¹dA «
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اقـتـضـى حـضـــــــــورك الى مـديـريـة بــلـديـة الـعـمـارة
لغـرض احلـصـول عـلى اجازة بـنـاء لـلـعقـار تـسـلسل
(١٢٤٠/٣٩٠ نـهر دجلـة) كونه منـاصفة بـيننا وخالل
فترة (٣٠/ يوما) من تاريخ نشر االعالن في اجلريدة
وبــعـكــسه يـتم الــسـيــر في اجـراءات احلــصـول عـلى
اجازة بناء ويسقط حقك في االعتراض مســــتقبال.

 p¹dA «
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وفي احلـالــتـ ( الــشـعـب(تـشــرين مـثـالً
)والـرابـعة الـثـالـثـة (التـي احبـذهـا دومـاً
فـان الـشرط االسـاس لـتـحقـيق الـتغـيـير
ـؤمن بـقــدرته عـلى هــو ارادة الـشـعـب ا

التغيير.
أن تـكـرار حـجة(عـبـوسي)لـتبـريـر كل ما
ــا تـــرسخ في ا يـــحـــصل في الـــعـــراق
الالوعـي العراقي اليـأس من قدرته على
شهد الـتغيـير. الن وجود عبـوسي في ا
يـعني أما وجود مؤامرة من قوة عظمى
ـان أن أو اإل ال قِــبَلَ لــلــعــراقـيــ بــهــا
أمـريكـا و(اجلماعـة)متفـق عـلى تقاسم
كـعكة العراق. فأذا كـنا غير قادرين على
فـــهل نــــقـــدر عـــلــــيـــهـــا وقـــد أمـــريـــكــــا
دعـمتها(اجلمـاعة)?! أعرف أن معظم من
يـــتـــهــمـــون(عـــبـــوسي) بـــأنه ســـبب كل
مـصائـبـنا ال يـقصـدون إعانـة(اجلمـاعة)
لــــكـن لـــيــــعــــلــــمـــوا أن عــــلى الــــعـــراق
أســـتــمـــرارهم فـي إشــاعـــة الـــيــأس في
ـا يـخـدم االجتـاه نـفــوس الـعـراقـيـ أ
أرجو ـا يريدون. أخيراً ـعاكس تماماً  ا
أن تــتـذكــروا قــانـون الــله (الــثـابت) في
الـتغـييـر: أن الله ال يـغيـر ما بـقومٍ حتى
يــغـــيــروا مـــا بــأنـــفــســهـم(الــرعــد:11).

ال من عبوسي. فالتغيير يبدأ منا

الـــــعـــــراق يـــــقــــــبع فـي ذيل كـل قـــــوائم
ــؤشـرات الــدولــيـة. يــعــني كل الــعـالم ا
أحــسن مــنـا ووجه انــظــمـتـه انـصع من
وجه نـــظــامـــنــا! نـــعم(عــبـــوسي) جــاب
لـكن الـسؤال هل هـو من يـدير اجلـمـاعة
اجلــمـاعــة أم (اجلــمـاعــة) هي من تــديـر

اجلماعة?! 
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ـــــا ان عـــــبـــــوسـي(في حتـت مــــوس و
احلالق)مــجـهـول الـوالـدين فـلن اتـوانى
عن شــتم ولـعن والــديه لـكن هل ان ذلك
سـيـحل مـشـكـلـتـنـا?!ولالجـابـة علـى هذا
الـسـؤال احملـوري أقول أن هـنـاك اربـعة
طـرق ال خامس لها لتـغيير االوضاع في
أنـقالب عسـكـري وهذا ال أي بـلـد.األولى
ــكن ان يـحــصل في الــعـراق الســبـاب
أحــتالل يــعــلــمـــهــا اجلــمــيع.الـــثــانــيــة
وأضــــمن لـــكـم(كـــمـــطــــلع عـــلى جـــديـــد
االمـور)ان ال عـبـوسي وال أبـوه وال جـده
وان يـرغبـون في اعادة جتـربة االحتالل
كل مــا تــســمـعــوه من بــعض(قــصــيـري
الــنـظـر) عن عـودة عــبـوسي هي مـحض
افالم هـــنــــديـــة. أمـــا الــــثـــالـــثــــة فـــهي
الــــــتـــــغــــــيــــــيــــــرمـن خـالل صــــــنـــــدوق
بــــواســــطـــة االنــــتــــخــــاب.والــــرابــــعــــة

ومالم يُجهـز احلصار عليه من الـتحتيـة
قــيم إنــســانـيــة. وألني ال أريــد أن أعـود
سؤول الى ماقبل األحتالل ألسأل: من ا
ـتـكـافىء  والـعـناد عن األشـتـبـاك غـيـر ا
غـير الـعقالني مع عبـوسي(اقصـد الثور
فسـأركـز على مـرحـلة مـابـعد االمـريـكي)
هـل نــــــعــــــلم ان االحــــــتـالل فــــــقط. أوال
(عـبـوسي) لَـملَمْ چـواالته وعـاف الـعراق
صـار اكـثـر من 12 ســنـة?! يـعـني حـجي
راضي صـارله مـنـفـرد بـالـگـول  ويـحـكم
الـعراق حوالي 12 سـنة ومع ذلك ال زال
يــتـهـم عـبــوسي!! أعـلـم أنك سـتــقـول أن
عــبــوسي هــو من جــاء بــهــذه الــطــبــقـة
الــسـيـاسـيــة الـتي لم تــبـيّض فـقط وجه
بل بــيــضّت وجه كل الــنــظــام الـســابق 
الـنُـظم الـسـيـاسـيـة في الـعـالم بـدليل ان

جـيلي يـتذكر جـيداً حجي راضي عـندما
كــان يــتــهم عـــبــوسي بــكل مــا يــحــصل
له(ســواء بــاحلق او الــبــاطل).عــبـوسي
ـتـهم!!تـذكـرت ذلك حـيـنـمـا كـان دائـمــاً ا
ا) أن وراء الفشل (للمـرة االلف ر قـرأتُ
وعلى الـصُعُد كافة احلـاصل في العراق
بضـمن ذلك تسريب أسـئلة تـقف أمريـكا
وحــتى االمــتـــحــان وانــســـداد اجملــاري
الــغـبـار الــذي (غـبّـر) حــيـاة الـعــراقـيـ

. مؤخراً
تـمـهل …يامن بـدأت تزبـد وتـرعد مـؤكداً
ـسـؤولـة عن ان عـبـوسي(أمـيـركـا) هي ا
كل شيء وتـتهـمني بـأني عمـيل امريكي
فانا مثـلك أبصم بالعشرة وأبن(سـفارة)
ان األجـــرام األمــــريـــكي هــــو من أحـــتل
الـعراق ودمّر ما أبـقى احلصار من بناه

ـة تــســريب أسـئــلـة لــقـد أضــحت جــر
نتهية االمتحانات الوزارية للصفوف ا
ظـاهرة مـتفـشيـة تنـذر بكـارثة تـعلـيمـية
ــا آخــر مــســمـار واقــعــة المــحــالـة ور
ســيــدق مــا بـــقي من نــعش لــلــرصــانــة
ـتهالـكة  على حـساب أولئك الـعلـمية ا
الــطـــلــبــة اجملــدين الـــذين لم يــبــرحــوا
ـــراجــعـــة لالســـتـــعــداد ـــطـــالــعـــة وا ا
لالمـتـحـانـات الـعـامـة وكـانـهم فـعال في
مـعـركة شـرسة لـيـستـيقـضـوا مذهـول
عــلى ضــيــاع تــعــبــهم هــبــاءا مــنــثـورا
لــيـتــقـدمــهم أصـحــاب الـدرجــات الـدنى
تأخرين عنهم في صفوف الدراسة  وا
ا وذلك النهم حصلوا على األسئلة دو

تعب او جهد .
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ـعادلة اخلـطيرة جدا ونـحن امام هذه ا
البـد لنا من وقفـة جادة وحقيـقية بوجه
ة هـذه الـظاهـرة ضد من ارتـكـبوا جـر
خـيانة األجيال واضاعوا تعبهم  وذلك
عــبـر تــطـبــيق الــنـصــوص الـقــانـونــيـة

اجملرمة لهذه األفعال.
 وبــالـــرجــوع الى قــانـــون الــعــقــوبــات
الـعراقي الـنافذ رقم  111لـسنة 1969
ـعدل لم جند نـصا صريحـا يشير الى ا
مـسـالة تـسريـب األسئـلة  فـيـما نـظمت
ـة فـي قـرار مـجــلس قـيـادة هــذه اجلـر
ـنحل رقم  132لـسـنة 1996 الـثـورة ا

النافذ حيث عاقبت الفقرة (أوال/ (1من
هــذا الــقــرار بــاحلــبس مــدة ال تــقل عن
ســنــة  كل مـن سـرب او افــشى او اذاع
او تـداول بصـورة غير مـشروعة أسـئلة
ـدرسية الـنهـائية االمـتحـانات العـامة ا
او أسـئـلـة االمـتـحـانـات الـعـامـة ووفـقـا
ــذكـــور يـــتــضـح ان احلــبس لـــلـــنص ا

ذكورة هو حبسا ـشار له في الفقرة ا ا
شــديـدا حــددت مـدته األقل ولم تــتـحـدد
مـــدته األعــلى الــتـي قــد تــصل الى دون

اخلمس سنوات بيوم واحد .
لـقد اعتـبر القـرار أعاله وفقا لـلبند ((2
من الـفـقـرة ذاتـهـا صـدور الـتسـريب من
عضو جلنة االمتحانات او من واضعي
كـلف بـنقـلهـا او احلفاظ األسـئلـة او ا
عـلـيـهـا او بـتهـيـئـتـهـا او بتـغـلـيـفـها او
بــتـرجــمـتـهــا ظـرفــا مـشـددا تــصل مـعه
الـعـقوبـة الى الـسـجن مدة ال تـزيـد على
ســبع سـنــوات  فـيـمــا اعـتـبــر حـصـول
الـــتــســريب عـن طــريق الــتـــقــصــيــر او
ـة يعاقب عـليهـا باحلبس اإلهـمال جر
مـدة ال تـزيـد على سـنـة  عالوة عـلى ما
ـوجب تـقـدم ذكـره فـقـد اعـتـبـر الـقرار 
ـة من الـفــقـرة (رابـعـا) مـنه هـذه اجلـر

اجلــرائم اخملــلـة بــالــشـرف . كــذلك فـان
ـسـؤولـية ـة تنـهض ا امـام هـذه اجلـر
االنـــضــــبـــاطـــيـــة الــــواردة في قـــانـــون
انـضباط موظفي الدولـة والقطاع العام
ــوظف رقم  14لـــســنــة  1991بـــحق ا
ـقـصـر الـذي البـد ان يـحـال الى جلـنـة ا
حتـقيـقية فـعلـية تأخـذ دورها احلـقيقي

امام هكذا جرائم خطيرة .
ومع تـكرار واستشراء حاالت التسريب
ألسـئـلـة االمـتـحـانـات الـوزاريـة في هذا
نـصرمـة نرى ضرورة الـعام واالعـوام ا
ان تـأخذ السلطة الـتشريعية دورها في
تـشـريع قـانـون يـحـدد عـقـوبـات مـشددة
ومــغـلـظــة عـلى من يــرتـكب هــذا الـفـعل
اجلـرمـي كـيـمـا يـتم انـقـاذ مـا تـبـقى من
هـيكـل الرصـانة الـعلـميـة قبل ان يـهوي

والت ح مندم .
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واألعالمي وليد الشطري..

تحجرة وحقدهم البغيض? هؤالء الفاسدين أبتلينا بعقولهم اخلاوية ا
كر واللعب على احلبل ديدنهم مع شديد األسف.. اخلداع وا

هذهِ الـعـصـابة أبـعـدت الـشـخصـيـات الـوطنـيـة الـنـزيهـة والـكـفوءة عن
الكاظمي..

واألخ الـرئـيس الـكـاظـمي مع شـديـد األسف ال يـعـي خـطـورة الـبـطـانة
.. الفاسدة اخلبيثة في مكتبهِ

أوجه نداء عاجال ألخي دولة الرئيس..
أبعد وغربل البطانة في مكتبك قبل حصول الكارثة.. 

مــا يـحــصل في مـكــتـبك أمــر مـســتـهــجن ومـرفــوض أنـهم يــشـوهـون
احلقائق يـا أخي يا دولة الـرئيس مصـطفى الكـاظمي ..? ختـاماً على
البطانـة الفاسدة ومـستشار رئـيس الوزراء ال يثگـلون باللـيل.. ولتعلم
هذه البـطانة ان قـلمي صوت الـشعب أكتب من ضـميري. أنـا صرخة

ظلوم بوجه الظالم.. ا
اللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول أال البالغ..

عناصر الزمن األغبر في مكتب األخ والصديق مصطفى الكاظمي..
سرطان ينهش جسد العراق..

البطانـة جعلت الـكاظمي يتـخبط ال يعرف أين الـصح من اخلطأ وهذا
ما حصل معي قبل يوم ..

عادت العالقة أخـوية قبل شـهرين بيـني وب الكـاظمي لكن الـبطانة..
ضميرهـم  يتقيىء الـصديد والطـاعون ال يروق لهم أن تـكون العالقة
يزة أخويـة وحميمية ب الرئيس األخ مـصطفى الكاظمي والشاعر
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فوجـد كل طرف يرميها على اآلخر وكل ما تابعتم مـا كتب وقيل عن تسريب األسئلة
ـان سـيـسـتـدعي وزيـر الـتـربـية وأن الـبـر قـيل وكـتب حـصـر الـسـبب في وزارة الـتـربـية 
عـني بدراسـة الظواهر سؤول عـما حصل فيـما نرى نحن الـسيكولـوجي ا بوصـفه ا
سـؤول األول عن تسريب األسـئلة! حلقـيقة عـلمية – االجـتماعيـة أن عرّاب الفـساد هو ا

ا يشبه النظرية: اخالقية نصوغها 
شـاع الـفسـاد في اجملـتـمع وحتول من (اذا تـغاضـى القـانـون عن مـحاسـبـة الـفاسـدين 
فـعل كـان يعـدّ خزيـا الى شـطـارة وانتـهاز فـرصـة).وبدأ يـحـصل هذا يـوم قـال من حكم
الـعراق ثـمـان سنـوات:(لديّ مـلـفات لـلـفسـاد لو كـشـفتـهـا ألنقـلب عـاليـها سـافـلهـا)..وما
كـشفـهـا خوفـا من خـصـومه ان يكـشـفوا الـفـاسـدين في حزبه ان كـشف الـفـاسدين في
ويعرف ان مع انه يـعرف أن عمـله هذا يعـدّ في الشرع األسالمي خـيانة ذمّـة احـزابهم 
ويـعـرف ان (غـيـاب الـفـسـاد الـسـيـاسـي اذا شـاع فـسـدت  األخالق وتـعـطّل الــضـمـيـر 
سؤول في السلطة القدوة) في احلكم..تـكون الناس على دين ملوكها..فكـيف ومعظم ا

حصلوا على شهادات مزورة من.. قم وجامعات لبنانية الى ..سوق مريدي!
أن األسئلـة في زمانـنا كـانت تكـتب بنسـختـ مخـتلفـت (أصـلية ويـتذكر جـيل الطـيبـ
وبديـله) حتسّبـا لتسربـها..فأن تسـربت األصلية  تـقدّم البديـله ويجري األمتـحان بيومه
احملـدد.ومع انه نـادرا ما حـصل تـسـريب لألسـئـلة في زمـانـنـا فان عـقـاب من يـثـبت ما

فعل كان السجن.
فارقة. ا

ان افـشـل وافـســد من اســتــفـرد بــالــســلـطــة والــثــروة  في تـاريـخ الـعــراق الــســيـاسي
اخملدرت وتـضاعفت في زمـانهم  اخطـر واقبح الظواهـر االجتمـاعية..الطالق األنـتحار
واالحلاد! ..هـؤالء الذين كـان مصـطفى الـكاظـمي سفـينـة نوح الـتي انقـذتهم من طـوفان

غضب الشعب..هم الذين سيواصلون حكم العراق!
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بـإنه باقٍ حتى دهر الدهور وينسى أنه
في حلــظـة يُـعـلَن مــجـرى األمـور... فـمـا
أتــعس احلــيـاة حــيـنــمـا ال نــفـهم إرادة
بـاريــهـا وال نـحب خـالـقـهـا وال نـقـدس
ســاعـتـهـا فــكـثـيـراً كــانـوا كـبـاراً ودون
اســـتــحــقــاق فال عـــلم وال عــلــمــاء وال
شـهــادة وال امـتـيـاز بل تـابـعـون أمـنـاء
وعــبــيـد أوفــيــاء وإنْ كــانت احلـقــيــقـة
تــنـادي بـأنــهم ال يـسـتــحـقـون فال آذان
تــسـمع وال عـيـون تــؤمن والـسـامـعـون
لــــهم مــــراؤون والــــنـــاظــــرون إلـــيــــهم
مــصـلــحـيــون وهـكـذا شــاءت إرادتـهم.
فــعــبــيــد الــيــوم مــهــانــون خــاضــعــون
خــانــعـون وكــبـار الــزمن - وإنْ كــانـوا

سرّاقاً - فهم أوفياء معلَنون.
: صحيح مرّت ومع هـذا سأقول متـفائالً
عـلـينـا سنـوات عـجاف وال زالت بـسبب
مـا خلّفه داعش وبسـبب إحتالله لقرانا
وقـصـبـاتـنـا ومـدنـنـا ولـكن واحلـمد لـله
ـنـظـمـات اخلـيـرية وبـهـمّـة الـطـيـب وا
ــدنــيـة والــدولــيــة عـاد والــكــنــسـيــة وا

تقريباً كلّ شيء إلى محلّه. 
فــمـا نـحــتـاج إلـيه أن نــبـني الـوطن مع
اآلخــرين وخــاصــة بــعـد زيــارة قــداسـة
الـبـابـا فـرنـسـيس في 2021/3/5 الـذي
قـال أن نكون شهـوداً لهذه األرض التي
عـرفـها الـتاريخ بـحضـارتـها وعـمرانـها
ان ـانـها كـما رسم لـنـا مخـطط اإل وإ

اإلبراهيمي. 
فـلـنـعـمل جـاهـدين عـلى أن ال نـيأس وال
نـتقاعس عن القيـام بواجباتنا وإن كان
الــشــر يــحـاربــنــا من جــمـيـع اجلـوانب
وهـذه حـقيـقـة احليـاة. فـلنـتـذكر جتـربة
الــشـريـر لــلـمـســيح الـرب بـعــد صـيـامه
أربــعـ يـومـاً وأربـعــ لـيـلـة... وأقـول
تـلك مشـيئة الـسماء... فـيا رب إجعـلها
مــشــيـئــتك ال مـــــشـيــئـة إنــســان... نـعم

ونعم.

وأحـــبــــاله ونـــقـــدّسـه ونـــعـــرف الـــزور
وشــهـوده فـنـزكّـيـه إلى الـصالح والـبِـرّ
ونـشيـر إلى الفـاسد ونـباركه وله يـليق
اإلحـترام واخلضوع. وال زلنا نخاف أن
نــقــول احلــقــيــقــة من أجل عــدم ضــيـاع
مـناصبـنا ومآربـنا واحتـراماً لها كي ال
نـفقدهـا فهي لنا آلـهة ونحن لهـا عبيد
واحلــقـيــقــة هي "إنّ الـعــبــد ال يـعــلم مـا
يـصنع سيده" (يوحنا15:15). فحتى ما
نــبـقى في حــالـة إتّـهـام األبــريـاء ونـحن
مدركون براءتهم ونُنسب إليهم أباطيلَ
وأحــاديثَ شــيــطــانـيــةً فــنــجــعل مــنـهم
مــجـرمـ ونــحن نـعـلم أنــهم أبـريـاء ال
ـة تـشوب مـسـار حيـاتـهم ونـعمل جـر
هـذا كـله كي نُبـعـدهم عن سـبيل احلـياة
ـصـلـحـة من أجـل الـدنـيـا وحالوتـهـا وا

ومكوناتها.
¡UL « o¹dÞ

حـتى ما نبقى نـتاجر بخرزات سـبحتنا
وطـولــهـا ولـونـهـا وصـنـفــهـا وقـيـمـتـهـا
وقـيـنـات عـبـاداتـنـا وجنـعل الـسـامـع
طـيعـ أن يُدركـوا أن هذه والـرائـ وا
دنـيــانـا وهـذه مـآربـنـا في تـمـجـيـد اسم
الـلـه (جلّ جالله) ونـنـسى إنـنـا في ذلك
ـــجّـــد إال أنـــفــســـنـــا وال نـــعـــبــد إال ال 
كـــبــريــاءنـــا وطــريق الــســـمــاء ومــآرب
تـــمــــجـــيـــد اإللـه تـــكـــون فـي الـــســـيـــرة
ــسـيـرة فـي الـطـهــارة والـبـرارة في وا
الــشـهـادة واحلـقـيـقــة ولـيس بـوقـوفـنـا
أمـام أنظـار مَن لهم الـعيـون كي نُحسَب
عـندهم قديـس ونحن قـد ملكنـا كبرياءً
. حـتى مـا نُـصـدر بـيـانـات وريـاءً وغـشّـاً
ونــسـكت وأصــوات الـكــبـار والــصـغـار
واجلـمعيات واللجان ومـا شاكلها تعلو
. وهــنـا يــكـون وفي الــيــوم الـتــالي تَــبُحّْ
الـــتـــســاؤل: أين كـــبـــار زمــنـــنـــا وقــادة
أحــزابــنــا وأمــراؤنــا ومــنــدوبــو جلـان
خـالصنـا هل تركـوا سـاحة الـشرف كي

احلــقــيـقــة والــشـهــادة من أجــلــهـا وفي
مــكــانــهــا مـن أجل الــوطن كي ال يــبــقى
مـحتَالًّ فتُسـلَب إرادته وإرادتنا ويبقى
مـشتَّتـاً بأبنـائه وانتمـاءاتهم. والله بكل
شيء عــلــيـم. فــالــكـفــاءة نــعــمــة من رب
الــسـمـاء والـذكـاء رسـالــة يـحـمل فـيـهـا
اإلنـسان نِـعَمـها ولـكن أنْ تُدفَن الـكفاءة
والــذكــاء بــحــديث أشــخــاص فــاســدين
وحـــاقـــديـن فـــذلك تـــشـــويه لـــلـــســـمـــاء
ولــنِــعَـــمِــهــا. إنــهــا حــرب شــعــواء بــ
الئــكـة الـبـيض الــشـيـاطــ الـسـود وا
ـسـؤولـيـة وتـاهت الـقـوان فـضـاعت ا

وفـي ذلك يـــقـــول أفالطـــون:"الـــشـــخص
الــصـالح ال يـحـتـاج الـقــوانـ لـتُـخـبـره
سؤولية أما الشخص كـيف يتصرف 
الــفــاســد فــســيــجــد دائــمــاً طــريــقــة مـا
". نـعم هـؤالء لإللــتـفـاف عـلى الــقـوانـ
يـكـتـبـون الـسـمـاء بـأسـمائـهم فـهي مُـلْك
لــهم هـكــذا أرادت آلـهــتـهـم وهـذا الـذي
يـجب أن يكون ولـكن لنعلم أن احلـقيقة
ال تـكـمن في الـقول والـتـهم بل احلقـيـقة
حتـمل شهادة احلياة وفي ذلك يدركون
جــيـداً مَن هم الـسـرّاق وكــيف يـلـتـفّـون

على احلقيقة لغاية في قلوبهم.
 إنه زمـن فيه نـبـيع حـقـيقـتـنـا كي نربح
أيـامـنـا وأمكـنـتنـا وأزالمـنـا فنـرسم لـنا
ـعـارضـيـنـا مالمـح مـسـتـقـبل ونـهــايـة 
ـيت الـكـفـوئـ كي ال نـبقـى نحن في و
دراء الـفاسـدين فـنُبـعد عـنا كل خـانـة ا
حـــقـــيــقـــةِ وطنٍ وإخـالصِ شــعـبٍ. فــهل
سـمـعــتم بـوطن يـبـيع شـعـبه وبـرئـيس
يـبـيع أعـداده? أليس ذلك زمن الـضـياع
والــفـسـاد وشـهـادة زور? ومع هـذا كـله
ســـيــبـــقى الـــله عــلـى كل شيء شـــهــيــد

وقدير.
حـــتى مــا يـــكــون الــنـــفــاق ســـبــيالً إلى
األعـالي وتكـون الوجوه آيـةً للـتسامي
نـعرف احلقيقة ونزيّفها ونعرف الكذب

مــــا دعــــاني أن أقـف ألعـــايـن وجـــودي
وهـــمــــومي وآهـــاتي ومــــآسي الـــزمن
وكـبريـاء الكائن الـذي طُرد من فردوس
الــعـلي بـسـبب مــصـالح الـزمن وفـسـاد
احلـــيـــاة... فـــإلـــيــكـم مـــا أدركــتُـه ومــا
ـسيـرة احلـياة تـعـلَّمـتُه... إنـها آهـات 

ولتكن مشيئتك ال مشيئة إنسان. 
 شــاءت إرادة الــســمــاء أنْ حلّ مــا حلّ
فـيـنـا وتـلك إرادته سـبـحـانه وتـعـالى.
كـمـا شـاءت الـدنـيـا أنْ تـسـيّـرنا حـسب
هــواهــا وأهــدافــهــا ولــكن عــلــيــنـا أن
ـــتــلئ مـن نِــعَم الـــســمــاء فـــتــتالحم
أيـادينـا وتتـعزز إرادتـنا فـثقل احلـياة
لـيس بإمكـاننا حـمله إال إنْ كـنا أوفياء
لـتربـتنـا وألجيـالنـا وأحفـادنا ونـطلب
عــون الــله وإنْ كـان اإلرهــاب قــد مـنح
ـلكـها وتـوصل الدنـيا إلـينا حـياة ال 
رسـالـة الـدمار والـتـهـمـيش والتـهـجـير
ـفـاً فــيــكــتب لــنــا الــزمـن تــاريــخــاً مــزيـَّ
بــالـتــهـنـئــة وكـبــاره... فـتــلك مـصــيـبـة

صائب وحقيقة النوائب. ا
ــــمــــيــــتـــة أال يــــكــــفي زمـن احلـــروب ا
قيتة والـعشائرية الهزيلة والـطائفية ا
واطنة والـقومية القـبلية كي ننـادي با
شـترك وأنْ نضع الـصاحلـة والعـمل ا

ـة وفـي ظل إفـراغ ــؤ فـي ظل احلـيــاة ا
الـقـلوب من مـحبـة الـله ينـتاب اإلنـسان
مـرضاً وحـزناً وتـتفـاقم علـيه الضـيقات
ـــصـــاعب ويـــنـــسـى أنه خُـــلق عـــلى وا
صــورة الـله كـمــثـاله لـيــشـهـد حلــقـيـقـة
احلـيـاة وال ييـأس من مسـيرة الـشر في
هــذه الـدنــيـا مــهـمــا كـانــوا أصـحــابـهـا
ـــنـــادين بـــهــا فـــالـــشـــر سالح ضــد وا

اإلنسان ليبعده عن طريق 
الــصــواب الـذي يــســلـكه. ولــكي يــكـون
اإلنـسـان أمـيـنـاً لـلسـمـاء ووفـيـاً إللـهـها
عـليه أن يـشهـد للـحق مهـما احـتمل من
اآلالم وإنْ كـان اآلخـرون ال يـسـتـأنـسون
ذلك فــاحلــيــاة لـيــست مــصــالح زائــلـة
وأنــانـيـات مــحـسـوبـة بـل فـداء وعـطـاء
ومـحـبة كـمـا شـهد ربـنـا على الـصـليب
فــهل سـنـحــمل الـصــلـيب بـدل ســمـعـان
الـقيرواني رغم ألم احلـياة أم ماذا. فما
أجـمـلـهـا مـسـيـرة احلـيـاة ومـا أغـنـاها
حــيــاة احلــقــيــقـة إنــهــا سِــمــة احملــبـة
واخلـــيــر والـــبــركــة سِـــمــة الـــتــواضع
والــوداعــة وتــلك شــهــادة حلـيــاة األلم
الـتي نـقاسي مـسارهـا في هذه احلـياة
ومـحطـاتهـا ورسالتـها وانـبعـاثها وإنْ
ة ومكلَّـلة بشوك الزمن وهذا كـانت مؤ

ال تُــــــكـــــتَب لــــــهم الــــــشـــــهـــــادة أم إن
ؤتمـرات جمعتهم لكي االجـتماعات وا
يـتـفـرقوا ويـكـونون شـهـوداً لـتفـرقـتهم
وأمـــنــاء لــبــيـــانــاتــهـم? مــا هــذا الــذي
يـحـصل? مَـن يحـاسـب صـاحب الـبـيان
ــؤتــمـر? مــا هـذا وداعـي االجـتــمـاع وا
ومـن أجل مَن? ألسـنا كـلـنا من اخلـطأة

واألمناء خلطيئة الكبرياء واألنا?.
معابدنا حتمل رسالة اإلجنيل للبشارة
ــســيح احلي فـــهي أمــاكن عــبــادة بـــا
وصالة وفـيـهـا يـرتـفع الـدعـاء بـبـخور
صلّ إلى حيث األعالي وما ذلك إال ا
خـبـر مفـرح لـبشـرى احلـياة. أتـمنى أن
ال تــكـون مـعــابـدنـا مــذيـاعـاً لــلـحـفالت
والسهرات من أجل الدنيا ومحاسنها
بل أن تـكـون ورقة بـيـضاء فـاألنـشودة
تـقول "يا إله اخلير أيـها الرحمن إقبل
مـنا هذه الصالة واجعل مـنها يا ربنا
ـكن أن يـكـون " فال  لـلــخـطـأة غـفـرانـاً

عبد قناة فضائية دنيوية.  ا
فــمـعـابـدنــا مـعـابـد صالة فــيـهـا نـرفع
دعـــاءنــا إلى ربّـــنــا الـــعــلـيّ الــعـــظــيم
وأيـادينا ضارعة إلى ملك الكون ولكن
أن تــكـون صالتــنـا وأن يـكــون دعـاؤنـا
ورفع أيــاديـنـا بـقـلــوب فـاسـدة ونـيّـات
قـذرة في الـقـتل والـسرقـة فـما ذلك إال
"فـرّيسـية الـروح" (لوقا18) و"صـدّوقية
الـشـريـعـة وكـتّـابـهـا" (متى23) وجنـعل
مـن رب الـكـون عــبـداً (أســتـغــفـر ربي)
وعــلــيه أن يــعـمـل مـا أشــاء ولــيس مـا
يـشاءه... ألسنا في ذلك مطيعون وربّ
الـسماء يقول ال يـليق السجود إال لربّ
الــكــون. فــعــجــيب اإلنــســان فـي أمـره
يـعمل على طول بقاء حياته وهو يدرك
جــيـداً أنه في قـبـضـة الـبـاري وإرادته
يـربح جوازاً لـلخالص والـهروب كي ال
تـفـنى دنـيـاه ويـنـسى أن يـربح جوازاً
لـلعبور نحو العلياء. واحملبوب ينادي

وجـاءت حــرب الـعــراقـ ضــد تـنــظـيم
ـســؤولـيـة داعش االرهـابي  لــتـضـع ا
الـتـاريـخـيـة امـام اجلــمـيع لـيـقـفـوا مع
شـعب الـعـراق  فـقدمـت مـصر واألردن
واجـهة هذا كن مـن مساعـدة  كل ما 
ـلك عبـد الله اخلطـر  وحتدث جاللـة ا
واجـهة عن ضرورة تـوحيـد الـعراقـ 
الــــتــــحــــديــــات واخملــــاطــــر مع وضع
ــســانــدة امــكــانــيــات وقــدرات األردن 

العراق في حربهم ضد داعش .
وفي قـمـة شـرم الـشـيخ 2015 اعـلـنـها
الرئـيس عبـد الفـتاح الـسيـسي بشـكلو
اضح " ان الـــعــــراقـــيـــ يــــواجـــهـــون
بشـجـاعة الـيوم اخـطـر تنـظـيم ارهابي
ــصــريـون في الــعـالـم "  وقـد ســانــد ا

ـواجــهـة حـتى  اشـقـائــهم في هـذه ا
التحرير بدماء رجاالت العراق. 

قمم بحجم العراق ومصر واآلردن . 
شـكـلـت فـكـرة شــروع "الـشــام اجلـديـد"
نـقـطة خريـطـة جـيوسـيـاسيـة جـديـدة 
الــشـــام كــكل بـــعــد أن وسّـع مــشــروع
الـشـام اجلــديـد رقـعــة مـسـاحــة الـشـام
اجلـغــرافــيــة كي تــشــمل دولــة بــحـجم
مـصـر بـاالضـافـة الى ان هـنـاك تـرابط
سياسي وامـني ب تـلك الدول في ظل
الــتــحــديـــات الــتي تـــواجه مــعــا وفي
مـقـدمـتــهـا مـجـابــهـة اإلرهـاب فـالـدول
الــثالث لــهــا بــاع طــويل في مــحــاربــة
ــسـلح الـتــطــرف الــفـكــري والــعــنف ا
ومـخـاطــر مـتــعـددة االشـكــال  كـمـا أن
ــشــروع يـــربط مــصـــر بــدول الــشــام ا
جغرافيا قـبل أن يكون ربطـا اقتصاديا
عبـر شـبه جـزيرة سـيـنـاء التي تـشـهد
حالـيـاً تنـمـيـة شامـلـة وهو مـا يـعكس
شروع علـى خرائط القوى تأثير ذلـك ا
ــنـطــقــة الــشــرق األوسط والــنــفــوذ 
اضـافــة الى قــدرات الــعــراق وحــاجـته
الى توسـيع جتـارته عـبـر اسـواق غـير
الــســوق االيــراني والــســوق الــتــركي
ـيـالن لـصــاحلــهــمــا اكـثــر من الــذان 

العراق.
وكان الـسيـد مصـطفى الـكاظـمي أطلق
تعبـير "الشام اجلـديد" ألول مرة خالل
تـحدة  وقال حينها زيارته للواليات ا
لصـحيـفة "واشـنـطن بوست" األمـيركي

ـتـوازنـة والـدائـمـة مـحـوراً لـلـعالقـة ا
اســاســيـــاً وفــاعالً فـي مــحــيـــطــهــمــا
االقـلـيـمي والـعــربي عـلى حـد سـواء 
ومع بـداية تـشـكـيل الـنـظـام االقـلـيمي
اضي العربي في عـشريـنيات الـقرن ا
وحتى يـومـنا هـذا  شهـدت الـعالقات
العراقيـة العربيـة تقلبـات وانعطافات
كـــبــيـــرة بـــدءاً من تـــأســـيس الـــدولــة
الـــعــــراقــــيــــة عـــام 1921الى الــــوقت
احلـاضـر  ولـعل الـعالقـات الـعـراقـيـة
ــــصـــريـــة احــــدى تـــلك األردنـــيـــة و ا
العالقات التي شهدت خالل مسيرتها
الـطـويـلـة احـداثـاً وتـطـورات مـؤثرة 
القت بـظاللـهـا على طـبـيعـة الـعالقات

بينهم . 
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ــواجــهــة داعش مــعــركــة مــشــتــركــة 
..مشاريع متـعددة ومخاطـر متساوية
ظــــلت مـــــصــــر واالردن وعــــلى مــــدى
ســنـــوات طــويـــلــة  تـــدعم قـــيــام حل
ســيـاسـي لالشــكـالــيــة الــتي عــاشــهـا
الــعــراق مــا بــعــد عــام 2003 وعـلى
ارض القاهرة عقـد اول واخر اجتماع
ضم كل الـقـوى الـسـيـاسـيـة الـعـراقـية
في 2005 وقــدمت ورقـــة حلل االزمى
الـســيــاسـيــة في الــعـراق كــانت االهم
واالكـثـر وضـوح حلل اشـكـالـيـة ادارة

الدولة العراقية . 
بيـنـما كـانت عـمان مـحال ومـكانـا لكل
القيادات السياسـية العراقية  وظلت
كـمـا هي سـيـاسـة االردن علـى مـسـافة
واحدة من جميع السـياس العراق
 وكان األردن قـيـادة وشـعب الـناصح

األم لكل الفقراء العراق .

يـــلــــقى الــــعـــراق دعـم دولـــيــــا في ظل
حتديات سياسية وأمـنية واقتصادية
خصـوصا مع تـعثـر واضح في مسـالة
تـشـكـيل حـكـومـة جـديـدة بـعـد انـتـهـاء
انـتـخـابات 2021 ومع تقـريـر الـبـعـثة
ية الـتي اظهـرت بشكل واضح ان اال
هــنـاك ازمــة ثــقــة بــ جــمــيع الــقـوى
السـيـاسـيـة بيـنـمـا  كان هـنـاك جـهود
بـــذلت من قـــبل حـــكـــومـــة مـــصــطـــفى
الــكـــاظـــمي من أجـل تــعـــزيـــز احلــوار
اإلقــــلــــيـــــمي وابــــعـــــاد الــــعــــراق عن
التجـاذبات االقلـيمـية والدولـية وفتح
جملة من االبواب النهاء اخلالفات ب
اخللـيج وايـران وحل االزمـة الـسـوريا
ا يضمن حقوق الشعب السوري في

تقرير مصيره ووحدة ارضيها.
عــلى اجلــانـب االخــر تــشــكـــلت عالقــة
مـتــمــيـزة بــ الــعـراق مــصـر واالردن
خـــصـــوصــــا في الـــســــنـــوات الـــثالث
ـاضــيــة فــتـاريــخــيـا مــنــذ تــاسـيس ا
ـة والـتي احلـضـارة الــعـراقــيـة الـقــد
ـة  ارتـبــطت بـحــضـارة مــصـر الــقـد
ربطت مـصر واألردن والعـراق عالقات
جتارية واقتصـادية قوية تـدعمها قوة
العالقات السياسة ب البلدان الثالث
ويشكل احلديث عن العالقات العراقية

صرية بعد عام ــ0.3   –االردنية  –ا
امـتــداداً لــتك الــعالقــة الـتـي بـدأت مع
تــــأســـيـس كل الــــدول  فــــضالً عن ان
الــصـالت والــعـالقــات االجـــتـــمــاعـــيــة
واالقتصـادية والـدينـية والثـقافـية ب
شـــعـــوب بــــلـــدان الـــثـالثـــة  تـــضـــرب

بجذورها في اعماق التاريخ. 
ــوذجـاً وعــلى مــدى عــقــود طــويــلــة 

ـــصـــري عـــبــد الـــفـــتــاح والــرئـــيس ا
ـلك عــبـد الـلـه الـثـاني الـسـيــسي و ا
وهذه الـقمـة شـهدت خـطاب مـهم جدا
صري عبد الفتاح السيسي للرئيس ا
ـكن الـذي رسم بـشـكـل واضح كـيف 
ان يـســتـفــيــد الـعــراقـيــون من قـدرات
وامكـانـيـات احملـيط الـعـربي  واعاده
بـــنـــاء قــــدراته في مـــجــــاالت الـــبـــنى
لك التحتية ودعم   بـينمت كما اكد ا
عـبـد الـله الــثـاني عـلى اهــمـيـة اقـامـة
شراكات متعددة للعراق تساعده على
دن اخلروج من ازمـته واعـادة بـنـاء ا
التـي دمرهـا االرهـاب واقـامـة مـنـطـقة
جتـاريــة مـشــتـركــة عـلى احلــدود بـ
البـلـدين  مع فـتح كل الفـرص لـرجال
االعمـال الـعراقـ وتـام الـتـوريدات

التي يحتاجها السوق العراقي . 
كان " الكـاظمي " زمـنذ تولـيه السـلطة
يـــعـــمل بـــشـــكـل حـــثـــيث الى الـــنـــأي
بالـعـراق عن احملـاور اإلقـلـيـمـيـة وما
ــصــداقــيــة عــلى ســيــاســته أضــفى ا
نـطقـة هو بالـنسـبة إلى مـعـظم دول ا
ما عُـرف عنه من اعـتـدال وبراغـماتـية
وعدم ميل لإليـديولوجـيات الطـائفية
فضالً عن كـونه أقل خضـوًعا لـلتـأثير
اإليراني من أسالفه. في غـضون ذلك
بنى سـيـاسته اإلقـلـيمـية عـلى حـقائق
صعبة. فالعـراق اليوم دولة هشّة تقع
بـ ثالث دول إقـلـيـمـيـة مـتـخـاصـمة
وهي إيــران وتــركـــيــا والــســعــوديــة.
يعتـقد الكـاظمي أن الـعراق يسـتطيع
من خالل الـــســـعي اســـتـــبـــاقــيًـــا إلى
تــخـــفــيف حـــدة اخلالفـــات بــ هــذه
الـــقـــوى أن يـــضـــطـــلع بـــدور أكـــثـــر
نـطقة بدلًا من أن يكون إيجابية في ا

عارك الدول اجملاورة. مجرد ساحة 
نا السيد الكـاظمي عن الترشيح في
االنـتـخـابــات الـتي جـرت فـي اكـتـوبـر
2022 وقدم  نفسه في موقع الطرف
احملايد وعمل بذلك عـلى ضمان حرية
التـصويت ونـزاهته. وعـمل إلى جذب
االنـتـباه إلـى جنـاحاتـه في الـسـيـاسة
اخلـارجـيــة بـاالضـافــة الى جنـاحـات
مـتـعددة فـي رفع االحـتـيـاطي الـنـقدي
وجـذب االســتــثـمــارت وزيــادة مـظــلـة

إنه يــــعـــتـــزم الــــدخـــول فـي مـــشـــروع
اســـتــــراتـــيـــجـي يـــحـــمـل هـــذا االسم
موضـحـا أنه مـشـروع اقـتـصـادي على
الــنـــسق األوروبي يــجـــمع الـــقــاهــرة
ببغـداد وانضمت إلـيه عمان لـتكوين
تــكــتل إقــلــيــمي قــادر عــلى مــواجــهــة

التحديات.
وعــقــدت اهم قــمــة ثالثــيــة في اواخــر
اغــســطس/ أب 2020 بــالــعـــاصــمــة
األردنية عمان ب الرئيس عبد الفتاح
لك عـبد الله الـثاني ملك السيـسي وا
االردن ورئـيس وزراء الـعـراق الـسـيـد

مصطفى الكاظمي.
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وكــانت تــلـك الــقــمــة بــدايـــة لــتــوقــيع
اتـفــاقـيــات تـتــعـلـق بـالــطـاقــة والـربط
الكهربائي والبنية األساسية والغذاء
فضـلًـا عن الـتشـاور والـتـنسـيق بـشأن
مــســتــجــدات األوضـــاع الــســيــاســيــة
ـنطقـة وجهود مـكافحة واألمنية في ا

اإلرهاب.
تـنـاول الـزعـمـاء الــثالثـة أوجه تـعـزيـز
مــــجـــاالت الــــتــــعــــاون االقــــتــــصـــادي
والتجـاري واالستثمـاري وذلك بهدف
تـأســيس مـرحــلـة قـادمــة من الـتــكـامل
االستراتيجي ب الدول الثالث قائمة
ــشـتــركـة عـلى األهــداف الـتــنـمــويـة ا
ـواجـهة الـتحـديات وتضـافر اجلـهود 
الـــتي تـــهـــدد االســــتـــقـــرار واألمن في

نطقة.   ا
وتنـاولت الـقـمـة مـسـتـجـدات األوضاع
في سوريـا ولـيـبـيا والـيـمن حـيث أكد
الــقــادة الـــثالث تــكـــثــيف الــتـــنــســيق
ـقبـلـة في هذا تـبـادل خالل الفـتـرة ا ا
اإلطار لـلتـوصل إلى تـسويـة سـياسـية
شـامـلــة في إطـار احلـفــاظ عـلى وحـدة
واستـقالل الـدول الـعـربـيـة وسالمـتـها
عاناة ا يسهم في إنهاء ا اإلقليمية 
اإلنسانـية الهـائلـة التي مرت بـها هذه

اضية. الشعوب خالل السنوات ا
قمة بغداد

وفي 24 يونيوـ حزيران  2021 عقدت
الـــقـــمـــة الـــتي وصـــفـــهـــا مـــراقـــبـــون
بـ"اإلســتــثـــنــائــيــة" بـــحــضــور رئــيس
الوزراء الـعراقـي مصـطفـى الكـاظمي
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جلـان مـفـاوضــات قـويـة في مـواجـهـة
تـــركـــيـــا وإيـــران لـــتـــقـــد احلـــلـــول
الـــتــيــتــمس احلــاجـــة إلــيــهــا والــتي

يحتاجها شعب العراق بشدة. 
قـــال الـــبــنك الـــدولي في تـــقـــريــر إنه
بـحــلــول عـام 2050 قـد تــؤدي زيـادة
ــقـدار درجـة واحـدة درجـة احلـرارة 
مــئـويـة وانــخـفــاض هـطــول األمـطـار
بنسبة 10 إلى فقدان العراق بالكامل
تـاحة.  وهذا خلُمس ميـاهه العـذبة ا
يـعـني أن مـا يـقـرب من ثـلث األراضي
ــرويــة في الــعـراق لـن تـتــوفــر بــهـا ا

مياه.
جف نهـر سيـروان في الـغالب بـسبب
قـــيــام إيــران بـــبــنــاء ســـدود جــديــدة
ـــيــاه إلى وتـــدفق كـــمـــيــات أقـل من ا
العراق. إيران نفـسها تعاني من أزمة
مــيـاهــضــخـمــة بـســبب اجلــفـاف. في
مـحـافظـة خـوزسـتـان اإليرانـيـة الـعام
اضي  انـدلـعت احتـجـاجات دامـية ا
عـــنــدمــا نـــزل الــنـــاس إلى الــشــوارع

ياه. للتعبير عنغضبهم من نقص ا
ياه ولكن عندما يتعلق األمر بتدفق ا
إلى العـراق  فـإن تركـيا أكـثر قـساوة
من إيران.  ترفض تركـيا منح العراق
ياه.  استخدمت نصيبه العـادل من ا
تـركـيـا عـلى مـدى عـقـود نـهـري دجـلـة
ـزيـد من الـضغط مـارسـة ا والـفـرات 
على جيرانها.  وقد أقامت العديد من
السدود عـلى األنهـارالتي تـسببت في
ــيــاه إلى الــعـراق  انــقــطــاع تــدفق ا
وعامًـا بعـد عام كانـت آثار ذلك ضارة
بــالــعـراق.  لم يــتــســبب سـد إلــيــسـو
بالـقرب مـن احلدودالـتركـية الـعراقـية
في حـدوث فيـضانـات ألغـلبـيـة مديـنة
عـــمـــرهــا 12000 عـــام وتـــســـبب في
نـــزوح 60 ألف شـــــخص فــــحــــسب 
شعـر سكان ولكن عـند اكـتمـال السـد 

أخرى في طريقها.
كن القضاء على هذه العواصف ال 
ـكن جتنـبهـا. كما التـرابيـة  ولكن 

ذكـــرت في مــقـــالــتي الــســـابــقــة  
تـــقــد مـــشـــروع احلــزام األخـــضــر
منذ 10سنوات والـذي كان من شأنه
أن يــــــســـــاعــــــد فـي جتـــــنـب زيـــــادة
ـقدر اآلن الـعواصـف التـرابـيـة. من ا
أن الــعــراق يـــحــتــاج إلى زراعــة 14
مليار شجرةحتى يعود البلد للعيش

فيه مرة أخرى.
مــعــظم هــذه الــقــضــايــا هي نــتــائج
مـبــاشـرة لـســنـوات من سـوء اإلدارة
ـناخ إلى والفـسـاد. وقد أدى تـغـير ا

تفاقمها.
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جـفــاف بـحـيـرة حــمـرين في ديـالى 
وبحـيـرة ساوة في الـسـماوة  ونـهر
سـيــروان في حـلــبـجـة  وانــخـفـاض
ــيــاه فـي نــهــري دجــلــة مـــنــســوب ا
تـعـلـقة ـشـاكل ا ومـعـظم ا والـفرات 
ــمـكن ـيــاه في الـعــراق كـان من ا بــا
تـــفـــاديـــهــــا وال تـــزال هـــنـــاك طـــرق
ــنـاخ إلصالحــهــا.  يـعــتــبـر تــغــيـر ا
ــيـاه فــيــالــعـراق  عــامال في أزمــة ا
ولــكن تــركــيـا وإيــران هــمــا الــسـبب
الـرئيـسي. لم تـكن لـبـغـداد وال أربيل

(اعتاد الـكثـير في السـياسة واإلعالم
ـنـاخ هـو الـسـبب عـلى جـعل تــغـيـر ا
الوحيـد أو الرئيـسي ألحداث الطقس
الــــــقـــــــاســــــيــــــة األخــــــيــــــرة  مــــــثل
الــعــواصــفــالــتــرابــيــة والــبــحــيـرات
واألنـهـار اجلـافـة وجتـفـيف األراضي
ــنــاخ لـيس اخلــصــبــة. لـكـن تـغــيــر ا
سـوى  عـامال. الـفـسـاد وسوء اإلدارة
لم يضر فـقطبـاجملتمع الـعراقي ولكن
أيــضـا بــيــئـته. في مــعــظم الـظــواهـر
اجلويـة الـقاسـية الـتي شـهدنـاها في
ـاضي في الـعـراق  اجلـفاف الـعقـد ا
وجـــفــــافـــالــــبـــحــــيـــرات والــــتـــلـــوث
والـعـواصف الــتـرابـيـة ومـا إلى ذلك.
ــنـاخ عـامال فـقط ولـيس كـان تـغـيـر ا

السبب الوحيد.
كن تـقـدر وزارة البـيـئـة أن الـعـراق 
أن يـتـحـمل 272 عـاصـفــة رمـلـيـة في
الـســنـة  و300 بـحــلــول عـام 2050
بـــــســـــبب الـــــتـــــصــــحـــــر وارتـــــفــــاع
درجــاتــاحلـــرارة واجلــفــاف وتــراجع
هـــطــول األمـــطــار وإزالــة الـــغــابــات.
أسـفـرت اثـنــتـان من أحـدث عـواصف
تـرابــيــة عن دخـول أكــثـر من 10000
ستـشفى ووفاة شخص شخص إليـا
واحــد عـلى األقل. بــيـنــمـا أكــتب هـذا
قـال  هنـاك عاصـفة تـرابيـة قاسـية ا

ــكـان الــذي أعــيش فـيـه في دهـوك  ا
ــــلــــوكـــة تــــوجــــد مـــصــــافـي نــــفط 
لـلـقـطـاعـاخلـاص ومـصانـع لـلصـلب 
على الـرغم من سـنوات مـن الشـكاوى
من الــنــاس وعـــمــلـــيــات الــتـــفــتــيش
احلــكـومــيـة  إال أنــهــا ال تـزال تــنـتج
الــكــثـيــر مــنـالــتــلـوث.  هــنــاك أيـام ال
ــكـنك فــيــهـا اخلــروج ألن الـرائــحـة
كريهة وعندما تتنفس تشعر أن اجلو
سـرطـاني. وفـقًا لـلـدراسـات احملـلـية 
فـــإن الــتـــلــوث فــيـــالــواقع ســـرطــاني
وتسـبب في ارتـفـاع معـدالت اإلصـابة

ناطق اجملاورة. بالسرطان في ا
مـقارنـة بـاحملـافظـات األخـرى  دهوك
هي األكـثـر نــظـافـة وخـضـرة  لـكـنـهـا
أيضًا فـي طريقـها لفـقدان هـذا اللقب.
أربـيل أسـوأ بكـثـيـر. وأصـبحـتـبـغداد

تقريباغير صاحلة للعيش.
بــدأت مــعــظم مــشــاكـل الـبــيــئــيــة في
الــعـراق في الـتــسـعـيــنـيـات  عــنـدمـا
جــفـف صــدام حــســـ األهــوار الــتي
تـحـدة بـأنهـا كـارثة وصـفتـهـا األ ا
ا في بيئية ووصفـتها بعض الدول 
ــتـحــدة بـأنــهـا إبـادة ذلك الــواليـات ا

بيئية. 
في نـفس الــوقت غـزا صــدام الـكـويت
واسـتــمـر في قــمع األكـراد والـشــيـعـة
ــاأدى إلى عــقــوبــات قــاســيـة عــلى
ـدمر الـعراق وبـالـتـالي بـدأ الفـسـاد ا
وسوء إدارة لـلموارد الـطبـيعـية.حتى
يومـنـا هذا ولـسنـوات عـديدة قـادمة 
ال يــزالــيــتـعــ عــلــيـنــا الــتـعــامل مع
عــواقب الـقــرارات الــتي لم نــتـخــذهـا

بأنفسنا.
وفي النـهايـة  كـالعـادة  فإن الـشعب
مـهـد احلـضـارات هم الـذي سـيـواجه
الـعـواقب الـبـيـئـيـة الـقـاسـيـة الـتي لم

يشهدها التاريخ بعد.

ـزيـد الـغــابـات  ومن خالل إحلــاق ا
من الضـرر بالـتربة الـعراقـية  فـإننا
ناخ على نزيد من تعقيد آثار تغير ا

البالد.
تـدهـور األراضي مـرتــفع لـلـغـايـة في
العراق  خـاصة في اجلـنوب  حيث
يـاه العذبة استخـدم الناس مـعظم ا
فــي الــــــــــــــزراعــــــــــــــة.  أدى هــــــــــــــذا
ــســتــمـر وانــخــفـاض االســتــخــدامـا
هطول األمطار إلى جفاف العديد من
يـاه الـعذبـة لألنـهار  الـبحـيـرات وا
ــيــاه وفي أجــزاء كــثــيــرة  تــكــون ا
ـتـبـقـيـة مـلـوثـة جـدًا أومـاحلـة جدًا ا
ا أدى إلى الستخدامها في الري  
هـجــرة آالف الـعــائالت من مـنــازلـهم
دن.  .  عـاما بـعد عـام  يكافح إلى ا
ـزارعــون أكـثــر إلدارةحـقــولـهم  ال ا
تـوجـد مـيـاه.  تـؤثـر حـاالت اجلـفاف

على اجلميع.
عــلى الـرغـم من أن تــدهـور األراضي
ـكن أن يــحـدث في الــغـالب في ظل
ناخية  إال أن العوامل الطبيعية وا
األنشـطة البـشريـة كانت أيـضًاعامالً

رئيسياً.
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العـراق من بـ أكـثر  10دول تـلـوثاً
في العـالم.  مع كـون بغـداد من أكـثر
ـدن تــلـوثـا ولــيـست بـعـيــدة عـنـهـا ا

بكثير هي البصرة وأربيل.
الـــوقــود األحـــفـــوري  واســتـــخــدام
ـولـدات لـلكـهـربـاء بـسـبب االفـتـقار ا
إلى الــبـنـيـة الـتــحـتـيـة الـكــهـربـائـيـة
ــنــاســبــة  وصــنــاعــة األســمــنت  ا
ركبات هي بعض أسباب وانبعاثاتا
تـلوث الـهـواء السـيئ بـشكل مـتـزايد

في العراق.
الـنــفـايـات الــصـنـاعـيــة الـسـامـة هي
صراع يومي. على بعد 15 دقيقة من

البـصرة واألهـوار في جنـوب العراق
كن لتـركيا بنـاء سد أكثر بتأثيـره.  
إثـــــارة لـــــلـــــجــــــدل في وقـت قـــــريب.
بـاخـتـصـار  بـدأت تـركـيـا فـيـتـسلـيح

ياه ضد جيرانها. ا
في الـــبــصــرة  أغــنى مــحــافــظــة في
يـاه على مر العراق  تـفاقـمت أزمة ا
.  40 من مــيــاه شط الــعـرب الـسـنـ
مــــــصــــــدرهــــــا إيــــــران.  وبــــــســــــبب
بناءالسـدود من قبل ايران  انخفض
ـــيـــاه إلى الـــعــراق وازدادت تـــدفق ا
ـياه  والـتي في عام 2018 ملـوحة ا
ـيــاه لــدرجـة أنه في تــلـوثت جــودة ا
الـبــصـرة وحــدهـا   نـقـل أكـثـر من

ستشفى.  100000شخص إلى ا
كــان الـفــسـاد وســوء اإلدارة الــسـبب
ـناخ الـرئيـسي لـذلك. وساعـد تـغيـر ا

على تفاقمه.
األراضي اخلصبة وتدهور األراضي
إلى جانب الـنفط  تـعد الـزراعة أكـبر
مصـدر دخل لـلـعراق.  لـكن األسـاليب
التي تستخدمها احلكومات وتديرها
في الزراعة عـفا عليـها الزمـنوحتتاج

إلى إصالحات جادة.
تـســبب تـدهـور األراضـي في الـعـراق
في زيادة التصحر واجلفاف وتسبب
في هجرة الـعديد من الـعائالت وترك
أعمـالهم الـزراعيـة التي عـملـواعلـيها

ألجيال.
وبحـسب تـقـريـر فإن 250 كيـلـومـترا
مربعا من األراضي الصاحلة للزراعة
تضيع سنويا في العراق  و 39  من
مـسـاحـة الــبالد مـتـأثـرةبـالـتـصـحـر 
و54 منـها مـهددة.  كـان هذا الـتقـرير

منذ 10 سنوات.  
كن اآلن أصبح األمـر أكثـر تطـرفًا.  
لــلـــتـــربـــة أن حتــتـــوي عـــلى كـــمـــيــة
مــنــالـكــربــون أكـثــر بــثالث مـرات من
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فضائح تتـبعها روائح.. ونوائـح.. وصوائح ... فضائح تسـريب االسئلة الـوزارية للثالث
.. وصوائح سـاكـ ـتـوسط ... تبـعـتـها روائح كـريـهة نـتـننـة حـولهـا.. ونـوائح الـطلـبـة ا ا
ذويهم عـلى معـاناة أبنـائهم وبنـاتهم الـذين ال ذنب لهم سوى انـهم ينـتمون لـهذه الوزارة
البائسة التي نخرها الفساد ومافياته... وهذا البلد التائه الذي ال راعي له.. وال كبير.
ثـال هنـاك من إحدى مـعارفي (س) طـالبـة تمـتحن خـارجيا كـانت واحدة فعـلى سبـيل ا
ؤلـفة ورغم كونهـا قمة في احلرص واجلـد واالجتهاد كي من ضمن الضحـايا األلوف ا
توسط ثم تتـبعها بباقي شروع بـنيل شهادة الثـالث ا ؤجل وا حتقق حلمهـا الدراسي ا
راحل  ,لدرجة انها تـبقى ساهرة الليل بطـوله حتى الصباح للمـراجعة حرصا وخوفا ا
وقـلقـا. ولكن بـعد حـادثة تـسرّب االسـئلة شـعرت بـإحبـاط شديـد وغ ويـأس منـعها من
عهودة والرسمية نفت مواصلة الدراسـة واالجتهاد. وكعادة كل التصريحات الوزارية ا
ـغرضة) مؤكـدة بأنّ األمور على خـير ما يرام .. وزارة الـتربية بـشدة هذه (الـشائعات ا
واضـيع !!. دافنة وكل شيء تـمام ... والـدنيـا ربيع .. واجلـو بديع ... وقـفلّي عـلى كل ا
رأس احلـقيـقة في رمـال الـكذب واخلـداع رعبـاً كـأي نعـامة  ,حتـى ظهـر احد األسـاتذة
رمـوقـ ليـؤكد في مـقطـع فيـديو انـتشـر في مـواقع التـواصل االجتـماعي يـ ا االكـاد
بأنّ أسئلة اللـغة االنكليزية فعال مسربة وقد وصـلت له عبر احدى التطبيقات الساعة 3

ا  توزيعه بعد ساعات !!. فجرا عشية االمتحان (الثالثاء) وكانت مطابقة تماما 
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ـادة ورغم كل ذلك بـقت الـوزارة تـنـفي.. وتـنـفـي حـتى كـانت عـشـيـة االمـتـحـان الالحق 
الـرياضـيـات (اخلـميس) الـتي تـسـربت في مـواقع التـواصل االجـتـماعـي فجـرا أيـضا ,
ـوقف بدءا بـنـشر اعـالن بتـأجـيل االمتـحـان (ألسـباب فـنـية فـاضـطرت حـيـنـها لـتـدارك ا
طـارئة تـخص اعـمـال التـقو واالمـتـحانـات) !!!. وألن حـبل الكـذب قـصيـر والـشمس ال
تُحـجب بغربـال اضطرت  الـوزارة اخيـرا مكرهـة ال بطلـة لالعتـراف بالفـضيحـة اخملزية
لـتـعـلن رسـمـيـا تـسـرب األسـئـلـة في مـواقع الـتـواصـل االجـتمـاعـي مـؤجـلـة االمـتـحـانات
الالحـقة الى اشـعـار آخر  ,وانـهـا ستـشـكل جلنـة حتـقـيقـيـة بهـذا اخلـصوص حملـاسـبة
سـاك الذين قـصرين.... وسلـملي !!.انـنا هنـا نتسـاءل ما ذنب طـلبتـنا ا سـؤول وا ا
درسوا واجتهدوا وتهيأوا لالمتحان منذ ما يقارب  40يوما وفي لظى التفكير واخلوف
والـقـلق عـلى االمـتحـانـات ان يـغـ حـقهم هـكـذا بـكل بـسـاطة ?!!. مـا ذنـبـهم وقـد كـانوا
الي واالداري والرِشـا الذي بات مـستشرٍ في وزارة مـجرد فريـسة او ضحيـة للفـساد ا
التربـية وبقية الوزارات ومؤسسة البلد ال (الدولة)  ,ألن ال وجود لكيان دولة في العراق
بل هـو عبارة عن بـلد محـكوم من قبل مـجموعـة عصابـات ومافيات عـلى شكل احزاب ,
وهذه احلادثة وغيرها من التي حتدث يوميا بشكل اكبر واخطر تؤكد صدق كالمنا. ما
ذنبهم اذا كانـوا ضحية مسـؤول مرتشٍ وفاسد بـاع ضميره وذمـته وشرفه قبل ان يبيع
ترفـ من طبقة لصوص 5 تنفـذين احليتان ا ـسؤول وا األسئلة ألبنـاء السياسي وا
جنـوم ?!!. وبعـد كل مـا حـصل كيف سـيـبـقى لديـهم الـرغبـة واحلـافـز والدافع لـلـدراسة
والـنجـاح والـتـفـوق وهم يـرون بـأم اعـينـهم مـدى الـغـ واحلـيف الـذي اصابـهم وانَّ كل
ـسؤول ومـن لف لفهم جـهودهم سـتذهب ادراج الـرياح.. وفي ادراج أبنـاء السـاسة وا
ـسؤول عن هذه ... (وكَـبر طَمّـهم) !!. وعليه يجب إقـالة وزير الـتربية عـلى الفور وكل ا
ستقبل أبنائنا. سخرة وإحالـتهم للقضاء لنيل جزاءَهم العادل للتالعب  الفضيحة  –ا
وكـان االجدى واالجـدر بـالوزيـر ان يقـدم استـقالـته الـفوريـة طواعـية كـما يـحدث في كل
دول الـعـالم امـام هـكــذا كـوارث وفـضـائح. فـالــوزيـر الـذي ال يـؤتـمن عــلى ورقـة أسـئـلـة
امـتـحانـية كـيف لـنا ان نـأتـمنه عـلى مسـتـقبل أبـنـائنـا وبنـاتـنا ?!!. وكـيف نـطلب ونـطالب
أبـنـائــنـا الــطـلـبــة بـحــسن الـســلـوك واالدب والـتــربـيــة ورأس الـهـرم الــتـربــوي (الـقـدوة)
ومرؤوسيه (التـربويون) من مرتش وفـاسدين يخلون من كل ذلك ?!!.فـيا وزارة التربية
 –واسمك من صفتك  –و فيه تقد التربية على التعليم ألهميتها عليها  ,قبل ان
رتش تعلّمي ابنـاءنا الطلبة (الـتربية) وفّريهـا لرأس الهرم ومرؤوسيه من الـفاسدين وا

الذين سرقوا من ابناءنا احللم وحولوه لكابوس !!.
ي { كاتب واكاد
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عتـاد ان جتلس طالبـة جامعيـة على الرصيف حتت ظل شـجرة وقد افترشت ليس من ا
ـعـظم الـذي يــؤدي الى كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة.ان هـذا كـتـبــهـا.احتـدث عن طـريق بـاب ا
زدحم بسيارات حي اور واحلسينية,ومخـتلف وسائل النقل حتول فجأة الى الشـارع ا
مـكان السـتـراحـة تلك الـطـالـبة.كـان اجلـو حارا,وكـنت انـظـر اليـهـا من الـسـيـارة.لم يكن
ـكان لـو انه كان ـعـنى هذا الـتـصرف?وتـخيـلت شـكل ا يوجـد مـكان لـلـجلـوس.وفـكرت 
عنى جلسة الفتاة بهذا الشكل.لم استطع ان منظما ومزروعا,وهادئا.حاولت ان افـكر 

مكن القول انني رايت منظرا سرياليا نادر احلدوث. اكون فكرة لهذا السلوك.ومن ا
اظن ان عالمـات االنزعاج كـانت واضحـة على مالمـحها.فـفي زمن الفـوضى السيـاسية
تتـغـيـر اخلارطـة الـعصـبـية لالنـسـان.ومع الوقت,وكـثـرة اخلالفات,يفـقـد االنسـان قدرته
سؤولـ ان العقل الـبشري يـتاثر بكل عـلى الفهم,ويـصبح اكثر عـصبيـة.ال يفهم اكـثر ا
كن ان قـصص الـفـساد واالنـحـرافـات التي حتـصل.ويـحـاول االنسـان ان يـفـهم كـيف 
يـحدث ما يـسمـعه في كل يوم.العـقل البـشري يخـاف من احاديث الـفساد,ويرجتف من
فكرة الغـد.عقولنا ترجتف داخل جماجـمنا لذا يحس العراقي انه تائه,وغيـر مستقر مع
انه ال يــغــادر داره ابـــعــد من حــدود مــنــطــقــته الــســكـــنــيــة او مــحــلــته.خــوف عــقــلي ال
يـنطفيء.وهذا كـله تصنعه الـسياسة لـنا طوال الوقت.فـهل كانت تلك الفـتاة التي جلست

ا. تعاني من ارجتاف العقل,والرعب من يوم قادم اسوأ. ر
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الضمان اجلماعي  كما حققت حكومة
الــكــاظــمي زيـــادة في انــتــاج الــطــاقــة
الكهـربائيـة وارتفعت صـادرات العراق
الـنــفــطـيــة لــكن ظــلت هـذه احلــكــومـة
تــعـــاني من الـــصـــراعــات الـــداخــلـــيــة
احلــزبــيــة الــتي وضـــعت الــعــديــد من
العراقيل في طــــريق هذه احلكومة . 
ـسـتـقـبـلـيـة بـ الدول شـكل الـعالقـة ا

الثالث واخلليج العربي 
ــقــبـلــة سـتــشــهـد مــزيـدًا من الـفــتـرة ا
التـعاون االقـتصـادي خاصـة في إطار
التـقارب بـوجـهات الـنظـر فيـمـا يتـعلق
بالـربط الـكـهـربـائي بـ مـصر واألردن
لفات ذات األهمية والعراق وهو من ا
الكـبـرى وكذلك الـتـعاون فـيـما يـتـعلق
ركز إقليمي للطاقة لف حتول مصر 
ــصـرى فى األردن واسـتــقـبـال الــغـاز ا
وهـذا سـيـؤدي إلى مـزيـد من الـتـقـارب
ـــا كـــمــــا أن تـــوجـــهـــات مـــصـــر أيـــضً
سـتقـبلـية االقتـصاديـة تؤكـد النـظـرة ا
لصانـعي القـرار االقتصـادي في مصر

للتوجه نحو االقتصاديات الكبرى.
وعلى صعيد آخـر عمل رئيس الوزراء
الـعــراقي مــصــطــفى الــكــاظـمـي عـلى
تــرسـيـخ حـرص بــغــداد عــلى تــوطــيـد
ـشــتـرك الـعــمل الــعـربـي واإلقـلــيـمـي ا
ولـيـكون لـلـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية
الـدور االهم في مـسـاعـدة الـعراق عـلى
ـنـطـقة ضـمان اسـتـقـراره واسـتـقـرار ا
ورفــاه شــعــوبــهــا وبـــنــاء الــتــنــمــيــة
ـسـتـدامـة لـلـشـعـوب احملـبّـة لـلـسالم ا
واســــتـــمــــرار دعم الــــعــــراق جلــــهـــود
الـــتـــوصل الى تـــقـــارب ( ســـعـــودي –

ايراني ) وايراني امريكي .
وفي انهايـة فان امام صـانع القرار في
الــعـــراق فـــرصـــة الــلـــعب عـــلى عـــامل
االقـــتـــصـــاد وهـــو الالعب األكـــبـــر في
ـقبـلة نـطقـة العـربيـة خالل الفـترة ا ا
وهـو مـا يـتــرتب عـلـيه إنــشـاء الـسـوق
الشرق أوسطي والذي سيدار بواسطة
الـقــوى اإلقـلــيـمــيـة والــعـراق ومــصـر
واالردن احد اهم ماحور هذا السوق.

{رئــــيس مــــركـــز األمــــصــــار لـــلــــدراســـات
االستراتيجية 
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نـفسه امـام اخـتبـار صـعب امام
عـمـلـيـة جتــاوز مـحـنـة الـهـبـوط
ويـــعـــلم الـــطالب ان مــهـــمـــتــهم
ـقـبـلة لن تـكـون سـهلـة لـلـدفاع ا
على الـوصافة بـعد التـعثر امام
مـيـسان عـنـدما يـحـلون ضـيـوفا
عــلى نــوروز الـذي الزال يــحـقق
الــســبق مع ضــيــوفه في ســجل
ـرحلـة احلـالـية في نـظـيف في ا

ملعبه.

واالســتـمــرار في تــقــد نــفـسه
لالخـــيـــر فـــيــمـــا يـــريـــد الــنـــفط
االســتـمــرار في احــراج الــكــبـار
وبـــعـــدمـــا تــــنـــفس الـــصـــعـــداء
يسـتقـبل الكرخ الـديوانـية الذي
الزال يعاني مشكـلة البقاء التي
تواجه الـطرف االخـر ويسـتقبل
زاخو اخلميس الصناعة ويامل
في ايــقــاف مــســلــسل الــنـتــائج
الـفـقـيـرة فــيـمـا يـجـد الـصـنـاعـة

وســيــكـون نــفط الــبــصــرة امـام
فـرصــة مـثـالــيـة لـدعم الــتـرتـيب
ــتــواضع عــنــدمـــا يــســـتــقــبـل ا
الـقـاسم الـذي سـيـقـاتل من أجل

البقاء .
¡UFÐ—ô«  U¹—U³

ويــــامل جـــمــــهـــور اجلـــويـــة ان
يــتـــمـــكن فـــريـــقــهـم من ايـــقــاف
خطوط النـفط في لقاء االسبوع
رحـلة االولى والـثار خلـسـارة ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

نتخب الكويتي نتخب العراقي لكرة السلة اليوم اجلمعة فوزاً مهماً في ثاني لقاء له والذي جمعه مع ا حقق ا
باريات الرسمية التمهيدية لبطولة كأس آسيا 2025 ضمن ا

نتـخب العـراقي بفارق 6 نـقاط في الـفترة األولى (23) مـقابل (16) نقطـة وفي الفـترة الثـانيـة تقدم .وتقـدم ا
الكـويت على العراق بنتيجة (40) نـقطة مقابل (37) نقطة وفي الـفترة الثالـثة تقدم العـراق بنتيجة (67-53)
نتـخب العراقي لكرة الـسلة مباراته ـنتخب العـراقي الفترة الـرابعة بنـتيجة (80-91) نقطة.وخـسر ا ليحسم ا

نتخب الفلسطيني بنتيجة 91-81. االفتتاحية أمام ا
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أحـرز منـتخب الـعـراق للـسامـبو
واجلوجـيتـسو  ست مـيدالـيات
برونزية  4 ميداليات منها لفئة
ـتقـدمـ وميـداليـتـان برونـزية ا

لفئة الشباب.
نتـخب العراقي قد أحرز وكان ا
ميـدالية بـرونزيـة اخلميس لـفئة

الـنـاشــئـ ضـمن بـطــولـة آسـيـا
وأوقيـانيـا بالـسامـبو الـتي تقام

في لبنان.
وقــال رئــيس االحتـــاد الــعــراقي
مــــخــــلص حــــسـن في بــــيـــان إن
ــنــتــخب الــعــراقي لــلــســامــبـو ا
شـــــارك فـي بـــــطـــــولــــــة آســـــيـــــا
وأوقـــيــانـــيـــا في فـــعـــالــيـــتي الـ

ســبــورت ســامــبــو والـ ســامــبـو
كـومـبـات الـتي ينـظـمـهـا االحتاد
الـلــبـنـاني لــلـجـودو والــسـامـبـو
وفـروعه  4-1 حــزيــران اجلـاري
في مـلــعب مــجـمـع فـؤاد شــهـاب

الرياضي في جونية.
وأضاف أن البـطولة مـخصصة
جلـــمـــيـع الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة

ـتقـدم والـناشـئ والـشباب ا
وتـــقــــام ألول مــــرة في لــــبــــنـــان
ــشــاركـــة أكــثــر من 500 العب
والعـــــــــبـــــــــة من 21 دولــــــــــة هي
مــنـــتــخـــبـــات : لــبـــنــان األردن
إيــران الــعــراق كــازاخــســتـان
بــنــغالدش كــوريـا اجلــنــوبــيـة
قرغـيزستـان ماليـزيا منـغوليا
فـلسطـ باكـستـان الفـيلـيب
ســــــنـــــــغـــــــافـــــــورة ســـــــوريــــــا
تـركـمــانـسـتـان  طــاجـاكـسـتـان
اوزبـاكـستـان الـيـمن استـرالـيا

ونيوزيلندا.
ــــنــــتــــخب وتــــابع حــــسـن; أن ا
الـعـراقي أحــرز عـدة مـيــدالـيـات
عن طـريق الالعب حسـ احـمد
جــبــر وزن  88 فـئــة الــنــاشــئـ
ومحمد رمـضان وسام برونزي
وزن  58 كــغم في فــئـة الــشـبـاب
وفي وزن  98 كـــــــــــغـم وســــــــــام
بــــــرونــــــزي عن طــــــريق الـالعب

سجاد فالح في فئة الشباب.
ولـــفت إلى أن نــتـــائج فــعـــالــيــة
الــســامــبــو كـــومــبــات لــلــرجــال
فــــكـــانت: وزن 71 كــــغم صـــفـــاء
حـسـ وزن  79 كــغـم مــحـــمــد
جـــبــر وزن  88 كــغم مـــجـــتــبى
احمد وزن + 98 كغم عـلي عـبد

الوهاب.

واســـتــــقــــــــــطـــاب الــــــــــطـــاقـــات
الشبابية.

ــان أن ورأى نــائـب رئــيـس الــبـــر
اخلالفات داخل األنـدية الـرياضـية
انعكسـت سلباً علـى عموم مفاصل
الـريـاضــة والـتي شـهــدت تـراجـعـاً
ـاضـيـة مـلـحــوظـاً خالل الـفـتــرة ا
فــــضالً عن مــــســـتـــوى واجنـــازات

النادي.
وتــمــخض عن االجــتــمــاع أيــضــاً
بــحــسب الــبـيــان تــشــكـيل هــيــئـة
مـؤقـتـة من أعضـاء الـهـيئـة الـعـامة
ــدة أقـصـاهـا إلدارة أمــور الـنـادي 
ثالثة أشـهر ومن ثم حتديـد موعد
إلجراء انـتـخـابـات لـتـشـكـيل هـيـئة
إداريــة جــديــدة وســيــتم اعــتــمـاد
ـسـجـل اسـماء الـهـيـئـة الـعـامـة ا

ـؤسسـات الـرسـمـية وهم (264) بـا
عـضـواً فضال عن إلـغـاء استـثـمار
أرض الـــنـــــــــــادي فـي مـــنــــطــــقـــة

احلبيببة .
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نتخب النسوي للصاالت مع فريق استقالل وديا ôU ∫ مواجهة ا

اسـتـقـالة رئـيس الـهـيـئـة االداريـة لـنـادي القـوة اجلـويـة شـهـاب جـاهـد كـشفت
 فـرحت وحـزنت في هـذه ـسـتـور فـي بـيت الـصـقـور وهـزت اركـان من فـيه ا
دويـة قـائد الـقوة اجلـويـة الفـريق الركن شـهـاب جاهـد على راس االستـقالـة ا
الهـيئة االداريـة السبـيل الوحـيد في جناح نـادي القـوة اجلوية ومـسيرته  بال
جــاهـد فـان االمـور فـي هـذا الـبـيت ال تــبـشـر بــخـيـر وابـتــعـاد رئـيس الــهـيـئـة
االداري خـسـارة  مـا بـعـدهـا خـسـارة سـتـثـقل هـمـوم الـبـيت اجلـوي وآهـات
ـقبـل وسـتـظـهر ـوسـم ا اجلـمـاهـيـر سـتكـون كـبـيـرة في عـدم بـنـاء فـريـق جيـد 
ـشـاكل مـا ب اجلـمـاهيـر و اعـضـاء الهـيـئة االداريـة الـذين ال حـول لهم وال ا
قوة في تـوفير االموال واستقطاب الالعب عـلى مستوى عال و تمشية امور
ـلـيارات ـتلك ا النـادي  في ظل وجـود قائـد الـقوة اجلـويـة اصـبح النـادي 
ـتــألق. جـمــاهـيـر ــوسم الـذي ذهب لــلـشــرطـة ا رغم فـشل خــطف درع هـذا ا
 مـرة عـنـدمـا  افـتـتـاح مـلـعب الـزوراء ـوسم حـزنت مـرتـ الـصـقـور هـذا ا
الذي شـيدته شركة ايرانية فاشلة عشر سنوات في ما لم تتمكن االدارة من
تشيـيد ملعب يليق بجماهير الـصقور وتاريخ هذا النادي العريق مرة حصول
الشـرطة عـلى لقـب الدوري بـامتـياز واشـد ما اخـشـاه على بـيت الصـقور ان
الـي كما يتكـرر سيـناريـو الطـلبـة على الـصقـور ويصل الـى حالـة االنهيـار ا
ـاضـيـة  جـمـاهـيـر اجلـويـة لن تـتـرك الـنـادي حـصل لألنـيق خالل الـسـنـوات ا
ويــحــصل مــا حـــصل لــلــطالب. وتـــشــيــر اخــر االخــبـــار من الــبــيت اجلــوي
يـاه الى مجـاريهـا اصبـحت في خبـر كان واالزمـة بدأت تـشتعل الى العـودة ا
االن والضـحية جماهيـر الصقور فيمـا اعلن القائد شهاب
جــاهــد ان ال عـــودة عن قــرار االســتـــقــالــة و ادعــو
مـخـلـصـا الـهـيـئـة الـعـامـة الى تـسـمـيـة قـائـد الـقـوة
اجلـويــة شـهـاب جـاهــد لـكـونه الـرئــيس الـفـخـري
لـلــنــادي ومـنــحه الــصالحــيـات الــكــامـلــة وغــيـر
ذلك ان الـــفـــأس تــقـع بـــالــرأس ولـن تـــرحــمـــكم

جماهير الصقور.
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أكـد الــنـائب األول لـرئـيس مـجـلس
الـــنـــواب حــاكـم الــزامـــلي إنـــهــاء
خالفــات الــهــيـئــة اإلداريــة لــنـادي
الــقـوة اجلـويـة والـتـوصل التـفـاق
بـحـل اإلدارة احلـالــيــة وانـتــخـاب

قبل. هيئة جديدة مطلع تموز ا
ودعا الزاملي خالل اجـتماع عقده
مع الـهـيـئـة اإلداريــة لـنـادي الـقـوة
ان بحسب اجلوية في مبنى البر
بــيــان إلـى الــنــهـــوض بــالـــقــطــاع
الـــــريـــــاضي وعـــــدم االنـــــشـــــغــــال
بـاخلالفـات الـتي تـتـسـبب بـتراجع

اجنازات النادي.
وأضاف أن إدارة النـادي توصلت
إلى حـل جـــــذري أنـــــهـى جـــــمـــــيع
اخلالفـــات تــضـــمن حل الــهـــيــئــة
احلــالـيـة وانـتــخـاب إدارة جـديـدة
وذلك بعـد مخـاطبـة وزارة الشـباب

والرياضة رسمياً.
وأشــار الــزامــلي إلـى أن اجلـمــيع

ـتـنـفس يـعـلم بــأن الـريـاضـة هـي ا
الـوحــيـد لــلـعــديـد من الــشــــــــبـاب
وأغـلب أبــنــاء الـشــعب وهـنــا فـإن
الهدف الرئيسي للقائم على هذا
الـقــطـاع هــو بــنـبــذ اخلـــــــــالفـات
ـــــــضي مـهـمـا كـانت أسـبـابـهـا وا
باجتاه النهوض بالواقع الرياضي
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ــصـــلــحــته في مــهـــمــة تــظـــهــر 
لـــــتــــــعــــــزيـــــز دوره فـي ظـــــــــل
ر فــــــــــتـرة اال نـحـسـار الـتي 
فيها االخرالذي يبحث عن منفذ
للـخروج من مـنـــــــطـقة الـهبوط
فـي هــــــــــــذه الــــــــــــــــــــظـــــــــــروف
ني النفـــــــس الضـــــــاغطة و
الـــبـــقــاء مـــوسم ثـــالث فـي ايــام

صعبة.
35 —Ëb «  U¹—U³

ـسـابـقـات مـو وأصـدرت جلـنـة ا
أعــيـد مــبـاربــات الـدور 35الـذي
يــنـطــلق الــثالثــاء بــاقــامـة اربع
مــــبــــاريـــات عــــنـــدمــــا يــــضـــيف
الـكـهـربـاء الــثـامن الـذي يـعـيش
افضل فتـراته نفط مـيسان الذي
خرج بنـتيجـة طيبـة بتعادله مع
الــطالب وســـيــجــد نــفــسه امــام
اخـــتـــبـــار غـــيـــر ســـهل وتـــبـــدو
الــفـــرصــة مــو آتــيـــة الربــيل في
خـطف نـقاط مـبـاراته مع ضـيفه
ـركـز ـنـهك سـامـراء لــتـعـديل ا ا
الـــذي تـــراجع بـــســـبـب احـــبــاط
الــنـــتــائج االخــيــرة ويــســتــقــبل
ــيــنـــاء وعــيـــنه عــلى الـــنــجـف ا
الـــنــقـــاط الـــثالث فـــيــمـــا يـــريــد
الــــضـــيـــوف احــــراج اهل الـــدار
بـغض الـنـظر عن مـوقـفـهم الذي
اليـــحــســـدون عـــلــيه ويـــبــدو ان
ــــبـــاريــــات اخـــذ جـــدول اخــــر ا
يــضــرب االمــانــة بــالــعــمق و لم
ــنــحه فــرصــة الــعــودة فــبــعـد
خـسـارة الـزوراء سـيـحل ضـيـفـا
عـلى الشـرطـة في امتـحـان يثـير
قـلق احلـمــد ويـسـتــقـبل الـوسط
ـؤكــد يـبــــــــحث الــزوراء ومن ا
شـــهــد عن فــوائـــد الــلــقــاء امــام
مــــهــــمــــة مالحــــقــــة الــــوصــــيف
والـقـــــــــيـام بـانـتـزاع الـوصـافة
ـــــــــــــوقـع االفــــــــــــضـل الــــــــــــذي ا
يــتــطــــــــــــلـع إلــيه فــيــمــا يــامل
االخر تـفادي خيـبة الـنتــــــــائج
بعد التوازن بالفوز على االمانة
في مــهــمــة ســتــكــون مــخــتــلــفـة

ـطـالب بـالـدفـع بـاالمور جـثـيـر ا
لـــكـي يـــضـــمن االســـتـــمـــرار مع
قبـل فيـما عاد وسـم ا الفـريق ا
االخـر بـاخلـسـارة الـعـاشـرة 44
وتـــراجـع عـــاشـــرا وسـط تـــدني
دة نـتـائـجه ذهـابـا وايـابـا في ا
احلــالـيــةويـسـتــقـبـل الـصــنـاعـة
ـقـبـل ويـامل الـعـودة االربــعـاء ا
لــــســــكـــــة االنــــتــــصــــارات حتت

مطالبة جمهوره .
 WŽUMB « ‰œUFð

وتـــمـــكن الـــصـــنـــاعـــة اخلـــروج
ـنــطـقــة احلـمـراء الـســريع من ا
بــعـد الـسـقـوط فـيـهـا 24 سـاعـة
مسـتفـيدا من نقـطة الـتعادل مع
نــفط الــبــصــرة لــيــرفع رصــيـده
الى 35 رابع عـــشـــر الـــتــرتـــيب
حـيـنمـاتقـدم بـهدف بـرنـو ميـغو
د 5 قـــبـل ان يـــدرك الـــضـــيـــوف
الـــتــعــادل د30 مـن قــبل حـــيــدر
ــــــركــــــز احلــــــادي ســــــالـم فـي ا
عــشــر 38وكـــان عــلى اصــحــاب
االرض مـــــواصـــــلـــــة الـــــتـــــقــــدم
واحلفاظ على الهـدف باالعتماد
علـى الفـرقة الـتي الزالت بعـيدة
عن مـبــاريـات الــفـريق والــدفـاع
عن مــوقع الـــبــقــاء مــوسم اخــر
الذي يـواجه تهديـد البـقاء التي
تــتــطـــلب الــلـــعب بــشـــكل جــيــد
وايقـاف حالةالـتراجع السـريعة
للفريق الذي أخذ يظهر مختلفا
عن بـــدايــة الـــدوري وســيـــكــون
امـــام اخــتـــبــار صـــعب عـــنــدمــا
و اجهة زاخو اخلميس يخرج 
فيـما واصل نـفط الـبصـرة يقدم
عـروضه ويحـسن مـكانـه بعـدما
جنح في تفادي نتائج مبارياته
االخـيـرة عـندمـاتـمـكن من الـفوز
عــــلى اجلــــويــــة قــــبـل الــــعـــودة
بـالـنتـيـجة مع الـصـناعـة ويـريد
الــوصــول الى مـوقـع افـضل في
جــدول الــتــرتـــيب والــتــقــدم من
خالل مـا تـبـقى له مـن مـبـاريات
عندما يستـقبل القاسم االربعاء
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اسـتــعــاد اجلـويــة تــوازنه عـقب
ة بهـدف من نفط البصرة الهز
اضي بالفوز على زاخو الدور ا
بهدف حـمادي احمد د 58 امس
للدوري االول ضمن اجلولة 34 
ـــمـــتـــاز لـــيـــرفع رصـــيـــده الى ا
ركز الثالث مؤقتا على 64في ا
بــعـــد نــقـــطــتـــ من الـــوصــيف
الـطـلـبـة ويـرى االنـصـار مـهم ان
يـــاتي الـــفـــوز وقـــيـــام االعـــبـــ
رة والتقدم بحسم االمور هذه ا
بالنتيجة ليزيد من ضغطه على
الغر ومنافسته والوسط على
ــركــز الـثــاني ويــجــد اجلــويـة ا
ـتقدمة ودعم بالفـوز باخلطوة ا
جـــهــود االعـــبـــ واالســتـــعــداد
لــلــمــهــمــة احلــذرة الــقـادمــة في
مــواجــهــة الـنــفـط االربـعــاء رغم
ارتــفــاع مــعــنــويــات الــتــشــكــيل
بـخـطف نقـاط زاخـو الـتي كادت
ان تـــضـــيع مـــنه بــعـــدمـــا شــكل
الـضـيف ورغم الـنـقص الـعـددي
بـعـد طـرد بـرونو نـهـايـة الـشوط
االول خـــــــــطــــــــــرا وحتـــــــــكـم في
مــجـريــات الـلـعـب خالل الـشـوط
الـــثـــاني وواصل ضـــغـــطه لـــكن
دون جــــــدوى النـه لم يــــــحــــــسن
التدبير لـتدارك التعادل االفضل
من اخلــــســـــارة ولم يــــســـــتــــغل
تـــراجع اجلــــويـــة لـــلــــدفـــاع عن
الـــهـــدف والـــذي الزال لم يـــؤمن
مـبــاريـاته الـتي نــزف بـسـبــبـهـا
الــكـثــيــر من الــنــقـاط وفــشل في
ــبــاريــات في اهم الــعــديــد من ا
ـلم اوقــات الـدوري لــكـنه عــاد و
جـراحـة وحــقق الـنـتــيـجـة الـتي
سـر بـهـاجـمــهـوره الـذي انـتـظـر
احلـــسم عـــلى احـــر مـن اجلـــمــر
ـنـافس حـصـارا بــعـدمـا فـرض ا
في اخر الـوقت لكن بال خـطورة
امــام رغــبــة اجلــويــة في انــقــاذ
ــوسم في حتــقــيق الــوصــافــة ا
ـدرب اخلـامس قـحـطـان بـوقت ا
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ـنتـخب الوطـنيّ الـنِسويّ حققَ ا
لــكـرةِ الــصــاالت فـوزاً ثــانــيـاً في
ُــقـام في مُــعـســكَــره الـتــدريــبيّ ا
الــعـــاصــمــةِ اإليـــرانــيـــة طــهــران
اسـتـعداداً لـنـهـائيـاتِ كـأس غرب
ـبـاراة آســيـا وجــاءَ الـفــوز في ا
الــتي اقـــيــمـت الــيـــوم اجلــمـــعــة
بــــنـــتــــيـــجـــة (2-8)  عــــلى فـــريقِ
استقالل سار أحد أنديةِ الدرجة

األولى في الدوري اإليراني.
ــــبـــــاراة لم يُــــوفق في بــــدايــــةِ ا
مـنـتخـبـنا في تَـطـبيقِ الـواجـباتِ
وسيـطرَ الـفريق اإليـراني ليـتقدمَ
بـهـدفـ من دون ردٍ بـعـد أخـطـاءٍ
دفـاعـيّـةٍ واضحـة وبـعـد الـدقائق
الـعــشـر األولـى دخـلت العــبـاتــنـا
ـباراة وفـرضن إيقـاعهن أجواءَ ا
ــــلــــعب وضــــغـــطن عــــلى أرضِ ا
ـــنــافس كـــثــيـــراً عــلى الـــفــريقِ ا
لـتـنـجح الالعبـة لـنـيـا صديق في

إدراكِ الـــتــــعـــادل بـــعــــد هـــدفـــ
ســــريــــعــــ بــــــــعــــدهــــا واصلَ
مـنـتــخـبـنـا سـيــطـرتهُ الـواضـحـة
ــرمى واســتــمــرَ ضـــغــطه عــلى ا
اإليــــرانـي لــــيـــــســــفـــــر األداء عن
تسـجيل (6) أهدافٍ هـدفـان لكل
من شــوخـان نـور الـدين وغـفـران
صــديـق فــيـــمـــا ســجـــلت هـــدفــاً
واحــــداً شـــيالن عـــبــــد الـــرحـــمن
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وعـــبـــرت مـــدربـــةُ مـــنـــتـــخـــبـــنــا
اإليـــرانــيـــة شــاهــنـــاز يــاري عن
ارتياحها الكبـيرِ للمُستوى الذي
قــــــدّم من قــــــبـل الالعــــــبــــــاتِ في
ــســتــوى ــبــاراة وأكـــدت: إن ا ا
الـعـام يـبـشرُ بـخـيـرٍ ويـبـعثُ على
االطــــمـــئــــنـــانِ مــــشــــيـــرةً إلى إن
الالعــبــات طــبــقن بــشــكلٍ نــاجحٍ
مــفــرداتَ الــوحـدات الــتــدريــبــيّـة
مــعـــربــةً عن أمـــلــهـــا بــتـــصــاعــدِ

ـــســتـــوى من مـــبـــاراةٍ ألخــرى ا
: إن الــفــريق ســيـذهبُ مــوضـحــةً
لــلـــبــطــولــةِ بــجـــاهــزيــةٍ عــالــيــةٍ

نافساتَ بقوة. وسيدخلُ ا
ومن جــهـته أشـادَ رئــيس الـوفـد
عُــضـــو االحتــاد الــعـــراقيّ لــكــرةِ
ُــشـــرف عــلى الـــلــجـــنــةِ الــقـــدم ا
الـنـسـويّـة فــراس بـحـر الـعـلـوم
ـســتـوى الــفـنـيّ الـذي قــدّمـتهُ بــا

باراة. الالعبات في ا
مــعـــبـــراً عن ارتــيـــاحه لـــتـــفــاعل
الالعـبـاتِ مع األفـكـارِ الـتـدريـبـيّة
للـمدربة وتطـبيقـها بنـجاحٍ أثناء

باراة. ا
 ووجهَ بــحــر الــعــلــوم بــضـرورةِ
تـــوفــــيـــر كل مـــا يــــلـــزم الـــطـــاقم
الــتــدريـــبيّ والالعـــبــات من أجل
الـــنــجــاح في مــهـــمــتــهم وبــنــاء
مــــنـــتــــخبٍ نــــســـوي قــــادرٍ عـــلى
تــســجـــيلِ نــتــائج ايــجــابــيّــة في

البطوالتِ اخلارجيّة.

ـــا هــو يـــنــبـع من عــدم الـــوفــاء إ
ـــثل هــــذه الـــقــــامـــات واإلخـالص 
الـوطـنـية الـتي سـتـبـقى خـالدة في
ذاكــرة اإلبــداع والــتــألق والــتــراث
الـريــاضي لـتـضـحـيـاته واجنـازاته
لــهــذا الـــبــلــد الــعـــريق حــضــارتــا

وشعبا.
ــدربــ وتــابع أن رحـــيل شــيـخ ا
ـبـدعـ عـمـوبــابـا والـريـاضــيـ ا

شكل خسارة كبيرة للوطن.
واوضح انـــنـــا نـــشـــعـــر بـــاحلـــزن
واالسى وخــيــبـة األمـل لـتــقــصــيـر
ــعـــنـــيــة احلـــكــومـــة واجلـــهـــات ا
ــا آلت إلـيه ــدنـيــة  ــنـظــمـات ا وا
األمـور من عـدم الـوفـاء واإلنـصاف
واإلهـمال لـهذه الـقـامات الـشامـخة
وعـدم استـذكار تـاريخه واسـتلـهام
الــعـبـر والـدروس الـذي كـان نـقـطـة
انــطالق لـــلــنــهـــوض بــالـــريــاضــة

العراقية.
ودعـا جــلـيـل لـتــأسـيس رابــطـة او
جــــمــــعــــيـــــة او نــــقــــابــــة تــــعــــنى
بالرياضي الرواد والراحل بعد
أن تــــــشـــــكل االحتــــــادات مـــــركـــــز
مــعــلـومــات ارشــيـفــيــة لـلــتــعـريف
بـأبطـالهـا وخبـرائهـا الفـني وان
يخـصص يوم خالل الـسنـة يسمى

يوم رمز اإلبداع الرياضي.
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ابـــدت ادارة مـــدرســـة عــمـــو بـــابــا
اسـتــيـائـهــا بـسـبب اإلهــمـال الـذي

طال ذكرى رحيله الـ13.
ـدرب الـعـراقي عـمـو بـابا وتـوفي ا
في 27 أيـــار عـــام 2009 عن عـــمـــر

ناهز الـ 74عاما.
وقـال قـحـطـان جلـيل مـديـر مـدرسة
عــمـو بــابــا الـكــرويــة في تــصـريح
صـحفي تـعودنـا أن نـلتـقي كل عام
ونـسـتـذكر الـرمـز الراحـل عمـوبـابا
رمـــز اإلنـــســــانـــيــــة والـــوطــــنـــيـــة
والرياضية من خالل لقاء جمع من
ـــثــقــفــ الــريــاضـــيــ الــرواد وا
ـي واالعالميـ ومحبي واالكاد
الـراحل في السـابع والـعـشرين من

اضي. أيار ا
وأضــاف لـقــد اســتــغـربــنــا كـادارة
ومـــدربـــ ووسـط ريـــاض اصـــيل
اإلهــمـال الـذي طــال هـذه الـرمـوز 
مـبــيـنـا لـقــد امـتـزجـت واعـتـصـرت
رارة واأللم وسط صمت قلوبنـا با
مــطــبق ونــســيــان مــفـجـع لـتــاريخ
ـبـدعـ الـراحـلـ من واجنـازات ا
ـــؤســـســات قـــبـل كل اجلـــهـــات وا

عنية باألمر. احلكومية ا
ومضى قـائالً ان إهمـال وتسويف
لـتقيات الـسنوية إقامة مـثل هذه ا
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بـعـد ان اطـلع برنـامج (كالم الـنـاس) الذي
تـقـدمه قـنـاة (الـشـرقيـة) في حـلـقـة سـابـقة
عــلى شـكـاوى ومـعــانـاة سـكـنــة مـحـافـظـة
واسـط  جتـول في حــلـقــة جـديــدة و عـلى
مــــدى ثالثــــة أيــــام في بــــعض أقــــضــــيـــة
ونـواحي احملـافـظـة .. وكـذلك فـي مـركـزها
ها من آثار وتراث . للتعرف على أهم معا
 وأوضـح مقدم البرنـامج علي اخلالدي ان
( أول مـعـلم تراثي زاره الـبرنـامج في هذه
احلـلقـة هو سـدة الكـوت الشـهيـرة) والتي
قـال عنـها الـناشط سـرمد أن (سـدة الكوت
شـيــدت بـعـمل مـتـواصل أسـتـغـرق خـمس
سـنـوات .. وأفـتـتـحت عام  ?1939وحـسب
ـــهــنــدســـ الــذين ـــصــادر الــعـــمــال وا ا
شـاركــوا بـنـاء الـسـدة هـنـود وسـودانـيـ

فــضال عــلـى الـعــراقــيــ  وهي تــضم 56
ـــاء اجلــاري مـن خاللـــهــا) ـــر ا بـــوابـــة 
ـياه في نـهر دجلة .مـوضحاً :( مـناسيب ا
اخلــالــد كــانت مــرتــفــعــة جــداً  حــتى في
ـاء ـاضــيــة صــعـد مــنــســوب ا الــعــقــود ا
ــا جـعل وزارة حلــافـات أعــلى الــسـدة  
ـائـيـة الى وضـع أكـيـاس تـرابـية ـوارد ا ا
اء القادم نع تـدفق ا عـلى حافات الـسد  
من اجلـهة الشمالية للشارع الرئيس للسد
 لـــكن اآلن مع اآلسف تـــدنى مــنــســوب
ـاء في نهر دجـلة واحلفارات جادة ا
بـكري الـنهـر من كثـرة التـرسبات

الطينية) .
وقــال  اخلـالـدي ( تــوجـهـنـا في
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الــيـوم الـثـانـي لـقـضـاء الــنـعـمــانـيـة الـتي
ـديـنة زراعـية تـسـمى احلسـيـنيـة .. هذه ا
ونــفـطـيـة في آن واحـد  تـكــثـر فـيـهـا آبـار
ــنــقــبــة ووهي مــديــنــة تــراثــيــة الــنــفـط ا
تـأريخية .. قصدناهـا لزيارة مرقد الشاعر
ـتــنـبي في الــكـبــيـر الـراحـل أبـا الـطــيب ا
ـتواضع  والذي لم تـمتد له يد ضـريحة ا
األعـمـار مـنـذ فـتـرة طـويـلـة  وعـنه حـدثـنا
أحـد الـباحـثـ (عمـر هـذا الصـرح حوالي
تنبي من أهالي قضاء  1100سنة .. وا
الــكـوفـة فـي مـحـافــظـة الـنــجف ولـيس من
أسـتـقـر في مـصــر سـنـ طـويـلـة الــكـوت 
بـعدها كانت له زيارة لـلعراق ومر من هذا
ــكــان الــذي كــان يــســمى ســابــقــاً بــديـر ا
الـعاقول  وفيـما بعد سمي بـالصاحلية ..
ـكان هذا ضمن مدينة الـنعمانية شمال وا
ــــؤرخـــ أن غــــرب الــــكـــوت  وحــــسب ا
ـكان ـتـنـبي قـتل فـي هـذا ا الـشـاعـر  أبـا ا
سافة ـشيد فيه ضريحـة) .موضحاً : و ا
قريبة عن هذا القبر .. هناك قصر النعمان
ـتنبي في ـنذر  و بنـاء الضريح ا أبن ا
ــاضي ويــحــتــاج ســبــعــيــنــيــات الــقــرن ا

للتأهيل والترميم .
× من جــانـبـة أكـد لـنـا الـبـاحث الـواسـطي
عـــصــام الــقـــريــشي ان( مـــوقع أو ضــريح
ــتــنـــبي  أصــبح مــزاراً ألهــالي الــكــوت ا
ولــلـــبــاحــثــ وكـــذلك لــلــســـيــاح الــعــرب
واألجـانب ) وبـ الـقـريـشي : (فـي الـكوت
نـقب منها أكـثر من  1300مـوقع آثار .. وا
من قـبل وزارة الـثقـافـة والسـياحـة واآلثار
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الـكبيرة  لكن لألسف الشديد هناك إهمال
حـكـومي سبب جـفـاف البـحيـرة  الـتجـأنا
ج في الـنعـمانيـة .. وبنـينا الى أهـوار الد
بــيـوت صــغــيـرة من الــقـصـب عـلى حــافـة
الـهور ونبقى هـنا فيهـا حوالي شهر كامل

نسترزق بصيد األسماك) .
أمــا الـصـيــاد أبـا يـحـيـى فـقـال ( حــيـاتـنـا
صـعـبة هـنا وخـصـوصاً عـند الـلـيل تظـهر
الـعقارب واألفاعي وبعض األحيان نقتلها
عـــنــد رؤيــتـــهــا  ونـــحن مــجـــبــرين ألجل
الـعـيش وأنا مـن احللـة نـنام عـنـد السـاعة
الـثامنة أو العاشـرة ليالً وننهض للصالة
فــجـراً ونــتـنــاول وجـبــة اإلفـطــار ونـخـرج

للعمل للصيد بالهور) .
وبـــ اخلــالــدي ( فـي الــيــوم الـــثــالث من
رحـلتنا اإلسـتقصائـية توجهـنا الى ناحية
دينـة أثرية بـوجود تلـتها جـصان.. هـذه ا
الـشهيرة سـابقاً التي تسـمى ( تلة جصان
) الــعــوائل كــانت تــســكــنـهــا مــنــذ مــئـات
الـسن  لـكن بعد عام  2003 سـكان الـتلة
ـــركــز الــنـــاحــيـــة بــســـبب نــقص نـــزلــوا 
ــاء والــكــهـــربــاء وغــيــرهــا . اخلــدمـــات ا
صـعــدنـا الـتـلـة وجـدنــاهـا مـديـنـة أشـبـاح
جـميع بيوتـها من الط ومـهدمة  وهناك
الـتقـينا  الـشيخ أبـا حسن وهـو من سكان
الـتـلـة الـبـاقـ فـيـهـا حلـد اآلن يـعـيش مع
أوالده وأحـفاده .. والـشيخ هذا كـان يعمل

قبل عشرات السنوات بائع خيول) .
ركـز الناحـية وجـلسـنا في أحدى ونـزلنـا 
مـقاهيها الشعبية .. وتناوب باحلديث لنا

.( فـــــــــــــــــــقـط  33 مــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاً
وأشــار اخلــالــدي ( بــعـد أن ودعــنــا مــقـام
ـتنـبي أجتهـنا غربـاً نحـو الهـور اجلميل ا
ـؤدي له ج) الــذي وجـدنــا الـشــارع ا (الــد
غـيــر مـعـبـد تـرابي  وعــنـد الـشـتـاء يـكـون
ـطـر .. ـرور مـن خاللـة في أيــام ا صــعب ا
وعـند تقـربنا حلـافات الهـور وجدنا بعض
غـادرة الهور  الـصيـادين الذين يـهمـون 
كــونـهـم بـاعــوا مـحــصـولــهم من األســمـاك

.( صباحاً .. ونحن وصلنا ظهراً
وقـال الصـياد أبـا علي (الـهور فـية أسـماك
الــبــنـي الــشــهــيــرة والــشــبــوط والــشــانك
ـــوارد واحلـــمـــري  نــــتـــمـــنى من وزارة ا
ـائــيـة مـتـابـعـة حـال الـهـور  كـون أرزاق ا
مـئات العوائل مـن هذا الهور .. وإذا جفت

مياهه احلياة كلها هنا تموت) .
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واشــار أحـد الــشـيــوخ من ســكـان األهـوار
الى مـعانـاة الصـيادين والـباعـة وأصحاب
الـسـيـارات من وعـورة الـطـريق الـرابط من
الـهور حـتى قـضاء الـنعـمانـية . الفـتاً  الى
أن (مـساحة الهور تقدر بـ  120الف دو 
والـهور يشـرف عليه مسـتثمـر ونتمنى من
سـتثمر  هـئية األسـتثمـار أن تنهى عـقد ا
كــون الـصــيــادين أيـضــاً يـطــالـبــون عـودة
ـسـتـثـمـر ـائـيـة  كـون ا الـهـور لــلـمـوارد ا

يستقطع مبالغ كبيرة من الصيادين ).
وقـال الصـياد أبا غـا (أنا ومجـموعة من
الـصــيـادين جـئـنـا الى الـهـور من كـربالء..
ــتـهـن الـصــيـد في بــحـيــرة الـرزازة كــنـا 

رجـالن األول عــــدنـــان أبــــو قــــاسـم قـــال :
عادات وطبائع سكان الناحية حلوه وغير
مــوجــودة في أمــاكن أخــرى  حــيث القـدر
الــله إذا عــائـلــة أصـابــهـا قــدر  .. صـاحب
ـصاب اليـفكـر بوجـبات الـغداء والـعشاء ا
لـلـمـعـزين  الكل تـسـاهم بـتـهـيئـة الـطـعام

اء والقهوة والشاي. وا
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ــتــحــدث الــثــاني ابــا يـوسـف قـال : أمــا ا
ـــة وهي أقــدم من (جـــصــان مـــديــنـــة قــد
الــكـوت وبــدرة وزربـاطــيـة احلــدوديـتـ 
ـتهـنـون الـزراعـة وتـربـية نـاسـهـا كـانـوا 
ـواشي والصيد والبـيع والشراء) مؤكداً ا
( بـقي فـي الـنـاحيـة أكـثـر من  65بـيـتـا من
الــسـكـان األصــلـيــ  والـبـاقــ هـاجـروا
لـلمدينـة بسبب النقص بـاخلدمات والبنى

التحتية والبطالة للشباب) .
بـعـدهـا زار البـر نـامج مـدينـة زربـاطـية ثم
قــضــاء بــدرة  ورافـقــنــا بــجـولــتــنــا هـذه
الناشط مصطفى الذي قال ( نحن اآلن في
مـوقـع خـطـيـر جـداً .. تـكـثـر فـيه مـخـلـفـات
احلــرب الـعـراقــيـة اإليـرانـيــة وهي حـقـول
ــنــفـجــرة  وهي واضــحـة األلــغــام غـيــر ا
لـلـعيـان رغم قدمـها لـكنـهـا فعـالة وتـنفـجر
عـند وضع قدم الرجل عليها أو حتريكها 
ـئـات من هـنــا وقع ضـحـيـة هـذه األلـغـام ا
الـسـكان والـرعـاة وبعض من رجـال حرس
ـاسكـ القـاطع هذا). مـؤكداً ان احلـدود ا
(إزالـة حقول األلغام صـعب ومكلف بنفس
ـتــدة من احلـدود الــوقت كــون احلـقــول 

الـعـراقـيـة اإليـرانيـة شـمـاالً وحـتى جـنوب
شـرق الـبـصـرة  وهـذا يحـتـاج إمـكـانـيات

كبيرة ولسن طويلة).
وبـــعــد عــودتـــنــا من احلـــدود الــعـــراقــيــة
اإليــرانـيـة  ذهـبــنـا لـزيـارة عــيـادة طـبـيب
أطـفـال يحـارب اجلشع ويـعالج بـانسـايته
ـرضى .. انه الطـبيب الـفـقراء وأطـفالـهم ا
مـثـيل منـصور .الـذي قـال (أنا أبن الـعراق
عــاصــرت احلــصــار والــنــقص فـي الـدواء
والــغــذاء  واآلن األمــور تــغـيــرت لــكن مع
أشـــد األسف هـــنـــاك جـــشع عـــنـــد بـــعض
واطن فقير األخـوة األطباء والصيـادلة وا
ومــريض  لــذلك أنــا في الـكــوت قـررت أن
ريض فقط 5 تـكون كشفية فحص الطفل ا
آالف واحلــمـد لـلـه وعـمـلت عــلـيه من وقت
بـعـيـد)  وأشار ( بـعض الـعـوائل يجـلـبون
ـلكون أطـفالـهم لي للـمستـشفى كـونهم ال
ـال  أنـا ارحب بـهم وكأنـهم في عـيادتي ا

اخلاصة ).
وفي خـتـام جـولـتنـا في كـورنـيش الـكوت
اجلـميل التقينا بالعب األلعاب البهلوانية
الشاب فضل الذي يتعامل مع مواد خطرة
ـــفــضـــلــة الـــلــعب ـــارس هــوايـــته ا كي 

بالبنزين والنار . 
كـــادر بــرنـــامج كالم الــنـــاس ضم:اإلعــداد
مـخـرج ومـديـر والـتــقـد : عـلي اخلـالـدي
التصوير : أسامة تـصوير : عمر اجلابري
ـتـابـعة ا ـفـرجي : Droneعـلي الـطـرفي  ا
ونـتاج : ا الـصـحفـية : سـعـدون اجلابـري

عمر مظفر  و  أدريس الكعبي.

n$ dJ Ž bLŠ«

اجليـولوجي العـراقي ضيفه امـس السبت مـنتدى الـصيد
ناخي الـثقـافي في محـاضرة بعـنوان(تـداعيـات التغـييـر ا
تـنـبي بـنادي سالح مـدمـر للـبـشـرية ) اقـيـمت في قـاعـة ا

الصيد.
qOŽULÝ« bL×

الـصـحـفي الـعـراقي تـلـقى تـهاني
زمـالئه بـــــوالدة حـــــفــــيـــــده (ابــــو
احلـسن) من ابنه االصـغر احـمد
مـتـمـنـ لـلـصـغـيـر وزوجـته مـنـار

حياة هانئة سعيدة.
 wLýUN « Ê«błË

لـكية للـفنون اجلـميلة االميرة االردنـية رئيسـة اجلمعـية ا
رعت افـتتـاح النـسـخة الـثانـية من مـعـرض التـجمع الـفني
اضي  في قرية الصويفية بعمان. (دار آرت) االربعاء ا

 .d  w

التـشـكيـلـية الـعـراقيـة شـاركت في مـلتـقى ازمـير الـثـقافي
الـذي اقـيم بـالـتعـاون مع نـقـابـة الـفنـانـ في الـسـليـمـانـية

دة اربعة ايام. واختتم امس السبت بعد تواصله 
 mzUB « Ê«błË

الـناقـدة الـعـراقـيـة ضـيـفـهـا امس الـسـبت  االحتـاد الـعام
لألدباء والكتّاب في العراق مع الناقد صبري حمادي في
حــيـث حتـدثـت الــصـائـغ عن (الــكــتــابـة جــلــســة نــقــديـة  
ــــهـــجـــر) وحتـــدث حـــمـــادي عـن (الـــســـحـــر وجـــذوره وا

االنثروبولوجية).
ÍËbÐ œuL×

الـبــاحث الـسـوري صـدر له عن الـهـيـئـة الـعـامـة الـسـوريـة
يقع في 559 للـكتاب كـتاب (نـظريـات في قفص االتـهام) 

صفحة من القطع الكبير ويضم ستة فصول.
Íb¹e « vÝu  qOLł

لتقى الثقافي عميد كـلية النخبة اجلامعة ضـيفه اجلمعة ا
ـركـز الثـقـافي الـبغـدادي لـتـوقيع كـتـابه (احلـلم..ولد في ا

ي كر صبح. هناك) بجلسة ادارها االكاد
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ـشـاريع في  االقــدام عـلى الـدخــول فى الـعـديــد من ا
اآلونة األخيرة قد يضرك.

qL(«

 اسـمع نصـائح الـطـبـيب وال تتـهـاون ابـدا لـتصل إلى
نشودة . غايتك ا

Ê«eO*«

الـتركـيز عـلى الـعمل ضـروري فى األيام الـقادمـة قبل
فوات األوان .

—u¦ «

أمـامك فرص كـثـيـرة لتـعـويض ما فـاتك من أعـمال أو
حياة عاطفية .

»dIF «

احلب الـقــد أصـبح ذكـرى وخـبــر كـان.يـوم الـسـعـد
االربعاء.

¡«“u'«

دائما بـعد ألفـترات الصعـبة يأتى األمل مـن بعيد.رقم
احلظ 9.

”uI «

عليك أن تـعرف األخطاء التى سقطت فيها سابقا.يوم
السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

تـمـيل إلى الـعـصــبـيـة أكـثـر من الــهـدوء خالل ألـفـتـرة
قبلة .رقم احلظ. 2. ا

Íb'«

الـفشل ال يـعـنى أن احلب أصبح مـسـتحـيل .قد تـنعم
بقصة حب موفقة.

bÝô«

تـوترك يـؤثـر كـثيـرا عـلى إجنـازك فى الـعمـل وعالقتك
باحمليط بك.

u b «

حأول وضع خطـة الستعـادة حالتك الـصحيـة بأسرع
وقت حتى تتعافى.

¡«—cF «

ـسـتـطاع فـلـكل مـشـكـلة حـاول أن تـكـون هادئًـا قـدر ا
حل .رقم احلظ 7.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
طلوب اعادة ناسب ا ا
ترتـيبـها بـشكل صـحيح
واكـتـشـاف كلـمـة اغـفلت
عمدا: (اسم علم مؤنث):
دومـيـنو  –غرام  –داس
 –ديـر الـزور  –كـفـيل –

ر  –كـهل  –نـو  –جـد
 –رونـــــزا  –وصـــــال –

جـــده  –وفـــا  –مـــرح –
في.

{ الــبـنــدقــيـة  –وكــاالت - قــرر مـهــرجــان الــبـنــدقــيـة
الــســـيــنــمــائي تــكــر الــنــجــمــة الــفــرنــســيــة كــاتــرين
دونوفـبمنحها جائزة األسـد الذهبي الفخرية وذلك بناء
هرجان ألـبرتو باربيرا الذي أشاد على اقـتراح مدير ا
هرجانـة واصفاً إياها بهـا في بيان صادر عـن إدارة ا
بأنهـا (مغـنية أبـدية وأيقـونة حقـيقيـة للشـاشة الكـبيرة
ــمــثـالت في تــاريخ الــســيــنــمــا). وواحــدة من أعــظم ا
ـمـثـلـ وأضـاف أن (دونـوف تـعـاونت مع بـعض أهم ا
واخملـرجـ األوروبـيـ من أمـثـال روجـيه فـاد وجاك
ي ولــــويس بـــونـــويل وفـــرنـــســـوا تـــروفـــو ورومـــان د
بوالنـسكي ومـاركـو فيـريري ومـارتشـيـلو مـاستـروياني
وجـيرار دوبـارديو) وذكّـر بحـصـول بيل دو جـور على
األسـد الـذهـبي عام 1967  وبـنـيل دونوف أيـضـاً كأس
ــثــلـة عـن دورهـا فـي بالس فــانـدوم فــولــبي ألفــضل 

لنيكول غارسيا عام 1998. 
وعـلقت دونـوف البـالغـة من العـمر  78 عـامـاً وفق ما
أفـاد الـبـيـان قـائـلـة (يـسـرّني تـسـلّـم هـذه اجلـائزة
ـرمـوقـة في مـهـرجـان الـبـنـدقـيـة الـسـيـنمـائي ا

الـــذي أحــبه وأعــرفـه مــنــذ مــدة
طويلة منذ حصول فيلم بيل دو

جــور لــلـويـس بـونــويل عــلى جــائــزة األسـد
الــذهــبي). تـكــر دونــوف سـيــجـري خالل
الدورة الـتاسعـة والسـبع لـلمهـرجان التي

تقام ب  31 آب و 10 أيلول.

رودريــغـيــز فـســتـانــاً بـســيـطــاً طـويالً بــالـلـون
الكموّني وبنقوش ناعمـة تميز بكم قصيرين
وبـأنه ضيق عـنـد اخلصـر واعـتمـدت تـسريـحة
مالئــمـة وعـمـلــيـة فـربـطت شــعـرهـا إلى الـوراء
وارتـدت طفـلتـها فـستـانـاً بنـقشـة الزهـور فيـما
ارتدى طـفـلهـا الـصغـير قـمـيصـاً وشورت أزرق
زقاً أما كريـستيـانو جونـيور فاخـتار جيـنزاً 
وتي شيـرت بـيضـاء واسعـة.وتـناولـوا العـشاء
في مـطـعـم نـشـرت صـوره كـمـا ذهـبـوا جـمـيـعـاً
ـشاهـدة فـيلم (ذا كـنك) في الـسيـنـما وذلك في
أحد فـنادق الـعاصمـة اإلسبـانيـة والذي أعجب
رودريـغـيـز وأرفـقـت الـصـور بـتـعـلـيق :(عـشـاء
رائـع في أفــضـل فــنـــدق في مـــدريــد مـع أجــمل
مـنــاظـر وأفــضل صــحـبــة وأنــهـيــنــا األمـســيـة
ـسـرح). الى ذلك ـشـاهــدة فـيـلم ذا كــنك في ا
مثلة االمريـكية زيندايا صورة لها مع نشرت ا
ناسبة مثل البريطاني توم هوالند  حبيبها ا
عـــــــيــــــد مــــــيالده الـ 26الــــــذي صــــــادف يــــــوم
الــبــارحــة.عــلـقت زنــدايــا عــلى الــصــورة الـتي
نشرتها بـاالبيض واألسود متمـنية عيد ميالد
سعـيد للـشخص الذي يـجعـلها األسـعد حسب

تعبيرها.

– { مــــــــــدريــــــــــد 
وكـــاالت - وثـــقت
الــــــــعـــــــــارضــــــــة
األرجـــنـــتــيـــنـــيــة
وحـــــــبـــــــيـــــــبـــــــة
كــــريـــســـتـــيـــانـــو
رونــــــــــــالــــــــــــدو
جــــورجــــيــــنــــا
رودريــــغــــيـــز
خـروجهـا مع
كـريـسـتـيـانـو
جـونـيـور (11
عـــــــــــــامـــــــــــــاً)
وطــــفــــلــــتــــهــــا
وابـنـهـا لـقـضاء
ــــــتـع في وقت 
مـدريـد وذلك عـبر
نــشــرهـا عــدداً من
الـــــــــــصــــــــــــور فـي
صفـحتـها الـرسمـية
ـــوقـع لـــلـــتـــواصل
االجــتــمـاعـي.وارتـدت

l²ÒL² ð eOG¹œË—
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مــرة أخـرى فــقــد أجـاب حــسـ في
ـكن أكـيـد خالص بقى تصـريح (ال 
يــعـــقل شـــويــة وانـــا أصال عـــمــلت

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـــصــري بـــعـــد إنــفـــصـــال الـــنـــجم ا
مـــصـــطـــفى فـــهـــمـي عن طـــلـــيـــقـــته
االعالمـيـة الــلـبـنـانـيـة فـاتن مـوسى
بسبب  مشاكل ب الثنائي أدّت إلى
ـــشـــاجــرات طالقـــهـــمـــا ووصـــلت ا
وتــبــادل االتــهـامــات بــيــنــهــمــا إلى
اإلعالم والــصـحــافـة حتـدث الــنـجم
حــسـ فـهـمـي حـول حـيـاة شــقـيـقه
اخلاصـة والـعاطـفيـة حيث أكّـد بأن
(مــصــطــفى ال يــفــكــر بــالــزواج مـرة
ـشاكل الـكثـيرة أخرى خـاصة بـعد ا

التي وقعت بسبب زواجه األخير).
وصـــرّح حـــســـ فــــائـــلًـــا: (يـــعـــني
مصطفى قـال لي لو سمعـتني بتكلم
سـدس عليّا عن اجلواز تاني ارفع ا
واضربني بـالرصاص او حتى أني
قــلت رح أجتـوز تــاني). أمــا حـول
امــكـانـيــة زواج مـصـطــفى فـهـمي

اخلــطـوات دي قـبـلـه كـتـيــر الـظـاهـر
انهـا جيـنات في الـعيـلة). يـشار بأن
حس فهمي تزوّج ست مرات كانت
آخرها من السعوديـة رنا القصيبي
وسبق وان تزوج من الفنانة ميرفت
امـ الـتي اجنب مـنـهـا ابـنـته مـنـة
اما مـصطفى فـهمي فـقد تزوّج ثالث
مــرات اخـرهــا من الـلــبـنــانـيــة فـاتن

موسى.
ولم يـكن انــفـصـال مـصـطـفى فـهـمي
وفـــاتن مـــوسى هـــادئًـــا ابـــدًا حــيث
كـــشـــفت االخـــيـــرة انـــهـــا فـــوجـــئت
بـطالقــهـا وحتـدثت عــبـر الـسـوشـال
مــيـــديــا وفي عــدد مـن الــبــرامج عن
مــعـانــاتـهـا ومــشـاكـلــهـا مع الــفـنـان
ـقـابل حــرص فـهـمي ـصــري في ا ا
علـى الدفـاع عن نـفسه اكـثـر من مرة
بــعـــد االتــهـــامــات الــكـــبــيـــرة الــتي

وجهتها له.
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ـــصــريـــة وجنـــمــة شـــاركت الـــفـــنــانـــة ا
الفـوازيـر شـريـهـان اجلـمـهـور مـجـمـوعة
صـور عبر حـسابـها اخلـاص على موقع
التـواصل اإلجتماعي جمعتها بشقيقها
صـري الراحل عمـر خورشيد الـفنان ا
وصــورة أخــرى لـقــبـره إســتــذكـرته من
خاللـها وطلـبت من اجلمهـور أن يقرأوا
غفرة له سورة الفاحتة وأن يدعوا له با
والـــرحــمــة.وقــالـت في تــعــلــيـــقــهــا عــلى
ــنــشــور: (تــقــبل الــله مــنــكم قــراءتــكم ا
الـفاحتـة إلى أخي عـمـر خورشـيـد جعل
الــله حــبـكم و وفــائــكم ودعـائــكم رحــمـة
ومغفرة ونوراً له .. فى ميزان حسناتكم
إن شــاء الـــله. الـــلــهم بـــشّـــره بــجـــنّــات
الـفـردوس واجــعل دعــاءنـا انـيــسـاً له..

ن فقدنا). اللهم عفُوك اللهم جنّتك 
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نـاقشت اطـروحـة  دكـتـوراه في قسم
الفـنون الـتشـكيـليـة في كلـية الـفنون
اجلـمـيلـة بـجـامـعة بـابل (تـمـظـهرات
ــــعــــنـى والال مــــعــــنـى في الــــرسم ا
احلــديث) لــلــبــاحــثــة الــوان خــلــيف
محـمود اخـليف  وتـاتي اهمـية هذا
البحث في سبر اغـوار  وفهم طبيعة
ـــعــنى  والالمــعــنـى  بــوصــفــهــمــا ا
مقولت فـاعلت في الفـكر الفلسفي
واجلــمــالي والـنــقــدي ودورهــمـا في
توجـيه الـيات االشـتـغال في حـركات

الرسم احلديث .
ـرجعـية الـفلـسفـية وتنـاول البـحث ا
لـلـمــعـنى واالمـعـنى حــتى الـفـلـسـفـة
ــعـــنى ــعـــاصـــرة  كـــمـــا تـــنـــاول ا ا

واالمعنى في النقد  وتـناوله جماليا
ـــعـــنى  كـــمـــا تـــنـــاول  جتـــلـــيـــات ا
واالمعـنى في فن الـرسم احلديث من
الرومانسـية حتى السـريالية وكانت
حدود الـبحـث هي دراسة تـمظـهرات
عـنى واالمعنى فـي الرسم احلديث ا
من (1870 الى 1950) فـــيــمـــا ضــمت
وذجا. وتوصل عينـة البحث  20 ا
البحث الى جملة الـنتائج اهمها  ان
ــعــنى قــوة إدراك شــامـلــة يــعــدهـا ا
ـــصــــدر الـــرئـــيس الـــعـــقـالنـــيـــون ا
ـكن من خالله إدراك لـلــمـعـرفــة إذ 
ــــعـــــاني مـــــاهــــيـــــات األشـــــيـــــاء وا
اخملــتــلـــفــــــــة كـــالــعــلـــة واجلــوهــر
ـوجودات بـاد الـعامـة وإدراك ا وا

ادية. غير ا
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ـلـكـة رانـيـا لـلـطـفـولـة في اجلـامـعة الـتـدريـسي في كـلـيـة ا
الـــهــاشــمـــيــة بــاالردن ضـــيــفه مـــنــتــدى

الـهـاشــمـيـة الــثـقــافي في الـزرقـاء
ـحاضرة اقيـمت في مدرسة
الـفـيـحـاء الـثـانـويـة اخملـتـلـطة
بـعنـوان (آداب التـعامل مع

درسة). اآلخرين في ا

جورجينا
رودريغيز

ÊU e « ≠ oA œ

ــمــثــلــة الــســوريـة أمـل عــرفـة عــلى نـشــرت ا
وسـائل الـتواصـل االجتـماعـي صورة لـها في
فــســتــان أحــمــر مــنــقط بــاالبــيض مـع قــبــعـة
مـتـنـاسـقـة.الـصـورة من الـعـمـل اجلـديـد الذي
ـسرحي الـلبـناني ـمثل وا تـقوم بـبطـولته مع ا
جورج خـباز حتت عنوان (الـبحث عن براندو
الــشــرق). و ســوف يــتم طــرحه قــريــبــاً عــلى
ـــنــصـــات وهـــو من انـــتــاج شـــركــة احـــدى ا
الـصـبـاح وهــو من نـوع الـكـومـيـديـا الـسـوداء
تـتـخـلـلـه مـواقف مـضـحـكـة من تـألـيف جـورج
ـسلـسل مؤلف خبـاز ومن اخراج أمـ درة.ا
من عشر حـلقات مـترابطة وتـدور حول قصة
واحدة وهو أول عمل يجمع ب عرفة وخباز
. الى ذلك شاركت مثل الى جانب باقة من ا
ـمثـلة السـورية غـادة بشور اجلـمهـور مقطع ا
فــيـديــو عــبـر حــســابـهــا اخلــاص عـلـى مـوقع
الـتـواصل اإلجتـماعـي ظهـرت فيـه وهي تقـلد
مثل الـسوري تيم حسن بشـخصيته (جبل ا
شـيخ اجلـبل) بـسـلـسـلـة (الـهـيـبـة) بـخـفـة دم
واضحة.وظهرت بشور وهي تستنسخ مشهد
من (الـهـيبـة) الذي ظـهـر فيه تـيم حـسن وهو
يـــصــعــد الــســيـــارة ولــكن عــلى طـــريــقــتــهــا
اخلـاصــة حــيث أطــلت بــطــريــقـة مــضــحــكـة
وأنـثــويـة وقــالت (مـو بس الــهـيــبـة جــبل أنـا
الـهـيـبـة غـادة كـمان).وأرفـقت بـشـور الـفـيـديو
بـتعـليق عـبرت من خالله عن حـبهـا للـجمـهور

وقالت: (الهيبة غدوش بحبكن).
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تابعة ـزادات في العالم لها تنوع كبيـر ومواسمها حتظى  ا
ـصـورين واخـبار ـهـتمـ وتـروج لـهـا عدسـات ا اليـ من ا ا
الـوكاالت. وهـنـاك أشـيـاء نظـنـهـا تـافهـة لـكـنهـا عـنـد الـبيع في
اليـ مـزاد في نـيـويـورك او لـنـدن او بـاريس تـبـلغ قـيـمـتـهـا ا

ويكون التنافس للحصول عليها مثل حرب مستعرة.
زادات يكـون منصـات بارزة لألثريـاء الذين يرتادون  بـعض ا
ـبـذول بـ ـال ا نـادي الـتـمـيـز والـبـذخ وحب الـتـمـلك لـكـثـرة ا
أيديهم ومنهم امراء وشيوخ من دول النفط والغاز العربية.
زادات تشهد اقباال من مـستثمرين كبار أفراداً أو  وبـعض ا
شـركـات يــحـاولـون احلـصــول عـلى حتف فـنــيـة أو تـذكـارات
ألحـداث نادرة في الـتاريخ مـا يلبـثون بـعد سـنة أو سـنت أو
أكـثــر أن يــقــومــوا بـبــيــعــهــا في مــزادات الحــقـة أو مـن قـبل

شركات متخصصة ببيع النفائس.
 في جـانب آخــر هـنـاك مـزادات تــمـول الـنـشــاطـات اخلـيـريـة
نـكوب سـاعدة األطفـال ا جلـمعيـات أمراض مـستـعصيـة أو 

رض واحلروب. جراء الفقر وا
 غـيــر انّ الـدول الـعـربــيـة ال تـزال فـي بـدايـة الــطـريق أو لـيس
زادات اخلـاصة بـها من لـبعـضهـا طـريق أصال الى تنـظـيم ا
مكن انفاقها على مشاريع خيرية السيما بالغ ا اجل جـمع ا
ؤسسـات الرسمية عاجزة عن تقد حـ تكون احلكومات وا
ـوازنات الـدعم لـقـطاعـات كـثـيـرة غـيـر مشـمـولـة بـتـمـويل من ا

الرسمية.
هـنـاك تـذكـارات من حـروب الــعـرب في فـلـسـطـ ومـيـدالـيـات
ـذكـرات ورسـائل لــقـادة وجـنـود مـضى وثـيـاب وقـصــاصـات 
عـليـهـا سـبعـون عـاما وهـنـاك تـذكارات شـخـصـية من الـفـترة
الـعـثـمـانـيـة وبـعـضـهـا كـتب نـادرة أو مـفـردات خـاصـة لـقـادة
مـكن ان يـكون لـها عـسكـريـ او سوى ذلك وجـمـيعـهـا من ا
. لـيس اجملال أثـمان عـاليـة لـتمـويل مشـاريع وإنقـاذ مـحتـاج
كـن ان ينـدرج حتت قـوائم الـسلع مـتـاحا هـنـا لـتعـداد مـاذا 
ـزادات لكنها مـواد متنوعة ومـتوافرة عند الـصاحلة لدخول ا

أفراد يتوارثونها عائليا أو لدى مؤسسات عامة.
لـيس القـد في العـمر وحـده له ثمن وقـيمـة اعتـباريـة ومادية
وانّـمـا هنـاك مـتـعـلـقـات شـخـصـية لـهـا مـكـانـة خـالـدة لـشـباب
ـقـدّسـة وهم عـراقـيــ اسـتـشـهــدوا في انـتـفــاضـة تـشـريـن ا
يــرددون شـعــار نــريــد وطــنــاً في حــ كــان رصـاص الــذين
ــشــهــد الــســيــاسـي الــيــوم يــحــصـد اليــزالــون يــتــصــدرون ا

أرواحهم.
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تـمر عـليـنا في هـذه األيام الـذكرى ال   50 لـتأمـيم شركـة نفط
ت احلكـومة الـعراق  في األول مـن حزيران  1972 ومن ثـم أ
الـعراقية بقـية شركات الـنفط األجنبيـة العاملـة في العراق بعد

سنة من ذلك في العام 1973.
ان فــكـرة تــأمــيم الــنــفط الــعــراقي طــرحت ألول مــرة من قــبل
ـرحـوم الـدكـتـور مـحـمـد سـلـمـان حـسن في كـتـابـة أسـتـاذنـا ا
ـوسوم  خطوات تأميم النفط العراقي الذي صدر في بيروت ا
الـعـام 1967. ولـقـد ذكـرت ذلك فـي مـقـالـة نـشـرتـهـا في الـعـدد
ـزدوج من مجلـة الثقـافة اجلديدة  369-368 في شـهر أيلول ا
الـعـام 2014  حتت عـنـوان: لـنـجـعل من سـيـرة حـيـاة الـدكـتـور
مـحمـد سلـمـان حسن خـطوة نـحـو تصـحيـح مسـار االقتـصاد

الوطني العراقي . أقتبس قسم منهأ: 
همـة أيضا والتي أثارت نـقاشا وجدال واسع ومن مـؤلفاته ا
لــــيس في أوســــاط االقـــتـــصـــاديــــ فـــقط ولــــكن في أوســـاط
ثقف العراقي بالدرجة األولى أال وهو كتاب الـسياسي وا
خـطوات تـأميم النـفط العـراقي الذشي صـدر في بيـروت العام
طـرح فــيه فـكـرة تــأمـيم الــنـفط الــعـراقي بـشــكل جـزئي .1967
وعـلى خطـوات مدروسة مـتتـالية. فـي البدايـة تؤ شـركة نفط
العراق  IPC والتي كان مقرها في كركوك ومن ثم تؤ بقية
شـركات النفط األجنبية العاملة في العراق. وهذا ما أخذت به
ت شركة نـفط العراق في األول احلـكومة الـعراقيـة; حينمـا أ
من حــزيــران ســنـة  1972 ومن بــعــد ذلك تـخــلت شــركــة نـفط
ـوصل في  23 شــبـاط 1973. وفي الــعـراق عـن شـركــة نـفـط ا
ـــصـــالح ـت ا الـــســـابـع من شـــهــــر تـــشـــرين األول  1973 أ
Exxon Mo- األمـريكية في شركة نفط البصرة اكسون موبيل
bil Corp.  فـي احلادي .1973 كـرد فــعل عـلى حــرب اكـتـوبـر
ت احلـكـومة الـعراقـية والـعـشرين من تـشرين األول  1973 أ
شـركة رويـال داتش شيل  Royal Dutch Shell الـهولـندية في
ـعـادي شـركـة نـفط الــبـصـرة كـرد فـعل عـلـى مـوقف هـولـنـدا ا
لـلدول الـعربيـة في حرب تـشرين األول اكـتوبر 1973. وفي 20
كـانـون األول  1973 أقـدم الـعـراق عـلى تـأمـيم مـصـالح شـركة
بـارتكـس للـنفط والـغـاز البـرتـغالـية  Partex Oil and Gas في
خـطـوة مـضـادة لـلـبـرتـغـال من مـوقـفـهـا جتـاه الـدول الـعـربـية.
وكـذلك قـامت احلـكـومة الـعـراقـيـة في الـثـامن من كـانون األول
IPC , Shell and سنة  1975 بـتأميم آخر احلصص لشركات
French Oil Company في شــركــة نـــفط الــبــصــرة. وبــهــذا 
ــصـالـح والــشــركـات احلـدث أكــمـل الــعـراق تــأمــيـم جـمــيـع ا
األجـنبيـة العامـلة في قطـاع صنـاعة النـفط وأصبحت خـاضعة

الى القطاع العام.  
ولي ذكـريات طريفـة مع هذا احلدث. كنت في ذلك الـيوم طالبا
في الــســنــة األخــيـرة مـن قــسم االقــتــصــاد في كــلــيـة اإلدارة
لغاة بـجامعة واالقـتصاد كلـية االقتصـاد والعلوم الـسياسيـة ا

بغداد. 
وكـــان عــنـــدنــا في الــيـــوم الــثـــاني من شــهـــر حــزيــران 1972
ـادة اقتـصـاديات الـعراق والـوطن الـعربي االمـتحـان الـنهـائي 
ـرحـوم الــدكـتـور خـيــر الـدين حـســيب وهـو آخـر ألسـتـاذنــا ا
امـتحان لنا قـبل التخرج من اجلـامعة.    في صباح االول من
حـزيران  1972 اذيع بـيان من الـراديو حـول تأمـيم شركـة نفط
الـعراق من قـبل احلكـومة الـعراقـية وبـعد مـرور عشـرة دقائق
رن جـرس الـبـاب اخلـارجي لــبـيـتـنـا في مـحـلـة راس احلـواش
ـرحــوم شـاكـر بـاألعــظـمــيـة عــدة مـرات ونـزلـت ألرى زمـيــلي ا
حـسون عبد اللطيف الدجيلي يدعوني بسرعة للذهاب مع بقية
الـزمالء : نـعـيم عـبـاس خـضـيـر وعـصـام أدهم وعـبـد احملـسن
راضـيـكانـوا يـسكـنـون مع شـاكر الـدجـيـلي في بـيت قريب من
بيتنا في شارع االمام األعظم أبو حنيفة النعمان وعبد الكر
حـمـد الــقـسـام  الـذي كــان يـسـكن في بــيت خـاله في مــنـطـقـة
احملـيط في الـكـاظمـيـة. اسـتقـلـيـنـا سيـاريـتـ اجـرة من موقف
قـريب من سـيـنـمـا األعــظـمـيـة آنـذاك الى سـاحـة الـتـحـريـر في
الـباب الـشرقي بـبغـداد الرشـيد. كـنا
نـهـتف هتـافـات وطـنيـة تـمجـد الـعراق

وشعبه. 
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مـن اإلعـــــدام عــــلـى يـــــد الـــــقــــوات
ـانية وحافظ على ساعته خالل األ
احلـرب كـلـهـا. وأوضح فـيـكـتور أنّ
ـسـون أُطـلق  سـنة 1945 سـراح إ
عــنــدمــا كــان الــنــازيــون يــنــقــلـون
الــســجــنــاء عــبــر أوروبــا حملــاولـة
الـهـروب من قـوات احللـفـاء   وعاد
ـالزم إلى زوجته وعائلته وحافظ ا

على الساعة حتى وفاته.
وأشـار اخلبير إلـى أنّ هذه الساعة
الـــفــوالذيـــة الــرائـــعــة ذات الـــلــون
ــضــيـئــة في األســود والــعــقــارب ا
ــتــازة وتــاريــخــهــا قــابل حــالـــة 

للتحقق.

ويـسـتلـمهـا عـبر الـصـليب األحـمر
وسُـمح له بدفع ثـمنـها بـعد انـتهاء
احلـــرب. وقــال فــيـــكــتــور عـــنــدمــا
ـالزم كـان وصــلت الــســاعــة إلى ا
الـتـخطـيط للـهروب الـكبـير قـد بدأ
وكـان عـلى الـضبـاط حتـديـد الوقت
الـذي يـحـتـاجه الـسـجـنـاء الجـتـياز
ـسـافـة ب احلـفـرة والـغابـة عـبر ا
األنــــــفــــــاق. وأشــــــارت الــــــروايـــــة
سون الـتاريخية إلى أنّ جـيرالد إ
كـان السج الرقم  172 فـي عملية
الـهـروب لـكـنه لم يـصل إلى الـنفق
ان علموا باخلطة. ألنّ اجلنود األ
ورغـم ذلك جنا الـطيـار البريـطاني

مـثل ستيف ماكوين. ومن بـطولة ا
وأشــارت دار كـريــســتـيــز  بـلــسـان
مـسـتشـارها لـلسـاعات آدم فـيكـتور
إلى أنّ الـقـيمـة الـتقـديريـة لـلسـاعة
تـبـلغ حالـيـاً نحـو مـئتي ألف دوالر
لــكنّ تـاريــخـهــا يـجــعـلــهـا ال تــقـدر
بـــثـــمن. وقـــال اخلــبـــيـــر في الــدار
لـوكـالة فـرانس برس ذهـلنـا عنـدما
وصــلت الــســاعــة إلــيــنــا وعــرفــنـا
قـصتها. وتعتبـر قصة هذه الساعة
الزم اســتــثـنــائــيـة إذ اســتــطـاع ا
ــسـون الــذي كـان ســجـيــنـاً  في إ
ـــعـــســـكـــر أن يـــطـــلب الـــســـاعـــة ا
الــــشـــهـــيــــرة من شـــركــــة رولـــكس

الـنـازي في سيـليـزيـا البـولنـدية. 3
وشــــارك في خــــطــــة الـــهــــروب من
ـعسكر عـبر األنفاق  250 سـجيناً ا
من ضــبـاط بــريـطـانــيـ وكــنـديـ
وأميركي وبولندي وأسترالي

وفـيـما جنح ثـلثـهم بـالهـروب أعدم
ــان خــمــســ من الــذيـن ألــقـوا األ
الــقــبض عـلــيــهم وأطــلـقــوا سـراح
اآلخـــــرين عــــام 1945. وتـــــنــــاولت
روايـــة لـــلـــكـــاتـب والـــطـــيـــار بــول
بـريكهيل هـذه احلقائق الـتاريخية
واقــتُـبس مــنـهـا الــفـيـلـم األمـيـركي
الـشهير الهـروب العظيم عام 1963
لـلمخرج األميركي جون ستورجس

{ نـــيـــويــورك -(أ ف ب) –تـــطـــرح
لـلـبـيع ضـمن مـزاد لـدار كـريـسـتـيز
ة فـي نيويـورك ساعـة رولكـس قد
كـان يضـعها أسـير بـريطاني خالل
ــــيــــة الــــثــــانــــيــــة احلــــرب الــــعــــا
واستُخدمت لتنظيم عملية الهروب
الـكبـير الشـهيـرة من معسـكر نازي
سـنـة 1944. وتـنـظم دار كـريـسـتـيز
لــلــمـزادات في  9حــزيــران/يـونــيـو
مــزاداً تُــطـرح فــيه لــلــبـيـع رولـكس
مـونوبلوكو وهي ساعة كان 3525
الزم األول في سالح يـــضـــعــــهـــا ا
سون خالل لكي جيرالد إ اجلو ا
احتجازه في معسكر شتاالغ لوفت
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{ واشـــنـــطن-( أ ف ب) –أعـــلن فـــريق
طبي أمـيركي اخلمـيس أنه أجرى عمـلية
زرع هي األولى من نـوعهـا ألذن بـشـرية
ــــعـــالج ـــريض ا أُنـــشـــئـت من خاليــــا ا
باستـخدام طابعة ثالثيـة األبعاد مشيراً
ـكـن أن تـسـاعـد إلى أن هــذه الـتـقــنـيـة 
األشـخـاص الـذين يـعـانـون عـيـبـاً خـلـقـياً
نـادراً. وأجـريت هـذه الـعـمـلـيـة في إطـار
جتـربــة ســريــريــة لــتــقــيــيم مــدى تــوافـر
الـسالمـة في الـلـجـوء إلى هـذه الـغـرسـة
ودرجــة فــاعــلـيــتــهــا لألشــخــاص الـذين
يــعــانـــون صــغــر األذن والــذيـن لم تَــنمُ

أذنهم اخلارجية بشكل صحيح.
وحتــــمـل الــــغــــرســــة اسـم أوريــــنــــوفــــو
وابـــتـــكـــرتـــهـــا شـــركـــة ثـــري دي بـــايـــو
ثـيرابـوتيـكس فيـما نـفذ الـعمـليـة أرتورو
بـونـيّـا وهو مـؤسـس مـعـهد مـتـخـصص
في عالج هذا الـتشوه في سان أنطونيو
بـوالية تـكـسـاس األميـركـية.  ونـقل بـيان
لـلـشركـة عن اجلرّاح قـوله كـطبـيب عالج
آالف األطفـال الذين يعانون صغر األذن
في كل أنـحـاء الـبـلـد وحـول الـعالـم  أنا
ـكن أن مـتـحــمس لـهــذه الـتـقــنـيــة ومـا 
تـعنـيه لـلمـرضى وعـائالتهم. ويـتم تـنفـيذ
العـمليـة عن طريق تـكوين انـطباع ثالثي
ــريض األخـرى الـنــامـيـة األبـعـاد ألذن ا
بالكامل ثم جمع خاليا غضاريف أذنه.
ثم يـــتم اســـتـــزراع هـــذه الـــغـــضـــاريف
لـلـحـصـول عـلى كــمـيـة كـافـيـة مـنـهـا ثم
. تـــخـــلـط مع هـــيـــدروجـــيل الـــكـــوالجـــ
ويُـستـخـدم هـذا اخللـيط لـطبـاعـة الزرع.
وتُـحـاط الـغـرسة بـقـشـرة مـطبـوعـة قـابـلة
ــتــصــهـا جــسم لــلــتــحــلل لــدعـمــهــا و
ـرور الـوقت. ويُفـتـرض باألذن ريض  ا
ـرور الـوقت  شـكل ـزروعـة أن تــوفّـر  ا
أذن طـبيـعية ومـلمسـها ومـرونتهـا. ويبلغ
ـرضى الـذين يـتـوقع أن إجـمـالي عــدد ا
تـــشــمـــلــهم الـــتــجــربـــة الــســـريــريــة 11
شـــخـــصـــاً في واليـــتـي كـــالـــيـــفـــورنـــيــا
وتـكـسـاس. وأمل الـدكـتـور بـونيّـا في أن
حتل الـغـرسـة يـومـاً مـا محـل العـالجات
احلـالـيـة والـتي تـقـوم عـلى إنـشـاء طـرف
اصــطـنـاعي عــبـر إزالـة الــغـضـروف من
الضـلع  أو مادة تسـمى البـولي إيثـيل

سامي. ا

دة أربـعة أيـام.حتى نـهـاية أسـبوع طـويلـة 
اآلن كــان الـطــقس مالئـمــا لالحـتــفـاالت مع
ارتــفــاع احلـرارة إلى  22درجــة مــئــويـة في
توقع هطول أمطار لـندن اجلمعة. لكن من ا
في جـنوب إنـكلـترا األحـد اليـوم األخير من
االحـتــفـاالت الـذي يـنـوي فـيه آالف الـسـكـان
تـناول وجـبات الغـداء في الهـواء الطلق مع
اجلـيران في جـميـع أنحاء الـبالد.وسـيجري
عـرض يبثه التلفزيون قبيل مساء األحد في

ـشـاركــة حـوالى عـشـرة لــنـدن 
آالف شـــخـص من عـــســـكـــريــ
ومــوســـيــقــيــ ومــحــركي دمى
وفــنـــانــ آخــرين.وســيــنــتــهي
الـعـرض خارج قـصر بـاكـنغـهام
ــغــني وكــاتب حــيث ســيــقــدم ا
األغــانـي إد شــيـران ( 31عــامــا)
أغــنــيــته الــشـهــيــرة "بــيــرفـكت"
اً لـلمـلـكة وزوجـها األمـير تـكـر
فــــيـــلـــيـب الـــذي تـــوفـي الـــعـــام
ـــاضـي.واعـــتـــلت إلـــيـــزابـــيث ا
الـــثــانـــيـــة الــتي شـــكـــلت رمــزا
لـالســـــــتــــــقـــــــرار فـي قـــــــرن من
االضــطـرابــات الـكــبـيــرة عـرش
بــريــطــانـيــا في سن اخلــامــسـة
والـــعـــشــريـن في الـــســادس من
شــبـاط 1952. وقــد عــاشت هـذا
الـتـاريخ بـثـبات وتـفـان يـعـترف
بـهـمـا البـريـطـانيـون. ولم تـعـبر
يـوما عن رأي. وكـان العـديد من

ـشاركـ في احتـفاالت اليـوبيل الـبالتيني ا
نـاسـبـة قد تـكـون واحدة يـدركـون أن هـذه ا
ـلـكة ـرات األخـيـرة الـتي يـرون فيـهـا ا من ا
الـتـي يـتم اإلعـداد خلالفـتـهـا بـهـدوء بـيـنـمـا
ــثـلــهــا ابـنــهــا األمـيــر تـشــارلــز في أغـلب
أألحـيان.وعلى الرغم من تـدهور صحتها ال
تـنوي إليـزابيث الثانـية التـنازل عن العرش
الــتــزامـا بــوعــد قــطـعــته عــنــدمـا كــانت في
احلـاديـة والعـشرين من الـعـمر وحتـمل لقب
أمـيرة خلـدمة رعـاياهـا طوال حـياتـها وهو
الـتزام كررته مـجددا هذا الـعام.لكـنها سعت
ــرحـلــة االنــتـقــالــيـة إلـى طـمــأنـة في هــذه ا
رعاياها.وكتبت في رسالة قصيرة في بداية
االحـتـفـاالت "آمل أن تـعـكـس األيـام الـقـلـيـلة
ـقبـلة كل مـا  حتقـيقه عـلى مدار األعوام ا
ــاضــيــة بــيــنـمــا نــتــطــلع إلى الــســبــعــ ا
ــسـتـقــبل بـثــقـة وحـمــاس". وهي تـأمل أن ا

تستمر هذه الثقة في ورثتها.

{ لــنــدن (أ ف ب) - في الــيــوم الــثــالث من
االحـتـفـاالت التـاريـخـية بـالـذكـرى السـبـع
العـتالء إلـيزابـيث الثـانـية عـرش بريـطانـيا
يـــحــضــر حــوالى  22 ألـف شــخص مــســاء
الـسبت في حفلة موسيقية ضخمة في لندن
بــعــد الـعــرض الــعــسـكــري في الــيـوم األول
ـلـكـة والــقـداس الـديـنـي اجلـمـعـة. وكــانت ا
إلـيزابيث البالغة من العمر  96 عـاما ظهرت
عـلى شرفة قصـر باكينـغهام في اليوم األول
خالل الـعـرض العـسكـري لـكنـها لم حتـضر
الـقداس الذي أقيم في كاتدرائية سانت بول
ـلكـيـة.وتـفتـتح احلـفـلة ـشـاركـة العـائـلـة ا
الـغــنـائـيـة الـتي جتـري عـلى ثالث خـشـبـات
أمــام قـصـر بــاكـيـنــغـهـام فــرقـة "كـوين  آدم
المــبـرت" وتـخـتـتـمه بــعـد سـاعـتـ ونـصف
ـغنـية األمـيركـية ديـانا روس (78 الـسـاعة ا
ــمـلـكـة عــامـا) في أول عـرض حـي لـهـا في ا
ـــتــحــدة مــنــذ  15 عــامــا. وبـ الــفـنــانـ ا
ـشـاهيـر الـذين أعلـنت مـشاركـتـهم أليـشا وا
كــيـز وديـوران ديــوران وأنـدريـا بـوتــشـيـلي
ـوسـيقى ـلـحن هـانس تـسـيـمـر (مـؤلف ا وا
الـتـصـويـريـة لـلـفـيلم ال 25 جلـيـمـس بـوند)
ـغــنـيـات الـبـريـطـانـيـات إيال أيـار ومـابل وا
ومـــيــمي ويـب وعــالم الـــطــبـــيــعـــة ديــفـــيــد
ــا ــضـــرب إ أتـــيــنـــبــورو وبـــطـــلــة كـــرة ا
رادوكـانـو والعب كـرة الـقدم الـسـابق ديـفـيد
ــمــثـلــة جـولي أنــدرو...وسـجل بــيـكــهـام وا
إلـتون جون أيـضا عمال خـاصا لتـكر هذه
ـساهـمة األمـسـية الـتي سـتجـرى احـتفـاال 
ــتــحــدة ودول الـكــومــنــولث في ــمــلــكــة ا ا
ـوسـيقى والـبيـئـة والريـاضة والـكـوميـديا ا
ـوسيقية خالل سبعـ عاما من حكم ملكة ا
تـتـمـتع شـعـبـيـة هـائـلـة وسـتـتـغـيب بـسـبب
تـدهـور وضعـهـا الصـحي. ويـتوقع أن يـكرم
ابـنها األميـر تشارلز ( 73 عـاما) ولي الـعهد
وحــفـيــدهـا ولــيـام ( 39 عــامـا) الــثـاني في
ـلكـة التي تـنوي متـابعة سـلسـلة اخلالفة ا
احلــفل عــلى شـاشــة الـتــلــفـزيــون.وكـان من
ـقرر أن حتـضـر إليـزابيث الـثانـية الـسبت ا
سـباق ايـبسـوم ديربي أحد أشـهر سـباقات
اخلـيل فـي الـعالـم عـلى بـعد  30 كـيـلـومـتـرا
جــنـوب لـنــدن إال أن قـصـر بــاكـنـغــهـام قـال
كان دون أن اجلـمعـة إنهـا لن تتـوجه إلى ا
لـكة التي ـثل ا يـضيف أي تـفاصـيل. وقد 
شي أحد أفراد العائلة تـواجه صعوبة في ا
ـلـكـيـة. وتسـتـمـر االحتـفـاالت الـتي شـكلت ا
مناسبة لوحدة وطنية حتى األحد مع عطلة

الـكورسيه ويحقق احلـجم بطبقات
عــــدة مـن الـــقــــمــــاش حتــــتـه. أمـــا
بـالنـسيـاغا الذي كـان ديور يـسميه
مـعلّمنا جميعاً فيلجأ إلى الثنيات
ــطــلــوب. وتـزن إلعــطــاء الــشــكـل ا
قـطـعة ديـور خـمسـة كـيلـوغـرامات
صمم فـيمـا ال يتـعدى وزن قـطعـة ا
الـــبـــاســكي كـــيـــلــوغـــرامـــاً واحــداً
فـــحـــسب. وركـــز عــمـل ديــور عـــلى
اجلاذبية واللمسات النهائية لكنه
أيــضًــا تــمــكن من حتــديث أشــكـال

ة. الكورسيه القد

عـن أوجه االخــــتالف والــــتـــشــــابه
بــيـنــهـا. وتـصــعب لـلــوهـلـة األولى
. ن يـعـود تـصـمـيم كل زيّ مـعــرفـة 
لـــذلك تُــعــرض الـــقــطع في أزواج 
جـــنــبــاً إلى جــنـب لإلضــاءة عــلى
أوجـه التـشـابـه واالختـالف. ويـبدأ
ـعرض بفستانَي سهرة من اللون ا
الـــبـــيج نـــفــسـه يــتـــطـــابـــقــان في
نـسـيجـهمـا احلريـري ويتـشابـهان
في كــونــهــمــا يـتــألــفــان من صـدّار

ينتهي بتنورة واسعة منتفخة.
ويــــســــتـــــخــــدم ديــــور نــــوعــــاً من

مـعــرض ديـور بـالـنـسـيـاغـا: مـلـكـا
األزيـــاء الــراقــيــة وإرثـــهــمــا الــذي
افـــتــتـح األربــعـــاء ويــســـتـــمــر إلى
الـــــــــــســــــــــادس مـن تـــــــــــشــــــــــريـن
الــــثــــانـي/نــــوفــــمــــبــــر في فــــاشن
إنـسـتـيـتـيـوت أوف تـكـنـولوجي أن
ـصــمـمـ كـانـا يـتــحـدثـان الـلـغـة ا
نـفسـها ويـعيـشان في الـزمن نفسه
ولـديـهمـا الـزبـائن أنفـسـهم عمـلـياً
وكـان يُـفـتـرض بـهـمـا تـالـيـاً إنـتـاج
ــيـــســـورين في مـالبس تـــنــاسـب ا
فــرنــســا خــصــوصــاً في الــواليـات
ــتـحـدة.  وأوضــحت مـيـرز وهي ا
ــتــحف في أيــضــاً نــائــبــة مــديــر ا
ــرمـوقــة هـذه أن جــامـعــة األزيـاء ا
الـزبـائن كانـوا متـعطـش لـلجـمال
والــفـخـامـة وكـانـوا في حـاجـة إلى

نسيان صدمة احلرب.
ــــعــــرض  بـــــأعــــمــــال ويــــعـــــرّف ا
ـصمم الكـبيرين من خالل نحو ا
ســتـ زيـاً إال أن بــاتـريـشــا مـيـرز
شـرحت أن الـهـدف ال يقـتـصـر على
بدع بل عـرض تصاميم هـذين ا
يـتـمـثل فـي وضع أزيـاء هـذا جـنـباً
إلـى جنب أزيـاء ذاك وطرح اسـئلة

ــــثّل { نــــيـــويـــورك-( أ ف ب)  –
ـــتــحف فــاشن ـــعــرض اجلــديــد  ا
إنـسـتـيتـيـوت أوف تكـنـولوجي في
نـــيـــويــورك نـــوعـــاً من حـــوار بــ
ــصـمـمــ الـرائــدين خالل الـقـرن ا
الـــعـــشــــرين كـــريـــســـتـــيـــان ديـــور
وكـريـستـوبـال بـالنـسـياغـا الـلذين
كـان أسلـوباهـما يـتداخالن أحـياناً
وســـاهــمت أعــمـــالــهــمـــا في جــعل
الـــنــاس يـــنـــســون مـــآسي احلــرب

ية الثانية وويالتها.  العا
ولـم يكن ثـمـة تـواصل على األرجح
بـ كـريـسـتـيـان ديـور 1905-1957
ـــــــولـــــــود فـي نـــــــورمـــــــانــــــدي  ا
وكــريـســـــــــــــتـوبــال بـالــنـســيـاغـا
ـــتــــحـــدر من إقـــلـــيم 1895-1972 ا
الـبـاسك اإلسبـاني مع أنـهـما كـانا
يــبــلــغـان الــسن نــفــســهـا وهي 42
عــامــاً عــنــدمــا أطــلق كـل مــنــهــمـا
تـشـكيـلتـه األولى ومع أن الرجـل
الـلذين احتضنتـهما باريس شاركا
فـي نـهــوض فــرنــسـا بــعــد احلـرب

ية الثانية. العا
وفـي حـديث لـوكـالـة فـرانس بـرس
شـرحت باتريشا ميرز القيّمة على

أيـار/مـايـو احلالي تـهـمة الـتـواطؤ
في االحـتيال ضمن عصـابة منظمة
وغـسل األموال عن طريق التسهيل
ـتـلـكـات مـتـأتـية الـكـاذب ألصـول 
ـة أو جــنـحــة كـمـا وُضع مـن جـر
حتت الــرقــابــة الــقــضــائــيــة. وهـو
يـنـفي هـذه الـتـهـمـة بـأكـبـر قـدر من

احلزم وفق وكالء الدفاع عنه.

ـــدعـي الـــعـــام فـي مـــانـــهـــاتن إنّ ا
ـوجب مــصـادرة الـقـطع حـصـلت 
ــذكـــرة مــضـــيــفـــاً أنّ هــذه هـــذه ا
اخلــطـوة تـنــدرج ضـمن الـتــحـقـيق
نـفسه الـذي أطلقـته باريس ويوجّه
ديـر الـسابق أصـابع االتـهـام إلى ا
تحف اللوفر جان-لوك مارتينيز.

ووُجـــهت إلى مـــارتـــيــنـــيــز في 25

{ نـــيــويــورك-( أ ف ب) –وضــعت
الـنيـابة الـعامـة في نيـويورك يـدها
عــلى خــمس قـطـع أثـريــة مـصــريـة
كـــــــــانت فـي حـــــــــوزة مــــــــتـــــــــحف
رموق في نيويورك مـتروبوليتان ا
يُـحتمل أن تكون في األساس قطعاً
مــســروقـة وتــشـكّـل هـذه اخلــطـوة
تــطــوراً جــديــداً في إطــار حتــقــيق
جتــريه الـســلـطـات الــفـرنــسـيـة في
ــديـر شــأن تــهــريب اآلثــار يـطــال ا
ـتـحـف الـلـوفـر. وأظـهرت الـسـابق 
وثــيـقـة قــضـائـيـة حــصـلت عــلـيـهـا
وكـالـة فـرانس برس أنّ قـاضـية في
احملـكمـة العلـيا في والية نـيويورك
صـادرة القطع أمرت في  19أيـار 
األثـرية اخلمس ومـنها رسم لوجه
امــرأة يــعـود تــاريــخه إلى مــا بـ
ـيالد وتـبلغ سـنـتي  54و 68بـعـد ا
قـــيــمــته نــحــو  1,2مــلــيــون دوالر
بـاإلضافـة إلى خمـس قطع صـغيرة
من الـكـتـان رُسم عـليـهـا مـشـهد من
سـفر اخلروج ويـعود تاريـخها إلى
مـــا بـــ ســـنــتي  250و 450 قــــبل
ـيالد وتـبـلغ قـيمـتـها  1,6مـلـيون ا
دوالر. وقـــال نـــاطق بـــاسم مـــكــتب
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يكانيـكيات لفرانس برس وتـقول ا
إنــهن لم يـكنّ لـيـبــدأن هـكـذا مـهـنـة

شاقة دون موافقة أزواجهن.
وتــقـول عال فـلـيــمـبـان األم ألربـعـة
أطــفــال والــبــالــغـة  44عــامــا فــقـد
سـمـعت عن الـوظـيـفة عـبـر تـطـبيق
ســنــابــشــات وســألت عــلى الــفـور
زوجـهـا رأفت إذا كـان بـوسـعـها أن
هـنـة. فوافق تـتـقدم لـلـعمل بـهـذه ا
وسـاعدها على االستعـداد للمقابلة
عـبــر تـعـلـيـمـهـا أسـمـاء قـطع غـيـار
الـسيارات اخملتـلفة. بعـد حصولها
عـلى الوظيفة جتاوزت عال سريعا
زوجـها وابنهما البالغ  23عاما في
ـجال ـرتـبطـة  ـعرفـة ا ـهـارة وا ا

السيارات.

بـكن جدا أن شرف لنا أن تاج
عـــلى رؤوســـنــا.ويـــنــدرج تـــعــزيــز
حــقـوق الـنــسـاء بـ أبــرز الـنـقـاط
الــــــواردة في رؤيـــــة  2030 الــــــتي
أطلقها ولي العهد األمير محمد بن
سـلمان والرامـية لتنـويع االقتصاد
وتـغـيـيـر صـورة الـتـشـدد الـسـائـدة

في العالم عن السعودية.
ـمـلـكـة خالل الـسـنـوات وقـلّــصت ا
األخــيــرة قــواعــد الــوصــايــة الــتي
تـمنح الرجال سلـطات واسعة على
الـــــنــــســــاء مـن عــــائالتـــــهم. ورغم
سـياسـة االنفتـاح االجتـماعي هذه
يــتـعــرض ولي الــعـهــد الـســعـودي
النـتـقـادات بـسـبب قـمـع حـقـوقـيات
طـــالــ بـــإصالحـــات وســجـــنــهن.

بـيضـاء ملـطخـة بالـزيوت ومـعطـفا
طـــويال أزرق الــلــون فـي الــبــدايــة
طــبــيـــعي أال يــثق أحــد بي ألنــني
امـــرأة مــضــيـــفــة إنه أمـــر جــديــد
عـليهم الزبائن الرجال… بعد سن

من التعامل فقط مع الرجال.
وفـــيـــمـــا كــانـت جتــتـــهـــد لـــتــعـــلّم
األســاسـيـات كـفـحص زيت وتـقـول
عــانــيت في الــبـدايــة وكــنت أعـود
لـلـمنـزل حـزينـة ويـداي منـتـفخـتان
وأبـــكي وأقـــول +هـــذه الــوظـــيـــفــة
لـيست لي. يبدو أن كالمهم الرجال
صـحيح+. لـكنّ مع تطـوّر مهـاراتها
ومـعهـا ثقـتهـا بنـفسـها بـات هناك
زبــائن يـدعـمـونـهــا. وتـتـابع بـفـرح
قـبل فتـرة جاء رجل قال أنـا فخور

ــعــنــيــات لـدى دخــولــهن مــجــالًـا ا
يـهـيـمن علـيه الـذكـور في كل أرجاء
العالم وبشكل أكبر بطبيعة احلال

ملكة احملافظة. في ا
ــيـكـانــيـكـيــات لـوكـالـة وتــتـحـدث ا
فـــرانس بــرس عـن األشــهــر األولى
فـي الـوظــيـفــة الـتـي أثـارت لــديـهن
شــكـوكــا وقـلــقـا بــيـنــمـا تــعـرضن
أحـيــانـا لـسـوء مـعـامـلـة من بـعض
الـزبائن. وتقـول غادة أحمـد لوكالة
فــرانس بــرس إنّ رجـال كـبــيــرا في
الــسـن حـضــر إلـى الــورشــة وأمـر
جــمــيع الـنــسـاء بــاخلــروج مـنــهـا
قـائال إنّه ال يـريـدهن قـرب سـيارته

مفضّال التعامل مع رجل.
وتـوضح أحمد التي ارتدت قفازات

{ جــــــــدة-(أ ف ب ) –فـي ورشــــــــة
لـتصليح السـيارات في جدة تعمل
ســـعــوديــات جــنــبـــا إلى جــنب مع
الــرجـال… بــعـد أربع ســنـوات فـقط
عـلى السـماح لـلنـساء بـالقـيادة في
ـيـكـانـيك ـمـلـكـة اقـتـحـمن عـالم ا ا
الـــذيـن كـــان أيـــضـــا حــــكـــرا عـــلى

الرجال.
وقرّرت ورشة بيتروم إكسبريس
الـواقعة عـلى ساحل البـحر األحمر
في غرب السعودية تطبيق التوجه
الــذي تـدفع فـي اجتـاهه احلــكـومـة
جلــهــة فــتح مـجــاالت الــعــمل أمـام
الــرجـال والــنــسـاء في الــقـطــاعـات
اخملــــتـــلـــفــــة. ولم يـــخـل األمـــر من
صـــعــوبـــات واجــهــتـــهــا الـــنــســاء
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