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ـستطـاع أسرى حربي أصبح 
اخلــــلــــيـج االولى (مع ايــــران)
والـــــثــــانـــــيــــة (مـع الــــكـــــويت)
احلـــــصـــــول عـــــلـى احلـــــقــــوق

الـتـقـاعـديـة واطـلـعت (الـزمـان)
عــلى وثــيـــقــة أمــر ديــواني من
وزارة الـدفـاع  بـشـمـول أسـرى
احلربـ باحلـقوق الـتقـاعدية 
فــيــمــا قــال مــصــدر لـ(الــزمـان)
أمـس ان (هـذا األمــر جــاء بــعـد

جـهود مـضنـيـة قام بـها ضـباط
في دائــــرة شـــؤون احملــــاربـــ
بـــــوزارة الـــــدفــــاع تـــــقـــــديــــراً
لـــتــضـــحـــيـــات اجلــنـــود غـــيــر
ــتــطــوعــ او االحـتــيــاط من ا
الــذيـن انـخــرطــوا في اجلــيش

أمـا اســتـجــابـة لــنـداء اخلــدمـة
ـوالـيـد االلــزامـيـة أو لـدعـوات ا
ـصـدر الذي االحـتـياط) واكـد ا
طـلب عدم الـكـشف عن اسمه ان
(األمر الـديواني يـشمل اجلـنود
ـتطـوع ـتـطوعـ الن ا غـير ا

على مـجمل بـنود مـشروع قـانون
وإرســـالـه إلى رئـــاســـة مـــجـــلس
النواب.وقال الكعبي في تصريح
إن (اللجـنة صوتت بـاجململ على
مــــشــــروع الـــقــــانــــون). في وقت
اعـــــرب رئـــــيس ائـــــتـالف دولــــة
ـالكـي في بـيان الـقـانـون نـوري ا
امس عن (استغرابه من االصرار
على اقرار مشـروع القانون). الى
اسـتـقبل االطـار الـتـنـسـيقي ذلك 
وفـــــــــد االحتــــــــاد الـــــــــوطـــــــــني
الـــكـــردســـتــاني بـــرئـــاســـة بــافل
الـطالـبـاني . وقـال بـيان امس ان
(اجلانب اسـتعرضا مـستجدات
الـوضـع الـســيـاسـي واالمـني في
الــــبالد كـــمـــا  الــــتـــطـــرق الى
احلــوارات اجلـاريــة بــ الــقـوى
الــســـيـــاســيـــة بـــشــأن تـــشـــكــيل
احلـكــومـة) واضــاف ان (الـلــقـاء
اكـد اهـمـيـة الـتـواصل اجلـاد ب
جـــمــيع االطـــراف النــهـــاء حــالــة
االنـــســداد الــتـي تــعــاني مـــنــهــا
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـوقت
الــراهـن واالســراع في تـــشــكــيل
حكـومة حتـفظ حـقوق الـعراقـي
بعيدا عن االقصاء والتهميش).
ــالــيــة عــلي عــبــد وحــدد وزيــر ا
ـــبـــلغ االجـــمــالي االمـــر عالوي ا
لقـانـون األمن الـغـذائي. وقال في
ــــــبـــــــلغ تــــــصـــــــريح امـس ان (ا

االجمـالي هو  26 ترلـيون ديـنار
 وان لــدى الـــوزارة خــطـــطــاً في
حال تـعـرض القـانـون للـطعن من
جديد). وقـال عالوي انه (ال بديل
ـــوازنــــة لــــلــــعـــام عن قــــانــــون ا
اجلاري) كاشفـاً عن ان (القانون
ال يـتــضـمن تــثـبـيـت احملـاضـرين
ــا تـكــيـيــفـهـم  وانه يـتــضـمن إ
درجات وظيفية لـتثبيت أصحاب
ن لـديه خـدمـة عـقـديـة الـعـقـود 
) واضــاف ان أكـــثـــر من عـــامـــ
ــذكــور ال يــتــضــمن (الــقـــانــون ا
تـخــصـيـصـات القـلــيم كـردسـتـان
وان الـعـراق اآلن في وضع مـالي
جــيـد واالحــتـيــاطي من الــعـمــلـة
األجــنــبـــيــة ســيــبــلغ  80مــلــيــار
دوالر). واشـار الـى ان (صـادرات
إقـلـيم كـردســتـان من الـنـفط بـعـد
قرار احملكمـة االحتادية أصبحت
غـــيـــر شـــرعـــيـــة). مـــؤكــداً ان (7
مالي مـوظف يتـقاضون رواتب
من الـــدولــة وانه ســيـــتم قــريــبــاً
ـنح الـسـلف والـقـروض الـعـمل 
إلــكـتــرونـيـا). واغــلـقـت األجـهـزة
ـؤدية الى االمنـية امس الـطرق ا
ـــنــطـــقــة اخلـــضــراء بـــبــغــداد ا
للـحيـلولـة دون دخول مـتظـاهري
وزارة الكـهرباء الـذين يتـقاضون
أجـــوراً يـــومــيـــة لـــلـــمـــطـــالـــبــة

بتحويلهم على نظام العقود . 

األمـــريـــكــيـــة لـــتــعـــاون أوثق مع
الــعـراق فـي مـخــتــلف اجملـاالت)
مـؤكــدةً (اسـتــمـرار بالدهــا بـدعم
الـــعــراق وفـي جــمـــيع اجملــاالت;

لتحقيق األمن واالستقرار).

احلـــلــــبــــوسي عن (تــــمــــنـــيــــاته
لــلــســفـــيــرة اجلــديـــدة الــنــجــاح
والـتوفـيق في أداء مـهـامـها) من
جــانــبــهــا  ابــدت رومــانـوســكي
ــــتــــحـــدة (تــــطــــلعَ الــــواليــــات ا
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حث رئيس مجلس النواب محمد
السـفيـرةَ األمـريكـية احللـبـوسي 
لـدى بـغـداد ألـيـنـا رومـانـوسـكي
على أهـمـية دعم الـقـوات احمللـية
في مــواجــهــة حتــديــات اإلرهـاب
وفـق مـــــتــــــبــــــنـــــيــــــات احلـــــوار
السـتراتـيجي . وقـال بيـان تلـقته
(الــزمــان) امس ان (احلــلـبــوسي
اســـتــقــبل رومــانـــوســكي بــعــد
تـــســنـم مــهــامـــهــا اجلـــديــدة في
العـراق ونـاقش مـعهـا الـعالقات
الثـنائـية وسـبل تعـزيز الـتعاون
والشراكة ب البـلدين الصديق
ــا يــنــعــكس إيــجـابــاً عــلى كال
الــشـعـبــ وتـأكــيـد أهــمـيـة دعم
الـقــوات الـعــراقـيـة في مــواجـهـة
حتديـات اإلرهـاب وفق مـتبـنـيات
واعـرب احلــوار الـســتـراتــيــجي)
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الك الدائم موظفي العقود على ا
ضمن قانـون االمن الغذائي الذي
وانه مـن اخــــتــــصــــاص أعـــــدته 
بـــيــنــمـــا لم تــرد وزارة ـــوازنــة ا
الـيـة على كـتـاب رسـمـي من ا
الـلـجـنـة عـن كـيـفـيـة الـتـعـامل مع
احملــاضـريـن والـعــقــود واالجـور
الـيــومـيــة وحتـويـلــهم وفق قـرار
تمرير 315. ويستبـعد مراقبـون 
مشروع القانـون بسبب استمرار
االنــسـداد وعــدم وصــول اطـراف
االطـار الــتـنـسـيــقي وانـقـاذ وطن
الى حـــلـــول تــفـــضي الى انـــهــاء
ـشـهد الـتـجـاذبـات الـتي تـعـطل ا
الـراهن وبـاتت تـؤثـر عـلى حـيـاة
ـراقــبـون ان ـواطــنـ . وقــال ا ا
ـان قـد يـواجه صـعـوبة في (الـبر
نتيجة اخلالفات تمرير القانـون 
التي اثيرت بشأنه ورفض بعض
االطـــراف تــمـــريــره اال بـــعــد حل
ـــضي بـــتـــشــكـــيل االنـــســـداد وا
حكـومة تـوافقـية). وحـدد مجلس
الــيـوم االربـعـاء مـوعـدا الـنـواب 
لـلـتـصـويت عـلى الـقـانـون. وذكـر
بـيــان ان (جـدول اعـمــال مـجـلس
النواب  يتضمن التصويت على
مــقــتــرح قــانــون الــدعم الــطــار
لالمن الغذائي والتـنمية). وأعلن
الـيـة الـنيـابـية رئـيس اللـجـنـة ا
حـسن الـكـعـبي تـصـويت جلـنـته
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ـنـافـذ ومـنع الـتـهـريب ومـكـافـحـة اخملـدرات). من األمن احلـدودي ومـراقـبـة ا
ـي ان (زيـارته الى طــهـران  نــاقــشت األمن في احلـدود قـال الــغـا جـانــبه 
ـا فيها ـشترك  شتـركة بـن البـلدين والعـديد من القـضايا ذات االهـتمام ا ا
عابـر غيـر الشرعـية واالجتـار باخملدرات والـبشـر) مؤكدا ان (تـفشي وباء ا
كورونا كـان له أثر سلبي على حركـة الزوار ب البلدين وبـعد السيطرة على
ـرات جـويـة مــشـتـركـة وإلـغــاء الـتـأشـيـرات هـذا الـفــايـروس شـهـدنـا فــتح 
للمـسافرين جـواً ب البـلدين) وتـابع (نعمل عـلى توفيـر التسـهيالت الالزمة

لزوار االربعينية).

wI U½ ‚«“— ≠ Ê«dNÞ

مع نـظـيره ي الـذي يـزور طـهـران حـالـيـا  وقع وزيـر الـداخلــيـة عـثـمـان الـغـا
اتــفـاقـا بـشـأن مــكـافـحـة تــهـريب اخملـدرات وإلـغـاء االيـراني أحــمـد وحـيـدي 
تـأشيـرات الـدخـول بشـكل تـدريـجي ب الـبـلـدين .وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان)
ي وقع على هامش زيارته الى طهـران ولقائه نظيره االيراني امس ان (الغـا
ـنـافذ الـبريـة اسوة تضـمنت تـسـهيل دخـول الزائـرين عـبر ا  مـذكرة تـفـاهم 
ـطـارات واالتـفـاق عـلى الـسـمـاح بـدخـول الـفـي زائر ـنـافـذ اجلـويـة عـبـر ا بـا
تضمن احلفاظ على نافذ البرية) ولفت الى ان (االتفاق  إيراني يومياً عبر ا
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طبعة العراق 

يــتــقـــاضــون رواتب تــقــاعــديــة
انسجاماً مع الـقوان السارية
سـلحة). وتداولت في القوات ا
مـجــامــيع واتــســاب مـداخالت
تشير الى ان (امر وزارة الدفاع
ــذكــورة يـشــمل كل من يــثـبت ا
انه  وقع اسـيرا اثـناء احلـرب
ومـثـبت لــدى الـلـجـنــة الـدولـيـة
لـلـصـلـيب االحــمـر والـسـلـطـات
الدولـية واحمللـية اخملـتصة انه
اســـيــــر حـــرب له حـق تـــرويج
معامـلة حقوق تقـاعدية). ونفى
ـصـدر ان يـكـون لـلـمـشـمـولـ ا
حـق ازدواجـــــــــيـــــــــة الــــــــــراتب
الـتــقـاعـدي). ووجه بـ(مـراجـعـة
أسـرى حـرب اخلــلـيج الـثــانـيـة
كاتب شـؤون احملارب  1991

في احملـــــــافـــــــظــــــات كـــــــافــــــة.
ـسـتــمـسـكـات مـســتـصـحـبــ ا
ـراجـعـة (بـطـاقة الـثالثـة عـنـد ا
الــلــجــنــة الــدولــيــة لــلــصــلــيب
األحمـر مثـبت بهـا تاريخ األسر
والـــــعــــــودة (مــــــصـــــورة) وأي
مــسـتـمـسك عـسـكـري رصـ إن
سـتـمسـكات وجـد (مصـور) وا
الشخـصية الـثبوتـية (مصورة)
و فايل نـايلـون مثـبت عليه رقم

هاتف صاحب العالقة).
وكــان الـعـراق قــد خـاض حـربـاً
طـــويــلـــة مع ايـــران اســتـــمــرت
ثـمــاني سـنـوات وانـتـهت في 8
آب  1988 وراح ضحيتـها نحو
مـليـون شـخص فضالً عن آالف
ـــعـــوقـــ  كـــمـــا اجلــــرحى وا
خاض حـرب الـكويت في  2 آب
 1990  وتــســبـب االنــســحــاب
مــــنــــهـــا حتـت ضـــغـط حتـــالف
ثالثــ دولـة بـزعـامـة الـواليـات
تـحدة االمـريكـية بـاستـشهاد ا
االالف من اجلـنـود والـضـبـاط 
نــــاهـــيـك عن الــــضــــحـــايــــا من

فقودين. األسرى وا
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ــقـــرر  ان يــعـــقــد مـــجــلس مـن ا
جـلـسته الـنـواب اليـوم االربـعـاء 
ــنـاقــشـة قــانـون االمن الــغـذائي
ـــــالـــــيـــــة الـــــذي اعـــــدته وزارة ا
ـالــيـة بــالــتـعــاون مع الــلـجــنــة ا
والــذي اثــار ســجـاالً الــنــيــابـيــة 
واسـعـاً بـعـد تـفـسـيـيـر احملـكـمـة
االحتــاديـة الــعـلــيــا لـصالحــيـات
حـــكــــومــــة تـــصــــريف االعــــمـــال
فــيـمــا اخــلت الــقـوات الــيــومـيــة
ـان بــعـد االمــنـيــة مـوظــفي الـبــر
تـــظـــاهـــرة الصـــحـــاب الـــعـــقــود
طـالـب بـتضـمـ حقـوقهم في ا
نـتظر تـمريره مشـروع القانـون ا
لـــكـن يـــســــتـــبــــعـــد مــــراقـــبـــون
الـتــصـويت عــلـيه نـتــيـجـة رفض
بــــعض الـــقــــوى اقـــراره وربـــطه
ــفـاوضــاتـهــا الـتي تــسـعى من
خاللـهـا الى اعـادة الـتوافـق على
تـشـكـيل احلـكـومـة. وأفـاد شـهود
بــوقـوع عــدد من اإلصــابــات بـ
ـتظاهـرين من أصحاب صفوف ا
عــقـــود وزارة الـــكـــهـــربـــاء بـــعــد
احتـكاك مع الـقوات األمـنيـة قرب
نطـقة اخلضراء احدى بوابـات ا
خالل مـطالـبـتهم بـالـتثـبـيت على
الك الـدائم ضــمن قـانـون األمن ا
الــغـذائي الــذي سـيــصـوت عــلـيه
ـئـات من ـان. وقـالــوا ان (ا الـبــر
موظـفي العقـود في الوزارة ومن
جمـيع دوائـر بغـداد واحملافـظات
ـنــطـقـة تـظــاهـروا امـام بــوابـة ا
اخلضراء من جهة فـندق الرشيد
وحتـديــداً مـقــابل مـبـنـى مـجـلس
لــلــمــطـالــبــة بــتــضــمـ الــنــواب
حــقــوقــهم ضــمن مــشــروع االمن
افاد مصدر الغذائي). من جانبه 
امني بإن (الـقوات االمنـية اخلت
حتـسبا موظـفي مجلس الـنواب 
ـتـظاهـرين) القـتـحـامه من قـبل ا
واضاف ان (صدامات وقعت ب
ــكــلــفــة ـــتــظــاهــرين والــقــوة ا ا
ـنــطـقـة) من دون ذكـر بـحــمـايـة ا
مــزيــدا مـن الــتــفــاصــيل. وكــانت
ـاليـة النيـابيـة قد اكدت اللـجنة ا
عــــدم تـــثـــبـــيت فـي وقت ســـابق 
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دني باحملافظة حريقاً كبيراً أخمـدت فرق إطفاء الدفاع ا
بعـد أن أنـدلع ظـهر أمس الـثالثـاء  أكـبر مـجـمع جتاري

لبيع األجهزة الكهربائية اخملتلفة في حي عدن .
دني فـي النجف العمـيد رشيد ثابت وقال مـدير الدفاع ا
في تصـريح (وردنا إشعار نشوب حـريق كبير طال أكبر
مـجـمع جتـاري لألجـهزة الـكـهـربـائيـة بـاحملـافـظة في حي
عدن الـتجاري). وب ثابت (شـاركت فرق أطفاء من عدة
باشر  مراكـزنا القريبة على مـوقع احلريق وبإشرافي ا
وكـان هناك إسناد من  4 آلـيات تخصصـية لإلطفاء من
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة  وكـذلك مـشـاركة  14 عـجـلـة فـرع ا
ـاء من دائرة ماء احملافـظة إلسناد حوضـية كبيـرة لنقل ا
فرق إطفاء مديريتنا). الفتاً إلى أن (كثافة النيران سببت
بتـأخر عملـية إخمـاد النيـران الى عصر أمس) . مـضيفاً
انه (لم تــسـجل حـاالت حــروق أو وفـيـات بـالــعـامـلـ في

الـشركـات الـتـجـاريـة لألجـهزة الـكـهـربـائيـة الـتي طـالـتـها
النـيران  والزال خبراء األدلة اجلنائيـة وضباط مديريتنا
يتـحققـون بأسـباب نشـوب هذا احلريق). في سـياق آخر
دني ـعاجلة في مقر مـديرية الدفاع ا إستـخبرت شعبة ا
في مـديـنـة الـنـجـف من قـبل شـعـبـة الــعـمـلـيـات  بـوجـود
ـة فـي أحـد األحــيـاء الــشـمــالـيـة. مـخــلـفــات حـربــيـة قــد
ـدني الــعـمــيـد رشـيــد ثـابت في وحـسب مــديـر الـدفــاع ا
عاجلة تلقت بالغاً عبر شعبة تصريح أمس إن ( شعبة ا
ـواطنـ بوجـود واجب معـاجلة على العـملـيات من أحد ا
طـريق النجف - كـربالء العمود  23 بـالقرب بـالقرب من
كــريت مــول ). وأوضح رشــيــد أن ( بــعـد تــلــقي الــبالغ
نـفـلتـة مـبيـناً أنه عـاجلـة القـنابـل غيـر ا تـوجهت مـفـرزة 
تـوجـهت لـلمـوقع لـلمـعـاجلـة حيث عـثـرت على  35 هـاون
عــيـار  60 مـلــيــمـاً و 5 هــاون عــيـار  120 مـلــيــمـاً و3

قذائف مدفعية ).
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اطلـقت وزارة الـتربـيـة استـمارة
ـوهـوبـ الـتـقــد الى مـدارس ا
لــلـطـلــبـة الــنـاجـحــ من الـصف
الـسادس االبـتـدائي واحلـاصـل
ـئة على مـعـدل ال يقل عن  97 با
لــلـتــرشـيح لــدخـول االخــتـبـارات
الـتـشـخـيـصـية اخلـاصـة في تـلك
دارس. وقالت الوزارة في بيان ا
تلقـته (الزمان) امس انـها (تطلق
الـــيــوم اســتــمـــارة الــتــقــد الى
الـتي تسـتمر ـوهوب  مدارس ا
حــتى الـــســابع من شــهــر تــمــوز
ـقـبل  عــلى ان يـراجع الـطـالب ا
ـــوهـــوبـــ في كل من مـــدارس ا
مــحــافــظــة نــيــنــوى و االنــبـار و
بــــغـــــداد و الـــــنــــجـف وذي قــــار
وميسان والبصرة لغرض تسلم
االستـمارة اخملـصـصة لـلتـقد 
كــمـا يـحـق لـتالمــيـذ احملــافـظـات
الـــتي ال تـــوجـــد فــيـــهـــا مــدارس
دارس مـوهوبـ الـتـقـد عـلى ا

ـذكـورة فـي احملـافـظـات اعاله) ا
واشـار الى ان (مــوعـد االخــتـبـار
الـــتــحـــريـــري االول لـــلـــتـالمـــيــذ
ســيــكــون يــوم االحـد  24 تــمـوز
قـبل). وأرجأت الـوزارة  موعد ا
بـدء امـتـحــانـات طـلـبـة الـسـادس

االعـــدادي بـــفـــروعه كـــافــة الـــتي
ـقــرر انــطالقـهــا يـوم كــانت من ا
قـبل الى ما بعد األحد  3 تموز ا

بارك. عيد االضحى ا
وأوضح بيـان ان (وزير الـتربـية
علي حميد الدليمي وجه اللجنة
الــدائـمـة لالمــتـحــانـات بــتـأجـيل
مـــوعــد بــدء امــتــحــانــات طــلــبــة
الــــــصف الــــــســـــادس االعـــــدادي
بــفـروعه كــافـة الى مــا بـعــد عـيـد
ــزامـنـة ــبـارك وذلك  األضـحى ا
ايــام االمــتــحــانــات مع الــعــطــلـة

قررة لعيد األضحى). ا
واضـاف الـبـيـان ان (هـذا الـقرار
ســيــمــنح الـطــلــبــة فـرصــة أكــبـر
ــــواد الــــدراســــيـــة ــــراجـــعــــة ا
وســيــعــطي الـعــوائل الــعــراقــيـة
ــة فــرصـة أخــرى لــغـرض الــكـر
ــبـارك). الــتـمــتع بــأيـام الــعــيـد ا
واضـــاف ان  (الــوزارة ســـتــقــوم
بنشر اجلـدول اجلديد الحـقاً بعد
اكـمـاله من قـبل الـلـجـنـة الـدائـمة

لالمتحانات العامة).

علي حميد الدليمي
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أُصـيب شخص بـإنفـجار قـنبـلة
الصقة بسيارة في مدينة اربيل
بـالـقرب من مـقـر حزب الـنـضال
اإليــرانـي وفق مــا أعــلن جــهـاز
مكافـحة اإلرهاب في كـردستان.
وحـسب معـلـومات اجلـهـاز فإن
(ســـــيــــارة نـــــوع هــــيـــــونــــداي
تـــوكــســـون إنـــفــجـــرت في حي
ـــديـــنـــة أربــيل ســيـــطـــاقــان 
ـصاب مـوضـحاً أن الـشـخص ا
هـو سـائق الـسـيـارة ). وأكد أن
(اجلهات األمنية فتحت حتقيقاً
بـاحلــادث ). في سـيـاق مـتـصل
كـــشــفـت الــشـــرطــة اإلحتـــاديــة
الـقـبض عـلى تـسـعـة مـتـهـمـ

ـواد بــيــنــهم ثالثــة بــتــرويـج ا
اخملدرة في مناطق مـختلفة من
بـــغـــداد. وقـــال بـــيــان تـــلـــقـــته
(الــــزمــــان) أمس إن ( قــــوة من
اللـواء السـادس الفرقـة الثـانية
لــلـشـرطـة اإلحتــاديـة مع مـفـارز
إســــتـــخـــبــــارات الـــفـــوج األول
ــــشــــاركــــة األمـن الــــوطــــني
قـبضت عـلى ثالثـة متـهـم في
ــواصالت بـحـوزتـهم مــنـطـقـة ا
كــمـــيـــة من مـــادة الــكـــرســـتــال
اخملــــدرة ). وأضـــاف أن ( قـــوة
أخــــرى من الـــلــــواء الـــســـادس
الـــفــرقـــة الــثـــانــيـــة لــلـــشــرطــة

ـــشــاركـــة مــفــارز اإلحتـــاديــة 
إســتـخــبــارات الـفــوج الــثـالث
قـبـضت عــلى أربـعــة مـواطـنـ
شاجرة بعد إبالغ أحد بتهمة ا
واطـن بـوجود مـشاجرة في ا
مـنــطـقــة حي الـعــامل بــبـغـداد
مـبـيــنـاً ان الـقــوة تـوجـهت إلى
ـقـصـود وقـبضـت على ـكـان ا ا

تشاجرين ). ا
 وتمكنت قطـعات اللواء الثامن
للـشرطـة اإلحتاديـة ضمن قاطع
فـــــوج طـــــوار بـــــغـــــداد األول
ــــشــــاركــــة مــــفــــارز اجلــــهـــد
اإلستـخبـاري واألمن السـياحي
ـدينة من تنـفيـذ عملـية أمـنية 
الكاظميـة في بغداد. وقال بيان
تلقته (الزمان) أمس إن ( القوة
قبضت على مـتهم مطلوب وفق
ــادة أربـــعــة إرهـــاب في أحــد ا
فــنــادق مـــديــنــة الــكـــاظــمــيــة 
ــتــهم سُــلم إلى مــوضــحــاً أن ا
اجلـــهـــات اخملـــتـــصـــة إلكـــمــال
اإلجــــراءات الــــتــــحـــقــــيــــقــــيـــة

والقانونية بحقه ). 
وقبضت مـفارز شرطة مـحافظة
بــغـــداد عــلى مــتــهــمــ إثــنــ
ــتـهـنـون الـنـصب واإلحـتـيـال
ـواطنـ عبـر أخذ مـبالغ على ا
مـالـيـة مـنـهـم مـقـابل تـعـيـيـنـهم
. وقـال بــيـان كـحــراس أمــنـيــ
تلقته (الزمان) أمس إن ( قوات

الـــشــرطــة بــعـــد  إســتــحــصــال
ـوافـقـات الـقـضـائـيـة وإصدار ا
مــذكـــرات قـــبض وحتـــري وفق
ـــــادة 456 نــــــصب أحــــــكـــــام ا
وإحـتــيـال ألــقت الـقــبض عـلى
ــتــهــمــ والــتــوجه بــهم الى ا
مــركــز شــرطــة الــدورة إلتــخــاذ
اإلجــراءات الـقـانــونـيـة الالزمـة
بــــحــــقــــهـــمــــا أصــــولـــيــــاً وفق

القانون). 
كــــمـــا قــــبــــضت مــــفــــارز األمن
الـوطــني عـلى مــتـهـمــ إثـنـ
ألـقـيـا قـصـائـد وأهـازيج تـمـجد
حــــزب الــــبـــعـث احملـــظــــور في
مــديــنــة الــنــجف . وقــال بــيــان
تـلــقـته (الـزمـان) أمس إن (بـعـد
ورود معـلومات مـؤكدة ومـرفقة
مع مــقـطع فــيــديـو لــشـخــصـ
جـدون بالنـظام الـبائد كانـوا 
وحـــزب الـــبـــعث احملـــظـــور في
احملـــــــافــــــظـــــــة). وأضــــــاف أن
واطنـ رددا القصـائد أثناء (ا
جتـــمع مـــجــمـــوعــة مـن أهــالي
ــشـــخــاب فـي وقــفــة مـــديــنـــة ا
سـلـميـة للـمـطالـبـة باخلـدمات).
وأوضـح أن (األمن مــــــــــفـــــــــارز
اجلـهــاز في احملـافـظـة  قـبـضت
عـلى الــشــخـصــ وفق مــذكـرة
قضائية إستناداً إلى أمر قبض
وفق م/  8 من قـــانـــون حـــظـــر
حـــزب الــــبـــعـث والـــكــــيـــانـــات
واألحزاب واألنشطة العنصرية
والـــتـــكــفـــيـــريـــة. أشــار إلى أن
(األمن الــوطــنـي أحــالــهم بــعــد
إســتــكــمــال الــتــحــقــيــقــات إلى

اجلهات القضائية اخملتصة.
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{ دمـــشق (أ ف ب) - اعـــتــرضت الـــدفــاعـــات اجلــويــة
الـسـوريـة أمس صـواريخ اسـرائيـلـيـة في جـنـوب دمشق
دون اإلبـالغ عن وقـوع إصــابـات وفق مــا أفـاد مــصـدر
عسـكري وكالـة األنبـاء السـورية الرسـميـة "سانـا".ونقلت
ـــصـــدر الــعـــســكـــري قــوله "نـــفــذ الـــعــدو "ســـانــا" عن ا
اإلسـرائـيـلي عـدوانـا جـويـا مـن اجتـاه اجلـوالن الـسوري
احملـتل مـسـتـهـدفا بـعض الـنـقـاط جـنـوب مـديـنـة دمشق"
مضـيفة أن الدفاعات اجلوية السورية تصدت للصواريخ
و"أسـقـطت مـعـظمـهـا".وأشـارت الـوكالـة الـسـورية إلى أن

اديـات.وأفاد مـراسل فرانس اخلسـائر اقـتـصرت عـلى ا
بـرس في الـعـاصـمـة الـسـوريـة دمشـق أنه سـمع أصوات
ـرصـد الـسـوري حلـقوق انـفـجـارات قـويـة مـساءً.وأورد ا
اإلنسـان أن "انفـجارات عنـيفـة دوت في القـسم اجلنوبي
مـن ريـف دمــــــــشـق نـــــــــتــــــــيــــــــجـــــــــة قــــــــصـف جــــــــوي
إســرائـــيــلي".وأضــاف أن الــقــصـف اســتــهــدف "مــواقع
عسكـرية في منطقة الكـسوة التي تنتشر فيـها ميليشيات
حزب اللـه اللبناني وبطاريات للدفاع اجلوي تابعة للنظام

السوري".
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تـنـطـلق اليـوم األربـعـاء برعـايـة رئيس
اجملـمع العـلمي العـراقي مجـلس أمناء
بـيت احلكـمة مـحمـد حسـ آل ياس

ُـلـتقى الـعـلمي الـسـنوي األول وقـائع ا
حتت عـــنــوان (الـــتــربــيـــة والــتـــعــلــيم
ُلـتقى ة). ويـتضـمن ا وحتـديـات العـو
مــجـــمــوعــة مــحـــاور تــتــنــاول إصالح
ـؤسـسـة التـربـويـة النـظـامـية في ظل ا
ـة والـتـحـديـات وآلـيـات تـطـوير الـعـو
ــنـاهج وإنــعـكــاسـاتــهـا عــلى طـرائق ا
الـــتـــدريس وأســالـــيـــبه والـــتــنـــمـــيــة
ة وإحـتياجات والـتعلـيم في ظل العو
ستقبل اجملـتمع التعليمية وحتديات ا
ــة وتـخــطـيط فـي ظل حتـديــات الـعــو
الــسـيــاسـة الـتــعـلــيـمـيــة والـتــحـديـات
ــعــلم ــعــاصــرة إعـداد ا الــثــقــافــيــة ا
سـتقـبل وأخيراً ومـواجهـة حتديـات ا
ثقافة اجملتمع وإستراتيجيات التحول
الـرقمي للـتعليم. وقـالت رئيسة الـهيئة
الـتـحـضيـريـة للـمُـلـتقى خـديـجـة حسن
لـتقى الـبـاحثـة في بـيت احلكـمـة ان (ا
يــتــضــمن خـمـس جـلــســات عــلى مـدى
يــومـ لــلـمـدة 8-9 حــزيــران اجلـاري
ــيـون مـن الـعـراق ويــشـارك فــيه اكـاد
والـيمن وسوريا والسعودية بنحو 25
ـلـتـقى) بــحـثـا تـتــوزع عـلى مـحــاورا
ـلـتـقـى سـيـصـدر بـيـانا وأضـافت ان (ا
خـتامـيا ويتـوفر عـلى مخرجـات تعالج
مــشـكالت الــتـربــيـة والــتـعــلـيم في ظل
ة). وقـد وضعت شروط حتـديات الـعو
وســيــاقـات لــلـمــشــاركـة مــثل اإللــتـزام
ــنـهج الــعــلـمـي الـرصــ والــبـحث بــا
اجلـاد القـائم على النـقد والتـحليل أن
يــــكــــون الـــبــــحث حــــديث لـم يـــســــبق
مـــشــــاركـــته ويـــؤدي إلـى تـــوصـــيـــات
مخرجة وملموسة يكون البحث ضمن
ُــلــتــقى. وبـــادرت الــلــجــنــة مــحـــاور ا
ــجــمـوعــة أهـداف وضــعــتـهــا ضـمن
ُـلـتـقى بـعرض الـسـيـاق حـيث يـهـتم ا
مـــجـــمــــوعـــة قـــضـــايـــا وهي حتـــديـــد
ـة التـربـوية والـكشف خـصـائص العـو
ـمــكـنــة لـلــخـروج عن أفــضل الــسـبـل ا
بــفـائـدة مــنـهــا ومـواجـهــة حتـديــاتـهـا
والــــعـــمل عــــلى تــــوظـــيـف اخلـــبـــرات

ومـصـادر التـعلم والـتقـنـيات الـتربـوية
في الـعـملـية الـتـعلـيمـيـة محـاولة ربط
الـتربـية والـتعـليم بـاألهداف الـتنـموية
ي عن طـريق تـوظيف فـي بعـدهـا الـعـا
ـوارد الــبـشـريـة والــتـنـمـيـة مــفـاهـيم ا
ــسـتــدامـة إلــقـاء الــضـوء عــلى أبـرز ا
ـؤسـسـة الـتـحـديـات الـتي تـواجـهـهـا ا
ـة الــتـربـويـة الــنـظـامـيــة في ظل الـعـو
وســــبـل مــــواجــــهـــــتــــهــــا إبــــراز دور
مــؤســســات الــتــربــيــة والــتــعــلــيم في
احلـــفـــاظ عــلـى الــهـــويـــة الـــثــقـــافـــيــة
ومــنـظـومـة الــقـيم اجملـتـمــعـيـة في ظل
ــة وأخــيـراً مــحــاولـة حتــديــات الـعــو
تـوجهات مقترحة لتخطيط التعليم في

ة .  ضوء معطيات وحتديات العو
من جــهــة أخــرى أكــد وزيــر الــتــعــلــيم
الــعـالي والـبـحث الـعــلـمي نـبـيل كـاظم
ـــؤســـســة عـــبـــد الـــصـــاحب حـــرص ا
اجلــامـعــيــة الـعــراقـيــة عــلى الـتــعـاون
اإليـــــجــــابي الـــــذي يــــخــــدم األهــــداف
ية والعلميـة والتنموية ويوفر األكـاد
ــشــاريـع الــبــحث مـــنــاخــا مـــنــظـــورا 
الـتــطـبـيـقي ويـدعم مـسـارات الـشـراكـة
الــدولـــيــة في مــجـــاالت الــتــوأمــة بــ
اجلـامعـات العـراقيـة والفـرنسـية

والـــــنـــــشـــــر الـــــعـــــلـــــمي
والــــــتــــــدريب وتــــــبـــــادل
ـنح اخلــبــرات وتــقــد ا
والــــزمـــاالت الــــدراســـيـــة

تبادلة. ا
ودعـا عبـد الصاحب خالل
دير اإلقـليمي اسـتقبـاله  ا
لــــلـــوكـــالــــة اجلـــامــــعـــيـــة
الـفـرنـكـوفونـيـة في الـشرق

األوسط جان نويل باليو.
بــــحــــسب بــــيـــان تــــلـــقــــته
(الــزمـان) امس الـى (بـلـورة
ـاذج تـطـبـيـقـيـة مـلـمـوسة
لـــلـــتـــعـــاون الـــعــلـــمـي بــ
اجلـانب في مجـاالت البيئة
ـنـاخي ومــعـاجلـة الــتـغـيــر ا
وتـطـويـر اخلـبـرات الـتـقـنـيـة
والـــصــنـــاعــيـــة واإلفــادة من
مــخــرجــاتــهــا في اســتــثــمـار

وتوظيف الشباب).
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مـن جـهـته أعــرب بـالـيــو عن (سـعـادته
بـاللقاء وفتح آفاق الـتنسيق والتعاون
مـع وزارة الـتــعــلــيم الــعــالي والــبـحث
الـعلمي وجامـعاتها وحتـديد مساحات
شـترك) مـشيرا ي ا االشـتغـال األكاد
ـــكــتب االقــلــيـــمي لــلــوكــالــة الى أن (ا
اجلـــامــعــيــة يـــعــمل عــلـى دعم مــراكــز
ــشــاريع الــتــدريـب في اجلــامــعــات وا
والســيـمــا مـا يــتـعــلق مـنــهـا بــرقـمــنـة
اخلـدمات واحلـوكمـة وتطويـر التـعليم

وحتقيق أهدف التنمية الشاملة).
الى ذلـك وجه وزير التربيـة علي حميد
الـدليمي بـاتخاذ آلـيات جديـدة عاجلة
في طـريقـة توزيـع األسئـلة االمـتحـانية
قبـلة. وذكـر بيان امس في الـسنـوات ا
ان (الـدليمي عقد اجتماعاً موسعاً ضم
ديـرين الـعامـ لـلتـربـية في الـسـادة ا
احملـافـظات وأعـضـاء  اللـجـنة الـدائـمة
لالمــتـحــانـات والــلـجــان االمـتــحـانــيـة
الــفــرعـيــة بــحــضـور جلــنــة الـتــربــيـة
ـنـاقـشـة أسـالـيب احلـمـاية الـنـيـابـيـة; 
الـواجب اتـخـاذها في حـمـاية األسـئـلة

االمــتـحــانـيـة). وأكــد  الـدلــيـمي انه 
(اتــــخـــاذ إجــــراءات فـــوريــــة لــــضـــبط

»«u½ U¹ ¡U*«

اني في احد مراكز الشرطة »UI²Ž‰∫  السائح البريطاني واال

{ بـغـداد (أ ف ب) - بـعـد شـهرين من
تـوقيـفه في العـراق قضـت محكـمة في
بـغـداد بـسـجن بـريـطـاني أديـن بـتـهـمة
مـحـاولـة تهـريب قـطع أثـريـة من البالد
مـدة  15عــامـا بـيـنـمــا بـرأت احملـكـمـة

انياً حوكم في إطار القضية ذاتها. أ
وأعــلن مــحـامي الــبــريـطــاني جــيـمس
فيتون أنه سيستأنف احلكم الصادر.
وقـالت عـائلـة البـريـطاني إنـها "مـدمرة
تـــمـــامـــاً" جـــراء هـــذا احلـــكـم داعـــيــةً

احلكومة البريطانية إلى "التحرّك".
وأوقف الـبريطاني جـيمس فيتون (66

الــسـومـريــة والـبـابــلـيـة آثــاراً كـثـيـرة
ضـاربة في القدم ال يزال بعـضها قائماً

حتى اآلن. 
وتــــتـــعـــرض هــــذه اآلثـــار لـــلــــســـرقـــة
والــتــهـريـب فـيــمــا الـقــانــون الــعـراقي
صـــارم جــداً إزاء هــذه اجلــرائم.ومــثل
الـــرجالن أمـــام مـــحــكـــمـــة الـــكــرخ في
الــعــاصــمــة بــالــزي األصــفــر اخلــاص
بــالــسـجــنــاء في الــعـراق بــحــسب مـا
أفـادت صــحـافـيـة وكـالـة فـرانس بـرس
ــتـــهــمــان حـــضــرت اجلـــلــســة.ودفـع ا
بــبـراءتــهــمـا حــيــنـمــا طـرح عــلــيـهــمـا

œ«bGÐ w  ‰Ë_« ÍuM « wLKF « vI²K*« W U ≈

ـان (60 ـاني فــولــكـار فــاد عــامــاً) واأل
عـامـاً) في مـطـار بـغـداد الـدولي في 20
آذار/مــارس وكــان فــيــتـون يــحــمل في
حـقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن
كـسارات سـيرامـيك وفخـار بغـالبـيتـها
فيما كانت بحوزة فالدمان قطعتان قال
إن رفـــــيــــــقه فـي الـــــرحـــــلـــــة ســــــلّـــــمه
إيــــاهــــمــــا.وكــــان الـــرجـالن وصال إلى
الـعراق في رحـلة سـياحـية مـنظـمة ولم
تــكن بــيــنــهـمــا مــعــرفـة مـن قـبـل.يـضمّ
الـــعــراق الـــذي كــان تـــاريــخـــيــاً مـــهــد
حــضـارات بالد مــا بـ الــنـهــرين مـثل

بغداد

ومـحـاصـرة تـسـريب األسـئـلـة مـشـدداً
ـتـورطـ عـلـى الـتـعـامل الـصـارم مع ا
بـعملية التسريب التي حدثت قبل أيام
واتـخــاذ اإلجـراءات الـكـفـيـلـة الـتي من
شـأنـهـا احملـافـظـة عـلى سـيـر الـعـمـلـية

االمتحانية بإنسيابية ويسر).
…d¹e'«  UO «

ووجه ( بـإتـخـاذ آليـات جـديدة عـاجـلة
في طـريقـة توزيـع االسئـلة االمـتحـانية
ــقــبــلــة لــلــحـفــاظ عــلى ــرحــلــة ا في ا
ــــكن مــــجــــهـــود الــــطـــالـب الـــذي ال 
) مــشــيــراً إلى ــســاومـــة عــلــيه ابــداً ا
(تـشـكــيل غـرفـة عـمـلـيـات مـشـتـركـة مع
اجلـهات الـسانـدة من األجهـزة األمنـية
والــوزارات األخـرى إلجنــاح الـعـمــلـيـة

االمتحانية). 
وأعـرب الدليـمي عن (امتنـانه لألجهزة
ـختـلف صنـوفـها لـتوصـلهم األمـنـية 
إلى خـيـوط رئيـسـة في حادثـة تـسريب
ـتـورطـ االســئـــــلـة وسـيـتم مــثـول ا
أمـام القضــــاء ليـنالوا جزاءهم العادل
الرتــكـابـهم هـذا الـفــعل الـشـنـيع الـذي

أساء إلى سمعة العملية التعليمية).

اء كل شيء حي) ـبـ (وجعـلـنـا من ا ُ يـقـول الـله سُبـحـانه وتـعالى في مُـحـكم كـتابه ا
وهذا يـعني أن اللـه أعطى لعـباده هذه الـنعمـة أينـما كانـوا لكي يتـذكروا نـعمته عـليهم
ـاء هي أكبر نِعم الله عـلى خلقة أوليس هـو القائل (فليـنظر اإلنسان مِمَ خلق ونعمة ا
خلق من ماء دافق يـخرج من بـ الصلب والـترائب) في أروع بالغة إعـجازية تـدبرية

ان الناس والثبات على احلق ..   ليكون سببا في زيادة إ
كون الرئيسي جلسم اإلنسان ويشكل ما اء هو ا عـرفة العلمية فإن ا وبحسب أهل ا
اء كي يبقى ائة من وزن جسـمه الذي يحتـاج إلى ا ئـة في ا ئة إلى 70 با ب 50 بـا
اء يُمكن أن يـؤدي إلى اجلفاف وهي حالة على قيـد احلياة وبعكس ذلك فـإن نقص ا
ـاء لــلـقـيـام بـالـوظـائف حتـدث عـنـدمـا ال يـحــتـوي جـسم اإلنـسـان عـلـى مـا يـكـفي من ا
ـمكن أن يـستـنزف طـاقة اإلنـسان ويـجعـله يشـعر الـطبـيعـيـة وحتى اجلـفاف اخلـفيف يُ

بالتعب واإلعياء .. فأين نحن أهل العراق من ذلك كله!.. 
لــقــد أصـاب أرض الــعــراق اجلـفــاف في حــالــة إسـتــفــحــــلـت بـعــد عــام اإلحـتـــــالل
األمـريـكي 2003 بـشـكل مــخـيف ومــرعب وجـفت مــعه الـوديــان والـسـهــول والـروافـد
ـائة وصـار اإلنسـان في العراق وتراجـعت ميـاه دجلة والـفرات إلى ما دون الـ 50 با
اء وأحيانا شحته ليشرب في حيرة من أمره بـعد تدهور الزراعة ليعيش على كفاف ا
حتى يحيا وهو حق منحه الله له وليس منة من أحد من الذين يُمسكون بزمام السلطة
من حـكـومـة وقـضـاء ونـواب الـشـعب الـذيـن لم يـضـعـوا حـتى اآلن أي بـرامج مـعـرفـيـة
وعـلـميـة وحـتى دبلـومـاسيـة قـدر تعـلق األمـر بدول اجلـوار الـتي تقـيم الـسدود من دون
اذا ال يلتفت سادة القوم من نواب مراعاة حـدود الله .. وفي سياق حدود الله أسال 
ووزراء وقـادة رأي إلى خطـورة ما يـحصل عـلى حيـاة شعب الـعراق الـذي صار يرى
ـدن والقـرى الزراعـية إلى جـزرات يابـسة يـسير بأم عـينـيه  كيف يـتم حتويل شـطوط ا
ـهابـة تـتـغـني وتـرقـص فـوقـها ـيـاه  ـارة بـكل هـدوء بـعـد أن كـانت تـعـلـوهـا ا عـلـيـهـا ا
ـائـيـة هي الـنـوارس والــطـيـور وتـســبح في داخـلـهـا األســمـاك!.. وعـادت تـلك الــثـروة ا

األخري تتالشي تدريجيا وصرنا نأكل حلومها من إحواض مصطنعة ..
ياه حتتـاج إلى عقول جبارة وسؤال آخر يـدور في أذهان الشعب هل أن أزمـة شح ا
وأموال طـائلـة لتجـاوزها مثـلما يـتم تعلـيل ذلك بعدم وجـود الكهـرباء وغيـاب اخلدمات
األخـرى من زراعـة وصـنـاعـة وتـنـمـيـة بشـريـة وإقـتـصـاديـة حـقـيـقـيـة أم أصبـحت تـلك
األسباب وتبـريراتها الالمنـطقية شـماعة نعلـقها على دول اجلـوار وغيرها!.. وإذا كان
ائـية وغيـرهما ـوارد ا قـدرنا هو هـكذا فـما الفـائدة إذن من وجـود وزارتي الزراعة وا
عنية األخرى وهي التي وجـدت أصال لهذا الغرض من خالل القيام ؤسسـات ا من ا
ائية وتـخصيب التـربة وجعلـها صاحلة ياه واحلـفاظ على الثـروة ا بـدراسة وتخـطيط ا
للزراعة أم أن اإلسـتخفاف بعقول الـناس سيظل هو السائـد وعدم الوقوف بجدية في
ياه وبـهذا الشكل الـذي يهدد حياة الـطبيعة ا سيؤول الـوضع إليه من شح ا التفكـير 
عرفي اننا الـراسخ بقدرة الـعلميـ وا واإلنسان بشـكل عام ولكن احلقـائق ومع إ
في هـات الـوزارت لـتجـاوز هذه االزمـة بـنجـاح وتفـوق إال إن واقع احلال يـؤشر لـنا
ـســؤول في هـذا اجملـال إن لم يــنـدرج هــذا الـفـشل في خــيـانـة بــشـكل واضح فــشل ا

سؤولية تُجاه ما يعانيه الشعب والبلد .. األمانة وا
ـسـؤولـيـة تـقع بـاألسـاس عـلى النـواب اجلـدد ومـا عـلـيـهم إال أن تـعـلو وهـنـا أجد أن ا
ـالية ستـلزمات الـعلـمية وا ـطالـبة احلكـومة بوضع كـل ا ـان الشعب  أصواتـهم في بر
لـتجـنب كارثة واقـعة ال محـال في تصحـر البالد خصـوصا وإن النـواب اجلدد جاءوا
عـلى عـربـة االصالح الـزراعي والـصـنـاعي وتـنمـيـة اإلنـسـان تـنـمـية
صحيـة التي خرج الناس من إجلـها ومن بينها تـوفير وتنظيم
اء وإصالح التربة وبخالف ذلك سيبقى العراق بعد وجود ا
عشـرون عاما من إدارة احلكم بال مـاء ليتـحول من بعد ذلك
إلى صحراء جـرداء يتطاير فـيها الغبـار بعد إن كان العراق

اء والزراعة .. يلقب بأرض السواد لكثرة ا

الـــقـــاضي ســـؤاال حـــول مـــا إذا كـــانــا
ـة مــذنــبــ بـتــهــريب آثــار وهي جــر
تــصل عـقــوبـتـهــا وفق قـانــون الـتـراث
واآلثــار الـــعــراقي في مــادته احلــاديــة
واألربـــعــ إلـى حــدّ اإلعـــدام لــكلّ "من
أخـرج عـمدا من الـعـراق مادة أثـرية أو

شرع في إخراجها".
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بـعد تالوة احملـاميـ دفوعـاتهـما أمام
الـقـاضي بـبـراءة الـرجـلـ من الـتـهـمة
ــسـنـدة إلـيـهـمــا اعـتـبـر الـقـاضي أن ا
ــة فــيــمــا بـرّأ فــيــتــون مــدان بـاجلــر

فالدمان.
ولــفت الـقـاضـي لـدى تالوة احلـكم إلى
ـنــصــوص عـلــيــهـا في أن الــعــقـوبــة ا
ـة التي قـانـون اآلثـار والـتـراث لـلـجـر
أدين بــهـا فـيـتــون هي "اإلعـدام شـنـقـا"
لـكـنه قرر تـخـفيـضهـا إلى "الـسجن 15
تـهم.وقال مـحامي عـامـا بسـبب سن" ا
فــيـتـون ثــائـر ســعـود لـوكــالـة فـرانس
بــرس "سـنــقـوم بـتــمـيـيــز احلـكم خالل
كن حملكمة التمييز أن تقرر يوم و
إلــغـاءه أو تـخـفـيــفه أو اإلبـقـاء عـلـيه"
مـعتبـرا أنه "مشدد جدا".وبـعيد صدور
احلـكم قـال صهـر فـيتـون سـام تاسـكر
(27 عـاماً) لوكالة "بي إيه" الـبريطانية
إن الــعــائــلــة "مــدمــرة تــمــامـاً مـن هـذا
اخلـبـر" مضـيفـاً "قلـبـنا مـفطـور تمـاماً
ألن جــهـــودنــا وجــهــود فــريق الــدفــاع
ستمرة انتهت بهذه القوي واحلملة ا
الـنـتـيجـة"واعـتبـر أنه "بـالـنسـبـة لرجل
بـــسنّ جـــيم فــإنّ 15 عـــامــاً فـي ســجن
ـثـابـة حـكـم بـاإلعـدام" مـندداً عـراقي 
"بــعـدم حتـرّك" احلـكـومـة الــبـريـطـانـيـة
"عـلى اإلطالق" في هذه القضية. وتابع

"أمـلنـا خائب بـل نشـعر بـصدمـة لعدم
حتــرك حــكـومــتـنــا عـلـى اإلطالق حـتى

اآلن". 
من جـهـتهـا دعت الـنائـبـة البـريـطانـية
ويـرا هـوبهـاوس عن احلزب الـليـبرالي
نطـقة التي يـتحدّر وقـراطي عن ا الـد
مــنــهــا فــيـتــون إلى "حتــرّك" وزاري في

القضية. 
وقـالت "ما من أي خيار آخر اآلن سوى
ـــســـتــوى حتـــرّك اخلـــارجـــيـــة عـــلـى ا
الـوزاري" معتبرةً أن احلكومة "أخفقت

في التحرك".
وكــــان احملـــامي ســــعـــود اعـــتــــبـــر في
دفــــوعـــاتـه أمـــام الــــقــــاضي أن األدلـــة
ـتــوافـرة تـنـفي وجـود "قـصـد جـرمي" ا
لــدى مــوكـله وأبــرزهــا "وجـود الــقـطع
بـشكل مـتنـاثر" عـلى األرض.وأشار إلى
ـوقع غــيــاب "الفـتــات حتـذيــريــة" في ا
حتـذّر الـسـيـاح من عـدم الـتـقـاط الـقطع
عـن األرض وكــــذلك "عــــدم تــــســــويـــر"
ـمـكن ـوقـع "فـكـان االنـطـبـاع أن من ا ا

التقاطها".
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ـرافــقـ ولــفت كــذلك إلى "عــدم قـيــام ا
بـهـيئـة اآلثار والـتراث بـتحـذير مـوكلي
مـن عـــدم الـــتـــقـــاط الــــقـــطع".وأضـــاف
احملـامـي أن مـوكـله "تـطـوع لـلـبـقـاء مع
ــضــبـــوطــات" إثــر الــعــثــور عــلــيــهــا ا
بـحـوزته فـي مـطـار بـغـداد مـعـتـبراً أن
ذلـك يــؤكــد عــدم وجــود نــيــة الرتــكــاب
ـة لديه.كـذلك أشار إلى أن "الـقطع جـر
ـــضــــبـــوطـــة هي عــــبـــارة عن كـــســـر ا
لــفـخـاريــات وأحـجــار ولـيـست قــطـعـاً
مــكـتـمـلـة كــالـتي يـنص الــقـانـون" عـلى
جتــر إخــراجــهــا من الــبـالد.غــيـر أن

الـقــاضي اعـتـبـر في حـكـمه أن فـيـتـون
وقع أثري" كـان "على علـم وبينة بـأن ا
عـندمـا التـقط القـطع معـتبـرا أن حجة
الـدفـاع بـعدم تـوافـر "قـصـد جرمي" في
عـمـلـيـة إخـراج الـقـطع "ال يـنـفي األدلة"
الــتي بــحــوزة الــقـضــاء بــوجــود جـرم
يــعـاقب عــلـيـه الـقـانــون. ورأى أن عـلم
ـوقع أثـري يـعـنـي "تـوفر فـيـتـون بـأن ا
ـــقــابـل قــرر الـــقـــصـــد اجلــرمـي".في ا
اني الـقضاء "إلغاء التهمة" في حق األ
فــولــكــار فــالـدمــان "لــعــدم وجــود أدلـة
كـافية" إلدانـته وبالتالي أمـرت احملكمة

بـ"إخالء سبيله حاال".
وكـان مـحـاميه فـرات عـبـد العـظـيم قال
فـي دفـوعـاته إن مـوكــله بـريء ألنه"قـام
بـأخـذ الـقطـعـتـ الـلتـ عـثـر علـيـهـما
بــحـوزتـه من جـيــمس... وجـيــمس قـام
بـتـأيـيـد أقـوال مـوكـلـنـا".وأضاف "ثـبُت
أنه ال يـعـلم أن الـقـطع" أثـرية والـتـهـمة
غـيـر محـقـقة" تـالـيا.وقـال عـبد الـعـظيم
لـوكـالـة فـرانس برس بـعـد اجلـلـسة إن
مـوكله بات قادراً على العودة إلى بلده
حـــال اســـتــكـــمـــال بـــعض االجــراءات.
وأوضح "بعد القيام باجراءات بسيطة
ـطـار في مــكـان تـوقـيـفه وهـو سـجن ا
سـنـعـمل عـلى تسـريع خـروجه وسـفره

خارج العراق".
في اجلـلـسـة األولى حملـاكـمـتـهـمـا قال
فـالـدمان وهـو طـبـيب نفـسي يـقيم في
بـرل في إفادته إنـه "لم تكن هناك أي
ـنع إشــارة بـأنّ تــلك الـقــطع أثـريــة و
أخـذهـا". من جـانـبـه قـال فـيـتـون وهو
عــالم جـيـولــوجي مـتـقـاعــد يـعـيش في
مـــالــيـــزيــا "لم أكن أدرك أن أخـــذ تــلك

القطع مخالف للقانون".
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حتـت شــــــعـــــار (مـن اجـــــلــــــكم)
وبإشراف قـيادة عملـيات بغداد
 بـاشـرت األجــهـزة األمـنـيـة من
الــشــرطــة االحتــاديــة واجلــيش
الـعـراقـي  جـهـودهـا في إطالق
ـاء حــمـلـة إنــسـانـيــة إليـصـال ا
الــصـالـح لـلــشــرب في مــنــطــقـة
الـنــهـروان جـنـوب شـرق بـغـداد
حيث سخـرت تشكـيالت الفرقة
األولى والـفـرقـة الثـانـيـة شـرطة
احتـاديـة واجلـيش أسـطـول من
الــعــجـالت احلــوضــيــة إلجنـاح
هــذه احلـمــلــة الـتي تــهـدف إلى
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هي قصة تسـتحق ان استعيدها مـجدداً مع القراء الكرام بعـد ان توفرت لي معلومات
جديدة موثقة الغبار عليها  وحري بنا وضعها على الطاولة والتداول بها.

 انها قصة السيدة أفطيمة التي أمتهنت الغزل فرصةً معاشيةً لها  وتب ان قصاب
يـتصـدقون عـلـيهـا بـجلـود االغنـام لـتنـتزع الـصـوف منـهـا  اضافـة الى مـا تشـتريه من
تانـات معينة اصـواف اخرى لتعـمل على غسلـها ثم تشذيـبها وصناعـة الغزول منـها 
وفق احلـاجة   وحـ تتـوفـر لهـا مجـمـوعة وازنـة منـها تـبـيعـها الى وسـطـاء  للـتتـحول

بعدها الى عباءات او جواريب  او مالبس.
ـضافـة التـي اخذ بـها كارل  هـكذا كـانت السـيدة افـطيـمة تـشتـغل وفق نـظريـةالقـيمة ا
ماركس انصافاً لـلطبقة العاملـة  اذ تصنع قيمة اضافيـة للصوف بتحويله  الى غزول
ـثـابـرة  وقـد ظـلت عـدتـهـا االســاسـيـة مـجـمـوعـة مــغـازل ورصـيـد نـفـسـي عـظـيم من ا
ـاذا ?  لالمر والـصـبـر لكـنـها فـقـدت فرصـتـها في هـذا الـعمـل  كيف ?  ومـتى ?  و
تـفسـير واحـد فحـسب بـضاعـتهـا اخذت تـبـور على وقع مـفاضـلة بـالـسعـر تتـمتع بـها
ستـوردة من الص غيـر ان افطيمة سـلفنة ذات البـريق اجلاذب ا اخليوط الصـوفية ا
ل الـصيـنيـ مسـؤولـية كـساد غـزولهـا بل على الـعكس من ذلك اشـترت مـغازل الحتمّ

خشبية صينية جيدةً اعطت ارجحيةً اضافيةً لغزولها  . 
هي تعتقـد ان ماحصل لصنـاعتها( قـسمة ونصيب)اسـوة بالعنـوسة داء الفرص الذي
عـدالت غيـر مسـبوقـة بذرائع بـعضـها غـير اخـذ ينـخـر  اجتـماعـياً ويـواصل ارتفـاعه 
الـية مع ان في ذلك اغتيال لقيم الـقناعة  اعني القناعة مقبول مفـادها نقص الكفاية ا
ـستنـدة الى احلمد لـله على كل شيء ..  هـكذا فـقدت افطـيمة شـهرتـها وحق  علـيها ا
ـثل الــظـالم (من يـعـرف افـطــيـمـة في سـوق الـغـزل)  واذا كـانـت افـطـيـمـة قـد اوقـفت ا
انـتاجـهـا  فهـي االن بانـتـظار ان تـشـملـهـا  وزارة العـمل والـشؤون االجـتـماعـيـة براتب
الـرعـايـة الـذي نــهب بـعـضه مــيـسـورون   مـنـظّــرو فـسـاد زوّروا مـسـتــمـسـات ألثـبـات
انـحـطــاطـهم االخـالقي  .  احلـال  أنك تــسـتــطـيع ان تــتـصــفح الـعــديـد من الــنـمـاذج
ستنسخة من واقع مظلومية السيدة أفطيمة في مقهى الشابندر او مقهى حافظ او ا
عـلى قــارعـة مــقـهى حــسن عــجـمي وسط دخــان اراكــيل اليـشق لــهـا غــبـار  شــعـراء
ـتـنبي والـبـحتـري  واخـرون ضمن الـقـائمـة الـشعـريـة العـراقـية يـخرجـون من اكـمام ا
الـطويـلة التي احـرجت محـمود درويش واضـطرته لالعـتراف الصـريح (العـراق رصيد
الـشـعر) كـتـاب روايـات   اختـصـاص باالعـمـدة الـصحـفـيـة واعداد االسـتـطالعات  
راصدو سـياسـة ال احد يقـلّب (بضـاعاتهم) متـابعون لـلشـؤون االجتـماعيـة والنـفسيـة 
ـواصلـة متـسلـحـ  بحـقيـقة ان سـطوة لـكنـهم خالف افـطيـمة مـازالوا مـصريـن على ا
ـزادات ال تـعــني الـبـيع الـغـبـاء والــعـجـرفـة لــيـست قـدراً يــنـبـغي االسـتــسالم له وان ا
صفط احـسن من الصدق اخملربط) بخسـارة   وليس صحيـحاً اطالقاً ان (الـكذب ا
وان اعالن عاهة الـسيدة العزيزة  أعني احلقيـقةَال يعني بأي حال من االحوال ترتيب
اعالن وفـاتـها وان مـقاومـة الفـزع والـنمـيمـة  واالفتـراء  مسـؤولـية يـنبـغي ان نتـشرف
ـتعـفـنة لـتـفكـيـكـها يـنـبغي ان اليـتـوقف  فال جغـرافـية بهـا. وان الـطرق عـلى الـعقـول ا
باشر  الذين يسعون الى اعالن  وفاة عزيزة  معروفون ارادية محـددة حتكمه  .. با
ــة   جـهالء يـبـيــعـون اصـواتـهم في اســواق الـنـخـاسـة االجــتـمـاعـيـة  عــشـائـريـون قـلً
يـروجـون  للـدگـة والفـصـول  والسـ الزائـفـة وشراء الـذ واالغـتسـال بـدماء االبـرياء
تـوظـيفـاً مـزوراً لفـضـائل الكـرامـة والـعزة  يـفـتشـون عن شـرفـهم في فروج  الـنـساء .
تـهنـون االنتخـاء باسـماء شـقيـقاتهم (انـا اخو ....) لـكنـهم اليتـورعون من اعـتمادهن

رأة الفصلية).  بضائع جلبر خواطر اخلصوم  وانهاء النزعات على سرير (ا
 حـزبيون يـرجمون االخـرين بغير وجـه حق بينمـا تستـحق انفسـهم الرجم   مدرسون
واساتذة جامـعيون اودعوا ضمائرهـم في احلجر واخذوا يتاجرون بـالتجهيل   اطباء
وصيادلـة ومهندسون واداريون تـعلموا  اقصر الـطرق الى الغش    حراس مصارف

وشركات وسجون ماهرون بامتياز   ولكن في االتفاق مع اللصوص. 
مالحـظة ارجـو ان يتسع ذهـن القار الـكر لـها  هؤالء  قـلّة  مـرضى يفـتقرون الى

قاربة مع شروط الله. االحساس با
بخالصة استـنتاجيـة   الوالئم  كمائن ال تصـنع شاكرين دائمـي   واذا كان تطويق
الـعراق باسـوار من غابات االشـجار الـعاليـة يقـلل   توحش الغـبار  فـان على  أفطـيمة

نافسة  .   سلفنة  عندها فقط تستطيع ا ان تدرس تفكيك شفرة  الغزول ا
لـلتذكـير فحـسب   ال تكـفي صولة واحـدة حملاربة الـيأس والـقنوط والـفشل  هذه هي
فكر الصـيني سن تزو صاحب اقدم واهم مـؤلف بعنوان (فن احلرب) الذي نصيـحة ا
ترجمه االستـاذ الدكتور كاظم هاشم نعمة   فخالل مداولـة هاتفية بيننا قبل عدة ايام
 اشــار الــصـديـق نـعــمــة الى بــعض مــاجــاء في هــذا الــكـتــاب من
ا حـفـزني للـبـحث عنه محـطـات معـرفـية غـايـة في االدهـاش 
عـلـى مـنـصـات االنـتـرنـيت احلــال انه كـتـاب فـكـري مـدرسي
باهر يـعلم الشجاعة الناعمـة و(االنتصار النقي) الذي يترفع

عن الفخر والغطرسة  .

ـنـاطق التي إعـانـة أبنـاء هـذه ا
ــــاء تـــــعـــــاني مـن نـــــقص فـي ا
تـــزامـــنــــاً مع ارتـــفـــاع درجـــات

احلرارة.
WOM «  UFD

ـــــــبـــــــادرة وقـــــــد القت هـــــــذه ا
واطن من أهالي استحسـان ا
ـا تــقـدمه الـقـطـعـات ــنـطـقـة  ا
األمنـية من مسـاهمة سـباقة في
جوانب خدمـية وإنسانـية تعزز
أواصــر الـعالقــة والـتــعـاون مع
واطـنـ إضافـة إلى واجبـها ا
ـلف األمــني وفـرض في حــفظ ا

WKLŠ∫  آليات الشرطة االحتادية تشارك في حملة انسانية بإيصال ماء الشرب الى منطقة النهروانهيبة الدولة والقانون.
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اشــرف مـحـافـظ ذي قـار مـحــمـد هـادي
الــغـــزي عــلى نــقـل مــلــفــات الــدعــاوى
ـتـظـاهـرين من قـسم الـقـضـائـيـة ضـد ا
االرهـاب الى اقـسام الـشرطـة احمللـية 
مــنـهـيـا بـذلك واحــدا من اعـقـد مـلـفـات

التوتر في احملافظة .
وذكــر الـغـزي امس ان (جـمــيع مـلـفـات
الــدعـاوى الـقـضــائـيـة والــبـالغ عـددهـا
280 دعوى نقلت الى اقسام الشرطة
احملـليـة في احملافـظة تمـهيـداحلسـمها

نهائيا وبشكل قانوني).
dðu² « …—UŁ«

ا لف طـا ولـفت  الـغزي الى ان (هـذا ا
اســـتـــغـــله الـــبـــعـض الثـــارة الـــتـــوتــر
واالحـتجاجات فـي الشارع الذي قاري
وان احملـافظة جتاوزت بحسمه مرحلة
خـطرة وحسـاسة من التـعامل مع ملف
ـظاهرات و بالـفعل عرض عدد من ا
ــتــظـــاهــرين عــلى اقــســام الــشــرطــة ا
احملـلـية وفـقـا لصـيغـة االتـفاق اجلـديد
ـــا يــضـــمن لـــلـــجــمـــيع حـــقـــوقــهم و
الـــقـــانـــونـــيـــة). وعـــقــد الـــغـــزي امس
ــتــظـاهــرين من ــمـثــلي ا اجــتــمـاعــا 
اخلــريــجـ والــكــســبـة في احملــافــظـة
لـبحث مـطالبـهم . ووعد  في االجـتماع
تظـاهرين الى احلكومة بـرفع مطالب ا
االحتـاديـة ومـجـلس الـنـواب  السـيـمـا
مـطـلبـهم الـرئيس بـتـخصـيص درجات
قبلة . وازنة العامة ا وظيفية ضمن ا
وجــدد الـتـاكـيـد ان (مـلف الــتـعـيـيـنـات
مـــلف مـــركـــزي   وان دور احلـــكـــومــة
طالـبة بـحقوق احملـليـة يقتـصر عـلى ا
). وتابع ان ـعـتـصـمـ ـتـظـاهـرين وا ا
(احلــكــومــة احملــلــيــة تــقف بــقــوة الى
ـشـروعة ـتظـاهـريـن ا جـانب مـطـالـب ا
وتــبـذل كل مـا بـوســعـهـا لـتـنــفـيـذ تـلك

طالب عبر الطرق القانونية).  ا
وسـبق للـغزي ان عـقد عـدة اجتـماعات
ـتـظاهـرين وبـحث مطـالـبهم ـمـثلي ا
ـشـروعـة في الـوقـت الذي وحـقـوقـهم ا
خـــاطـب فـــيه  احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة
طالب وعرضها قبل اقرار وطرح تلك ا

وازنة لعام 2022. ا
مـن جــهـــة أخـــرى  تـــنـــطـق احملـــكـــمــة
االحتـاديـة احلكم بـشـأن دعوى الـتـيار
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محمد هادي الغزي

ـــقـــراطي عـــلى رئـــيس مـــجـــلس الـــد
الــنـــواب مــحــمــد احلــلــبــوسي في 28
حــزيــران اجلـاري وقــال بــيـان تــلــقـته
(الـزمـان) امس ان (احملـكمـة االحتـادية
نـسق العام اسـتمعت الـى اخر دفوع ا
قراطي زهـير ضـياء الدين لـلتـيار الـد
ـركزية ورائـد فهـمي سكـرتير الـلجـنة ا
لـلـحـزب الـشـيـوعي الـعـراقي ومـحـمود
الــعــكــيــلي األمــ الــعــام حلــزب االمـة
ـــثل رئــيس الـــعــراقـــيــة وكـــذلك الى 
ـنــسق مــجــلس الــنــواب)  وقــد اكــد ا
الـعام ان (من مـهام احملـكمـة االحتادية
ــؤســســات الــدولـة ــنــتــظم  الــســيــر ا
ــــؤســــســــات والــــســــهـــــر عــــلى أداء ا
الدستورية واجباتها حيث ان مجلس
الـنواب قد عطل العمل ببنود الدستور
بـعدم انتـخابه رئيس اجلـمهورية وفق
دة شـهر ـدة الـتي حددهـا الدسـتـور  ا
مـن اول انـعــقـاد جلــلـســاته وبـذلك ان
النواب قد حنثوا باليم الدستوري)
وأضـاف فهمي ان (للمحكمة االحتادية
دور مـــهم وبـــارز في  حتـــديـــد مـــســار
ــؤسـســات الــدسـتــوريـة والــتـزامــهـا ا
هام والـصالحيات التي حـددها لها بـا
الـدســتـور وكـذلك إيـجـاد اخملـارج عـنـد
أي حـالـة اسـتعـصـاء في أداء مـهام أي
مــنــهـا وان الــراي الــعــام يـنــتــظـر من
احملــكـمــة الــقـرار الــذي يـحل االشــكـال
ـا يـؤدي الى تـنــفـذ الـسـلـطـة الــقـائم 
ــهــام الــتي حــدد لــهـا الــتــشــريــعـيــة ا
الــدسـتـور وبــالـتـالي فك االســتـعـصـاء
ؤسسات الدستورية. باستمرار عمل ا

لتقى فولدر ا
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فـيهـا). وشـكل الوضع الـسـياسي
الـعـراقي عالقـات أربـيل وبـغداد
مــسـألـة الـنــازحـ والالجـــــــئـ
في رومـانــيــا وإقـلــيم كـردســتـان
ـنـــطـقـة بــصـورة عـامـة أوضـاع ا
وتـــطـــورات احلــرب األوكـــرانـــيــة
وتـداعيـاتهـا محـاور أخرى لـلقاء
الــذي حــــضــره مــســـؤول مــكــتب

أربيل للســــفارة الرومانية.
بــحـــثت نــائب وزيـــر اخلــارجــيــة
االيطالي مـارينا سيـريني وسفير
إيـطـالـيـا مـوريـزيـو جـريـجـانتي 
مع صـــــحــــفـــــيــــ ونـــــاشــــطــــ
ومــدافـعــ ومــنـظــمـات مــجــتـمع
مــدنـي مــلف احلــريـــات وحــقــوق

راة في العراق . االنسان وا
WOýUI½ WIKŠ

والتقت جريجانتي خالل زيارتها
الــرســمــيــة لــبــغــداد  فـي حــلــقـة
ركز الثقافي نقاشية اقيـمت في ا
االيـطالي الـعـراقي مقـابل الـقشـلة
ثـقفة بحـضور الزمـان  النخـبة ا
في اجملــــــاالت الــــــقـــــانــــــونــــــيـــــة
واالنـــــســـــانـــــيــــة واالعـالمـــــيــــة 
ــشـاركـة وزارة الـثـقـافـة واحـد و

اعضاء مجلس النواب .
وادارت الــــنــــدوة الــــنــــقــــاشــــيــــة
الناشطـة احلقوقية رئـيسة شبكة
الـنـساء الـعـراقيـات هـناء ادورد 
ركزت خاللهـا على اهميـة تطبيق
الـتشـريعـات وااللـتزام بـالدسـتور
والــقــوانــ واحلــقــوق  وقــدمت
الــتـرحــيب واالحــتـرام لــلــضـيــفـة
والبعثة الدبلـوماسية االيطالية 
واهتمامها بواقع نهوض العراق
ــقـراطـيــة وحـقـوق وتـعــزيـز الـد

االنـســان . وحتـدثت الـنـائـبـة عن
مـحـافـظـة ذي قار نـيـسـان حـس
الزاير  عن خـوضها االنـتخابات
االخـــيـــرة وجنـــاحـــهـــا  وجــاءت
اصواتـها من جـهور احـتجـاجات
ــركـز تـشــرين  وحــصـلت عــلى ا
راة نطقة االنتخابية وا االول با
الـــثــانـــيـــة عــلـى الــعـــراق بـــعــدد
االصـوات  وانـهــا تـعـمل حــالـيـا
عـــلى مـــلــفـــات حــقـــوق االنــســان
ـراة وضـحــايـا الـتــظـاهـرات  وا
ـــــفـــــاهـــــيم من اجـل تــــعـــــزيـــــز ا
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عالء اجلبوري

(اجلبوري أكد في زيارته هذه على
إســتـــنــفـــار اجلــهـــود والــطـــاقــات
ـــواد الــــغـــذائـــيـــة الى إليـــصـــال ا
ـواد ـواطـنــ ومـتـابــعـة وكالء ا ا
الغذائـية بصورة يـومية عن طريق
الــلــجــان الــرقــابــيــة وحـثــهم عــلى
واطـنـ واإلسراع الـتواصل مـع ا
بـــتـــجــهـــيـــزهم مـــفــردات الـــســـلــة

الغذائية).  
ـــــائــــيــــة ــــوارد ا ونــــفـت وزارة ا
امــكـــانــيـــة االســتـــفــادة من مـــيــاه
ــعــاجلــة الــتــصــحــر في اخلــلــيج 
ــتــحــدث بـاسم الــعـراق و وقــال ا
الــوزارة عــون ذيــاب فـي تــصــريح
ــيــاه من اخلــلــيج أمس إن (نــقل ا
أمْر من الـصعب أن يـتحـقق بسبب
االرتفاعات العالـية للصحراء التي
تـــتـــجــــاوز مـــئـــات األمـــتـــار فـــوق

مـسـتـوى سطح الـبـحـر) الفـتاً الى
أن (احللَّ يجب أن يـتمَّ عـبر حتـلية
مـياه الـبحـر والذي عـمل علـيه عدد
من دول اخلــلــيج ومـصــر). وأشـار
ـياه من الـبـحار الى الى أن (نـقل ا
الــصــحــراء يــحــتـــاج الى تــكــلــفــة
خــيــالــيــة بــاالضــافــة الى أن نــقل
ــيـاه ــيــاه يــؤثــر في الـبــيــئــة وا ا
اجلـوفـيـة كـون مــيـاه الـبـحـر تـرفع
لوحـة الى مستويات فيها نـسبة ا

كبيرة).
 U¹UHM « …—«œ«

وأعـلــنت وزارة الـبـيـئـة عن إرسـال
مــســودة الــقــانــون اجلــديـد إلدارة
الــنــفـــايــات إلى األمـــانــة الـــعــامــة
جملــــــلـس الــــــوزراء و أوضـــــــحت
تـفـاصيل مـشـروع القـانـون حددت
ـعـدل الـيـومي للـنـفـايات الـبـلـدية ا
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أصــــــدر وزيـــــر الــــــتـــــجــــــارة عالء
اجلـبـوري تـوجـيـهـاً جـديـداً يخص
مـستـحـقات الـفالحـ . وقال بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) أمس إن ( وزيــر
الــتـــجــارة وجه الــشــركــة الــعــامــة
نح لتـجارة احلـبوب هـذا اليـوم 
ساعة مسـتحقـات الفالح في 48 
مـن تـــــأريـخ الـــــتــــــســـــلـــــيـم ودفع
ـسـتــحـقـات بـصــورة مـبـاشـرة ). ا
وبــحــسب الــبــيــان فــأن ذلك يــأتي
ـبــالغ الـتي وردت (إســتـنــاداً إلى ا
ــالــيـة ). لـلــوزارة من قِــبل وزارة ا
ـراكز الـتسـويقـية وأضاف أن كل ا
في بغداد واحملـافظات تتـوفر فيها
األموال لدفع مستـحقات الفالح

مــشــيـراً إلـى أن ( هــنــاك إجـراءات
ـستـحقات وفق عاجـلة لـدفع هذه ا
إجـراءات سـريـعـة تـضـمن حـصـول
ا ـستحقات  الفالح على تلك ا
ـــــــوسم يـــــــســـــــهـم في إجنــــــــاح ا

التسويقي ). 
في ســيــاق مـتــصـل ضـمـن جـوالت
ــالـيـة مـشــتـركــة لـدائـرة الــرقـابـة ا
والــتـجــاريــة بـوزارة الــتــجـارة مع
األمـن الــــوطـــــني (ضُـــــبــــطت آالف
ـــكــدســة األطـــنــان مـن احلــنـــطــة ا

عدة للتهريب ) . وا
وقال بيان تـلقته (الزمان) أمس إن
ــــعــــلــــومــــات الــــتي وردت (وفق ا
بـــتـــهـــريب احلــــنـــطـــة إلى أمـــاكن
مـجـهــولـة في احملـافـظــات نـيـنـوى
وكـــركــوك وصالح الـــدين وديــالى
بـاشـرت الـفـرق الــرقـابـيـة لـلـوزارة
بحملة واسعة بالتنسيق مع جهاز
شتركة األمن الوطني والعمليات ا
والفـرقة اخلـاصة في كـركوك حيث
أجـرت عـمـلـيـات مــتـابـعـة وتـدقـيق
لـهذه اخملـازن الـتي بلـغت أكـثر من

15 مــخــزن في كــركــوك ). وأضـاف
أن ( الـــفــرق ســـيـــطــرت عـــلى ست
وصل وعلى شاحنات مـهربة في ا
300 طن كـانت مـجــهـزة لـلــتـهـريب
إلى مـنــاطق مــجـهــولـة  وقــبـضت
عـــــلـى ســــائـــــقي وفـق اإلجــــراءات

القانونية ). 
وأشــــــارت إلـى أنـه (شُـــــكــــــلـت في
مـــحـــافـــظـــة صـالح الـــدين جلـــنـــة
بإشـراف معـاون مديـر عام الـرقابة
التجـارية ومعاون مـدير عام شركة
جتارة احلـبوب لـلتـدقيق بـاخملازن
األهليـة لبيـان سبب تكـدس كميات
احلــنــطـة احملــلــيـة فــيــهـا وإتــخـاذ
اإلجـراءات لـتـسـلـيم احملـصول إلى
ــراكـــز الــتــســويــقـــيــة الــتــابــعــة ا
لـلــوزارة حـيث ضـبـطت  1500طن
في قـضـاء الـعـلـم وعـشـر شـاحـنات
محـملـة باحلـنطـة  حتويـلها إلى

سايلو العلم ). 
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إلـى ذلك أكـــدت الـــوزارة عـــمـــلـــهــا
بـــاجلــــهـــة األخـــرى مـع حـــكـــومـــة
كـــردســـتـــان إلســـتالم الـــكـــمـــيـــات
ـــوجــودة كــافــة فـي مــحــافــظــات ا
اإلقــلـيم مــبـيــنـة أن (لــديـهــا جـهـد
يــومي وتـعــاون مـشــتـرك مع وزيـر
الـــتـــجــارة فـي حـــكـــومــة اإلقـــلـــيم
لــتـــحـــقــيـق جنــاح جـــيـــد في هــذا

وسم ).  ا
عــلى صــعـيــد مــتــصل إطــلع وزيـر
الــــتـــجـــارة عالء اجلــــبـــوري عـــلى
ـواد الــشــركــة الــعــامــة لــتــجــارة ا
الـغـذائـيـة وعــمـلـهـا بـشـأن اخلـطـة
التسويقـية لتجهيـز مفردات السلة
الـغـذائيـة لـلـوجـبـة الـرابـعـة لـلـعام
احلـالي وآلـية تـوزيـعهـا في بـغداد

واحملافظات . 
وقال بيان تـلقته (الزمان) أمس إن

للـشخص الـواحد في الـعراق.وقال
مــديــر الــدائــرة الــفـنــيــة في وزارة

الـبـيــئـة عـيـسـى الـفـيـاض إنه (
إعـداد مـسودة قـانـون جديـد بـشأن
مــلف إدارة الـنـفــايـات في الـعـراق
بـحسب تـوجيـهـات رئاسـة الوزراء
ــوجب جلــنــة تـألــفت من وزارة و
الـبـيــئـة ومـكــتب رئـيس الـوزراء/
ستـشاريـن وأمانـة بغداد هـيئـة ا
ووزارة اإلعـــــــمـــــــار واإلســـــــكـــــــان
والــبــلـديــات والـهــيــئـة الــوطـنــيـة

لالستثمار).
وأضــاف الـفــيــاض (حــيث شــكـلت
جلـنة فـرعيـة علـيا إلدارة الـنفـايات
في الـعـراق بـرئـاسـة أمـانـة بـغداد
ــوجب األمـــر الــديـــواني رقم 7 و
لـــســنــة 2022  وأرســـلت مـــســودة
الــقـانـون قـبل أســبـوع إلى األمـانـة

الـعامـة جملـلس الـوزراء).ولفت إلى
أن (الـــقــانـــون اجلـــديــد ركـــز عــلى
ـلف وضع أسس جـديــدة عـلــمـيــة 
الــــنـــفــــايــــات في الــــعــــراق ودعم
االسـتـثـمـار واسـتـخـدام الـنـفـايـات
ـا إلنـتـاج الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة و
يـــتـــوافق مع الـــتـــزامــات الـــعــراق
الــدولـــيــة جتــاه مــلف الــتــغــيــرات
ـا ـنـاخـيـة واتــفـاقـيـة بـاريس و ا
يــضــمـن إعــادة الــتــدويــر واإلدارة
ـــلف الـــنـــفـــايـــات في الـــرشـــيـــدة 
الـــعــــراق).وأشـــار إلى أن (مـــعـــدل
النفايـات البلدية لـلشخص الواحد
في الــــعــــراق تــــبـــــلغ حــــوالي 1.2
كـيـلوغـرام يـوميـاً إذ أن الـعاصـمة
بـغـداد والــتي يـسـكــنـهـا حـوالي 8
مالي نسمة تنتج من 10-8 آالف

طن يومياً من النفايات البلدية).

WKLŠ∫ مزارع في حملة حصاد احلنطة
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الــــدســـتــــوريــــة والــــقـــانــــونــــيـــة
واحلصول عـلى احلقوق  وتامل
بــاحـداث تـغـيــرات جـذريـة بـواقع

اجملتمع نحو االفضل .
وشــــهـــدت اجلـــلــــســـة طـــرح اراء
صـــــريــــحــــة بـــــشــــان احلــــريــــات
دني احلـاضـنـة بـعـمل اجملـتمـع ا
واالعالم   واحلـــاجـــة لـــلــضـــغط
عـلى احلـكـومـة الـعـراقـيـة لـضـبط
السالح لدى بـعض اجلهات التي
تـهـدد الـسـلم االهـلي واجملـتـمـعي
واالسـتــقــرار وتـسـئ االسـتــخـدام

عــــبـــر الــــتــــهــــديـــد واالغــــتــــيـــال
ـا يـؤدي لـفـقـدان الحــقـات   وا
عـــشــــرات االبـــريـــاء حــــيـــاتـــهم 
ووجـود 25 الف جـــريح مــنــهم ٤
االالف مــعــاق مـنــذ احــتــجــاجـات
تشرين 2019 يشـكل واقع مؤلم 
فـــيــــمـــا  الــــتـــطــــرق لـــقــــانـــون
الـنـاجــيـات االيـزيــديـات ومـأسـاة
ســنــجـــار واهــمــيــة ايــجــاد احلل
ــــــــا حـــــــدث ووقف ــــــــنـــــــاسب  ا
ــتـضـاربـة الـتــاثـيـرات الــدولـيـة ا

نطقة . با
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ـرور تــمـنى مـواطــنـون من دوائـر ا
ـــــرور في تـــــفـــــعـــــيـل االشـــــارات ا
الـــتـــقــــاطـــعـــات وايــــجـــاد حـــلـــول
لالزدحـــــــامــــــات وغـــــــيــــــر ذلـك من
رورية قبل فرض ارتداء القرارات ا
ـركبة حزام االمان لـسائق وراكب ا
اخلـصـوصي والـعـمـومي وبـعـكسه
هــنــاك بــانــتــظـار اخملــالـف غــرامـة
قــدرهـا خـمـسـ ديــنـارا وقـالـو في
احــــاديـث لـ (الــــزمـــــان) ان ( قــــرار
تـفـعـيل قـانـون ارتـداء حـزام االمـان
ـركـبـة او اجلـالس بـجـنـبه لـراكب ا
هـــــو قــــــرار يـــــدخـل في احلــــــالـــــة

التثقيفية للمواطن اذا مانفذ بشكل
قـــانــــوني وانـــســـانـي بـــعـــيـــدا عن
الــشـخـصـنـة الـتي تـفـرضـهـا بـعض
رورية التـابعة لدائرة السيطـرات ا

رور والداخلية ). ا
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وسوي الى تـقاعد عـزيز ا واشار ا
ان (مــنـذ تـطــبـيق قــرار لـبس حـزام
ركـبـة واجلـالـس االمـان لـسـائق ا
ــرور بـــجــنـــبه بــدات ســـيــطـــرات ا
بــفـرض الـرســوم والـغــرامـات الـتي
ـركـبات تـكـسـر الـظهـرعـلى سـائق ا
بحجة عدم لبس حزام االمان داخل
شوارع العـاصمة بـغداد ) ويتابع (

نـحن مع مـحـاسـبـة اخملـالـفـ لـعدم
ارتـــداء حــزام االمـــان وهي ظــاهــرة
حـضاريـة جمـيلـة وجتنـبنـا مخـاطر
الـطـريق ولـكن االفـضل هـو  حتـديـد
ـركبة في شوارع الـعاصمة سرعة ا
وان التـزيـد سـرعـتـهـا عن 30 كـيـلـو
في الـــــســــاعـــــة ) مـــــضــــيـــــفــــا (مع
ــروريـــة وارتـــفــاع االخـــتــنـــاقـــات ا
درجــات احلــرارة يــجـب اســتــثــنــاء
الـسـائــقـ من لـبس احلـزام ويـجب
ان تـشـكل مـفـارز مـروريـة في بـدايـة
الــشـوارع اخلــارجـيـة وخــاصـة بـ
الــــعـــاصـــمـــة واحملـــافـــظـــات الـــتي
ـروري تـتـضـاعف فـيـهـا احلـوادث ا

وعدم لبـس احلزام السـبب الرئيس
في مــضـاعـفـة اعـداد الـضـحـايـا اي
هـنـاك في الطـريق اخلـارجـيـة يجب
روريـة سائقي ـفارز ا ان حتاسب ا
ــركــبــات واجلــالــســ بــجـنــبــهم ا
ـــهم) . مـــؤكـــدا ان (بــعض وتــغـــر
ــركــبــات يــســتــخــدمــون ســائــقي ا
ـوبــايل بـشـكل دائــمي ومـتـواصل ا
ــرور من دون وامــام انـــظــار رجل ا
مـحــاســبـة و يــجب تـفــعل غــالـبــيـة
ـــــروريــــة بـــــالــــشـــــكل االشــــارات ا
الـصحـيح وان تـعمـر جـميع الـطرق
واجلــســورداخل بـغــداد خــاصـة ان
ضــــرائب مــــالــــيــــة تـــفــــرض عــــلى
الـســائـقــ من قــبل هـيــئـة الــطـرق
واجلــســوراثـنــاء جتـديــد االجـازات
روية واذا ما اصالح االشـارات ا
واكـسـاء الـشـوارع من الـتـخـسـفـات
ــركـــبــة فــان الـــواجب مـن ســائـق ا
اخلــصـوصي او الـعــمـومي تــنـفـيـذ
ــــــرور دون تــــــذمــــــر او قـــــــرارات ا

اعتراض ).
 «—Uýô« Õö «

ـواطـن حـيـدر الـشاله (نـحن وقـال ا
ـركـبـات مع قـانـون ارتـداء  سـائق ا
ـرور اصالح ولـكن بـعـد ان تـتـابع ا
رورية واعمار الشوارع االشارات ا
ــعــطـلــة هــنــا البـد من واجلـســور ا
ــروريـــة ان تــراعي الــســـيــطـــرات ا
السائق داخل العاصمة وحتاسب
مـــــــــســـــــــتــــــــخـــــــــدمي الـــــــــطــــــــرق
ـرور اخلـارجــيـة).وكـانت مـديـريـة ا
الـــعــامـــة  قــد اعـــلــنت مـــؤخــراعن

قـــيـــامـــهــــا بـــتـــشـــديـــد اإلجـــراءات
واحملاسـبة حـول (عدم ارتـداء حزام
ــديـريــة في بــيـان األمــان وذكــرت ا
ـــادة (/25 (حـــسـب مـــاجــــاء وفق ا
ـرور رقم 8 ثـالـثــاً/ هـ )من قـانـون ا
لـــســـنــة 2019 والـــتي تـــنص عـــلى
يـعـاقب بـغـرامـة مـقـدارها (50000)
خمسون الف دينار عراقي  في حال
(عــدم ربط الــســائق والــراكـب الـذي
بـجـانـبه حلـزام االمـان اثـنـاء قـيـادة
ــنع جــلــوس االطــفـال ــركــبــة و ا
ـــقـــعــد حــتى سن 8 ســنـــوات في ا
االمـــــامي لـــــلـــــســـــيــــارة بـــــجـــــانب
ـواطن لـيث ابو السـائق).واوضح ا
مـحــسن وهــوســائق كــوســتــر عـلى
طـريق بـغداد  –كـربالء ( انـا سائق

كوسترعـلى طريق خارجي قبل ايام
 محاسبتي بعقوبة مالية من قبل
مفرزة مرورية خـارجية لعدم ارتداء
ـضحـك ان اخملالـفة حـزام االمان وا
تـمت عــلى ثالثـة راكـبـ لم يـرتـدوا
احلزام والنهـم رفضوا دفع الـغرامة
ي وسحب سنوية السيارة  تغر
واجازة السـياقة حلـ دفع الغرامة
واعـتـقـد ان الـقـرار مـجـحف بـحـقـنـا
نــحـن اصـحــاب الــســيــارات االجـرة
والذين يـحمـلون اكـثر من  15راكب
لم يـرتــدون احلـزام ويـرفـضـون دفع
الغرامة وماذنبا نحن ندفع الغرامة
عن الــراكــبـــ اعــتــقــد ان مــديــريــة
رور يجب ان تـنصفـنا وتمـيز ب ا

ركبة ). الركاب وسائق ا
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-1-
علماء الدين ليست لهم سنوات محدودة للخدمة يقضونها ثم يبلغون سنّ التقاعد

وظف . كما هو حال ا
-2-

سن الـتـقاعـد يـتراوح بـ بـلـوغ السـتـ وقد يـكـون ثالثـا وستـ سـنة أو خـمـسة
ـؤمن – وستـ  أما الـعلـماء فانـهم في نطـاق اخلدمة  –خـدمة الدين وخـدمة ا

حتى آخر يوم من أعمارهم .
-3-

للموظف ساعات محدودة للدوام وبعدها يخلدون للراحة .
أما عـلماء الدين فانْ مُراجعيـهم يطرقون أبوابهم آناء الـليل وأطراف النهار وليس

ثمة مِنْ عَدَدٍ محدد لساعات عملهم .
-4-

هم :  وا
ـرجـعيـة الـديـنـيـة العـلـيـا ال تـؤول الى الـكثـيـرين مـنـهم االّ بـعـد جتاوزهم سن ان ا

وظف ..!! التقاعد الرسمي عند ا
ـرجع الديـني األعلى السـيد ابـو القاسم اخلـوئي ( قُدّسَ سِـرُّه ) مَثَالً آلتْ اليه فا
ـرجـعيـة الـعلـيـا بعـد وفـاة االمام الـسـيد مـحـسن احلكـيم سـنة  1970وكـان قد ا

جتاوز السبع من عمره الشريف .
ـئـات من لـقـد كـان زعـيـم احلـوزة الـعـلـمــيـة في الـنـجف حــيث تـخـرج عـلـى يـديه ا

رجع األعلى . الفقهاء والفضالء ولكنه لم يكن ا
-5-

وكلمـا امتد العـمر بالعـلماء زادت جتاربُـهم  ونضجت نظـرياتهم العـلمية وارتفع
منسوبُ عطائهم على خالف ما نشهده عند سائر الطبقات األخرى.

-6-
ارسون مهماتهم والعلماء الربانيون يكابدون ألواناً من الصعاب واألزمات وهم 
القيادية في التنوير واالرشاد والتبليغ والبناء الروحي والعقائدي السليم لالمة .
ومع كل ذلك فهُـمْ ال يسلمون من مالحقات السلطة الغاشمة من جانب –كما وقع
ايـام الـدكـتـاتــوريـة الـبـائـدة  –الــتي نـاصـبـتــهم الـعـداء وزجت بــهم في الـسـجـون
وامتدت يـدها االثمة الى قمم علمية شامخة فـاغتالتهم بنيران رصاصها الغادر 
ويكـفي هنـا التـذكير بـالشـهيـدين الصدرين  –رضـوان الله عـليـهما  –وبـالصـفوة
راجع والعلماء الكبار الذين تمت تصـفيتهم على يد االجهزة القمعية الطيـبة من ا

الصدامية .
ن ال يتسم باالنصاف  ة يشنهـا عليهم نَفَر  وال يسـلمون ايضا من حمالت ظا

وليس له من الدين واخلُلُق ما يردعه عن االباطيل واألكاذيب.
-7-

ـنهج احلـضـاري الصـحيح ولـلـنار والـعار كل انّ تـعـظيم الـعلـمـاء وتوقـيرهم هـو ا
احملاوالت الدنيئة التي تستهدف ايجاد الفصام النكد بينهم وب االمة.

-8-
وكل االنـتـصــارات الـتي سـجـلــهـا شـعـبـنــا عـبـر مـسـاره
الـطـويل تــرتـبط ارتـبــاطـا مـبــاشـراً بـالــقـيـادة احلــكـيـمـة

للمرجعية .
خذها من ثورة العشرين واختم بفتوى اجلهاد الكفائي

ا قلناه . لتكون على يق 

إسـتيـقظت غـسـلت وجهي فـرشت اسنـاني وتنـاولت فـطاري وقـبل كل ذلك قد يـحدث
ـاسنـجر".. وهذا ـواقع اإللكـترونـية وبريـدي اإللكـتروني "الواتس وا أحـيانـاً اتصفح ا
مـاحـدث فـعالً تـصـفـحـت الـفـيـسـبـوك فـوجـدت إشــعـاراً لـدي بـاإلضـافـة إلى (كـروب)
ـا إنتـقدَ الـبـعض دخول االنـترنـت إلى البـيوت وإنـتـشار أجـهزة أوجتمع مـعـرفي لطـا
تـعضون من الـتطـور الرقمي ذكـية ب أيـدي الصـغار والكـبار.. وسـمعت الـكثيـرين 

احلادث .
كـان رأيهـم أن هذا الـتـطـور نتـيـجة الـتـأثـر السـلـبي بـالغـرب ونـقل ثـقـافات سـيـئة ألن
الهواتف النـقالة صغيرة احلجم لكنـها كبيرة التأثير وواسعـة اإلنفتاح فبمجرد بحث
صغير ونـقرة واحدة تـصل إلى أي أمر تريـد حتى لو كان فـيه إنتهـاكاً للـقيم وتشويه
لألخالق  وكما هـو معروف أن غالبـيتنا يقـدِّس العادات والتقـاليد أكثر من أي شي
واليرغب أحداً أو يـؤيد خرقها بل يـغضب ويثور إذا شعـر بأن شيئاً مـا يسيء إليها
كـونها عـادات أبيه وأجـداده تربى عـليهـا وكبر مـعهـا… وعليه نـالحظ وجود عدد كـبير
نتقـدين لهذا التطـور الذي يعدّوه سـلبياً وقاتالً اليـحافظ على اجملتمـعات لكنهم من ا
يـجهلـون أن اجملتمعـات تستطـيع أن حتمي نفسـها بالـعقول .. فالـعيب ليس بالـوسيلة
ن يستخـدم الوسيلة أما كـيفية إستخـدام الوسيلة  فهو شـيء مهم للغاية سواء بل 
كانت معـنوية أو مادية أو تكنولوجية .نستطيع أن جنعل من الشيء إيجابي أو سلبي
لو امـتـلكـنـا الـتحـكم واإلخـتيـار ذلك عـنـدما نـكـون سائـرين غـير مـسـيـرين فغـالـبيـتـنا
واقع الرقمية من مسيـرين في أرض اإلنفتاح اإللكتروني ومواقع اللـهو لقد حتولت ا
انـتهـاك إبتزاز إعـتداء وإنـتقاد).. مـعرفيـة إلى مواقع لـهو (تـسليـط تسقـيط حترش
وظهرت في اآلونة األخـيرة كثيراً من الصور الـقبيحة التي التعكس سـوء التكنولوجيا

بل سوء النفوس والعقول. 
علوماتية بشبكاتها العقول تفـكر وتبدع وتبني وتنجز ولقد أجنز العقل هـذه الثورة ا

ـكن لف الـوجـوه عن هـذا الـتـقدم أو ومـواقـعهـا وتـنـوعـهـا وال 
ـؤكد إذا كان الـعقل نعـمة فإن مـايخرج هذه النـعمة ومن ا
ـقـربـ وغـير ويـنتـج عنه نـعـمـة تـواجـدنـا مع األصدقـاء ا
قرب بنافذة ومحادثة واحدة يؤطرها احلب أيضاً نعمة ا
لـم تـــكن مــــوجـــودة ولـن تـــوجـــد لــــوال وجـــود الــــتـــواصل

اإللكتروني .

منذ مدة وانا ابحث عن كتاب  ,يبـعث بي االمل والتفاؤل ويجدد طاقتي االيجابية
ـر بـها ـلل قي نـفـسي في ظل الـظـروف الـعـامـة  الـتي   بـعـد ان دب الـيـاس وا
واد الغذائية واخبار البلد   من تغييرات مناخية سلبية وظاهرة ارتفاع اسعار ا
وباء كـورونا  اضافـة الى اخبار ازمـة االنسداد الـسياسي في تـشكيل احلـكومة
اجلديـدة حتى وجدت ضالتي ووقـعت يدي على نسخـة من كتاب بعنـوان (تقنيات
السعـادة منهـاج  حيـاة مبسط لـلسـعادة ) للـمؤلفـة مدربـة تنمـية بـشرية الـدكتورة
الـتي تقول  : (ان للسـعادة تقنـيات بسيطـة ورائعة  وانها رياح الـشيخ عيسى 

كن تعلمه  وانها  قرار ) فن  
ــتـوسط  ,ويـتــضـمن مــواضـيع  يــقع الـكــتـاب في (178) صـفــحـة مـن احلـجم ا
ؤلفة , قدمة بـقلم ا منـهاجية   مـنوعة  في تـعلم فن اقتنـاء السعادة    ,اسـتهل 
ن يقـراه  ان يشـعر باالمل استـعرضت  فيـها فكـرة  ومحتـوى الكتاب  ,جـعلت  
لل والتفـاؤل وتعزز  لديه الطـاقة االيجابيـة وتبعد عنه الـياس والقنوط والـكئابة وا
 ,وحتـثـه عـلى  الـسـعي الى ان  يـخـرج مـن الـظالم واحلـزن  وان يـخـتـار مـواكب
واضيع التي ؤلفة الى ان من اهم ا السعداء والسالم الداخلي0  حـيث  تشير ا
يجب ان يـطبـقها االنـسان بـاستمـرار في حيـاته او على االقل مـرة في السـنة هو
مــوضــوع ( ديـتــوكس الـروح واجلــسـد والــعـقـل ) ومـعــنى( ديـتــوكس ) هـنــا هـو
عـوقـات ) واالفـكار الـسـلبـيـة  وهـذا الديـتـوكس سوف الـتـخلص مـن السـمـوم  (ا
يعتمد على سر رقم  (21) ولـهذا الرقم اسرار فسره  هو عبارة عن ناجت ضرب
ــنــحه رمــزيــة  االركــان الــثالثــة وهـي الـروح ـكــنــنــا ان  (3*7) فــالــرقم (3) 
واجلـسـد والــعـقل.امـا الـرقم ( 7) فــهـو رقم مـقـدس فـي جـمـيع الـديــانـات فـمـثال
ـثـاني في سـورة الفـاحتة  ,الـسـماوات الـسبع  ,ابـواب اجلـنة الـسبع , (الـسبع ا
ر بسبع مراحل ) هنا سوف ناخذ الرقم الناجت وهو 21 االنسـان في بطن امه 
ونـعمل على اساسه  ,لكي تـتدفق االشـياء اجلديـدة في حيـاتك وكما يـقال (نظف
ـبـسط ـؤلـفــة في تـوضـيح مــنـهـاجــهـا ا الــقـد حـتى يــاتي اجلـديـد)  وتـمــضي ا
للـسعادة .قـرات ( تقنـيات السـعادة ) برغـبة وفضول  ,واعـجبني اسلـوب الكاتبة
ؤلـفة السـلس اجلذاب الذي اليـدعك تغادر مـوضوع من مواضـيع الكتاب   ,اال ا
ـوضـوع الـتـالي  ,النـهـا تالمس واقع  حـيـاة االنـسـان   ,اخـيـرا خـتـمت ان تـتم ا
الـكتـاب بخـاتـمة  جـميـلة  تـقول :  ( كـلـما كـنت قريـبا من الـله وقـريبـا منه روحـيا
وقلـبيـا وشعوريـا كلـما كـنت  اقرب الى الـسعـادة )  كاتب هـذة السـطور امضى

طبوع النفيس   ,الذي  يعتبر من تعا مع هذا ا وقتـا مفيدا و
الكـتب القـيمـة والنـادرة وسوف يـندرج ضـمن خانـة  كتب
التـنمية الذاتيـة والبشرية والـكتب االجتماعـية االنسانية
ـؤلفـة  الكـتاب ـكـتبـة العـراقيـة الـوطنـية  مـتمـنـيا  في ا
ـزيد من  الـنجاح الـدكتورة ريـاح الشـيخ عيسى   ,ا
والتوفيق  ,املـ منها ان نلتقي معها بكتاب جديد في

هذا اجملال خدمة للمعرفة والثقافة االنسانية .
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اسـتكـمـلت وزارة العـمل والـشؤون
االجـتـمـاعـيــة اسـتـكـمـال خـطـوات
اطالق مـــشـــروع تـــطـــويـــر نـــظـــام
احلمايـة االجتمـاعية بـالتعاون مع
الـبــنك الـدولي.وذكـرت الـوزارة في
بيان امس ان (فـريق وزارة العمل
ـــثــلي الـــبــنك الــدولـي نــاقــشــا و
اسـتـكـمـال شـروط الـبـدء بـبـرنـامج
تطـوير نـظام احلـماية االجـتمـاعية
فـي الــعـراق وذلـك خالل اجــتــمـاع

جرى عبر تقنية الفيديو).
واضافت ان (االجتـماع تطرق الى
كـيــفــيــة اعــداد الـتــقــريــر الــبــيـئي
شروع من اجل اخلاص باوليات ا
ان تــكــتـــمل شــروط انـــطالقــته من

حيث التاثيرات البيئة الناجتة عن
عمليات الربط الشبكي وغيرها من
الــتـــقـــنــيـــات رغم مـــحـــدوديــة ذلك
الــتــأثــيــر وقــدم احــد اخلــبــراء في
الــبـيـئــة شـرحــا وافـيــا عن كـيــفـيـة
اعـداد التـقريـر البـيئي وفق الـرؤية
عتمدة وايضا من ناحية العلمية ا
ـا يـتـيح لـلـعـامـل في مـضـمـونه 
فــــريق وزارة الـــعــــمل امــــكـــانــــيـــة
ا يـخدم مشروع االستفـادة منه و

تطوير نظام احلماية).
واشــارت الى ان (االجــتــمــاع يـأتي
ضـــمن ســــلـــســـلــــة اجـــتــــمـــاعـــات
حتــضــيــريـة الكــمــال كــافــة شـروط
شروع التطوير االنطالقة الفعلـية 
الـــــــذي من شــــــــأنه ان يــــــــرتـــــــقي

بــاخلــدمـات الــتي تــقـدمــهــا هـيــئـة
احلماية االجتماعية لالسر الفقيرة
ـعـمول ومـنـهـا حتـديـث االنـظـمـة ا
بـهــا وصـوال الى دقــة االسـتــهـداف
وانــشـاء قــاعــدة بـيــانــات رصـيــنـة
تــمـهــيـدا لـربــطـهــا ضـمـن مـشـروع
الـــســـجـل الـــوطـــنـي لـــلـــحــــمـــايـــة

االجتماعية).
ــثـلــو دوائـر وحـضــر االجـتــمـاع 
واقــــســــام هــــيــــئـــــتي احلــــمــــايــــة
االجـتـماعـيـة  ورعايـة ذوي االعـاقة
واالحــتــيــاجــات اخلــاصــة ودائــرة
العمل والتدريب والفريق التنفيذي
ـثـلي الـبنك لـلـبـرنامج فـضال عن 
ــشــرفــ عـــلى مــشــروع الــدولـي ا

التطوير.
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اسـتـقـبل رئـيـس إقلـيـم كـردسـتان
نيجيرفان البارزاني امس سفير
رومانـيا اجلديـد في العراق رادو

دوبري.
وهـنــأ الــبـارزاني خـالل الـلــقـاء
ـناسـبة تسـنمه مـهامه الـسفـير 
راجـيـاً له الـنـجـاح فـيـهـا ومـبـدياً
كــامل الــدعم والــتــعــاون إلجنـاح
مـهـامه وجدد الـتـعـبيـر عن شـكر
وتــــــقـــــديــــــر اإلقـــــلــــــيم لــــــلـــــدعم
ـــســـاعـــدات الــــتي قـــدمـــتـــهـــا وا
رومانيا للعـراق وإقليم كردستان
بـصــفـتــهـا عــضـواً في الــتـحـالف

الدولي للقضاء على داعش.
من جــــانــــبه عــــبــــر دوبــــري عن
باشرته مهام عمله وعن سروره 

رغـبـة بـلـده في تــقـويـة الـعالقـات
مع الــعـراق وإقــلــيم كــوردســتـان
ـشترك وتوسـيع آفاق التـعاون ا
وخــاصـة في مــجـاالت االقــتـصـاد
والــتـــجــارة والــطــاقــة والــزراعــة
ـصـارف والــثـقـافـة والــتـعـلـيم وا

اجلامعي.
وبـحث اجلـانــبـان بـحــسب بـيـان
تـــــلــــقـــــته (الـــــزمــــان) ام (فــــرص
االســتـــثـــمــار وعـــمل الـــشـــركــات
الــرومــانــيــة في الــعــراق وإقـلــيم
كـــردســتـــان) وأشــار (الـــســفـــيــر
الـــرومــانـي إلى رغــبـــة بـــلــده في
تـفعـيل الـلجـنة الـعـليـا لالقتـصاد
شـتركـة ب رومـانيا والـتجـارة ا
والعـراق ورأى ضـرورة مشـاركة
اإلقلـيم في هذه اللـجنة لـيستـفيد
ــتــاحـة من الــفــرص واجملــاالت ا
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اقـتـضى حـضـورك الى صـنـدوق االسـكـان فـرع مـيـسـان
كوني اروم احلـصـول علـى قرض بـنـاء للـعـقار تـسـلسل
(١٠٢/١٠ /العـوفية) كـونه منـاصفـة بيـننـا وخالل فترة
(٣٠ / يــــوم) مـن تــــاريخ نــــشــــر االعالن فـي اجلــــريـــدة
وبعكسه يتم السير في اجراءات احلصول على القرض
من صـنــدوق االسـكـان فــرع مـيـســان ويـســقط حـقك في

االعتراض مستقبال"
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رقــــم (٢٠١٩٦٢ فـــــــــــي فـقـــــد الـوصــــل ا
٢٠٢٢/٢/١٣) الــصــادر من مــديــريــة بــلــديـة
ـواطن (سـتـار جـبار نـعـمة) الـعـمـارة باسم ا
ـبلغ (٤٥٠٠٠٠ اربـعـمـائة وخـمـسون الف و
رقـمة دينـار) عن قـيمــة تـأميـنـات العـرصـة ا
(٩٤٠/١٠٧ /الـهـادي) فـعـلى من يـعـثـر عـلـيه

تسليمه الى جهة االصدار
w{UI «
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سـتعـجل السـيد مـحافظ مـيسـان اضافه لـوظيـفته أقام طـالب الكـشف ا
وكـيله احلـقـوقي حـيدر جـبـار حـمود أمـام هـذه احملـكمـة اجـراء الـكشف
ـستعجل بـالعدد٣ / كشف مـستعجل جتـاري/ ٢٠٢٢ يطلب فيه اجراء ا
ـسـتعـجل وثبـيت واقع احلال في شـروع انشـاء قصـر الثـقافه الـكشف ا
بلغ ٢٥٫٤١٤٫٢٢٨٫٠٠٠٠  ولتعـذر تبلغك والفنـون في قضاء العـماره 
وحـسب كـتـاب مـركـز شـرطه الـكـوت بـالـعدد ٢٥٥٥/٣٣ في ٢٠٢٢/٥/٢٤
ـتضمنة تـعذر تبلـيغك وكذلك اشعار سيرة لك ا ومرفقـه ورقة التبلـيغ ا
ورخ فـي ٢٠٢٢/٥/٢٣ ولثـبوت مـجـهولـيـة محل اقـامـتك لذلك اخملـتـار ا
قررت احملكمـة تبليغك بطريق النشر في صحـيفت محليت باحلضور
ـوافق ٢٠٢٢/٦/١٢ وبـعـكـسـسه ــرافـعـة ا ـوعـد ا أمـام هـذه احملـكـمـة 

رافعة بحقك غيابيا وفق القانون . ستجري ا

WłuKH « WF Uł WÝUz—

 WO uJ(« œuIF « W³Fý

≤∞≤≤Ø∂Ø∂ ∫a¹—U² «

 ± ∫œbF «

ÊöŽ«
قاوالت مـراجعة رئاسة اجلامعة/ شـعبة العقود احلكومـية في بناية رئاسة اجلامـعة للحصول على الكـشوفات والوثيقة القـياسية لتنفيـذ عقود االشغال العامة درجـة تفاصيله في ادناه  فعلى الـراغب من شركات ا تعلن جامعة الـفلوجة / شعبة العـقود احلكومية عن اجراء منـاقصة للمشروع ا
وافق (٢٠٢٢/ ناقصة ورقمها معنون الى جلنـة فتح العطاءات في رئاسة اجلامعة واخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم (االحد) ا ناقصة مقابل مبلغ عطاء يكون غـير قابل للرد ويتم تسليم العطاءات الى شعبة العقود احلكومية بظـرف مغلق ومختم بختم الشركة ومدون عليه اسم ا اخلاصة با

درجة في ادناه : كان والوقت نفسه ويلزم مقدمي العطاء ان يرفق الوثائق ا ٦/٢٦) في تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر ويتم فتح العطاءات في ا
∫WÐuKD*« ◊ËdA «Ë ozUŁu «

دة (√—dNý√ WFÐ) من تاريخ الغلق ومعنـون الى رئاسة جامعة الفلوجـة / شعبة العقود احلكومـية ويقدم بصورة حصرية فعول  ذكـورة في اجلدول ادناه وتكون اما على شكل خـطاب ضمان او صك مصدق او سفتـجة ويكون ساري ا ١- التأمينات األولية ونسبتها (١ %) من الكلفة الـتخمينية وا
ساهم وتعفى الشركات احلكومية من تقد التأمينات األولية. فوض للشركة او أحد ا من قبل مدير ا

ناقصة ومعنون الى جامعة الفلوجة / شعبة العقود احلكومية. انعة صادر من الضريبة العامة للدخول في ا ٢- براءة ذمة ضريبية او كتاب عدم 
 .(W «dý bIŽ) وجب فعول صادرة من وزارة التخطيط/الدائرة القانونية ويقدمان عطائهم  متازة او شركتان درجة تصنيفهم أولى نافذة ا قاول والشركات ال يقل تصنيفها عن الدرجة ا ٣- هوية تصنيف ا

الية لعام ٢٠١٤ . كن ان يقدم ألخر سنت تسبق االزمة ا الي ألخر سنت ويجب ان تكون معدالتها رابحة و ٤- احلسابات اخلتامية تب الوضع ا
ناقصة. صرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق ا طلوب من خالل التسهيالت ا بلغ ا الي لسنة ٢٠٢١ او كفاءة مالية با ٥- تقد سيولة مالية على شكل كشف مصرفي يب حركة التدفق ا

وعد النهائي لتقد العطاء وبنسبة من (٨٠ %) من الكلفة التخمينية للمشروع.  اثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز (١٠) سنوات قبل ا ٦- يلتزم مقدم العطاء بأثبات اخلبرة التخصصية من خالل تقد عمل 
وعد النهائي لتقد العطاء. ٧- يلتزم مقدم العطاء بأثبات اخلبرة العامة عن طريق تقد عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز (٣) سنوات قبل ا

ناقصة وليس من الضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة. دة ال تقل عن (سنت ) وال تزيد عن (١٠) سنوات من تاريخ غلق ا نجزة من قبله و قدم العطاء تقد معدل االيراد السنوي لكافة العقود ا ٨- البد 
قدم من قلبه. طلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل االولي ا هندس العراقية وتقد ما يثبت حيازته للمعدات الرئيسية ا ناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية نافذة صادرة من نقابة ا قدمي العطاءات اثبات توفر العامل في ا ٩- البد 

الحظات: ا
 ١٠- اجلامعة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة أجور النشر واالعالن ولكل مناقصة على حدة.     ١١- يتحمل من ترسوا عليه ا
طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشارك في ا فاضلة وحسب مقتضيات  ناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم اجراء ا  ١٢- للجامعة احلق بإلغاء ا

 ١٣- مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم تبدأ من تاريخ الغلق.
ناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.  ١٤- اذا صادف يوم غلق ا

وافق ٢٠٢٢/٦/١٩ في تمام الساعة العاشرة صباحا. قاول يوم (االحد) ا ؤتمر اخلاص باإلجابة عن استفسارات ا  ١٥- يتم عقد ا
http://www.uofalljah.edu.iq وقع الرسمي جلامعة الفلوجة  ١٦- ا
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ناقصة ناقصةرقم ا ناقصةمبلغ التأمينات (١ %)الكلفة التخمينيةسعر العطاءاسم ا ماثلةمدة تنفيذ ا اليةمبلغ االعمال ا االيراد السنويالسيولة ا

١٠٩٥٢١٫١٥١٫٨٥١٫٠٠٠٢٫١٧٣٫١٣٥٫٠٠٠٨٫٨١٣٫٢٧١٫٠٠٠ يوم٥٠٠٫٠٠٠٢٦٫٤٣٩٫٨١٤٫٠٠٠٢٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠بناية كلية التربية للبنات٢٠٢٢/١

¡öÐd  vHB  w  qLŽ ’d
أعـلـنت وزارة الــعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة عن فـرص
ــقــدســــــــة فــيــمــا حــــــددت عــمل في مــصــفى كــربالء ا
.وقـــالت دائــرة الـــتــقـــاعــد والـــضــمــان شـــروط الــتـــقــد
االجتـمـاعي الـتـابـعـة لـلـوزارة في بـيـان امس انه تــقــرر
فــــتح فـــرص عــــمل بــــصـــفـــة (عــــــامــــــــل) في مــــصـــفى
ـقدسـة عـلى الرابط اآلتي ـحافـظـة كربالء ا كــــربــــــالء 

. https://forms.gle/bcf7AtYdCwprdnrk9
واضـافت ان مدة الـتقـد سـتسـتمـر لـثالثة ايـام فقط من
تاريـخ ٢٠٢٢/٦/٧  ولغـاية يوم ٢٠٢٢/٦/١٠ وتـابعت ان

"شروط التقد هي :-
تقدم عراقي اجلنسية. ١- أن يكون ا

تقـدم غير موظـف في دوائر الدولة ٢- يـفضل أن يكـون ا
وال يــتـقـاضى أي راتب مـن أي جـهـة او مـنــحـة احلـمـايـة
االجتماعية وغير مشمول بالضمان االجتماعي للمدة من

. ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢
تـقدم حـاصالً على بـطاقـة التـلقيح ٣- يفـضل أن يكـون ا

ضد فيروس كورونا.
ــتـــقــــــدم  من احملـــافــظـــــــات ٤- يــفـــضــــل أن يــكـــون ا
ــصــفـى : (كــربالء - بــابل - الــنــجف - الــقــريــبـــــة من ا

الديوانية).
ـــبـــيت في ٥- يـــتـــطـــلـب الـــعـــمل فـي أغـــلب األحـــيــــان ا

وقــــــــــع. ا
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"يـحـمل الـعـصــفـور األزرق الـسـمـاء عـلـى ظـهـره"  هـذا مـا كـتــبه أحـد أهم فالسـفـة
الـلّـاعـنف األمريـكـيـ هنـري ديـفيـد ثـورو في حلـظة عـزلـة وتأمّـل في معـنى احلـياة
وفلـسفـتهـا وفي الدعـوة إلى القـطيـعة مع الـعنف وهي قـطيـعة مـكلـفة ألنـها تـخالف
كن حتقـيق ذلك? وأيّة الـسائـد والشـائع والغـالب التـاريخي والـفعلـي ولكن كيـف 

قوّة قادرة على مثل هذا االختيار?
"خطوة واحـدة لن تعبّد طريـقًا على األرض كمـا أن فكرة واحدة لن تغـيّر شيئًا في
الـعـقل تـتـابع اخلـطـوات سـتـعـبّـد الـطـريق كـمـا أن الـكـثـيـر من الـتـفـكـيـر سـيصـنع
ـستـحيل الـذي يغـيّـر حيـاتنـا" وهو خالصـة مـا توصّل إيه ثـورو من جتربـة حرب ا
هـمة حيث ازدهر يـومها األدب األمريكي االستقالل األمـريكية بل أحـد دروسها ا
مـتخـذًا قـيـمًـا جـديدة تـقـوم عـلى االعـتـماد عـلى الـذات واحـتـرام الـطـبيـعـة ومـقـاومة

. ثقف االسترقاق فضلًا عن التحلّي بحس الفكاهة التي ألهمت الكثير من ا
نح واعتبـر الروائي والدو إمرسون أن الوصول إلى حالة روحية سامية هو الذي 
اإلنـســان مـثل هــذه الـقـوة وقــد نـشـر كــتـابًــا في الـعـام 1863 بـهــذا اخلـصـوص
ـتعـاليـة" التي مسـتقـطبًـا عددًا من الـكـتّاب حـوله لتـشكـيل ما أطـلق عـليه "احلـركة ا
وصل تـأثـيــرهـا إلى بــعض الـعــامـة من الــنـاس وأشـار إمــرسـون إلى أن بــصـيـرة
نـطق واالستـنتاجات عـرفة التي تـأتي عن طريق ا اإلنسان وحـواسه تسمـو على ا

عارف والعلوم.  علومات وا كن أن تُستكمل با وبالتالي فهي األهم والتي 
تـعاليـة ثورو فانـخرط فـيها وحـاول اتخاذ الـعزلة ومن بـ الذين تأثـروا باحلـركة ا
سـبـيالً لـتـطـبيـقـهـا وقـد دوّن جتربـته في كـتـابه "والـدن" حـيث عـاش في كـوخ على
الشاطئ الشـمالي لبحيرة والدن محاولًا  إدماج اللّـاعنف بالطبيعة والعكس أيضًا
ـان بـأن الـله مـوجـود في كلّ شيء في اإلنـسـان والـطـبـيـعة كـان ذلك في إطـار اإل

: تعالية الذين انقسموا إلى قسم وهو األمر الذي مثّله أصحاب الفلسفة ا
األول  –اهتمّ بـاإلصالحات االجـتماعـية. أمـا الثاني  –فاهـتم بالـفرد ويعـتبـر كتاب
دني" الـصادر في 1849 جتسـيدًا لـلتـحوّل في داخـل االنسان ثورو "الـعـصيـان ا
قاومة السلبية دني على ا واستعداده للـمقاومة اللّاعنفية. وتقوم فكرة الـعصيان ا
خصوصًا رفض تـطبيق الـقوان غيـر العادلـة أي االحتجاج عـلى الظلم بـاالمتناع
ـكن قـيـادة حتـوّل مـجـتـمـعي عن تـطـبـيق الـقـانـون ومن خـالل الـتـحـوّل الـفـرداني 

للتغيير بالسلم وليس بالعنف. 
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ـنــهج بـرفـضه واعـتـمــد صـديـقـنــا الـفـيـلــسـوف الالعـنــفي جـان مـاري مــولـر هـذا ا
االنـخـراط في اجليش الـفرنـسي حملـاربة الـشعب اجلـزائري الـعام 1960  وسُـجن
عـلى أثـر ذلك ليـكرّس حـياته مـنذ ذلك الـتاريخ وحـتى وفاته الـعام  2021 لـفلـسفة

اللّاعنف.
جدير بالـذكر أن ثورو يُعتبر من أوائل الفالسفة الـلّاعنفي الذين تأثّر بهم الروائي
ـقـاومـة اللّـاعـنـفيـة في الـهـند هـاتـما غـانـدي قـائد ا الروسـي الشـهـيـر تولـسـتـوي وا
دنية األمـريكية. واسـتمدّ ذلك من قراءاته ومارتن لوثـر كينغ زعيم حـركة احلقـوق ا
ـة الصـيـنـية لفـلـسـفة الـقـرن الـسادس عـشـر األوروبـية عـلـمًـا بأن الـثـقـافات الـقـد
والهنـدية واليـونانية والـرومانية والـعربية  –اإلسالمـية وحتى قـبل اإلسالم احتوت
على شذرات العـنفية حـيث يوجد في الـتاريخ البـشري ومضات العـنفيـة لم تكتمل

أو أنها انقطعت في غلبة العنف وهيمنته باعتباره القاعدة السائدة.
واحلـديث عن الـعـنف والـلّـاعـنف ذو شـجـون فـقـد شـهـدنـا في فـتـرة مـا أطلـق علـيه
الربـيع الـعربي تـنـازع وسيـلـت تـراوحت بـ العـنف والـلّاعـنف فـفي ح اتـخذت
ضاد تونس ومصـر طريق اللّاعنف سارت بلدان أخرى في طريق العنف والعنف ا
مخلّـفة فوضى وخرابًا ودمارًا  وهو مـا عاشته أوروبا الشرقـية أيضاً في مواجهة
األنظمة الـشمولية مع مالحظة أن البلدان الـتي انتقلت من طور إلى طور باللّاعنف
ظلّت متمـاسكة على الـرغم من التحديـات التي واجهتـها وستكـون التغيـيرات أكثر
ن يلـتجـأ إلى اللّـاعنف حـتى وإن كان قـادرًا على اسـتخـدام العنف سالسـة وأمنًـا 
على الرغم من طـول الطريق وتعقـيداته. لقد بدأ األمـريكيون في مقـاومة االستعمار
الـبريـطـاني بـاللّـاعـنف قـبل االسـتقـالل وذلك باالمـتـنـاع عن دفع الـضرائب ورفض
الرّق وقد تعـمّق هذا التوجّه في عشرينـيات وثالثينيات القـرن التاسع عشر عندما
شـير ـطـالبـة بـإلغـاء االسـترقـاق وذلك بـعد أن ألـغى بـاي تونـس ا ارتفـعت وتـيرة ا
أحـمد باشا الرق في  23 يـناير / كانـون الثاني 1846 وهي أول دولـة في العالم
تحدة الرق في 1865 عـلمًا بأن تلغي الـرق وبعدها بنحو عقـدين ألغت الواليات ا
الـذين تـبنّـوا فـكرة إلـغـاء الـرق كانـوا يـؤمنـون بـالـطريق الـلّـاعنـفي العـتـبارات ديـنـية
سيحـية ومن وجهـات نظرهم أنه ال يـجوز مطلـقاً ألي إنسان تتعلّق بـانحداراتـهم ا
ـارس سلـطة عـلى إنسـان آخر وطريق الـعنف هـو طريق الـسلـطة لـذلك انقاد أن 
هـؤالء إلى نبـذ العنف ألنـهم ضدّ الـسلطـة.الالعنف مـفهـوم جديد ألنه يـدخل قطـيعة
وروثـة من التـقالـيد والـعادات بـفعل تـواتر أبسـتمـولوجـيّة بـينه وبـ ثقـافة الـعـنف ا
االسـتعمـال حيث تزداد الـقطيعـة صعوبـة ح تتـعلّق بالدين أو األيـديولوجـيا فما
مارسات مصحوبة بالعنف األمر الذي يعني فاهيم والتعاليم وا بالك ح تكـون ا
أن القطيـعة حفر في العمق وليست نقرًا في السطح ألن اللّاعنف ليس أيديولوجيا
ا هو حكـمة أي فلـسفة والفـلسفة تـعني "حب احلكمـة" و"احلكمة وليس عقيـدة وإ

حقيقة" و"احلقيقة حياة".
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الـعراق بـحاجة إلى مـوقف وطني ثابت
ر بـها حلـلـحلـة جمـيع األزمات الـتي 
وأهـمهـا مسـألة نـظام احلـكم والكوارث
ـوقف من ـثـل هـذا ا الــتي سـبـبــهـا. و
وجه اإلرهـاب السياسي واالقتصادي ا
ضــد أبــنــاء الــشــعب... كــمــا بــحــاجــة
نظمات التي لـكشف وإدانة اجلهات وا
تـخـتـبئ حتت شعـارات بـراقـة عقـائـدية
وديــنـيــة وشـعــبـويــة تـمــارس وفق مـا
تـقـتـضـيه مـصـاحلـهـا إرهـابـا سـيـاسـيا
ونـفـسيـا محـمومـا ضد من يـعارضـها..
صلحة العامة تقتضي: إيجاد لـذلك فا
صـيغة مستـنيرة حديثة لـشكل وطبيعة
احلكم السياسية معه جتسيد احترام
احلـــــقــــوق الـــــثـــــقــــافـــــيـــــة واإلداريــــة
واالجـتمـاعيـة جلميع مـكونـات اجملتمع
الـعـراقي الـعرقـيـة والديـنـية ومـعـاجلة
ـؤسسـات وبنـاء الدولة أسـلوب إدارة ا
ــدنــيــة ــقــراطــيـــة ـ ا الــعـــراقــيــة الـــد

ستقلة.  ا
واألهم مـكـافـحـة االسـتـئثـار بـالـسـلـطة
وتــشـكـيـل جلـنـة وطــنـيـة مــسـتــقـلـة من
الـــقـــضـــاة وأصـــحـــاب االخـــتـــصـــاص
والـنزاهة لتـعديل الدستور وفق أسس
قـــانـــونـــيـــة تـــراعي حـــقـــوق كـل أفــراد
اجملـتـمع مكـونات وقـوميـات وطوائف
ـــغــرافـــيـــا ومــدنـــيــا يـــجــري جـــيــود
باشر عليه من قبل الشعب االسـتفتاء ا
الـــــعــــراقي. كـــــذلك تـــــشــــريـع قــــانــــون
االنـتـخابـات واألحزاب ورفض أسـاليب
تـوزيع الـوظـائف في مـؤسسـات الـدولة
عـلى منتسبي األحزاب واحلركات التي
يــنـتــمـون إلــيـهــا عـلى حــسـاب الــعـدل
ــســـاواة بــ كــافــة أبــنــاء الــشــعب وا

األحـزاب والـكتل الـسـياسـيـة للـبـقاء في
الــسـلــطـة. أكـثــرهـا خـطــورة في الـوقت
الــراهـن تــهــديــد االســتـــقالل الــوطــني
لــلـــعــراق وانــعــكــاســـاته عــلى الــتــراث
الـثــقـافي الـوطـني والـدفـاع عن الـهـويـة
الــوطــنــيـة والــوعي بــاالنــتـمــاء. فــمــنـذ
تـشـكـيل أول إدارة حـكم في الـبالد عـلى
صيرية يـدِ االحتالل ال تزال القضـايا ا
ــهـمـة الــتي تـعـنـي في الـدرجـة األولى ا
ـواطن العـراقي موضـع خالف شديد. ا
نـتـائجـها فـتـحت البـاب عـلى مصـراعيه
أمـام الـتـدخالت اخلـارجـيـة واعـتـداءهـا
عـلى حدود الـعراق اجلـغرافـية وثوراته
الـــوطــنـــيــة والـــبــشـــريــة... إن انـــعــدام
اخلـــطـــاب الـــوطـــني وعـــدم الـــتـــمـــسك
بــالـثـوابت الــوطـنـيــة والـتـحــلي بـرؤيـة
مــوضـوعـيــة شـامـلـة فـي حتـلـيل األزمـة
ـر بـهـا بـلـدنا الـوطـنـيـة الـعـامة الـتي 
مـنذ غـزو العراق والـعمل على مـعاجلة
نع ة واجلـديـدة  ـدمرة الـقـد آثـارهـا ا
تــكـرار األزمـنــة الـسـوداء الـتـي مـرّ بـهـا

شعبنا العراقي. 
يــتـطـلب رسم مــنـهـاج وطــني سـيـاسي
ثــقـافـيــا واجـتـمــاعـيـا يــكـشف زيف مـا
يــجــري عـــلى أرض الــواقع في بالد مــا
بـ النـهرين أمام الـرأي العـام الداخلي
والــــعــــربي والــــدولي بــــشــــكل صــــريح

وواضح ال يقبل اجلدل. 
ان الـعراق وبسبب الطائفـية السياسية
والــنـعــرات االنـفــصـالــيـة واإلقــلـيــمـيـة
ووجـود نظام حكم طائفي عشائري غير
واطنة وحقوق شرعي ال يحترم مبدأ ا
اإلنــســـان وحــريــة الــرأي والـــتــعــبــيــر
يـضــيّع فـرص الـتـغـيـيـر احلـقـيـقي. من

االنـتـخـابـات" يـفـتـرض أن يـكـون دعـوة
ـقــراطـيـة لالسـتـقـرار واحلـفـاظ عـلى د
وحــدة الــعـراق وإعــادة اإلعـمــار وإزالـة
مـخلفات العهد السابق السياسية وحل
ـة واجلـديدة ـتـفـاقمـة الـقـد ـشـاكل ا ا
لــكــنــنــا ال نــرى لـدى ســاســة الــســلــطـة
وأحـزابــهم الـفـوضـويـة اي رغـبـة جـادة
وسليمة في هذا االجتاه غير االحتراب
لــــفـــرض االرادات بـــكــــافـــة األســــالـــيب
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األمـــر الــذي يـــقــتـــضي كــخـــطــوة أولى
لـلـخروج من مـأزق االنـسداد الـسـياسي
تحدة الـذي تمر به البالد دعوة األ ا
لـتـشكـيل جلنـة قـانونـية دولـيـة محـايدة
ــا في ذلك إليـــجــاد احلـــلــول الالزمـــة 
إجـراء انـتخـابات جـديـدة واإلعداد لـها
سـتلزمـات والشروط عـبر تـوفير كـافة ا
األسـاسية ـ الـقانونـية والفـنية لـضمان
ـقـبــول لـقـيـام هـذه احلــد الـضـروري وا
اخلــطــوة وإجنـاحــهــا عـلـى طـريق حل
ــشــاكـل الــوطــنــيــة األســاســيــة. كــمــا ا
سـؤولية الوطنية يـنبغي انطالقاً من ا
إزاء الـعراق ومصـير أهله إعـادة النظر
في االحــزاب وطـبـيـعـة عـمــلـهـا الـسـائـد
عـلى أسـس نـظام " الـتـوافـق السـيـاسي
ا دأبت الـطـائـفي العـشـائري" الـذي طـا
بــعض األوســاط وصــفه لــنـا مــشــروعـاً
ـنـطـقة. حـضـاريـاً فـريـداً من نـوعه في ا

أحزاب 
الــعـراق بـتــفـاصـيــله بـشـكـل عـام يـنـذر
بـــأخــطــار جـــمــة بـــســبب الـــصــراعــات
الـطـائـفـيـة والـعـرقـيـة الـيومـيـة من أجل
ــكـاسِـب الـفــئـويــة الـضــيّـقــة وإصـرار ا

واجملــــتـــمع الــــعـــراقـي إلى مــــخـــاطـــر
ـعارضـة الـعراقـية جـسـيمـة. وفشـلت ا
كـحركة سـياسية في تـوحيد صـفوفها
واجهة األحداث ضـمن برنامج وطني 
ــا يــتـنــاسب وطــمـوحــات ومــصـالح
الــشــعـب الــعــراقي لــنــقل الــوضع من
حــالـة الـفــوضى والـتــسـلط واالحـتالل
إلى حـالة التغـيير السـياسي اإليجابي

الشامل. 
ومـــا يــزال مــوقف شــرائـح مــهــمــة في
ثـقفة الـوسط العـراقي وباخلـصوص ا
ـا يـجري مـنـهـا موقـفـا غـير واضح 
وقف العراق خملاطر مـا يعرض هذا ا
مــسـتـقــبـلـيــة سـيـاســيـة واقـتــصـاديـة
وتـــهــديــدات بـــالــتــقـــســيم واألحــروب

األهلية. 
إن نــــتــــائج االنــــتــــخــــابـــات الــــتي 
إجـراؤهـا في عام 2021 كـمـا يـبدو لم
تـفـرز مخـرجا يـلوح في األفق. وال ثـمة
مــوقف سـيــاسي واضح لـدى األحـزاب
ـاسـكـة بـالـسـلـطـة إليـجاد حـل يحـفظ ا
. ف "مـبـدأ كـرامــة الـعـراق والـعـراقـيـ

كـان نـظام صـدام الـديكـتـاتوري الـسبب
األســاس لـتــعــريض الـعــراق لـلــحـروب
والــدمــار واحلــصـار ومن ثـم االحـتالل
ـنــطـقـة وإن أمــريـكــا وحـلــفـاءهــا في ا
مــسـؤولــون عن تـرســيخ الـنــظـام ودعم
مـسـلكه ضـد شعـبه وشن حروبه دفـاعاً

عن مصاحلهم. 
لـكنهم ما لبثـوا أن قاموا بغزو العراق
وتـأسيس نظام حكم طائفي لم يأت إال
لـــتــــســـويـق مـــشـــاريــــعـــهم وأهــــمـــهـــا
االقــتـصـاديــة ونـهب ثــرواته الـنـفــطـيـة
وجـعل العراق سوقاً حـرة غير خاضعة
ا سـبب تدمـيـر للـصنـاعة إلى رقـابـة 
الـوطنية وجعل الـشعب العراقي يعاني
من أسـالـيب النـهب والـتخـريب عـلى يد
زمـرة متواطئة نـصبتها إدارة االحتالل
عـلى السلطة دون أي مرجعية قانونية
حـتى أصبح يعاني من الفـقر والبطالة.
و تـدمـيـر مـؤسـسـات الـدولـة وتـفشي
الــــرشـــوة وأســــالـــيـب اخلـــطـف وقـــتل
ـارسـاته الـكـوادر الـعـلـمـيـة. وبـسـبب 
وجتـاربه الـعـسـكـريـة تـعـرضـت الـبـيـئة

ـستـقبله. واطن أي أمل  هـنا ال يـجد ا
إال أنـه رغم انكـسـاره سـيـبـقى يـطمح
ة وآمنة وهو لن يجد هذه بـحياة كر
ـا بـقـيت الـقـوى ـنـشـودة طـا احلـيـاة ا
صير بالده وتضع اخلارجية تعبث 

ظلمة.  لوحة مستقبله ا
كــمـا تـعـرض وحـدة الــعـراق وصـيـانـة
ســـــيــــادتـه واســــتـــــقالله لـــــلــــخـــــطــــر
ن الضـروري البحث والـتقـسيم... إنه 
عن صِـيَغ جـديدة لـلعـمل الوطـني الذي
تـغيـرات اجلارية يـتنـاسب وطبـيعـة ا
حــــيث أثـــبــــتت األحـــداث الــــدمـــويـــة
أسـاوي لنظـام احملاصصة والـتاريخ ا
الــطــائــفــيــة والـتــجــارب الــســيــاســيـة
ــــدمـــــرة مــــا آل إلــــيه عــــدم جــــدارة ا
األحـزاب منذ وصـولها لـلسلـطة قيادة
الـعـراق نـحـو السـيـادة وإصالح الـبـلد
وحــفظ أمــنه واســتــقــراره ال بل إنــهـا
أثـبتت بأنـها ال تمـتلك مشـروع برنامج
ســيـاسـي وطـني لــيس إلعـمــار الـبــلـد
ـــــا إعــــمـــــار اإلنــــســــان فـــــحــــسب إ
ظـالم الـسـابـقة وتـخـلـيـصه من آثـار ا
عـيـشيـة والـتربـويـة التي الـنـفسـيـة وا
انــعــكــست عــلى حــيــاته اجملــتــمــعــيـة
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وجتــــدر اإلشـــارة الى أن بــــعض هـــذه
الــقــوى أنـشئ في دهــالــيـز اخملــابـرات
األمــريـكـيـة واإليـرانــيـة وتـدربت كـيف
تـقود ما يسمى بـ "العمـلية السياسية"
ــصـالح فـي االجتـاهــات الـتي تــخـدم ا
االســتـراتــيـجــيـة واالقــتـصــاديـة لــتـلك
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الـفـنـانـ والـكـتـاب? ألـيس الـتـحوّل في
الــفـن من الــواقــعــيــة الـــتــقــلــيــديــة إلى
األسـلـوب والـتقـنـيـة والشـكل الـفـضائي
مـن أهم خصـائص احلـداثـة? مـا الـعيب
في أن يـكون اسم إدوَرْد سـعيد أجـنبياً
وأكــثــر من ذلـك أن يــجــد إدوَرْد ســعــيـد
نــــفـــسـه حـــرجـــاً فـي أن اســـمه األول ال
يـــنـــســجـم مع االسم الـــعــربـي ألســرته?
أخـذ شبـيـهاً بـاالعتـقاد أن ألـيس هـذا ا
ــسـلم أو الــعـربي إرهـابـي ألنه مـجـرّد ا
حــامل لـــعــقــيــدة مــخــتــلــفــة عن بــقــيّــة
الــديــانــات? ألم يــردد إدوَرْد ســعـيــد في
مـناسـبات عـدة أنه ابن ثقـافة إسـالمية
ـسيحي العربي أن وأنـه ال يعيب على ا
يــكـــون كــذلك? هل هــنــالـك من عــيب في
مـوقف إدوَرْد سعيـد العلمـاني الذي يقر
ـا ســهـواً) لــطـيـف الـقــصـاب في بـه (ر
سـيـاق حديـثه عن االسـتشـراق وهو أن
االخــتالف بــ الـبــشـر يــجب أال يــعـني
الــتـفـوق أو الـدونـيــة; كـأن يـكـون طـرف
مــتــفــوقــاً وآخـر أدنـى بـســبب اخــتالف
الـديـن أو الـعـرق أو الـلـون أو الـثـقـافـة?
هـل من اإلنــصــاف أن نـــوجه لــومــاً إلى
إدوَرْد ســـــــعــــــيـــــــد ألنه عـــــــربي كـــــــتب
االسـتـشـراق بلـغـة إنـكلـيـزية لـيـشـهد له
لــطـيف الــقـصـاب بــإتـقـانــهـا إلى درجـة

اإلعجاب بقدرته على التعامل معها?".
أقــول هل يـسـتـحق ( لــطـيف الـقـصّـاب)
هـــذا الــهـــجــوم الـالذع ال لــشيء إال ألنّه
ذكــر حــقـيــقــة ال يــجـد (إدوارد ســعــيـد)
نــفــسه أيَّ غــضــاضــة فـي اإلقــرار بــهـا
أعــني هـنـا نـطـقَه السـمه األول (إدوارد)
عـلى نـحـو مـن الـسرعـة وتـركـيـزه عـلى
لـفـظ اسـمه الـعـربي اخلـالص ( سـعـيـد)

من غير ما استعجال...
ـا نـشـرتُه في هـل في مـا ذكرتُـه آنـفًا -
(دراســـات اســتـــشــراقـــيــة)- أيُّ مـــلــمح
لـإلزراء بشخـصيّـة فذة من طراز إدوارد

بــســرعــة مــشــددًّا عــلى اسم "ســعــيـد"
وأحـــيـــانـــاً كــان يـــســـتـــعـــجل في ربط
االســمـ مـعــاً فـيــنـطـقــهـمــا بـشـكل ال
يــتّــضح - مــعه - أيّ مــنـهــمــا.احــتـاج
إدوارد سـعيـد -كما كـتب في مذكراته-
إلى أن يـسـلخ أكـثـرَ من خـمـسـ عـاماً
مـن عـمــره كي يـعــتـاد عــلى هـذا االسم
(إدوارد)  أو لــكي يــشــعــر بــحـرجٍ أقلّ
حـيال اسم إنكليزي بعيد االحتمال عن
أن يـكون مقرونًـا بـاسم "سعيد" االسم

العربي الصميم".
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يُـعـرّض الـكاتـب بي هنـا بـالـقول: " إنه
ــؤسـف حـــقـــاً أن يــقـــوم لـــطـــيف ـن ا
الـقصّاب بحشد الكـثير من اإليجابيات
في مــســيـرة إدوَرْد ســعــيـد ثم يــنــقـلب
عـليـها بهـذه الطريـقة الـعشوائـية التي
تـظهر تناقضـاً بيّناً في عرضه. من قال
إن أسـلـوب إدوَرْد سـعيـد الـذي ينمّ عن
مــوهــبـة فــريـدة شــهــد له بــهـا صــفـوة
ثقف في الغرب والشرق ـفكرين وا ا
يـعدّ نقصاً يعـيَّرُ به صاحبه? من منا ال
ــشـهـور يــسـتــذكـر الـقــول الـفــرنـسي ا
“الـرجل هو األسلوب ”ألـيس األسلوب
فـي حــــدّ ذاتـه هـــــو الــــذي يـــــقف وراء
الــشــهــرة الــتي يــحــقــقــهــا مــشــاهــيــر

كـنتُ قـد قرأتُ فـي مجـلـة ( نزوى) مـقاال
عن االسـتشـراق للكـاتب محمـد شاه
ـــقــدار مــا وجـــدتُ فــيه مـن أفــكــار  و
مــسـاقـةً بــأسـلـوب رصــ يُـغــبَط عـلـيه
صاحبه وجدتُ ما ال يُسوّغ من التجني
عـليّ شخصـيًا; علـمًا أن الكـاتب كان قد
بــنى أســاس مــقـاله بــرمــته عــلى بـحث
ـي لي مــــنــــشـــــور في مــــجــــلــــة أكــــاد

ية.  أكاد
ومأ وكُـنْهُ هذا الـتجـنّي يتـمثّل فـي أن ا
له لم يُحص لي حسنةً واحدة مقابل ما
ـا حـسبه خَـطَـلًـا من قـبيل ذكـره عـنّي 
روءة العـلمية الـسيئـات! وهذا خالف ا
فضلًا عن مجانبته الرشاد والسداد...

وإليكم البيان: 
الـدكـتـور محـمـد شـاه يـصـوّرني كـما
لـو أنني أحـد خصوم إدوارد سـعيد أو
كـارهـيه في حـ أن الـعكس تـمـامًـا هو
الــصــحـيح ولــوال أنــني مـوقـن بـســعـة
اطالع األسـتـاذ محـمـد شاهـ لـقلتُ أن
الـــرجل غـــيــر مُـــدرك جملــازات الـــعــرب
ومـنـهـا مـا يـردُ من أسـالـيب الـذم ويُراد

ديح اخلالص! بها ا
لـقــد قـلتُ في إطـار مـا اقـتـبـسه الـكـاتب

منّي " اجتزاءً" عن إدوارد سعيد:
" كـثـيـراً مـا يـنطـق اسمه األول "إدوارد"

ترجم ) أنّه ا (يـرى) فيه ( محمـد شاه
الـذي سبق من سبـقه وأتعب من حلقه!

مسطّرًا ذلك بالقول:
" ظـلت قضية الـترجمة تشـكّل عبئاً على
مـر ســعـيـد بـعـد رحـيل زوجـهـا لـيس
ـسـيـئـة الـتي فـقط بـسـبـب الـترجـمـات ا
ظـهـرت في الـقـاهـرة ودمـشق; بـل أيـضاً
ألنّ حـقـوق إعـادة نـشـر تـرجـمـة جـديـدة
بـقـيت منـوطـة بدار الـنـشر الـتي نـشرت
تـرجـمـة كـمال أبـو ديب. اسـتـمـرت مر
اضـية تـفاوض سـعـيد عـبر الـسنـوات ا
ذكورة إلى أن حصلت على دار الـنشر ا
حــــقــــوق نـــشــــر تــــرجـــمــــة جــــديـــدة لـ
االســــتـــشـــراق مـن تـــلك الــــدار وبـــذلك
أصــبــحت حــقـوق الــنــشــر كـامــلــة بــيـد

ثَّل في مر سعيد.  الورثة 
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شروع. تابعة ا وقـد تشرفْتُ بتكليفي 
وكــانت ســعـادتي غــامــرة عـنــدمـا وافق
ــهــمــة مــحـــمــد عــصــفــور بــالـــقــيــام 
الـتـرجـمـة; إذ أُعـطـيت الـقـوس لـبـاريـهـا
عـاناة الـتي مرّ كـمـا يقـال. ويعـلم الـله ا
ـنـصـرم بـهـا الـصـديق فـي الـعـامـ ا
لـيخـرج علـينـا بتـرجمـة تسـتحقّ الـثناء
سار ألسـباب عدة أولها أنّها تصحّح ا
الـذي مـرت به تـرجـمـة الـسـلـف; إذ إنـها
تـقــدم لـنـا االسـتـشـراق في أبـهى حـلـله.
وثــانـيـهــا أن تـرجــمـة مـحــمـد عــصـفـور
تـشـكل مـرجـعـاً مـهـمًّـا لـلـبـاحـثـ لـيس
فـقط في قـضـايـا الـتـرجـمـة (أقـصـد هـنا
مـقاربـات الترجـمات اخملـتلفـة) بل إنها
ـكـتـبة الـعـربـية بـتـرجـمة أيـضـاً تـثري ا
تُع الباحث في شؤون االستشراق".
لــكـن من (احملــتــمـل) أنّ يــكــون الــثــنــاء
) لـ اجلــــمــــيـل الــــذي أســــداه (شــــاهـــ
(عـــصــفــور) ال يـــعــدو كـــونه" أكــذب من
خــرافـة" أو تــرويــجًـا مــدفـوعَ األتــعـاب

مقدمًا.

الـقصاب بكتابة مقالة ظهرت في مجلة
دراسـات استـشراقيـة (العدد 17 شـتاء
2019) اعـتـمـدت اعتـمـاداً رئيـسًـا على
ـقـدمــة إدوَرْد سـعـيـد قــراءة مـغـلـوطــة 

التي ترجمها كمال أبو ديب".
 فيا لله وهذا االفتئات!

لـم يـــكــــتـفِ األخ الـــكــــاتـب بـــاإلزراء بـ
(لـــطـــيـف الـــقـــصّـــاب) بل جـــمـــعه مع
الــدكـتـور مـحــمـد عـنـاني عــلى صـعـيـد
هـجاء واحـد فقـال: " ال أرى جدوى من
الـوقوف عـلى تفاصـيل التـناقض الذي
تـقـوم عـليه مـقـالـة لطـيف الـقـصاب; إذ
إنـني سـأكـتـفي بـعرض مـقـتـطف مـنـها
يـقع حتت عنوان فرعي “مـنهج الكتاب
وعــيــوب الــتــعــمــيم والــتــعــتــيم وفــيه
يـقـتـبس لـطـيف الـقـصـاب مـا يـريـد من
مــقــدمـــة مــحــمــد عــنــاني وكــأنه وجــد

ضالته. 
ــقــدمـة نــفـســهــا مـغــلــوطـة; ذلك أن وا
عـناني يـقوّل إدوَرْد سـعيـد ما ال يـقوله

ويسيء فهمه جملة وتفصيالً" !
نـاسبـة فإنّ الدكـتور مـحمـد عناني بـا
أو كـمــا يـنـعـته كـثـيـرون بـلـقب ( شـيخ
ـترجـم الـعرب) أجـدرُ منّي بـالدفاع ا
عـن نـفــسه ولــكــنّي ســأضع بــ يـدي
الـدكتور محمد شاه بعض الروابط
ـــجــمــلــهــا شــهــادات رصــيــنــة وهي 
تـكشف عن جوهر عناني النفيس الذي
) عــمـدًا أو يــجــهــلُه ( مــحــمــد شــاهــ

سهوًا
كما أضع ب يدي عموم القرّاء األكارم
ـنــشـور في مــجـلـة ( دراسـات مــقـالي ا
اسـتـشـراقيـة) تـاركًـا احلـكم لي أوعليّ

: نصف حملض إنصاف ا
أبـــحـــاث الـــعـــدد 17- مـــوقـع مـــجـــلــة

دراسات استشراقية 
احلـقّ أني لم اطلّـع على تـرجـمـة كـتاب
االسـتشـراق لـ ( محـمد عـصفـور) الذي

ســـعــيـــد? هل يــتـــنــاسب ذلـك مع مــا لم
ا اقـتبـسه منّي يـسـتشـهد به الـكاتـب 
) مـنه أو سـهـوًا أو ويـحـمل في (غـفـلَـةً
طـــيّــاته احـــتــفـــاءً بــســـعــيـــد وإجاللًــا

وإكبارًا ومنه مثلًا:
"عـاش إدوارد سـعيـد عمـرَه مـنافـحًا عن
عــدالـــة قــضــيّــة بــلـــده األم فــلــســطــ

ومـعـجـبًـا بـأمـريـكـا الـتي تـقـدّم الـكـفاءة
عــلى أي اعــتــبــار آخــر أمــريــكــا الــتي
فـرشت له الطريق بـالورد ليـعتلي أعلى
ي فـي جـــامـــعـــة ســــدّة مـــنـــبــــر أكـــاد
كـولومبـيا العـريقة لـكنّه جوبه بازدراء
من األوســاط الـسـيـاسـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
واالمـريكـية فـهو من وجـهة نـظر يـاسر
عرفات مستشرق يعمل حلساب الغَرْب
وهـو من وجهة نظر مواطن أمريكي

ناكرُ جميلٍ يعمل حلساب العَرَب". 
ـا نقلتُه من نصـوص لنقّاد غيري أو 
كــمــثل مــا صــرّح بـه صـبــحـي حــديـدي
مـــتــــرجم كـــتـــابـه (تـــعـــقـــيــــبـــات عـــلى

االستشراق) إذ يقول:
"انـتمى إدوارد سعيـد إلى تلك القلّة من
ــفــكّـريـن الـذين ـنــظّــرين وا الــنــقــاد وا
يــســهل حتــديــد قــســمــاتــهم الــفــكــريـة
عرفية الـكبرى ومناهجهم وأنظمتهم ا
وانـهماكاتهم ولكن يصعب على الدوام
حـصرهم فـي مدرسـة تفـكيـر محددة أو
تــصـنــيـفــهم وفق مــذهب بـبــعـيــنه"كـان
سـعـيـد يـسـارياً عـلـمـانـيـاً مع ذلك فـقد
كـتب نـقـداً عـلـمـيـاً مـعـمّـقـاً جـريـئـاً ضـد

وهبة". يسار أدبي يبتذل ا
مـن قـــرأ بــــحـــثـي عن إدوارد ســـعــــيـــد
ونــشـــرتْه أكــثــر من مـــجــلــة ومــنــهــا (
دراسـات اسـتـشراقـيـة) يلـحظ بـوضوح
تـرجــيـحي بـصـورة رئـيــسـيّـة لـتـرجـمـة
(مـحمـد عنـاني) على ترجـمة (كـمال أبو
ديب) لـكنّ الدكتور محـمد شاه ينقل
خـالف ذلك فيزعم قائلًا: " إذ قام لطيف
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لـلمدن وتامـ مناطق للـطمر الصحي أو
ـدن لـتـدويــر الـنـفـايـات حــتى أصـبـحت ا
ومـنـهــا الـعــاصـمـة بــغـداد مــكـبـاً كــبـيـرا
لـلنـفايـات ومن أقـذر عواصم الـعالم  كـما
انـتشرت الـعشوائـيات واحلواسم في كل
دن وفوق كل مـحافظات العـراق لتشوه ا
هـذا فـقـد غـاب الــقـانـون والـنـظـام وجـيـر
تنفذة الـقضاء وخضع لسلطة األحزاب ا
ــيـلــيـشــيـات وكـثــرت اجلـرائم بــازديـاد ا
ـنــظـمـة وازدادت ـة ا وعـصــابـات اجلــر
النزاعات العشائرية وعمليات االغتياالت
واخلـطف للحصول على الفدية وعمليات
الـقــتل والــتـســلـيـب وعـمــلـيــات  تــهـريب
األسـلــحـة واخملـدرات وبــحـمـايــة جـهـات
سـيـاسـيـة مـتـنـفـذة  فـانـتـشـرت اخملدرات
سـريـعـا لتـدمـر الـشـبـاب الـعـراق وأصبح
ـنـتـجة ـستـهـلـكـة وا الـعـراق من الـدول ا
لـلـمــخـدرات بـعـد ان كـان الــعـراق خـالـيـاً
مـنـها  ,كل ذلك يـحـدث مـقـابل عـجـز شبه
تـام لألجهزة األمـنية وكل احلـكومات عن
فــــــعل أي شـيء بــــــســــــبـب الــــــفــــــســـــاد
ـغا  ,وسُـيس واحملـاصصـة  وتـقاسم ا
الـدين ووظفتـه األحزاب الطـائفيـة خلدمة
مـصاحلـهـا وأهدافـهـا اخلبـيـثة مـسـتغـلة
ارسات سـذاجة وجهل العوام فأدخلت 
وأفـعال شاذة ال تعود للـدين وال للشعائر
بـصـلـة  ,وبـعـد كل هـذا الـفـسـاد والـفـشل
فـقد عم اخلـراب والدمـار كل مدن الـعراق
خـصـوصا مـحـافـظات اجلـنـوب والـفرات
األوسط بـعد ان سيـطرت أحزاب الـسلطة
الـفـاسـدة علـى احلكـومـات احملـلـيـة لـهذه
احملـــــافـــــظـــــات فـــــســـــرقـت كل األمـــــوال
اخملـصصـة للـبنـاء واألعمـار وتقـاسمـتها
بـينهـا وبقيت هـذه احملافظـات تعاني من
اإلهـمال وسوء اخلدمات في كل النواحي
مع تـزايـد مطـرد في نـسب الـبـطالـة لـعدم
تـوفـر فرص الـعـمل ولعم وجـود مـشاريع
حـقــيـقــة حلل مـشــكــلـة بــطـالــة خـريــجـو
اجلــامـعــات الــذين وجــدوا أنــفـســهم في
الـشـارع بـعـد سـنـ طـويـلـة من الـدراسة
ـصـانع وأصـبح ـعـانـاة كـمـا أغـلـقت ا وا
الـعـراق سوقـا لـلـسـلع اإليـرانيـة الـرديـئة
وغـيرهـا وأهمـلت الزراعـة وتوقف تـقد
الـدعم لـلفـالح لـيـستـورد الـعـراق حتى
اخلـــــــضـــــــروات من دول اجلـــــــوار أمــــــا
احملـافـظـات الـغربـيـة فـقـد ادخـلـوا إلـيـها
داعـش بــــعـــد ان انــــســــحــــبت قــــواتــــهم
الـعـسـكـريـة الـتـي صـرفـوا عـلـيـهـا مـئـات
ـليـارات من الـدوالرات تاركـة أسلـحتـها ا
والـيـاتــهـا ومـعــداتـهـا هــديـة لـداعش في
مـؤامــرة قـذرة لـتــدمـيـر هــذه احملـافـظـات

األحـزاب لـتـنـفيـذ جـرائـمـهـا  ضـد أبـناء
الـشـعـب وجـيـشــنـا ولـزيـادة الــطـ بـله
ـر قـانـونـاً آخـر ال يقـل سوءا اصـدر بـر
ـيليـشيات في عن سـابقه أال وهو دمج ا
اجلـيش اجلديـد واألجهـزة األمنـية التي
 تـــشــكـــيـــلــهـــا فــســـيــطـــرت األحــزاب
ؤسسات من خالل الـطائفية عـلى هذه ا
مـا يعـرف بـضبـاط الـدمج وفقـد اجليش
ـؤسسات األمنـية مهنـيتها وكـفاءتها وا
وضـبـطـهـا الـعـالي فـازدادت الـعـمـلـيـات
ـيـلـيـشيـاويـة لـتزهق آالف اإلرهـابـية وا
األرواح الـبريئة من أبـناء الشعب وفوق
تـسلـطة كل هـذا فقـد مارست األحـزاب ا
ال العام ونهب ثروات الـفساد وسرقة ا
الـوطن حـتى أصـبـح قـادة هـذه األحزاب
والـكتل في لـيلـة وضحـاها من أصـحاب
ــلـــيــارات من الـــدوالرات والــعـــقــارات ا
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واســـتـــشـــرى الـــفـــســـاد في كل وزارات
ومـؤسسـات الدولة واصـبحت الوزارات
مــصـدر مــالي مــهم من مـصــادر تــمـويل
األحـزاب والكتل التي شكـلت لها مكاتب
اقـتـصـاديــة تـديـر من خاللـهــا عـمـلـيـات
سـرقت أموال الوزارات وتـخصيـصاتها
وأهـملت الـبناء واألعـمار وتـقد ابسط
اخلــدمــات لــلــشــعـب الــعــراقي وتــامــ
ابـسط احلــقـوق له فـي الـعـيش بــحـريـة
وكـرامـة في وطـنه ومن أمـوالـه الـكـبـيرة
فـسـرقت هـذه األحزاب والـكـتل وقـادتـها
ــلــيــارات من الــدوالرات كــانت مــئــات ا
تـكفـي  لبـناء بـلـد يضـاهي دول اخلـليج
ـتطورة وحتى الدول األوربية وبسبب ا
الــــفـــســـاد والــــســـرقـــات وســـوء اإلدارة
انـحــدرت كل اخلـدمــات الى احلـضـيض
ـقدمة منـها الصحـية والتعـليمية وفي ا
واخلـدمــات الـبــلـديــة والـكــهـربــاء الـتي
أصــبــحت مـــشــكــلــة أزلـــيــة خالل حــكم
األحـزاب الفـاشلة نـاهيك عن عـدم تام
ـــيــاه الــصـــاحلــة لــلـــشــرب وخــدمــات ا
ـستـشفـيات دارس وا اجملـاري  وبنـاء ا
واجلـسـور والــطـرق والـبــنى الـتــحـتـيـة

في الـقـانون هـنـاك مـقولـة مـعـروفة وهي
ان االعـتراف سيد األدلة أي ال دليل يعلو
ته , ذنب واجملـرم بجـر عـلى اعتـراف ا
وفي عــراق مـا بــعـد االحــتالل األمــريـكي
بـعد ان أحكـمت أحزاب وكتل تـدعي أنها
إسالمـيــة قـبــضـتــهـا عـلـى الـبالد وأمـور
الـعباد اسـتبـشر العـراقيـون خيرا من ان
الـعـراق سـيـكـون عـراقـاً جـديـدا كـمـا قـال
األمريكان ومن جاء معهم وسيكون مثاالً
ـنطقـة عراقاً قـراطية في ا لألنـظمة الـد
وحسب دستورهم تعددي فيدرالي يؤمن
بـاحلريـات العـامـة ويوظف ثـروات البـلد
وأمـواله لبناء الـوطن وحتس األوضاع
ــعــيــشــيــة والــصــحــيــة والــعــمــرانــيـة ا
واالقـتـصـاديـة لـلـمواطـنـ لـكن ولألسف
الــشـديـد ال شـيء من هـذا حــدث بل عـلى
الــعــكس فـــقــد حــكــمـت الــعــراق أحــزاب
طـائــفـيـة أثــارت الـصــراع الـطــائـفي بـ
تـآخـيـة فكـانت حـربا مـكـونات الـشـعب ا
طـائـفـية راح ضـحـيـتـهـا اآلالف من أبـناء
شـعبنـا األبريـاء ضحايـا لعـقليـة طائـفية
ال انـتقـاميـة همـها الـسلـطة والـنفـوذ وا
احلـــرام واالنـــتـــقـــام فـــتـــقــاســـمـت هــذه
ــكـــاسب  في كل ـــنــاصـب وا األحــزاب ا
احلـكــومـات وفي كل مــؤسـســات الـدولـة
وفق احملـاصصة احلزبيـة والطائفية  ثم
مـارست االجــتـثــاث واإلقـصـاء لــكـفـاءات
ـيــة والـعـلــمـيـة الـعــراق ونـخـبه األكــاد
الـــوطـــنــيـــة ونــادت بـــالــثـــارات وأثــارت
الــضـــغــائن واألحـــقــاد ومـــارست أبــشع
عـمـلـيـات القـتل والـتـصـفـيـات اجلـسـدية
واالغـتيـاالت الـتي طالت كـفاءات الـعراق
الـعلـميـة والطـبيـة والقـيادات الـعسـكرية
واألمــنـــيــة إلفـــراغ الــعـــرق من كـــفــاءاته
ــيـة وتــصـاعــدت أعـمـال ونـخــبه األكـاد
الــقــتل بــعــد أن سن األمــريــكــان قــانــون
اجـتـثـاث الـبـعث الـذي اسـتـغـلتـه أحزاب
الــســلــطــة لــتــصــفــيـة وقــتـل وإبـعــاد كل
ــدني مــعــارض لـهــا ثـم اصـدر احلــاكم ا
ـر قـانـون حل اجلـيش لـلـعـراق بـول بـر
ــؤســـســـات األمــنـــيـــة الــذي أدى الى وا
حـدوث فـراغ امـني اسـتغـلـته مـلـيـشـيات

عـجـز الـفـاشـلـون والـفـاسـدون عن حـفظ
امن الــعـراق وسـيـادتـه وفـرطـوا بـأرض
الـعراق ومياهه اإلقـليميـة  وتنازلوا عن
وحـــقــــول نـــفــــطه وأجــــزاء من حـــدوده
ـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا في وحـــقــــوقه ا
واثيق الـدولية وبـاعوها االتـفاقيـات وا
لــدول اجلـوار بــثــمن بـخس  ,وبــعـد كل
هـذا اخلـراب والـدمـار الـذي تـسـبـبت به
أحـزاب الفـشل وقادتـها واعـتراف هؤالء
الـقـادة بـفـشـلـهم في إدارة الـدولـة طـيـلة
ــاضـيــة وبـعــظـمـة الـســنـ الـعــجـاف ا
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أل وأمــام الـفـضـائــيـات وقـالـوا وعـلى ا
إنـهـم يـجب ان ال يـكــونـوا جـزءا من أيـة
عـمــلـيــة ســيـاســيـة مــسـتــقــبال وهـا هم
يـتراجـعون الـيوم عن اعـترافـاتهم  وعن
فـشـلـهـم وتـنـاسـوا فـسـادهم  الـذي ازكم
أنـوف كل العـراقيـ وسرقـاتهم الـكبرى
ألمـوال الشعب والدولة ولثروات الوطن
ومـا سببـوه من ماسي وكوارث وجرائم
قــــتل وحـــــشــــيــــة وحــــرب طـــــائــــفــــيــــة
ومـيلـيـشـياويـة طـالت كل العـراقـي من
مــــخـــتــــلف الــــقـــومــــيـــات والــــطـــوائف
وانـتـهــاكـهم الـصــارخ حلـقـوق اإلنـسـان

وبـاعــتــراف مـنــظــمـات دولــيــة حـتى 
تــدمــيــر كل شـيء في هــذا الــبــلــد واهم
مــادمــروه روحــيــة ووطـــنــيــة اإلنــســان
الـعـراقي وتـدمـيـر الـنـسـيج االجـتـمـاعي
لـــلـــشـــعب وتـــدمـــيـــر األعـــراف والــقـــيم
تـاز بـها االجـتـماعـيـة والديـنـيـة التـي 
مـجـتـمـعـنـا نـاهـيك عن تـدمـيـر اقـتـصـاد
الـعراق وصـناعـته وزراعته ومـؤسساته
الـصحـيـة وتدمـيـر الـعمـلـية الـتـعـليـمـية
وكل الـبــنى الــتـحــتـيــة لــلـمــدن وهـا هم
الـــــيــــوم وبــــعـــــد ن فــــشـل أغــــلـــــهم في
االنـــتـــخــابـــات األخــيـــرة يــلـــهـــثــون بل
ويـقاتلـون للعـودة الى السـلطة والـنفوذ
ـنــاصب عــبــر مــا يــسـمــوه حــكــومـة وا
ـغـا ـنـاصب وا الـتـوافق أي تــقـاسم ا
ربع من جـديـد لـيعـودوا بـالـعـراق الى ا
ــغـا ــنـاصب وا األول مــربع تـقــاسم ا
ومـربع الــفـسـاد والـسـرقـات واخملـدرات
وسـوء اخلــدمــات والـقــتل واالغـتــيـاالت
ــيـلـيـشــيـات في الـوقت الـذي وسـطـوة ا
رفض الـشعب وبـقوة حـكومـات التوافق
آسي التي جلبت له الدمار واخلراب وا
والــكـــوارث فــرغـم الــفـــشل في كل شيء
يـريد ساسة الفساد العودة حلكم البالد
والــعــبــاد وال أدري بــأي وجه يــعــودون
ــظــلـوم.   وكــيف يـواجــهــون الــشـعب ا

   

وبـناها التـحتية ولـقتل أهلهـا وتهجرهم
فــتم تــدمــيــر نــيــنــوى واالنــبــار وصالح
الـدين  ومـنـاطق من ديـالى تـدمـيـراً شـبه
كـامل ثم ليـدخل البـلد في مـعارك شـرسة
مع داعش لـتــحـريـر هـذه احملـافـظـات من
تطرف قدم العراق قـبضة هذا التنظـيم ا
خاللــهــا آالف الــشــهــداء وعــشـرات آالف
ــدنــيــ اجلــرحى من الــعـــســكــريــ وا
ـلـيـارات يـضـاف الى ذلك صـرف مـئـات ا
من الـدوالرات لــتـغــطـيــة نـفــقـات احلـرب
فــارتــفــعـت نــسب الــشـــهــداء واجلــرحى
واألرامل واأليـتـام الى نـسب كـبـيـرة جداً
أضـيـفت الى نـسـبـهم بـسـبب الـعـمـلـيات
اإلرهـابية واحلرب الطائفية  وباختصار
فــقــد عــمـت الــفــوضى كـل مــدن الــعــراق
بـسبب الفساد والسـرقات الكبرى وسوء
اإلدارة وسـوء اخلدمـات وانتـهاك حـقوق
اإلنـســان والـبـطـالــة واألمـيـة واخملـدرات
ــــنــــفــــلـت وتــــزايــــد أعــــداد والــــسـالح ا
اسي نـفلتة وبسبب هذه ا ـيليشيات ا ا
والـكـوارث  التي حـلت بـالوطن والـشعب
ـواطـنـون في تـظـاهـرات شـعـبـية خـرج ا
عـفـوية سـلـمـيـة مـطالـبـاً بـأبـسط حـقوقه
ـسـلوبـة وبـوطنه الـذي ضـاع ومطـالـباً ا
وبـأبسط اخلـدمات وحتـولت التـظاهرات
الى انـتـفـاضـة كـبـرى في تـشـرين الـثاني
2019 لــكن أحـــزاب الــســـلــطـــة واجــهت
الـشـعب بالـرصـاص احلي وقنـابل الـغاز
والـقـنـاصات ومـخـتـلف األسـلـحـة لـتوقع
الـقــوات األمـنــيـة ومــيـلــيـشــيـات أحـزاب
الــســلــطــة خــســائــر كــبــيــرة فـي شــبـاب
االنـتفاضة وقتلت حتى النساء واألطفال
والــشــيــوخ وجتــاوزت أعــداد الــشــهـداء
األلف شــهــيــد وعــشــرات آالف اجلــرحى
نـاهيك عن عـمليـات اخلطف واالغـتياالت
الـتي اســتـمـرت لـتــشـمل الـنــاشـطـ في
الـتــظـاهـرات والــنـاشـطــات واإلعالمـيـ
وكـل من يــــعـــارض أحــــزاب الـــســــلـــطـــة
الــفــاشــلــة والــفــاســدة  ,وبــعــد كل هــذا
اخلــراب والـدمــار الـذي أحلــقــته أحـزاب
الـفشل والفساد والسـرقات والقتل وبعد
الـظلم واجلور الذي حل بالعراق وشعبه
واعـتراف قادة هذه األحـزاب بفشلهم في
إدارة الـدولـة طـيـلـة الـثـمـاني عـشـر سـنة
ــاضــيـــة وفــشــلـــهم في تـــأمــ ابــسط ا
اخلـدمـات وحتقـيق ابـسط احلقـوق لـهذا
الـشــعب الـذي اكـتــوى بـنـيــران فـسـادهم
وسـرقـاتـهم وقـتـلـهم وكـذبـهم  وخـداعهم
وفـشلـهم  وأمسى ضـحيـة للـظلم والـقتل
واألمـراض واخملدرات والبطـالة وسطوة
ـيـلـيـشـيـات وغـيـاب الـقـانـون وبـعـد أن ا
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وجــاءت بـعض الــفـضــائـيــات   لـتــزيـد
ـا تــبـثه من بـذور احلــطب اشـتــعـاال  
الــفـرقــة والــتـنــاحـر.ويــلــحظ أنَّ الـفــكـر
ُـتطرف كونه قابالً  للنمو خارج بيئته ا
ــكـــنه الــتــكــاثــر بــعـــيــداً عن تــربــته و
اخلـصـبـة وأن تـكـرار هـجـمـات اإلرهـاب
في مـناطق مختلفة من العالم خير دليل
عــلـى ذلك  والــتّــطــرُّف بــأنــواعه يــجــد
ضــالــته في ظــروف الـتــفـاوت الــطــبـقي
واالجــتـمـاعي وحـاالت الـفــقـر والـفـسـاد
ــــالي واإلداري وانــــخــــفــــاض دخـــول ا
اإلفــراد والـكـسـاد والـبــطـالـة والـتـوزيع
غـيـر العـادل للـثـروات  وفقـدان العـدالة
في التنمية االقتصادية واليأس والقمع
ــــــعـــــــتــــــقالت  وإذالل الــــــنـــــــاس في ا

والسجون .
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في حـ يتـقلص ويـنكـمش مع الـتنـمية
ـا فيها الـتعليم ـكانية   اإلنـسانية وا
ـساواة ـشاركـة في ثمـار التـنمـية وا وا
أمـام الـقـانـون وظـروف احلـريـة وحتمل
مــســؤولــيــة احلــريــة.لــآلسف الــشــديــد
أصــبح الــتّــطــرُّف واإلرهــاب لــصــيــقـان
بـــاإلسـالم ظـــلـــمـــاً وزوراً وبـــهـــتـــانـــاً 
سـلم هم حملة وتـناسى اجلميعُ أن ا
رسـالـة سـمـاويـة سـمـحـاء جـاءت رحـمة
لـلعا   وهـذا دستور اإلسالم يصدح
َ وَمَــا أَرْسَــلْــنَــاك إِلَّــا رَحْــمَــة لِــلْــعَــالَــمِـ
فـــاإلسـالم دينُ الـــرّحـــمـــة جـــاء إلنـــقـــاذ
الـبـشـريـة من جـور الـوثـنـيـة الى فـضاء
الـعدالة   قَدْ جَاءَكُم منَ اللَّهِ نُور وَكِتَاب
بَعَ رِضْوَانَهُ بِـ  يَهْـدِي بِهِ الـلَّهُ مَنِ اتـَّ مـُّ
لَـامِ وَيُـخْـرِجُـهُم مـنَ الـظُّـلُـمَاتِ سُـبُلَ الـسـَّ
ورِ بِـإِذْنِهِ وَيَــهْـدِيـهِمْ إِلَى صِـرَاطٍ إِلَـى الـنـُّ
سْـتَـقِيمٍ.إنَّ مـن نتـائج الـثـورة الديـنـية مـُّ

ـتـطــرّف عـلى مـنـظـومـةٍ يـتــكـأُ الـفـكـر ا
عـقائديةٍ متغلغلةٍ في نفوسِ اتباعِها ال
يُـمكن استئصاُلها بقوة السالح  فهذا
ــنـحــرف بـات مــعـمالً إلنــتـاج الــفـكــرُ ا
الــفـايــروسـات الــتي تــدعـو لــلـتــكـفــيـر
والـقـتل واخلراب  لـذلك فـأننـا بحـاجة
إلى ثـورة دينية قيمية تؤكد على القيم
ـشتـركـة بـ الـبـشـر على اإلنـسـانـيـة ا
اخــــتـالف عــــقــــائـــــدهم وديــــانـــــاتــــهم
وقــومــيــاتــهم   وتــســهم فـي جتـفــيف
ـتـطرف  وهـذه الـثورة مـنـابع الـفكـر ا
نشودة عليها أن تلتزمَ بخطاب يرفع ا
الـقدسـية عن بـعض النـصوص وإعادة
غـربـلـتهـا وتـفسـيـرهـا بنـاءً عـلى الـقيم
ـشـتـركـة بـوصـفـهـا عـامل اإلنـسـانـيـة ا
يـجـمع الـبـشر   ويـتـوافق مع الـعـدالة
الــتي هي روح الـديـانــات الـسـمـاويـة 
وتـؤكد حقـوق اإلنسان الـذي كرّمه اللهُ
بـأن جــعـله خـلـيـفـته في األرض  نـحن
أحــــوج مــــا نــــكــــون إلعـالء الــــهــــويـــة
اإلنــســانــيــة عــلى أيــةِ هــويّــةٍ أُخــرى 
ـسـتـقـبل هـا طــريق ا مــهـمـا كـانت ; ألنـَّ
ـة  وأنــنـا في وطــريق احلــيـاة الــكــر
هــذا االجتـاه ال نـنــكـر الـكـمّ الـهـائل من
الـعـنف واإلرهـاب واحلـقـد والـكـراهـيّـة
الــــــتي دُسّـت في الــــــتـــــراث اإلسـالمي
وأصــــبـــحت فــــيـــمـــا بــــعـــد مــــرجـــعـــاً
.وتـأسـيــسـاً عـلى مـا تـقـدم لإلرهــابـيـ
فـــإنـه ال بـــد من االعـــتـــراف بـــأنَّ كـــتبَ
الــتّـراث عـنـد الـفــرق اإلسالمـيـة لـعـبت
دورًا أســـــاســــيًّــــا فـي نــــشـــــر الــــكــــره
والــبـغـضـاء وأســهـمت بـإزهـاق أرواح
األبـــريـــاء  ونــــشـــأ بـــســـبـــبـــهـــا غالة
ومـتـعصـبـون أذكوا نـارَ الـكراهـيـة ب
ــسـلــمــ ودقـوا أســفـ الــبـغــضـاء ا

ـنشودة هو رفع احليف والظلم الذي ا
حلـق باإلسالم   حـتى تـعـرّض األخـير
بـسـبب ذلك إلى عـمـلـية تـشـويه كـبرى
نــاجـمـة عن الــتـمـسك بــقـشـور اإلسالم
وتــفـــســيــر نــصــوصـه وفق الــرغــبــات
واألهـواء والتـمسك بـأحاديـثَ متـطرفةٍ
مــكــذوبــةٍ مـنــســوبــة لـلــنــبي الــكـر 
واالبـتـعـاد عن الرمـوز اإلسالمـيـة التي
تـمثّل السـلوك اإلسالمي القو أو هي
بـاألحـرى تـرجـمـان الـقـرآن  لـذلك غاب
عـن اآلخـــــــــريـن أنَّ اإلسـالمَ هـــــــــو دين
الــوسـطـيــة واالعـتـدال  الــذي يُـحـارب
جـــمـــيعَ أشـــكــال الـــتّـــطــرُّف والـــغـــلــو
واإلرهــاب بـكـافــة الـسـبل  فــهـو ثـورة

ضد التّطرُّف بكافّة أنواعه وأشكاله .
يـدعـو بـعـضُـهم الى الـتّـمـسـك بـالـقرآن
دون غـيره  واالبتعـاد عن سيرة النبي
وأهـل بيـته  وهي دعـوة حق يراد بـها
بـــاطل  ولألسـف هــذه الــدعـــوة وتــلك
األفـكار أفرزت تـيارات إرهابيـة خطيرة
ــركب ;ألنَّ فــهمَ يــتــحــكــمــهــا اجلــهلُ ا
الـنّـصـوص الـقـرآنـيـة عـصـيـة عـلى من
ابــتــعــد عـن أهل بــيت الــنــبي عــلــيــهم
الــسالم  لــذلك نـشــأ  فـكــر عـقــيم قـائم
سلم ورميهم بالشرك  عـلى تكفير ا
 وبـالـتالي الـدعـوة لقـتلـهم   ومن هـنا
نــــشــــأت الـــنــــواة األولى لـإلرهـــاب.إنَّ
مـكــافـحـة الـتّـطـرُّف بـأنـواعه اخملـتـلـفـة
ـــــتـــــعـــــددة  تـــــقـــــتـــــضي وصـــــوره ا
اســتـراتــيـجــيـات صــائـبــة في مـعــركـة
األفـكـار  تـقـوم عـلى تعـزيـز الـوسـطـية
واالعـتـدال والعـقائـد الصـافـية الـنقـية
وتـــأكـــيــد حـــفظ األوطـــان  وصــيـــانــة
مـكتسبـاتها ومصـاحلها العـليا  وهذا
ـنظـومة ال يـكـون إال من خالل تـعزيـز ا
الــتــربــويــة واإلعالمــيــة الــتي يــتم من
خـاللـهــا حتــصــ الــشــبــاب  وفـرض
أرضــيـة مــجــتـمــعـيــة تـتــقــبل الـتــنـوع
الـثـقـافي وتـرحب بـه  بـوصفـه مـصدر
قـــــوة وانـــــبـــــعـــــاث وجتـــــدد  وهـــــذه
اخلـصـائص جـعـلت الـبـشر يـخـتـلـفون
في أمـزجتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم
وأفـــكــارهم  ومن هــنـــا جــاء الــتــنــوع
واالخـتالف الثقـافي ليكـون مصدر قوة

ال مصدر ضعف.
l³²¹

ÍœU¹e « 5 Š

ذي قار
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ـــرة اخلــدمـــة من جـــاءت هـــذه ا
الــنـفط والـتـضــيق عـلى الـطالب
ومنافستهم عـلى الوصافة فيما
ســــيــــحث الــــزوراء عــــنــــاصـــره
الســـتــغـالل وتــرجـــمــة الـــفــرص
رحلـة السـابقة لـتأكيـد نتـيجـة ا
ــعــنــوبــات عــنــدمــا يــدخــلــون 
عـاليـة بعـد الـتغـلب على االمـانة

مــــســــوغ كــــان لــــلـــتــــقــــدم حملل
اصـــحــاب االرض وسط حــاجــة
الـــنــتــيــجــة لـــلــطــرفــ من أجل
حتـــســ مـــوقـــعــيـــهـــمـــا حــيث
ـــضـــيف والـــعــودة لـــلـــتــوازن ا
ــــة الـــنـــفط ومـــحــــو اثـــار هـــز
ـــاضي والـــتـــطـــلع االســـبــــوع ا
ـوقـعه الـسـابق اذا مـا لــلـعـودة 

بـاسـتـقـبـال الــوسط وجـمـيـعـهـا
مقابالت غاية في الصعوبة.

¡«—Ëe «Ë jÝu «

 ويــخــرج الــزوراء اخلـامس 59
ـواجهـة الرابع الوسط للـنجف 
 62 في واجب خطر وحذر جدا
قـد يـكـلـفه مـوقــعه لـكـنه يـخـطط
خلطف الـنقـاط الثالث حتت اي

واالســتـفـادة من اخــر مـبـاريـاته
بـدعم جـمهـوره لـتحـقيـق البـقاء
في مــهــمــة لــيـــست بــالــســهــلــة
ولكـنـها غـيـر مـستـحـيـلة بـعـدما
صــحى الـتـشـكــيل وظـهـر يـدافع
عن الــــفــــريق ودعـم الــــرصــــيـــد
11نـقــطـة الـفــتـرة االفــضل مـنـذ
ــني ــســـابــقــة الـــتي  بـــدايــة ا

النفس ان يبقى فيها.
¡UMO*«Ë n−M «

ويـــــســــعى الـــــنــــجـف الــــعــــودة
لـلـتـوازن بـعـد خـسـارتـ ذهـابا
وتـــعــــادل مع الــــكـــرخ عــــنـــدمـــا
ـــيـــنـــاء والـــلـــعب يـــســـتـــقــــبل ا
بـــطــمــوحــات الــفــوز واجــتــيــاز
ـــصـــاحلـــة االخـــتـــبـــار احلــــذر 
جـــمــهــوره الــذي كـــلــمــا يــريــده
الــفــوز وكـــامل الــنـــقــاط فـــيــمــا
ــيـنـاء مـبـاراة صـعـبـة تـنـتـظـر ا
وحتــــــدي جـــــديــــــد امــــــام واقع
الـنـتائج الـتي فـشل فيـهـا كثـيرا
قبل التراجع الى ما قبل االخير
وسط حيرة جـمهوره ومـخاوفة
الــكــبــيــرة عــلى مــســتــقــبــله في
ـــشـــاركــة الـــبــطـــولـــة بــســـبب ا

عقدة. ا
rÝUI «Ë …dB³ « jH½

ويرغب نفط البصرة تسير لقاء
ضــيـفه الــقــاسم بــاجتــاه واحـد
بـعـدمـا اسـتـعـاد سـيـطـرته عـلى
ــوسم كــله عـلى مـلــعـبه بــفـوز ا
اجلوية بهدف وقبله على النفط
بـذات الـنـتـيـجـة ويـريـد حتـقـيق
ـــركـــز خــــطـــوة لالمـــام حــــيث ا
الـعاشـر في ظل عـطـاء عنـاصره
ــرشـح الـقــوي حلــسم ويــبـدو ا
نـافس الذي دخل االمور امـام ا
ـعــانـاة احلــقـيــقـيــة اثـر وسط ا
نطقـة احلمراء ما الهبـوط في ا
زاد من شـــكـــوك جـــمـــهـــوره في
الـــبــقــاء فـي الــبــطـــولــة قــبل ان
يــخــوض اخـــر ثالث مــبــاريــات
عـنـدمــا يـضـيف زاخــو ويـخـرج
ــــشـــوار لــــلــــنـــفـط ويـــخــــتــــتم ا

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

يـســعى الـنـفط الـسـادس56 إلى
تـــكـــريس نـــتـــيـــجــة الـــفـــوز في
ــرحـــلــة األولى عـــلى اجلــويــة ا
بهـدف عنـدما يـضيـفه اليوم في
مـــلــعـــبه عـــنــد الـــرابــعــة و45 د
ضـــــمن مـــــبـــــاريـــــات الــــدور35
لـلـممـتاز ومـواصـلة الـتـخصص
في قــهـر الــكـبــار عــنـدمــا يـدخل
ـعــنـويـات عــالـيـة بــعـد الـفـوز
اجلـيـد عـلى الـوسط بـعـقـر داره
اضي ويدرك بهدف االسبوع ا
باسم قاسم أهمية نتيجة اليوم
ونـــقـــاطـــهــا فـي دعم الـــتــرتـــيب
وقع الزوراء بافضلية والتقدم 
ـباشـرة اذا مـا تعـثر الـلقـاءات ا
امـام الوسط الـلـيلـة فـيمـا يضع
اجلــويــة الــثـالث 64الــلــقـاء في
األهـمـيـة الـكـبـيـرة والـعـمل عـلى
رضي والـنتـيجة تقـد االداء ا
اجلـيـدة والـثـار لـلـخـسـارة لـكنه
ســيــكــون امــام حتــدي اخــر من
اجل مــنـافـســة الـغــر الـطــلـبـة
على الـوصافـة والزال لم يعكس
الـــــظــــهـــــور احلــــقـــــيـــــقي وسط
مــــخــــاوف االنـــــصــــار من قــــوة
ـنـافس االبـرز في هـذه الـفـترة ا

من تكرار التفوق.
WO½«u¹b «Ë ŒdJ «

ويــامـل الــكــرخ في تـــعــثــر نــفط
مـيسـان امـام الكـهـرباء من أجل
ـركــزه عـنـدمــا يـضـيف الـتــقـدم 
ـواصــلــة الـظــهـور الــديـوانــيــة 
بــقــوة واالســتــمــرار بــالــنـتــائج
طـلوبـة في اهم ادوار الدوري ا
ــــســــاعـــــدة في اخلــــروج من وا
مـنـطـقـة الهـبـوط و يـقـدم نـفـسه
بثقة عالـية داخل وخارج ملعبه
بـــفــــضل ارتـــفـــاع مــــعـــنـــويـــات
عــــنــــاصــــره اثــــر الـــفــــوز عــــلى
الشـرطة فـيما يـجد االخـر نفسه
امـام اختـبـار مصـيـري وخوض
الـــلـــقــــاء االهم بـــثـــقـــة ســـعـــيـــا
لــلــخــروج من مــنــطــقــة اخلــطــر
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حــقق مـنـتــخب الـعــراق لـلـجــوجـسـتــو والـسـامــبـو سـتــة أوسـمـة نــحـاسـيــة في بـطـولــة آسـيـا
ـشاركـة منـتخـبات 21 وأوقـيانـوسيـا التي أخـتتـمت في الـعاصـمة الـلبـنانـية بـيروت مـؤخراً 

بلداً.
أعلن ذلك لـلمكتـب االعالمي رئيس االحتاد الـعراقي للجـوجستـو والسامـبو الدكـتور مخلص
تـقـدم حـقق أربعـة أوسـمة نـحاسـيـة فيـما نـال منـتـخب الشـباب حـسن مبـينـاً ان مـنتـخب ا

وسام نحاسي أيضاً.
وأوضح حـسن ان نـحو 500 العبـاً والعـبةً شـاركوا في مـنـافسـات الـبطـولـة مثـلوا  19بـلداً
ــنـــتـــخــبـي أســتـــرالـــيــا ونـــيـــوزلــنـــدا من مـــنـــطــقـــة أوقـــيــانـــوســـيــا. آســيـــويـــاً بــاالضـــافـــة 
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 قــرر االحتـاد الــعـراقـي لـكـرة
الـقـدم ارجـاء اخـتـيـار مـدرب
ـــنـــتــخب اجــنـــبي لـــقـــيــادة ا
قـبلة الوطـني خالل الفـترة ا
بــســبب عــدم تــوفــر االمـوال
فـيمـا كلف جلـنة مـستـشارين

نتخب. الختيار العبي ا
وقال مصـدر في احتاد الكرة
الـــــعـــــراقي إن االحتـــــاد قــــرر
درب ارجاء التـعـــــــاقد مع ا
االجـنــبي بــسـبـب عـدم تــوفـر
االموال الـتي تمـــــــــــكنه من
الـتعـاقد مـع مـــــدرب اجـنبي
ــنــتـــخب الــوطــني لـــقــيــادة ا
الــــــــســــــــنـــــــــوات االربــــــــعــــــــة

قــــــــبلة. ا
ــصــدر أن احتــاد وأضــاف ا
الــكـرة الــعــراقي كـلـف هـيــئـة
ـسـتـشـارين واخلـبـراء لديه ا
ــتــابــعــة الـدوري الــعــراقي
ـمـتاز الخـتـيار ابـرز العـبيه ا
الـــذين يــســـتــحــقـــون الــلــعب
ضـــمن صـــفـــوف تـــشـــكـــيـــلــة
ــنــتــخب الــوطــني اجلــديــد ا

قبلة. وتمثيله للمرحلة ا
ــــصــــدر أن االحتــــاد واكـــــد ا
الـــعــــراقـي لـــلــــعــــبــــة نــــاشـــد
احلكـومـة الـعـراقـيـة بـتـهـيـئة
االمــوال بـــغــيـــة جتـــهــيـــزهــا
ووضعها حتت اليد ليتسنى
ـــــدرب لـه الـــــتــــــعـــــاقــــــد مع ا

االجنبي اجلديد للمنتخب.
واشـــار الى ان احلــكــومــة لم
تــــقـــصـــر مـع االحتـــاد بـــهـــذا
اجلـانب وسـبق ان وعدت ان
تصـرف مبـلغـاً مناسـباً بـغية
الــتــعــاقـد مـع مــدرب اجـنــبي

جديد.
ومن جهة اخرى انتقد عضو
غـتـربـ الـسابق في جلـنـة ا

W³F∫ احدى منافسات لعبة  الكيوكوشنكاي
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توج النجم اإلسباني رافائيل نادل
بـبـطـولـة روالس جـاروس لـلـتـنس
اليوم األحد بعد فوزه السهل على

كــــــــــاســــــــــبــــــــــر رود
الـنـرويجـي بثالث
مـــجـــمـــوعـــات
نـــظــيــفــة في
ـــــــــبـــــــــاراة ا

النهائية.
وجــــــــــــــــاءت
نـــــتـــــيـــــجــــة
اجملــمــوعـات
6 – 3 6 –

3 و 0 – 6
صلحة

اإلسـبــاني نـادال. وجنح نـادال في
ــفـتـوحـة حـصــد بـطـولـة فــرنـسـا ا
روالن جــاروس لــلـــمــرة الــرابــعــة
عـــشـــر في تـــاريــخه ويـــنـــفــرد في
صـدارة بــطـوالت اجلـرانـد سالم بـ
22 لــقــبـــا. وتــوج نــادال بــلــقب
روالن جـــاروس أعـــوام 2005
 2010  2008  2007 2006
 2014  2012  2013 2011
2017  2018  2019  2020
وأخــــــــــيـــــــــرا 2022.وتــــــــــأهل
اإلســـــبــــانـي رافـــــائــــيـل نــــادال
لـلـمـبـاراة الـنـهـائـيـة من بـطـولـة
روالن جـــاروس لـــلــــتـــنس عـــلى
اني حسـاب الكسـندر زفـيريف األ
بــعــد انــســـحــاب األخــيـــر بــســبب
اإلصابة القـوية التى تعرض خالل
مــــواجــــهــــة دور نــــصف نــــهــــائي
ــبــاراة في الـــبــطــولـــة.وتــوقــفـت ا
اجملـمـوعـة الـثـانــيـة وكـانت تـشـيـر
النتيـجة إلى التعادل 6 - 6 بعد
تــعـــرض زفــيــريـف إلصــابــة
عنيفة منعته من استكمال
الــلـقـاء وكــان نـادال قـد
حـــــــــــــــــــسـم
اجملموعة
األولــــى
بنتـيجة
.7 - 6.

رافائيل نادل

دورة حتكيمية للسباحة
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اخـــتــتـــمت فـي بــغـــداد الــدورة
بية التـحكيمـية بالـسباحـة األو
الــتي أقـامــهـا االحتــاد الـعـراقي

ــركــزي لــلــســبــاحــة واأللــعـاب ا
ائيـة للفتـرة من الثاني وحتى ا
الرابع من شهر حزيران احلالي

شاركة واسعة. و

WO³*Ë√ WOLOJ% …—Ëœ r²² ð WŠU³ « 
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التربـية الرياضـية ببغـداد وبعدها
سـيـكــون هـنـالك مـعــسـكـر آخـر في
ـدة أسـبوع السـلـيـمانـيـة يـسـتمـر 
وبـــعــدهــا نـــتـــــــــوجه الـى مــصــر
ــدة إلقـــامـــة مـــعـــســكـــر خـــارجـي 
أسبوع لتجري من خالله مباراة
وديـــة.وتــــابع غـــازي أن اجلـــهـــاز
الــتـــدريــبي تــقع عـــلى عــاتــقه اآلن
همة ألنه يـقوم  مسؤوليـة كبيرة 
وطـنــيـة ويــقــود واحـداً من الــفـرق
الــبــطــلــة الــذي حــقق الــكــثـيــر من
اإلجنـازات خــصـوصــاً في بـطــولـة
ركز التضامن اإلسالمي بإحرازه ا
الثـالث في النسـخة السـابقة وهذا
يــعـد حـافـزاً لـتـقـد األفـضل خالل

قبلة . البطولة ا
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نـتـخب الوطـني بـكرة أكَّـد مـدرب ا
ــنــتـخب الــيـد شــريف مــؤمن أن ا
يـبـذل جـهـوداً مـضـاعـفـة لـلـوصول
الى اجلـاهزيـة الـتامـة قـبل انطالق
بــطـولـة الـتــضـامن اإلسالمي الـتي
سـتسـتضـيفـها تـركيا فـي شهر آب

قبل . ا
W —UA*« ÕU$

وقــال مـؤمن فـي تـصـريـح صـحـفي
إن االعـدادات مــكــثــفـة رغـم ضـيق
الــوقت وقــلـــة الــدعم ولــكن احتــاد
ـبيـة قدَّمـا ما الـلعـبة والـلجـنة األو

شاركة. ه إلجناح ا كن تقد
نتخب يواصل وأضاف مؤمن أن ا
عـسكر داخلي بإشراف تدريباته 

اجلـهـاز الـفـني الـعـازم عـلـى اظـهار
ـنتـخب بـشكل فـريـد من نوعه من ا
حيث االعداد  الفـتاً الى أن الفريق
ال يــــنـــــقــــصه ســــوى االحــــتــــكــــاك
ــــبــــاريــــات اخلـــــارجي من خـالل ا
التجريبية ما يعمل عليه اجلهازان
نتخب الفني واإلداري مـبينـاً أن ا
سـيـكـون رقـمـاً صعـبـاً في الـبـطـولة
مثل مـا حدث في النـسخة الـسابقة
ـــيـــدالـــيـــة الـــتـي أحـــرزنـــا بـــهـــا ا

البرونزية.
ــسـاعـد ـدرب ا مـن جـانـبـه كـشف ا
ـــنــتــخب الــيـــد حــيــدر غــازي عن
قبلة نهاج التـدريبي للمشـاركة ا ا
 وقـال غـازي في تـصـريح صـحـفي
ـعـسكـر احلـالي يـقام في كـلـية إن ا

وقـــــال نـــــائب رئـــــيـس االحتــــاد
الــعـراقي لــلـســبــاحـة واأللــعـاب
ــائـــيــة هــاشـم اخلــزرجي في ا
تـــــــصـــــــريـح صــــــــــــــحـــــــفي إن
الـــــــــدورة الــتـــحــــــــــكـــيـــمـــيــة
شـهـدت مـشـاركـة 50 طـالـبـاً من
جـــامـــعــــة بـــغـــداد واجلـــامـــعـــة
ـسـتـنـصــريـة ومن اجلـامـعـات ا
ؤهالت ـلـكـون ا ن  األهـلـية 
ـــــــيـة الـتي ـيـدانـيـة واالكـاد ا
تـــؤهــلـــهم لــيـــمــثـــلــون الـــطــاقم
ـعـتــمـد لالحتـاد الـتــحـكـيــمي ا
وحـاضـــــــر فـيـهـا كل من يـسـار
صبيح علي عضو جلنة احلكام
و عـلـي هـاشــــــم مـحـمـد االمـ

العام لالحتاد .
وأضـــــاف اخلــــزرجـي أن هــــذه
الدورة جاءت بناءً على مقررات
الــهـيــئـة اإلداريـة لـالحتـاد الـتي
تــهـدف الى تـكــوين جـيل جـديـد
مـن احلـــــكـام قــادر عـلـى خـدمـة
الـــلـــعـــبـــة واالرتــقـــاء بـــالـــواقع

التحكيمي لرياضة السباحة .

بـــهــدفـــ لـــواحـــد لـــكـن االمــور
تــخــتــلف الــيــوم امــام الــفـوارق
الـتي علـيـها الـوسط الـذي نادرا
مـــا يــســـقط في مـــلــعـــبه ولــدعم
ـــوقع حـــمـــلـــة الـــصــراع عـــلى ا
الـــثـــاني فـــيـــمـــا يـــامل الـــزوراء
ربع الـترتيب قبل فوات التقدم 

األوان في موسم الزال معلعل.

b¹∫ العبي العراق بكرة اليد

اخـتـتـمت مـؤخـرا في قـاعـة مـنـتدى
ـشـاركـة جـميع شـــبـاب الـوحـــدة 
فئات الـفيزيك والكالســك لـلشــباب
ــنــصـوري في .وقـال ا ــتـقــدمــ وا

تصريح صحفي إن البطولة تميزت
بــظـهــور طـاقــات شـــبــابـيــة واعـدة
يــؤمل لـهــــا مـســــتـقــبل كـبــيـر فــي
ــنـتـخـبـــات عـالــم الـلــعـبـــة ورفـد ا
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ركزي دعا رئيس االحتاد العراقي ا
ـسؤولة للـكيـوكوشـنكاي اجلـهات ا
عن الرياضـة العراقيـة الى االهتمام
ودعم اللعبة بوصفـها اللعبة األكثر

شهرة بعد كرة القدم.
وقـــال عـــمـــار وهـــيب في تـــصـــريح
صـحـفي إن احتـاد الـلـعـبـة تـنـتـظره
مشاركـة مهمة في الـبطولة الـعربية
الـتي سـتـقام فـي لبـنـان خالل الـعام
احلالي مبيـناً ان البطـولة ستكون
كبيرة جداً وفـيها منتـخبات نسوية
وشـــبــاب ومـــتــقـــدمــون من جـــمــيع
ـشـاركـة يـجب ان الـفـئـات لـذا فـان ا
التقل عن  50العباً لكي ننافس على
والــعــراق مـتــصـدر ـراكــز األولى  ا
الـوطن الـعـربي وكل نـتـائج الـعراق
دة الـعشر سنوات احلاصل علـيها 

اضية ما ب األول والثاني. ا

واضــاف وهــيـب ان االحتــاد ومــنـذ
ســنــة 2020 يــعــاني مـن انــقــطــاع
ـالــيـة وهــذا مــا سـبب ــيـزانــيــة ا ا
نـوعـاً من الـضـغط علـى االحتاد في
ـنــهــاج الــســنــوي وعـلى تــنــفــيــذ ا
الـصـعـيـدين احملـلي والـدولي إذ ان
الـالعـبـ يـشـاركـون في الـبـطـوالت

على نفقتهم اخلاصة.
‚«dF « l u

ونـــاشـــد وهـــيـب وزيـــر الـــشـــبـــاب
ــبــيــة والــريــاضـــة والــلــجــنـــة االو
الـيـة الى دعم االحتاد في ووزارة ا
ـقـبــلـة لــلـحــفـاظ عـلى مــشـاركـاتـه ا
مــوقع الـعــراق الـعــربي واآلسـيـوي

والدولي .
ومن جهة اخرى اكد رئيس االحتاد
الـفـرعي لـبـنــاء األجـسـام والـلـيـاقـة
نصوري البدنـية في كربالء ثامـر ا
جنـــاح بــطـــولـــة احملـــافـــظــة الـــتي

ـوهوبـــ مـبيـنــا أن الـوطنـيـــة با
سابقة هو إدامة زخم الغرض من ا
الــتـواصل وخــلــق روح الـتــنـافــس
بـــ الالعـــبــــ وكـــذلك تــنـــشــــيط
مـســـتــوى الـلـعـبـة ونــشـــرهـا عـلى
نطاق أوســع ب صفوف الشباب.
ــنـــصــوري أن مـــنــهــاج واضـــاف ا
ـيــزا االحتـــاد لـهـــذا العـــام كـان 
وبـشـــهـادة اجلـميع فـنـحن لـغـايــة
الـنـصف األول مـن هـذا الـعـام قـمـنا
بـتنـظيم أربـع بطـوالت; األولى على
مســتـوى األنديــة وبطـولة فيزيــك
للقـاعات وفيزيك وكالســك لـلشباب
فـردية والـبطـولة األخـيــرة فـيزيــك
وكالســك لـــلـــمــتـــقـــدمــــ فـــرديــة
وسـيــكـون الــنـصـف الـثــاني حـافال
ـخـتــلــف األنـشــــطـة بـــ أيـضــا 
بـــــطــــــوالت ودورات تـــــدريــــبـــــيــــة

ومحاضرات علمية تهم اللعبة .
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يـسـتـعـد االحتـاد اجلـوي الـعراقي
القـامــة الـدورة الـعــربـيـة الــثـانـيـة
لـــلــريـــاضــات اجلـــويــة بـــإشــراف
االحتـــاد الــــعـــربي لــــلـــريـــاضـــات
اجلـــويــة لـــلـــفـــتــرة من  1إلى 12
حـــزيــران في مـــحــافــظـــتي أربــيل

ودهوك.
وقال رئيس االحتـاد اجلوي حامد
عـبــد الـكـر الــرعـد في تــصـريح
ـقرر أن صـحفي إن الـبـطولـة من ا
تـشهـد مـشـاركة  14دولـة أغلـبـها
من الدول العـربية مثل الـسعودية

واجلـــزائــر ولـــيــبــيـــا والــســودان
واألردن وفـــلـــســـطـــ واالمـــارات
وقـطــر ومـصـر و الـتـواصل مع

 12دولة للمشاركة في البطولة.
واضاف الرعد أن الدورة العربية
الـثانـية تـتـكون من ثالث بـطوالت
في آن واحد الـبطـولة االولى هي
ــظـــلــة مـن الــطـــائــرة الـــقــفـــز بـــا
والــطـيــران الـشـراعـي من اجلـبـال
بـاالضــافـة الى بــطـولــة الـطــيـران

ائي. ا
وبـ الرعـد أن الـبطـولـة ستـكون
بـرعـاية وزيـر الـشـباب والـريـاضة

عن طـريق مـنـحـة مـالـيـة لـكـنـهـا ال
تــنـاسب حـجم الــبـطـوالت الـثالثـة
الفـــتــــاً الـى أن" وزيـــر الــــشــــبـــاب
والــريـاضــة عــدنــان درجــال اوعـد
وضوع كونها االحتاد بحلِّ هذا ا
بـطولـة كـبيـرة وحتـتاج الى مـبالغ
كـبيـرة للـتـجهـيزات الـرياضـية من
ـــظالت الـــتي تـــصل ضــمـــنـــهـــا ا
تـــكـــلـــفـــتـــهـــا الى 10 آالف دوالر
بـــاالضــــافـــة الى الـــتــــجـــهـــيـــزات

االخرى.
واوضح الــــــــرعـــــــد أن االحتـــــــاد
اجلـوي لم يــتـسـلـم اسـتـحــقـاقـاته

مــنـذ الــعـام 2014 وحـتـى الـعـام
2020 لــذا قـرر االحتــاد الـبـدء من
الصفـر فشكـلنا خالل هـذه الفترة
نـــاديــاً مـــا يـــقـــرب من 21الى 22 
ومـركـز تدريب واصـبـحنـا اعـضاءً
فــــاعـــــلــــ فـي االحتــــاد الـــــدولي
وعـــامـــلـــ في االحتـــاد الـــعـــربي

واآلسيوي .
ـــقــبل وتـــابع الــرعـــد أن الــعــام ا
تنـتظـرنا بـطـولة عـربـــــــيـة دولية
رســمــيــاً تــشــارك فــيــهـا 23 دولـة
وتـــــأتـي عن طــــــريـــــــق االحتـــــاد

الدولي.

احتاد الـكرة خـالد سـلــــمان
ــــــــــواهـــــــــب إهـــــــــــمـــــــــل ا
ــــنـــتــــخب الــــعــــراقــــيـــة فـي ا

بي. األو
 وقــال ســلــمــان في تــصــريح
صــحـــفي إن جـــلــوس كــاردو
صــديق أمـر يـثــيـر قـلـقي هل
فــــعالً ســــبب إبــــعــــاده أمـــور
فنـية إذاً كـيف لنـادي بحجم
كـريـسـتال بـاالس االجنـلـيزي
ان يــســتـمــر بــارسـال الالعب
بفريق الظل وال يرسل تقرير

االصابة.
w³*Ë« qO¦Lð

وأضــاف أن عـــلي احلـــمــادي
واحــد مـن االكــثـــر الالعـــبــ
تشـوقـاً لـلـعب لـلـمـنــــتـخـبات
الـوطـنــيـة سـوكــوب من لـقـنه
وكـيـف يـعـقــــــــــوب وعدني
انه عـلـى اسـتــعـداد لــتـمــثـيل
ــبي لــو اكــتـمــلت اوراقه االو

لكن بقدرة قادر تاخرت .
وبـ أن حـجج احتـاد الـكـرة
واهـــيـــة عـــلى االحتـــاد أن ال
يـــنــسب الـــتــهــمـــيش لالمــور
الـفــنــيـة واإلداريــة انــا قـريب
من كـل العب مــغــتـرب واعــلم
بـابـسط االمـور  عـلى احتـاد

الكرة أن ال يقتل مواهبنا.
ــنـتـخب يـذكــر أن تـشـكــيـلـة ا
ــــبـي تــــشــــهــــد غــــيــــابــــاً االو
ـــــــغــــــتـــــــربــــــ لـالعـــــــبــــــ ا

. واحملترف
وكــــــــــان رئــــــــــيـس االحتـــــــــاد
الــــعـــراقي لــــكـــرة الـــقـــــــــــدم
عــدنــان درجــال قــد اعــلن في
وقت سـابـق أن مـطــــلع هـذا
الــشـــــهــر ســيــتم االعالن عن
ـدرب اجلــديـد لــقـيـادة اسـم ا
ــنــتــخــــــــب الــوطــــــــــــني ا

الربع سنوات مقبلة .
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مثلة اللبنانية شاركت عارضة األزياء وا
الميتـا فرجنية اجلمهور صـورة لها عبر
خــاصــيـــة الــقــصـص الــقــصـــيــرة عــبــر
حسـابـهـا اخلـاص عـلى مـوقع الـتواصل
اإلجتماعي أطلت فيها باللون األبيض

واألسود.
وإرتدت فرجنية فستـاناً قصيراً باللون
األســــود وظــــهـــرت خـالل جــــلــــســـة
تصـوير حـافيـة القـدم وهي تـعلق
ــــغــــســــولــــة ومن دون أن البـس ا ا

تظهر وجهها.
كــمــا رفــعـت شــعــرهــا بـــالــكــامل عن
وجهها وقد لفـته إلى الوراء.اجلمهور
تـفـاعل مع مـنـشـور فـرجنـيـة وتـغـزلوا
بجـمـالـهـا مـؤكدين أن الـفـسـتـان يـليق
بها كما تساءلوا عن إمكانية أن تكون
في صدد التحضير لعمل فني جديد.

 —bOŠ sðU
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االعالمي الـعراقي  تـلقى مواسـاة االوساط الـصحـفية
سائـلـ الله تـعالـى ان يسـكنه والثـقافـيـة لوفـاة والـده 

فسيح جناته.
 p¹Ëb « dÝU¹

الفـنان االردني شارك مـع نخبـة من الفنـان االردني
ـعـرض للـخط الـعـربي بـعنـوان (روحـانـيات) والعـرب 

اقيم في كاليري رؤى 32 للفنون بعمان  .
 rOJ(« ÍœUN « b³Ž
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ـصري قـاد فرقـة اوبرا االسـكنـدرية امس ايـستـرو ا ا
الثالثاء في حفل اقيم على مسرح سيد درويش ضمن
فـعـالـيـات االحــتـفـاء بـ(عـشـريـنــيـات الـقـرن الـعـشـرين)

بتقد اعمال  انتاجها مطلع القرن العشرين.
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ــــصــــريــــة جنــــحت دار االوبـــــرا ا
بـترسـبـرج الروسـية لـتـقد أربـعة
حفالت بالقاهرة واالسكندرية تبدا
ـدة ثالثـة مـسـاء الـيـوم االربـعـاء و
ـــســـرح الــكـــبـــيــر في ايــام عـــلى ا
ـقبل على القـاهرة  ومسـاء االحد ا
مــــســــرح ســــيــــد درويش " اوبــــرا
االســـكــنـــدريـــة " .ويـــقـــول رئـــيس
االوبرا ان (فرقة بـاليه مسرح سان
ـية بـتـرسـبـرج من اهم الفـرق الـعـا
الـتى  تـتـمـيـز عـروضـهـا بالـتـنـاغم
واحليوية وتضم نخبة من النجوم
). واشـار ان (الـبـرنـامج احملـتـرفـ
يــتـضــمن ثــنـائــيــات ومـشــاهـد من
اشهر الـباليـهات الكالسيـكية التى
شـكلـت تاريخ هـذا الـفن فى الـعالم
منهـا رميو وجـولييت لـبروكوفيف
 ازمــــيــــرالــــدا لــــســـيــــزر بــــونى 
شوبينيانا لشوبان  كارمن لبيزيه
 اجلمال الـنائم - بحـيرة البجع -
رقـصـة روسـيـة لـتـشـايـكـوفـسـكى 
ـوندا شـهـرزاد لـكـورسـاكـوف  را

ـية { بـرشـلـونـة - وكـاالت - خـرجت الـفـنـانـة الـعـا
شـاكـيرا عن صـمـتـهـا بـعد تـدوال أخـبـار مـفـادها
تدهور حالتها الصحية بعد اعالن خبر إنفصالها
عن العب كـرة الـقـدم جـيــرارد بـيـكـيه وإصـابـتـهـا
ــسـتـشـفى. بــنـوبـة قـلـق نـقـلت عـلـى إثـرهـا إلى ا
ـســتـشـفى وأوضــحت حـقــيـقـة تــواجـدهــا في ا
ونــشـرت صــورة عـبــر حـســابـهـا اخلــاص عـلى
موقع التواصل اإلجتماعي مع والدها وأكدت
ــسـتــشـفى بــسـبب أن صـورتــهـا من داخل ا
ـــنـــزل وطـــمـــأنت تـــعـــرضه حلـــادث في ا
اجلـمـهـور علـى حالـتـهـا وكـتـبت مـعـلـقة
على الـصورة: (يـا رفاق أتلـقى الكـثير
من الـــرســـائل بـــعــدمـــا شـــوهــدت في
سيـارة إسعاف في برشلونة مؤخراً.
أردت الــتـوضـيح بــأن هـذه الـصـور
من عطـلة نـهايـة األسبـوع عنـدما
تـعـرض والـدي لألسف لـسـقوط
ســــيئ ورافــــقــــته فـي ســــيـــارة
ستـشفى حيث إسـعاف إلى ا

يتعافى اآلن).

الـبـقـاء علـى عالقة كـلـهـا مـشاكـل سوف يـسـتـنـفذ من
صحتك النفسية.

qL(«

زيد من التعديالت وترتيب عالقتك العاطفية تتطلب ا
رقم احلظ 2. األوراق

Ê«eO*«

ـسـكنـات ألنـها ال جتـعل حـيـاتك الصـحـية مـرهـونـة با
شاكل . سوف تسبب لك ا

—u¦ «

تـمارس تـمارينك الـرياضـية بانـتظـام وحرص وجتنب
تام للمشروبات الغازية. 

»dIF «

اســتـقـرار عـاطــفى بـعـد فــتـرة طـويـلــة من الـبـحث عن
شريك احلياة. 

¡«“u'«

قــدم الـنــصـيــحـة لــلـمــحـيــطـ بك وتــبـادل اخلــبـرات
رقم احلظ.3 معهم

”uI «

تــتــصـف بــاألمــانـــة ويــعـــتــبــر الـــتــردد الـــزائــد أحــد
عيوبك.رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

ـزيد ال تهـمل عالقـتك بـعائـلـتك فهـم يحـتـاجون مـنك ا
من االهتمام والرعاية.

Íb'«

تـتـجـنب اآلراء الـسـلــبـيـة من احملـيـطـ بك فى الـعـمل
.يوم السعد االربعاء.

bÝô«

تـهتم بـالتـفاصيل الـدقيـقة وحتب الـفضـول وال مجال
للخوف في الفترة احلالية.

Ë«b «

تـمـضى بـخـطـوات ثـابـتـة نـحـو الـوصـول لـهـدفك. يـوم
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

مـكــأفـأة كــبـيــرة سـوف جتــدهـا فى انــتـظـارك بــسـبب
تفانيك فى شغلك .

 u(«
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ـــــعــــاني ــــرادفــــات وا اكــــتـب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونـة االسـفل.ضـمن الــدائـرة ا
كـلـمـة مــطـلـوب مـعــرفـتـهـا: (من

شعراء العصر العباسي):
1- يقدم االعذار
2- خفيف احلركة

3- بحيرة مائية في الشارقة
4- بيت االسد

5- شديد اخلوف
6- ينكر

7- مدينة سعودية
8- تمهل وعدم استعجال

9- فهرس الكتاب

ي العراقي صـدر له عن دار الشـؤون الثقـافية االكـاد
ـرجعـيـة الـدينـيـة لـثورة الـعـامـة كتـاب بـعـنوان (قـيـادة ا

العشرين)  يقع في  616 صفحة.

ـــقـــيم في االعـالمي الـــعـــراقـي ا
القاهرة صدر له عن شركة ناس
لــلـطـبــاعـة كـتــاب (امـثـال الـوزان
عـبر االزمـان).وسيتـم توزيعه في
فـضال على مـصر ودولـة عربـية 
عـدد من كليـات االعالم في العـراق لالستـفادة منه في

قال. تدريس فن ا

التـدريسي الـعراقي حـاضر في ورشـة عمل الـكتـرونية
اقامـهـا قسـم إدارة االعمـال بـكلـيـة اإلدارة واالقتـصاد
ـوصل بــعـنــوان (واقع الــتـعــلـيم اجلــامـعي بـجــامـعــة ا

ستقبلية). دمج وآفاقه ا ا

االديـبــة الـسـوريــة الـقـادمــة من حـمـاة حــضـرت حـفل
توقـيع مجـموعتـها الشـعريـة ( مزن الهـوى ) في جناح
ـعـرض بـغـداد الــدولي لـلـكـتـاب  الـذي دار احلــداثـة 

اختتم مؤخرا.
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كتب التـنفيذي الحتـاد احلقوقي تـلقى تهاني عضـو ا
االوساط الـقانـونية لـنيـله شهـادة الدكتـوراه متـمن له

وفقية. دوام ا

الميتا فرجنية
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 وتــسـتـمـر مــبـادرات احتـاد االذاعـيـ
والـتـلـفــزيـونـيـ الــذي يـديـره اخملـرج
الـرائد مـظـفر سـلمـان بـاستـذكار زمالء
االذاعـــــة والــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون من خالل
ــهم ـــيــدانــيــة وتـــكــر مــتــابــعـــتــهم ا
ــا قــدمـوه خالل واســتــذكـارهـم وفـاءا 
مـــســــيـــرتـــهـم الـــطـــويــــلـــة في اروقـــة
واسـتــديـوهـات االذاعـة والـتـلـفـزيـون 
ـاضي ومـؤخـرا وفي صـبـاح الـسـبت ا
استذكر االحتاد وفي مقره بالصاحلية
زميلتهم الراحـلة الرائدة االذاعية منى
ـوت  في 17 الـبــصـري الـتي غـيـبـهـا ا
اضي اثر وعـكة صحيـة مفاجئة ايار ا
لم تـمـهـلـهـا طـويال   وفي مـقـر الحتاد
امـــتـــزجت الـــدمـــوع والـــذكـــريـــات من
زمـالئـهـا الـذين اسـتـذكـروا مـسـيـرتـهـا
فعـمة باالبـداع ماب اروقة الطويـلة ا
واســــتـــديـــوهـــات االذاعـــة وكـــامـــيـــرا
الـتـلـفــزيـون الـتي سـجــلت لـهـا اعـمـاال
تلفـزيونيـة مازال اجلمـهور يسـتذكرها
 وكـانت جـلـسـة استـذكـاريـة بـحـضور
كـبــيـر من االذاعـيـ واعـضـاء مـجـلس
االحتـــاد ورئـــيــسـه  مــظـــفـــر ســلـــمــان
وبـادارة الـفنـان الـرائـد حـافظ الـعادلي
حــيث بــدأت اجلــلــسـة بــقــراءة آي من

الـذكـر احلـكـيم وقـراءة سـورة الـفـاحتة
ثم قـدم زمالئـها شـهـادات بحـقـها وفي
ختام اجلـلسة  قـراءة الفاحتـة ثانية
وتـــقــد الــطـــعــام تــرحــمـــاً لــروحــهــا

الطاهرة الطيبة.
 وقـــــال الــــكــــاتب فــــاضـل شــــاكــــر في
مداخلته ( اليوم نستذكر الراحلة منى
البـصري الـتي دخلت قـلوبـنا بـالنصح
واحلـذر من االخطـاء وضـروة التـمسك

بـحب الــوطن وهـكـذا كـنـا نـسـتـمع الى
كـلـمـات الـراحلـة الـبـصـري الـتي تـغيب
عنا اليوم لكنها حاضرة بيننا)  وقالت
ـذيـعـة مـنـتـهى الـقـيـسي ان (الـراحـلة ا
ـــــســــة اثـــــرت في الـــــنـــــاس من خالل
بـرنـامجـهـا الشـهـيـر دنيـا االسـرة الذي
دخل الى بــيــوتـات االســرة الــعــراقــيـة
وســتـبــقى اســتــاذتـنــا ام قــتـبــة مــثـال
اخللق واالبداع والطيبة رحمها الله).

تـتـمـتع بـهـا حـتى في ايـامـهـا االخـيرة
فـستـبقـى ام قتـيبـة في قـلوبـنا وشـكرا
الحتـاد االذاعــيــ النـهـم يـســتــذكـرون
ــــرضى مـن زمالئــــهم الــــراحــــلـــــ وا

.( االذاعي والتلفزيوني
الى ذلك زار نـقيب الـفنـان الـعراقـي
جـبــار جــودي  الـفــنــان الـرائــد مــنـذر
جــمـيل حــافظ عـضــو اجملـمع الــعـلـمي
لــــلــــمـــــوســــيـــــقى وعــــراب الـــــفــــرقــــة
السيمـفونية.و قـدم له باقة من الزهور
واألمنيـات بالشـفاء العـاجل ومواصلة
الـعـطـاء اإلبـداعي وكـذلك قـدم له هـوية
الـنقـابـة اجملددة لـغـاية 2022 لضـمان

حقوقه. 
وجـاءت الزيـارة بـرفـقة عـضـو اجمللس

ركزي للنقابة سامي نسيم. ا

ذيعة نوال محسن ان (حزني واكدت ا
كـبـيـر بـفقـدان قـامـة من قـامـات االذاعة
والـتـلـفزيـون زمـيـلـتي واسـتـاذتي منى
الــبـــصــري الــتـي رحــلت عــنـــا بــشــكل

مفاجئ.
 والــبــصــري شــكــلت عالمــة ســتــبــقى
االجـيـال تسـتـذكرهـا النـها كـانت مـثال

العمل واالبداع واخللق الرفيع).
وقال اخملـرج االذاعي فائـز جواد ( لـقد
رحـلت عــنـا االســتـاذة والــزمـيــلـة
الــعـزيـزة ام قـتـيــبـة ومـايـحـزنـني
انــنـي الــتــقـــيــتــهــا قـــبل يــوم من
رحيلها في مقر نـقابة الصحفي
وكانت تسال عن صحتي وتتمنى
ـفـاجـئـة في لي الـصـحـة وكـانت ا
الــيــوم الـتــالـي عـنــدمــا اعــلن عن
وفــاتـهــا واليــسـعــني اال ان ادعـو
ــغـفــرة لالنـســانـة بـالــرحـمــة وا
الطـيبة الـتي عملت مـعها في
ــنـــوعــات بــاذاعــة قــسم ا
بـــغــداد الكـــثــر من ربع
قـــرن فــكـــانت مــثــال
االبـداع وااللـتـزام
واخللق الـرفيع
والـــطــــيــــبـــة
الـــــــــــــــــــتـي

جلالزونوف  جيزيل الدولف ادم 
دون كـيـشـوت لـلـودفـيـج مـيـنـكوس
وغـــيـــرهـــا .. أداء ســـتـــانــيـــسالف
أرسـينـييف  إيـكاتـرينـا فولـكوفا 
فؤاد محمدوف  أندرو جوكاسيان
 فـيـلــيب بـاركـاشـيف  جــابـيـنـكـو
أولــيـســيـا  بــاركـاشــيف فـيــلـيب 
كــورســاكـــوفــا الريــســا  إيـــلــيــنــا

كوتسوبيرا . 
وتـــــعــــد بـــــالـــــيه مـــــســـــرح ســــان
بــطـــرســـبــورغ مـن  اكــبـــر الـــفــرق
ـتــخـصـصــة وأكـثـرهـا الـروســيـة ا
جنـاحاً حـيث تسـعى للـحفـاظ علي
التقـاليد الـكالسيكيـة لهذا الفن مع
احلــــــرص عـــــلـى اإلبـــــتــــــكـــــار في
الـعروض  شـاركت في الـعـديد من
ـخــتــلف دول اجلــوالت الــفــنــيــة 
انيا  فرنسا العالم منها مـصر  ا
 اســبــانـيــا  هـولــنــدا  بـلــجـيــكـا
والــــصــــ والقـت اســــتــــحــــســــان

واعجاب اجلمهور والنقاد .
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ـتنـازع عـليـهـا والتي هي نـاطق ا  لم يكن يـخـطر بـبـالي ابدا اكـون مـثل ا
ـدني وفق ( قـانـون إدارة الـدولـة الـعراقـيـة الـذي كـتب في عـهـد احلـاكم ا
ادة 58 اخلـاصـة بـتـطـبـيع ـر عـام 2003 ا لـلـعـراق األمـريـكي بـول بـر
األوضاع اخملتـلفة  حـول مناطق بـعينـها لم يحـسم اجلدل بصـددها حتى

االن ). 
ـعـرض بـغداد الـدولي دارت بي االرض فـفي الـدورة الثـالـثـة والـعـشـرين 
ي في حـفل تـوقيع دورتهـا وسـعـدت الني اصبـحت مـوضع تـنـازع لتـقـد
كـتـابي ; ثم خـلص االمــر ان احـاط بي اثـنـ عن الــشـمـال والـيـمـ فـوق
اريـنز احملتل ; وشعرت أل شواغـرها فوج من ا منصة حتتـها كراس ال
يومها كأني معـاقب ان العب دون جمهور مـثل تلك  التي تفرضـها الفيفا
ـارقـة كـرويـا ثم رويـدا رويدا عـرف الـنـاس دون الفـتات وال علـى الدول ا

رادة . ملصقات  نقطة اجلذب ا
ناي نـصة وكـلت   وتنفـست الصـعداء فـقد ارتـقى احملبـون اجملهولـون ا
اثـله في اليـبوسة ..كل من من التوقـيع بالـقلم اجلـاف حتى ريقي الـذي 

اعرفه يقول : 
ي عليك الـصافي). (اذا ما نـويت السفـر اخبرني سـتجد اسمك ي  )
غادرة ميسورا جدا ومن معك وفق نداء يجعل وصولك الى  الى صالـة ا
في نوبـة نشـوة طارئـة : هل تريـد ان يـوصلك افـراد حمـاية حـتى الطـائرة
?) (اسـتر عـلـيـنـا مـا أنـا اال رجل من عـامـة الـنـاس) (انت قـامـة وقـيـمة)
ـا ينـبـغي ; وتـذكـرت إني فـضـلت الـقـيـمة (شـعرت بـأنـني قـصـيـر اكـثـر 
كـمــرق مـصـاحـب لـلــتـمن في مــطـعم خــاتل في زقـاق ضــيق لـكـن الـنـاس

يقصدونه كتفا الى كتف!).
ي عنـد الـكشك لم يـكن اسـمي قد وصل واعـتـذر الشـخص الذي ي 
عرفـني : مـقـام جنـابك مـحـفوظ كـنت اتـمنـى ان اسهل امـرك .. ! سـعدت
بالـرد وعدت الى الـرجل الـطائـر عبـاس ابن فـرناس وشـأني شأن كل من
طـار بـعد ان مـرت علـينـا كالب( الـكي ناين ). في ليس له ظـهر ; بـلـغت ا
النـفق الـذي يـنـفث هـواءا سـاخنـا نـحـو الـطـائرة هـاتـفـني : (شـفت شـلون

ي) ?! ي  أخوك يعزز من مقامك  الم اقل لك 
ن اعرفـهم عن بـعـد وقـرب وبالـطـريـقة ي شـخص مطـابق تـمـامـا  ي  و
اجملـهـريـة الـنـانـويـة ; افـضل من يــؤديه ايـاد راضي في (شـلع قـلع) كـأنه
ـلــكـون ! ومـثل حـارس اقـتـبس كل حــركـات وسـكـنـات مـن يـدعـون مـا ال
الـعـمـاره او مـثل غـوار الـذي يـشـرف بـغـداد االن (كل يـوم وله كـار ; يـوم
كن ان اجلمعة صايغ والسـبت جنار ) يشعرك البـيه بواب العمارة إنك 
ـواسرجي وبـتوع الـدليـفري والـكـهربـاء والنـور ; فهـوالذي تسـتغـني عن ا
تلقى (مـهارات التـنميـة البشريـة) في مدرسة احلـياة اتقن   سـبع صنايع
بس بخت مـفيش !  قـلت له: يابـكاش!. قـال: حضرتك واخـد عالم كويس
وماشاء الله دكتور من مجـاميعه .. خد دي عني وانا راجل يدوبك

دبلوم صنايع البكاش الكبير م ?).اسمع منك.
عذرا عمرو بن كلثوم:مألنـا البر حتى ضاق عنا وماء

البحر ( جنعله طحينة) .
ي ) كأني نسيت الكتابة.  ي  )
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اعلنت دائـرة الفنـون العامـة ان مهرجان
معهد احلرف والفنون الـشعبية السنوي
بـــدورته الـــســـــــــادســـة عـــشـــرة وحتت
عنوان (تراثـــــــنا هويتنا) ينطلق صباح
الــيـــوم األربـــعــاء في مـــديـــريــة الـــتــراث
الـشعـبي الـعـراقي والـكـائـنـة في مـنـطـقة
ـدة اإلســكــــان بــبــغــداد  ويــســتـــــمــر 

يوم . 
عـلى صـعـيــد اخـر رمّت شُـعــبـة صـيـانـة
ـتــحـفــيـة الـتــابـعــة الى دائـرةِ االعـمــال ا
الفنون لوحةً متحفيةً للفنان فاخر محمد
ـوســومـة حـسـن تـعــود لــعـامِ 1986 وا

(حياة مشتركة). 
وخضعت اللوحةُ للترميمِ على يدِ الفنان
عـلي كـاظم إذ كـانت تــعـاني الـلـوحـة من
االتربـةِ والتـمـزق في القـمـاشِ وانفـصالِ
القـماش عن اخلـشبِ فـضالً عن تقـشرٍ

بِبَعضِ اجزائها. 
ـعاجلـة خالل يومـ فقط إذ  وجرت ا
تـرّمـيـم الـشـقــوق في الـقــمـاشِ وإصالح
الدعامات اخلـشبيـة وتنظـيف اللوحة من
االتـــربـــةِ وتـــثـــبــيـت الـــقـــمـــاش بـــاألطــارِ

اخلشبي.

مـن جـــديــــد  وكـــان
بـــرفــــــــــقــة الـــوفــد
وزيـــــر الــــثـــــقــــافــــة
والــسـيـاحـة واالثـار
حــــــــــسـن نــــــــــاظم 
ـــــديــــــر الـــــعــــام وا
لــدائــرة الــســيــنــمـا
ــــســـرح احـــمـــد وا
حـــــسن مـــــوسى,و
وجــه رئـــــــــــــــــــيـس
الــــــــوزراء بــــــــدعم
مــقــتــرح تــقـدم به
مــــوسى النــــتـــاج
فـلم روائي طويل
مــــشــــتــــرك بـــ
بـغـداد وسـوريا
حتــــــــت اســـــــم
(دمـشق بغداد

دمشق).

بـرئاسـة مجدى صـابر فـى التـعاقد
مع فــــرقـــة بــــالــــيه مـــســــرح ســـان
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مـشاركتـهم في فعالـيات اسبـوع الفيلم
الـسـوري الـذي تقـيـمه دائـرة السـيـنـما
ـــــســـــرح  و الـــــتـــــاكـــــيـــــد خالل وا
الــلـقـاءعــلى ضـرورة الـتالقح الــثـقـافي
ثل الـسيـنمـائي من خالل االستـمرار 
هـكـذا مشـاريع تنـعش الـفن والسـينـما

w b³F « sÝË ≠ œ«bGÐ

اســـتــقــبل رئـــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الـفنـان الكـبيـر دريد الـكـاظمي االثـن 
ـــرافـق له في قـــصـــر حلـــام والـــوفـــد ا
الــزقــورة بـــبــغــداد  مــرحــبــا بــهم في
بــلــدهم الـثــاني الــعـراق عــلى خــلـفــيـة
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فـي حـد ذاتـهـا الــهـدف بل مـا يـهمّ
هــو أن نــتــذكـر الــتــقــلـيــد ونــعــيـد
إحــيـاءه .وأمــام بــرج كـنــيــسـة في
ســـــان-أفي وهــــو حـي ريــــفي في
تـقاعدة زارعـة ا مـواساك تـنظـر ا
أنّـي الفـــلـــورانــــتي إلى الــــســـمـــاء

منتظرةً بحماسة ظهور الطائرة.
وصــــنّـــعت إلى جــــانب نـــحـــو 15
شـخــصـاً صـلـيـبـاً كـبـيـراً وضـعـوه
عـلى منـصة مـغطـاة بقـطعـة قماش
بــيــضــاء زيــنـوهــا بــورود مــلــونـة
وقـــمـح وكـــرز وتـــفـــاح وهـــلـــيـــون

باإلضافة إلى صورة أبقار.
أؤمن به

وتــــزامــــنـــاً مـع مـــرور الــــطــــائـــرة
ـــقــعــدين الـــصــغــيـــرة اجملــهــزة 
ـطليـة باألحمـر واألبيض وقيام وا
ــقــدس تـرنّ ـاء ا الــكــاهن بــرش ا

األجراس وتُرفع األيادي فيما يلي
ذلك إلقاء صالة.

وتـــقــول الفـــلــورانــتي (69 عـــامــاً)
مـبتـسمـةً إنّ الكـاهن موجود داخل
إحـدى الطـائرات وهـو ما يـتوافق
مـع عـصـرنـا. ال أتــصـور كـيف كـان
لـيعطي بركـته سيراً في ظل وجود

16 كنيسة.
وتـضــيف مـتـأثـرة خالل طـفـولـتي
كـانت هـذه االحـتـفاالت تُـقـام بـاكراً
ـــزارعـــون فـي الـــصـــبــــاح وكـــان ا
يــحـضـرون مـاء مـقــدسـا وصـلـيـبـا

رور الكاهن. وزهورا وقمحا 
ـواشي بـريـجيت وتـظـهـر مـربـيـة ا
وجودة على مسافة قريبة كـوليه ا

تأثراً كذلك.
زارعـة البالغ 59 عـاماً لم وتـقول ا
رة أكن أعـرف هذا التقليد وهذه ا
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توقع أن { لـندن (أ ف ب)  –مـن ا
حتــتـل أغــنــيـة “رانــيــنــنغ آب ذات
ـركـز الـثـاني هـيل ”لـكـايت بـوش ا
في ســبـاق األغـنــيـات الـبــريـطـاني
بـفضل ما حققه من جناح مسلسل
“سـترينجـر ثينغز ”عـبر نتفليكس
والـــذي تــرافق األغــنـــيــة مــوســمه

اجلديد.
وأوضـــحت الـــهــيـــئــة الـــرســمـــيــة
ــســؤولــة عـن ســبــاق األغــنــيـات ا
األحــد أن األغــنــيــة الـتـي حـصــلت

ـركـز الـثــامن اجلـمـعـة لـدى عــلى ا
دخـولـهـا الـتـرتـيب تـتـمتـع بوضع
ـكّنهـا من التقـدم ستّ نقاط جـيد 
ــركـــز الــثـــاني هــذا لـــتــصـل إلى ا
األســـبـــوع بــحـــسب مـــا أظـــهــرت

بكرة. ؤشرات ا ا
ركز الثالث عند واحـتلت األغنية ا
طـرحـهـا عام 1985 وقـد تـصل إلى
أعــلى مــسـتــوى لـهــا عـلى اإلطالق
بـحــسب الـهـيـئـة الـتي سـالت “هل
ــكــنــهــا مـنــافــســة (جنم الــبـوب

{ بــــاريس (أ ف ب) - تـــطـــرح
دار "كريستيـر" في مزاد ينطلق
الـــيـــوم األربــــعـــاء في بـــاريس
ـصـمم ـقــتـنـيــات اخلـاصــة  ا
األزيـــاء الــفـــرنــسي أوبـــيــر دو
جيـفـنـشي الـتي تُـقـدر قـيـمـتـها
بــخـمـسـ مــلـيـون يـورو ومن
بــيــنــهــا لـــوحــات لــلــرســامــ
اإلسباني خوان ميرو وبابلو
بـــيـــكـــاســـو وأثـــاث من فـــتـــرة
الوصـاية عـلى لويس اخلامس

عشر (1723-1715).
وكـان جــيـفــنـشي قــال في أحـد
تــــــصـــــريـــــحــــــاته إنّ "األثـــــاث
واألغراض ينبغي االهتمام بها
بـــعــنــايــة ومـــحــبــة".وتُــعــرض
ـؤلـفـة من ـصـمم ا مــجـمـوعـة ا
أكـثـر من 1200 قـطــعـة من 10
إلى  14حــزيــران في الـقــاعـات
الـتـابــعـة لـدار "كـريــسـتـيـز" في

باريس.
ــقــرر طــرح نــحــو 800  ومن ا
قـطـعـة "رئـيـسـيـة" ضـمن أربـعة
مــزادات تـنـظم حــضـوريـاً عـلى
مـــســــرح "مـــاريـــنـــيي" ثم لـــدى
"كـــريــــســـتــــيـــز" بـــ  14و17

حزيران.
واوضحت الدار لوكالة فرانس
بــــرس أنّ  400قـــــطـــــعــــة ذات
ـقـرر طـرحـهـا أهــمـيـة أقل من ا
فـي مـزاد يُـنـظم عــبـر اإلنـتـرنت
ب  8و  23حـــــــزيــــــــران.وفي
بـاريس ســتـتُــاح أمـام مــحـبي
جــيــفــنــشي الــذي تــوفي ســنـة
 2018فــــرصــــة لـالطالع عــــلى
ـعـروضة مقـتـنـيـاته الـثمـيـنـة ا
في قصره البـاريسي حيث كان
يعيش مع شريك حـياته فيليب

واألصــفــر واألحــمــر. ويــديــر أحــد
األعـضاء تاكومي شيراسي البالغ
52 عــامــا شــركـة لــتــكــنـولــوجــيـا
ـعلومـات وأخرى متـخصصة في ا
مجال البستنة عندما ال يكون على

تيك توك.
وهـو أوضـح لوكـالـة فـرانـس برس
أنـه أنشأ (أوجيـكون) مع ثالثة من
أصـدقائه حملاولة إعادة بلدة واكي
في مـنطقة أوكاياما بغرب اليابان
عـــلى اخلــريـــطــة. وقــال (أردنــا أن
نـخـرج بـشيء من شـأنـه أن ينـعش
مـــجــتـــمــعـــنــا الـــريــفـي اآلخــذ في
الـــــتــــشــــيّـخ والــــذي يــــعـــــاني من

انـخفاض عدد الـسكان مع تناقص
عدد األطفال).

ويــبــلغ عــدد ســكــان واكـي حــالــيـا
حــــوالى 14 ألـف نـــســــمــــة وقـــال
شــيـراسي إن مـدرسـته االبـتـدائـيـة
ــة أغـــلــقت بــســـبب نــقص الـــقــد
الـطـلب. كـمـا اختـفى مـركـز تـسوق
هرجانات مـحلي ولم تعد بعض ا
الـسـنويـة تقـام في الـبلـدة. لكن مع
وجـود أكـثر من  34ألـف متابع في
تـــيـك تــوك “نـــأمل فـي تـــشــجـــيع
الـناس عـلى القـدوم إلى واكي إما
كــسـائــحـ أو كـمــقـيــمـ جـدد?”

وفق شيراسي.
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الـبريطاني) هاري سـتايلز ومركزه
األول الـذي ناله بـفضل أغـنيته (آز

إت واز).
ووفــرت نــتــفــلــيــكس اعــتـبــاراً من
نــهـايـة أيــار/مـايـو الــفـائت اجلـزء
ـوسم الرابع ما األول مـن حلقات ا
ـسـلسل اخلـيالي قـبل األخـير من ا
الـشهيـر سترينـجر ثيـنغز  على أن
تــــتـــيـح اجلـــزء الــــثـــاني مــــنه في

تموز/يوليو.
وتــــعـــرض احلـــلــــقـــات اجلـــديـــدة
مـجـمـوعـة األصـدقـاء
فـي مـديـنـة هــوكـيـنـز
اخلـيـاليـة عام 1986
بـعـد سـتـة أشـهـر من
مــعـركـة ســتـاركـورت
مـــــــــــــــول حــــــــــــــيـث
يـواجـهـون تـهـديدات
جــديــدة خــارجــة عن

الطبيعة.
تــرتـدي أغــنـيــة كـيت
بــوش أهــمـيــة بـارزة
فـي احلـبـكــة وتـوفّـر
لـكايت بـوش البـالغة
63  عـــامــاً “تَـــجَــدُداً
كـــــبـــــيـــــراً بـــــفـــــضل
ــعــجـبــ الـشــبـاب ا
الــــــذين يــــــحـــــبـــــون
الــعــرض ?”عــلـى مـا

فـيـنــيه والـذي سـيــفـتح أبـوابه
يـومــيـاً أمـام الـزوار.وكـان لـدى
جيفـنشي وفينـيه مدى سنوات
شـغف مــشـتــرك بـجــمع األثـاث

واألعمال الفنية.
وتـضم مــجـمـوعــته جـيــفـنـشي
الـتي يـبــلغ سـعـرهــا اإلجـمـالي
الــتــقــديـري 50 مــلــيــون يـورو
نــحـو مــئـتي لــوحــة لـرســامـ
ـــ وحـــديـــثــ بـــارزين قـــد

بـــاإلضــــافـــة إلى نــــحـــو مـــئـــة
مـــنــــحـــوتـــة وأثــــاث فـــرنـــسي

وأوروبي وقطع ديكور عدة.
وأوضـحـت دار "كـريـسـتـيـز" أن
اجملــمـــوعــة "ال حتـــوي مالبس
لـكـنـها تـعـكس شـغف أسـطورة
األزيـاء الراقـية بـاألقـمشـة التي
صُــنـعـت مـنــهــا األرائك والــتي
تنـعكس كـذلك في ستـارت من
قـمــاش رسم عـلــيـهــمـا الــفـنـان

كالوديو برافو".
وكـــان جــيـــفــنـــشي الـــشــغــوف
ـتـجـذر بـعـمق في ـوضـة وا بــا
الـثـقـافـة الـفـرنـسـيـة يـعـتـبر أنّ
شــــغــــفه بــــالــــفن والــــديــــكـــور
ـثـابـة امـتـداد واحلـدائـق هـو 
لـعــمـله كـمـصـمم أزيـاء وكـانت
ـــفـــضـــلـــة األخـــضـــر ألـــوانه ا

والذهبي واألبيض واألسود.
ـــولـــود في ـــصـــمم ا ونـــشـــأ ا
بـوفــيه لـعــائـلــة أرسـتـقــراطـيـة
تتحـدر من البنـدقية اإليـطالية
مع والـــد جــدّ تـــولى تــصـــمــيم
ديـكور أوبـرا بـاريس وجـدّ كان
صـنع نسـيج في بوفيه مديـراً 
وهاوي جمع كحـفيده.ومن ب
الــقـطـع الـتـي اسـتــحــوذ عــلـيه
بدايةً طاولة صـغيرة تعود إلى

فــتــرة الــوصـــايــة عــلى لــويس
اخلـامس عــشــر من مــجـمــوعـة
كــوكـو شــانـيل الــتي دعـته إلى

العشاء.
وتضم اجملموعـة كذلك مزهرية
يُــعــتَــقــد أنّ مـلـك نــابـولـي كـان
يـحــوزهـا عـام  1780تـقــريـبـاً
بــاإلضــافــة إلى مــجــمـوعــة من

ــغــنــيــة الــبــالــغــة عــبــر الحــظت ا
مـوقـعـهـا الـرسـمي عـلى اإلنـتـرنت

.(! مضيفة (أنا أحبه أيضاً
وإذ رأت أن كـل ذلك مــــثـــيــــر جـــداًّ
تـوجـهت بالـشـكر إلى “كل من دعم

األغنية.”
ويـتـوقع أن يـسـجّـل ترتـيـب سـباق
األغـنـيات عـودة قويـة أيضـاً لفـرقة
الـــبـــانك الـــبـــريـــطـــانــيـــة (ســـكس
رجّـح أن تتقدم بـيستـولز) إذ من ا
لــلــمــرة األولى مــنـذ  43عــامــاً إلى
راكز اخلمسة األولى بفضل أحد ا
أغــنـيـتــهـا (غــاد سـايف ذي كـوين)
ــلــكي في ــنــاهــضــة لــلــنــظــام ا ا
ـرور 70 عـامـاً مـوازاة االحـتـفـال 
لـكة إليزابيـث الثانية عـلى تولّي ا

العرش البريطاني. 
ـنـزلة ولـم تصل الـفـرقـة إلى هـذه ا
فـي الـــتـــرتـــيب مــــنـــذ أن احـــتـــلت
رتبة أغنيتها (كامان إيفريبادي) ا

الثالثة عام 1979.
وكـــانت “غـــاد ســايـف ذي كــوين”
الــتـي تُــعــتــبــر من أبــرز أغــنــيــات
الـفرقـة وأحدثت ضـجة كـبيـرة عام
1977 أُصــدرت مـجـدداً فـي نـهـايـة
ايـار/مايو مع طرح كمية محدودة
من أسـطـوانات الـفـينـيل قـبل أيام
قــلـيـلـة مـن االحـتـفـاالت بــالـيـوبـيل

لكة. البالتيني ا

مـــزهـــريــات تـــعـــود إلى فـــتــرة
الوصـاية عـلى لويس اخلامس
عـــشـــر ومــــبـــخـــرة بـــرونـــزيـــة

باروكية من أوغسبورغ.
وتـــعــكــــــس هــذه اجملـــمـــوعــة
مـيـز جلـيفـنـشي الذي الـنـهج ا
ارتــــدت تـــصــــامــــيــــمه جــــاكي
كـــيـــنـــيــــدي زوجـــة الـــرئـــيس
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االولى التي أحضر فيها مراسمه.
ـنــحــني هـذا الــتــقـلــيـد وتــتــابع 
شـجاعة. أنا أؤمن به طبعاً وأرغب

! في تكراره سنوياً
ومـن غـرفــة الـتــحـكم داخل طــائـرة
بـــايــبــر الــصـــغــيــرة يـــؤكــد لــيــو
كــاروسي وهــو مـنــتج مـحــاصـيل
وشـغوف بالطيران أنّه وافق فوراً
ـشـاركــة في هـذه الــتـجـربـة عــلى ا

زارعون. عندما اتصل به ا
وال يــســتـبــعـد الــطــيـار مــشــاركـته
مـجـددًا في إحـياء الـتـقـليـد الـسـنة
ــــقــــبــــلــــة ويــــقـــول إنّ “بــــعض ا
األشـــخـــاص يــؤمـــنــون بـه فــلمَ ال
أشـــــارك في مــــراســـــمه! كــــمــــا أن
إحـياؤه يـساعـد في احملافـظة على
تـــقـــلــيـــد قـــد وأعــتـــقـــد أنّ هــذه

اخلطوة جيدة”
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فترض استعادة نصب األعلى انَّ من ا سـمعت من صاحب ا
ـليـارات بحـسب قـوله مقـابل العـفو سـروقة وهي بـا األمـوال ا
عن الـلـصـوص وعــودتـهم الى احلـيـاة الـطــبـيـعـيـة مـبـرراً ذلك
بـالـقـول انّ التـجـربـة مـارسـتهـا بـعض الـدول في اسـتـحـصال
نـهوبـة وانه ال يوجد انـسان مـعصوم من فـقودة وا األمـوال ا

اخلطأ.
ـسـؤول مـسـألـتـ عن درايـة أو غـيـر دراية ال أدري  اغـفل ا
لـيارات ونـهبـوا األموال الـعامة األولى هي انّ الـذين سرقـوا ا
الـعــائـدة لــلـدولــة لــيـســوا هـاربــ أو خــائـفــ أو خـجــلـ أو
مـستترين أو نادم أو متوقف عن عملية النهب وإنْ اختلفت

األساليب في ايديهم بعض الشيء.
ـسألة الثانية  هي انّ الـكالم في التصريحات اإلعالمية ال وا
ـثـلوم من يـقـود الى تـشـريع قـوان مـلـزمـة في هـذا اجلـانب ا
حـقـوق الدولـة والـشعب وانّ أيّ مـقـتـرح من هذا الـنـوع البدّ
من تـمهيـد قانـوني له ومؤازرة من مـجلس النـواب ومن جهات
أخـرى في هيكلية الـدولة ومحيطهـا النافذ وانه ال توجد حتى
ـنــهـوبـة عن طـريق اآلن عالمـات لــتـبـني اسـتــرجـاع األمـوال ا
قـايضـة الذي جـرى في مصر مـثال في حدود ضـيقة قـانون ا
وعـبـر مـكـاشــفـة لم يـنـهـتك فـيــهـا سـتـر أي وجه جـرى كـشف
نصب ـال العـام والربح عـلى حسـاب ا تـورطه باالسـتئثـار با
ومن ثم تـمـتعه بـالـعـفو لـكن االمـر في بالدنـا مـختـلف وهـناك

استار و توريات سياسية وسواها سوف تنتهك.
ـصـيـريـة  في الـعــراق دخل الـفـسـاد في تــكـوين الـقــرارات ا
ـناصب ـشاريع االسـتراتـيجـية وساللم الـتوظـيف با لـلبالد وا
الـكبيرة وصوالً الى تركيـبية لفة الفالفل التي يـتناولها العامل

عدم في بغداد. الكادح وا
ـسـؤول وهي ــعـادلـة الــتي يـتــشـهّى حـصــولـهـا ذلـك ا هـذه ا
مـسـتحـيـلـة الـتـحـقق في الـعـراق اليـوم تـعـني نـسف الـعـمـلـية
ـعـونــة الـدولـيـة من الـسـيــاسـيـة وحل األحــزاب كـافـة وطــلب ا
ـنـهوبـة واصـحـابـها في حـكـومات ومـنـظـمـات لتـتـبع األمـوال ا
حـال عـدم قبـولـهم في الـتـسويـة بـهـذه الـصفـقـة الـتي ال يـنفع
ـسؤول تـطبـيـقهـا علـى صغـار احلرامـيـة الذين أشـار الـيهم ا
األعـلى بالـقول : ال يـذهب بـكم الظن انّ األمـوال هي خمـسون

ليارات. الفا أو مائة ألف دوالر انها با
 بـالـرغم من انّ اسـتـعـادة حـقـوق الـبـلـد ال يـنبـغـي ان تخـضع
رور لـتراتـبـيـة في السـمـاح لدرجـات مـعـينـة من الـسرقـات بـا
والـتـشـديد عـلى درجـات أخـرى أعـلى. لـكن بال شك انّ هـناك
أولـويات وانّ هـكـذا تـوجه مقـصـود منه اسـتـهداف احلـيـتان
ياه الضـحلة والسواقي الـكبيرة التي نـراها تسبح حـتى في ا
بـحـثـاً عن فــرائـسـهـا اجلـدد حــ تـنـحـسـر أمــامـهـا الـبـحـار

واحمليطات.  
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قال رئيـس النظـام احلاكم بـواشنـطن جو بـايدن أن امـريكا
خــســـرت أكــثــر مـن ســبــعـــ الف قــتـــيل بــحـــرب الــعــراق
ا ان عدد اجلنود االمريكان الذين قضوا وأفغانستان . و
ــسـتــنــقع االفــغــاني هــو أقل من أربــعــة آالف قــتـيل  في ا
فمـعـنى ذلك أن عـدد قـتالهم بالـعـراق هـو أكثـر من خـمـسة
وستـ ألف قـتيـل حتى لـيـلة كـنـسهـم وهروبـهم بـليل نـهـاية
السنـة الثانـية عشـرة بعـد األلف  وكـلما تـعتقت الـسنوات
ستـظهـر حـقائق جـديدة مـرعـبة ومـخزيـة حـول غزو الـعراق
ـمنـهج بسـلطـة احلرامـية القـائمـة حتى وتدمـيره وإفـساده ا

حمية بغداد العليلة . اآلن 
لقد عمـلت أجهزة الـدعاية األمـريكيـة وغرف تصـنيع الكذب
وتـضــلــيل الــنـاس حتـت رعـايــة مــبـاشــرة وقــويـة مـن أعـتى
أجهـزة ودكاكـ احلرب الـنفـسية الـقذرة  وخـصصـت لها
مـيــزانــيـة ضــخـمــة واتـيــحت لــهـا كـل فـرص الــوصـول إلى
عـلـومـة احلقـيـقـية ومن ثم اإلشـتـغـال علـى ليـهـا وتـبديـلـها ا
وحتريفـها بطـرق شيطـانيـة ليست ذكـية بالـضرورة  لكـنها
وصفت كـذلك بسـبب فقـر ومحـدودية مـخيـال وأداء اجلهاز
ـتاح للـمقـاومة الـعراقـية الـبطـلة قبل أن اإلعالمي البـسيط ا
يتم اخـتراقـها وإضـعـافهـا وإنهـاكهـا بجـلب تـنظـيم القـاعدة
ــرتـزقـة الـذين كــانـوا يـعـمــلـون حتت غـطـاء والـصـحـوات وا
ناطق تواجدها ؤثرة  العشائر والشخصيات اإلعـتبارية ا
اجلغـرافي والفـكـري  والذين اسـتـعمـلوا كـبـسطـال بأرجل

الغزاة الهمج .
ومن تـضـلـيالت أجـهـزة الـدعـايـة األمـريـكـية فـي هـذا الـباب
أيضـاً  هي أنـهم لم يـتـحـدثـوا عن خسـائـر الـدول اجملـرمة
االخـرى الـتي شـاركت في الـغـزو مـثل بـريـطـانـيـا وايـطـالـيا
وفـرنـسـا وكـوريـا اجلـنـوبــيـة واوكـرانـيـا الـتي ورطـوهـا اآلن
بــحـــرب لم تــكن تـــريــدهـــا ال هي وال روســيـــا  بل الــغــرب

الناتوي اللع .
دروس على خـسائر الـعدو األمريكي كذلك جرى الـتعتـيم ا
وذيــوله فـي مــجــال الـــسالح حــيث فـــقــدوا خالل الـــعــشــر
ـقــاومـة سـنــوات األولى احلــاسـمــة والــعـظــيــمـة من عــمــر ا
العراقية اليتيمة آالف الدبابات والطائرات والناقالت وباقي
ـتوسطة  فضالً عن أصناف األسلحـة اخلفيفة والـثقيلة وا
ـقـدورهـا حتويل ترلـيـونـات الـدوالرات الـدسمـة الـتي كـان 

قارة كبيرة إلى جنة أرضية .
كـذلك حـذفــوا من مـشــهـد خـســائـرهم الـثــقـيـلــة مـا خـسـره
ا يـسمى بـالشـركات األمـنيـة اخلاصة رتزقـة  الوحـوش ا
الـتي أشــهـرهــا مـاخـور  »بالك ووتـر  »الـقـذر وغــيـر ذلك

الكثير الكثير .
ــهم أن يـتـنــبه الـعـراقـيــون الـشـرفـاء ـنــاسـبـة من ا وبـهـذه ا
ـوثـقـون إلى ـؤرشـفـون وا األحـرار  خـاصـة الـبـاحـثــون وا
مسـألة تـدوين وتـثبـيت خسـائر الـعـراقيـ األبريـاء في الدم
ـــال والـــكـــرامـــة  وتـــطـــويـــرهـــا إلى وا
مـظـلـومــيـة حـقـيــقـيـة كـبــرى وانـتـظـار
سـتـقـبل الـصـحـيح الـذي سـيـطالب ا
فـيه الـعراق أمـريـكـا الـقـاتـلـة بـحـقوق

الضحايا القانونية كاملة . 

w½«œu « wKŽ

األمـــــــريــــــــكي
جون كيـنيدي
ـــــمـــــثـــــلـــــة وا

أودري
هـــــــيـــــــبــــــورن
مــــــلــــــهــــــمــــــته
وصــــــديـــــقــــــته

قربة. ا

{  لـــوس اجنــلـــيس (أ ف ب) –
احـتـفظ فـيـلم احلـركة (تـوب غن:
مافـريك) بصـدارة شبـاك التـذاكر
في أمـيـركــا الـشـمـالـيـة اسـبـوعـاً
ثــانــيـاً عــلى الــتــوالي إذ بــلـغت
مداخـيله  86ملـيـون دوالر على
مـــا أفـــادت شـــركـــة (إكـــزبـــيـــتــر

تخصصة. ريليشنز) ا
وبــذلك بــات هـذا الــفــيــلم وهـو
تـــتـــمـــة  ”تـــوب غن ”األســـاسي
الـذي حـقق جنــاحـاً واسـعـاً قـبل
 36عــامــاً بــ األفالم الــعــشـرة
ــسـجـلـة ـداخــيل األعـلى ا ذات ا
في األسبوع الثـاني لعرضها في
ـتـحـدة وكـنـدا. وكـان الـواليـات ا
الــفـيــلم حـصــد إيـرادات بــقـيــمـة
 151مـــلـــيــون دوالر في عـــطـــلــة

األسبوع األولى بعد طرحه. 
وقــــوبل “تــــوب غن: مــــافــــريك”

بــاســـتــحـــســان الـــنــقـــاد. ومــرة
جـــديــدة يـــؤدي تــوم كــروز دور
الـطـيار بـيت “مافـريك ”مـيتـشل
الـذي يـصـبح في الـعـمل اجلـديد
نــقــيـبــاً مــهــمّـته قــصف مــنــشـأة
تخصـيب يورانيـوم تابعـة لدولة
معـاديـة. ويضم طـاقم الـعمل كالً
من إد هـاريس وجنـيـفر كـونـيلي
ومــايــلــز تــيــلــر بــاإلضــافــة إلى
مـشــاركـة مـحـدودة لـلــمـمـثل فـال
كـــيــلــمـــر الــذي بــرز في الـــفــيــلم
األســـاسي. أمــا خـــارج أمــيـــركــا
الشمالية فبـلغت مداخيل الفيلم
الذي أنتجته شـركتا (باراماونت
بيـكتشـرز) و(سكـايدانس مـيديا)
 257مــــلـــيــــون دوالر وهـــو مـــا
يــشــكّل مــؤشـراً عــلى اســتــعـادة
هـوليـوود عـافيـتـها بـعـد جائـحة

كوفيد-19.

وبقي  فيـلم (دكتور سـتراينج إن
ذي مـالــتـيـفــيـرس أوف مـادنس)
ـرتـبـة الثـانـيـة مـحـقـقاً في في ا
أســبـوعـه اخلـامس 9,2 مـلــيـون
ــمــتــدة بــ دوالر في الـــفــتــرة ا
اجلـــمــــعــــة واألحــــد. أمــــا عــــلى
ي فــتــجـاوزت ــســتــوى الــعــا ا
إيرادات هذا الفيلم الذي أنتجته
اســــتــــديــــوهــــات (مــــارفل) 750
مـــلــــيــــون دوالر مــــنــــذ انــــطالق
ركـز الثالث عروضه.  وحلّ في ا
بــــإيـــرادات بــــلـــغت  5?4مالي
ــتــحــركـة دوالر فــيــلم الــرسـوم ا
اجلـــديـــد “بـــوب بـــرغـــر ”الــذي
تــســتـــنــد قــصــته إلى مــســلــسل
تلـفزيـوني أميـركي شهـير حتمل
الــعــنــوان نــفــسه عن مــغــامـرات

عائلة تملك مطعم هامبرغر. 
ـتـحـركة وتـقـدّم  فـيـلم الـرسـوم ا

ـــرتـــبـــة “ذي بـــاد غـــايــز ”إلى ا
الـــرابـــعـــة مـــســـجالً 3.3 مالي
دوالر مع حــيــوانــاته اخلــارجــة
عن الــقــانــون الــتي جتــهــد لــكي

تصبح لطيفة.
ـركـز ـقــابل تـراجـع إلى ا وفي ا
اخلـامـس فـيــلم (داون تـاون آبي
2) إيه نـيـو إيرا مـكـتـفـيـاً بـثالثة

مالي دوالر. 
وفي مــا يــأتي األفـالم اخلــمــسـة

تبقية في الترتيب: ا
6- إيـفـريـثـيـنغ إيـفـريـوير آل أت

وانس (مليونا دوالر)
7- ســونـــيك ذي هــيــدجــدوغ (2

1).7 مليون دوالر)
8- ذي لوست سيتي (1,4مليون

دوالر)
ـــــــــــــــــــز أوف ذي 9- كـــــــــــــــــــرا

فيوتشر (1,1مليون دوالر)
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الــــقــــرن اخلــــامس فـي فــــرنــــســـا
سـيرات خُـصصت في وتُـرجـمت 
األسـاس للـحصاد الـوفيـر على ما
تــوضح كــنــيــســة مــونــتـوبــان في
بـيان. وتضيف أن “عـدداً قليالً من
الـــكــنـــائس ال يـــزال يــحـــيي حــتى

اليوم هذه االحتفاالت.”
والــكــاهـن هــوان الــقــلق من وضع
ــــــزارعــــــ الـــــــذين تــــــضــــــررت ا
مــحـاصــيـلــهم بـشــكل كـبــيـر جـراء
مـوجـات صقـيع وحـرّ سُجـلت على
مـدى أشـهـر عـدة قـرر أن يـخـوض
الـــتــحــدي ويــحـــلّق فــوق أجــراس
كـنائس رعـيته الـ 16بـهدف إعـطاء
واشي قبيل عيد بركته للحقول وا

. سيحي أخيراً الصعود ا
ويــقــول الــكــاهن وهــو مـزارع أرزّ
سـابق في فيـتنام “لـيست الـطائرة

{ مــواســاك (فــرنــسـا) (أ ف ب) –
يـسـتقل كـاهن في مـنطـقة مـواساك
الـواقعة جنوب غرب فرنسا طائرة
صـغـيـرة ذات لـونـ مـرتـديـاً ثوبه
األبـــيض ويـــحـــلق فـــوق أجــراس
نـطقة إلعطـاء بركته على كـنائس ا
ــزارعـــ ومـــواشـــيــهم حـــقـــول ا
مـعيداً إحيـاء تقليـد عمره ألف عام

اختفى عملياً منذ عقود.
ويــقـول الـكـاهـن الـفـيـتــنـامي بـيـار
) لــوكـالــة فـرانس هـوان (43 عــامـاً
بـــرس وصــلـت إلى مــواســـاك عــام
2016 وفـي العـام الفـائت أخـبرني
ـزارعون عن االحتـفاالت اخلاصة ا
بــاحملـاصــيل وهـو تــقـلــيـد لم أكن

على علم به.”
ويــعـــود تــاريخ هــذه االحــتــفــاالت
الـتي تـشـمل صـلـوات وأدعـية إلى

{ طوكيو (أ ف ب)  –يحقق أربعة
رجـــــال في اخلـــــمـــــســـــيـــــنـــــيــــات
والــسـتـيـنـيــات من عـمـرهم رواجـا
عــبـر (تــيك تــوك) في الـيــابـان من
خـالل اسـتـعـراض حـركـات غـريـبـة
بـــالـــقـــمــصـــان وربـــطـــات الــعـــنق

لونة. وشرائط البطن ا
ويـسـعى هؤالء من خـالل نشـاطهم
هـذا إلى التـرويج لبلـدتهم الريـفية
الــصــغــيــرة الــتي يــتــنــاقـص عـدد
سـكانهـا من خالل عروض راقصة
عـــلى أنـــغـــام مــوســـيـــقى الـــبــوب

عجبون بأنها (رائعة). يصفها ا
مـــنـــذ أول مــنـــشـــور لــلـــفـــرقــة في
شــبــاط/فــبــرايــر حــقــقت مــقــاطع
الــفـيـديــو الـتي  تـصــويـرهـا في
ـالعب مــــــواقع مــــــخـــــتــــــارة من ا
ـبـانـي الـبـلـديـة واألضــرحـة إلى ا
أكـــثــر من 16 مـــلــيــون مــشــاهَــدة.
ويـسـمي الـرجـال األربعـة أنـفـسهم
(أوجــيــكــون) وهي كــلــمــة عــامــيـة
يـسـتـخـدمـها الـشـبـاب وتـمـزج ب
(أوجــيــســان) الــتـي تـعــنـي (كــبـار
الـسن) بالـلغـة اليابـانيـة و(كيون)

التي تعني (نبض القلب).
ويــرتـدي أعـضـاء الـفـرقـة سـراويل
بــزات رســمـيــة وأحــذيـة عــصــريـة
وشــرائط لــتـدفــئـة الــبـطن بــألـوان
مــــخــــتـــلــــفــــة األزرق واألخــــضـــر
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