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جتـــــــري االطـــــــراف والـــــــقــــــوى
جـولـة مـبـاحـثـات مع الـسـاسـيـة 
الــــقــــوى الــــكــــرديــــة فـي اربــــيل
للتشاور بشأن االوضاع القائمة
وايجاد مخـرج لالنسداد الراهن
ــان حـــيث الــتـــقى رئــيس الـــبــر
رافق محمد احللبوسي والوفد ا
رئـيسي احلـزب الـيـدمـقراطي له 
الـكردسـتـاني واقلـيم كـردسـتاني
نيـجرفـان البـارزاني . وقال بـيان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الـبـارزاني اسـتـقبـل في مـصيف
صالح الـــــــــدين وفـــــــــدا رفــــــــيع
ــســتـوى من حتــالف الــســيـادة ا
يــــضـم احلــــلـــــبــــوسـي ورئــــيس
التـحـالف خـمـس اخلنـجـر حيث
جـهات تـبادل اطـراف االجـتـمـاع 
الـنـظر بـشـأن الـوضع الـسـياسي
فـي الــــعـــــراق وآخــــر تــــطــــورات
العـملـية الـسيـاسيـة). كمـا ناقش
رئــيس االقــلــيم مع احلــبــلــوسي
ــشـاكل الـتي تـواجه ا واخلـنـجـر
تشكيل احلكومة. وذكر البيان ان
(البارزاني اسـتقبل  احلـلبوسي
وجــرى خالل الــلـقـاء واخلـنــجـر 
ـســتـجــدات الـســيـاســيـة بــحث ا
األخـيـرة في الـبالد) واضـاف ان
(اجلــانــبـ تــبــادال اآلراء بــشـأن
ــرحــلـة ســبل جتــاوز حتـديــات ا
ـــقــبــلــة). كــمـــا اجــتــمع رئــيس ا
حكومة االقليم مسرور البارزاني
 مـع وفــــــد رفــــــيـع من االحتــــــاد
الـوطــني الـكــردسـتـاني بــرئـاسـة
بافل الطالباني. وقال بيان تلقته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــبـــارزاني
استـقبل الـوفد في اربـيل وجرى
ـشــاكل الـتـي حتـتـاج مــنـاقـشــة ا
حـــلــوالً وتــأكــيـــد مــواصــلــة دعم
) جاء ـواطـنـ االقـلـيم خلـدمـة ا
ذلك خالل زيارة طالـباني لرئيس
وزارء إقـلــيم كـوردسـتــان الـيـوم
الــســبت ( 11حــزيــران ?(2022
واكـــد الـــبـــارزانـي أن (حـــكـــومــة
كــردســتـــان تــمــتـــلك بــرنـــامــجــاً
إصالحيـاً مشـتـركاً يـشمل جـميع
شـاركة فيـيها) وتابع األطراف ا
انه (بدعم األطراف الـكردستـانية
كافة يـتعـ العمل كـفريق واحد
لــتــطـبــيق الــبــرنــامج احلــكـومي
ـواطـن وتـقد اخلـدمـات إلى ا
شــدد في مــدن االقــلــيم) بــدوره 

ـتــحـدث بـاسم ائــتالف الـنـصـر ا
احـمــد الـونـدي حــوارات الـبـيت
الـكردي سـتـكون مـنـفذاً لـلـخروج
مـن االزمــــــة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة
الــــراهــــنــــة.وقــــال الــــونــــدي في
تـصـريح امس ان (احلـوارات في
البيت الكـردي هي منفـذ للخروج
عـــلى مـن االزمــة الـــســـيـــاســـيــة 
اعـتـبــار اذا اتـفق االطـراف داخل
ـشرح البـيت الـكردي وخـرجوا 
واحد لرئاسة اجلمهورية سيقلل
من االزمـــة ووضع ضـــغط اكـــثــر
عــلى ايــجــاد احلل داخل الــبــيت
الــشــيــعي) وتــابـع ان (اخــتــيـار
مرشـحا لـرئـاسة اجلـمهـورية من
ـــــكن حـاللــــهــــا االدوات الـــــتي 
اخلـــــــــــــروج مـن اجلــــــــــــمــــــــــــود
مـشيـرا الى ان (هناك السـياسي)
مـشـروع يـجـمع االطـراف الثـالثة
فـي الـــــتـــــحـــــالف الـــــثـالثي وفي
احلــقـــيــقـــة هــذا الـــتــحـــالف مــر
طبات عديدة وازد تـعقيداً بعد
اصـرار رئــيس الــتـيــار الـصـدري
مــقــتــدى الــصــدر بــالــذهــاب الى
وان خـطابه باسـتقالة عارضة  ا
نـواب الــتــيـار من شــأنه ان يـأزم

وقف الـسـياسي ويـجـعله اكـثر ا
تعـقيـداً) وتابع ان (هـذا الضغط
عــلى حــلـفــاء الـتــيــار يـعــني امـا
الـتمـسك بـالـتحـالف وهـذا يـعني
عدم تشـكيل احلـكومة واسـتمرار
االزمــــة او تــــتــــغــــيــــر خــــارطــــة
الــتــحــالـفــات من خالل حــلــحــلـة
االنسـداد ولكن الى هـذه اللـحظة
ال تــوجـد بــوادر بــهــذا االجتـاه).
وتـــــوقع الـــــنـــــائب عـن كـــــتـــــلــــة
الـصــادقـون مـحـمــد الـبـلـداوي ,
اطالق االطار الـتـنسـيقي مـبادرة
جــــــــديــــــــدة مـن اجـل انــــــــهــــــــاء
االنـــســـداد.وقــال الـــبـــلــداوي في
تـــــــصـــــــريـح امس ان (أجـــــــواء
احلـــراك الـــســيـــاسي فـي الــوقت
الـــراهن مـــازالت راكـــدة تـــمـــامــا
بـالـنسـبـة بـ الـتـحالف الـثالثي
والســيـمــا بـعــد خـطـاب واالطـار 
الصدر) مـبينـا ان (احلراك الذي
يجـري حـاليـا في مـصيف صالح
الــــدين بــــ الــــســــيــــادة وعــــزم
ـــقــراطـي وكــذلـك احلــراك والـــد
ـكن ان يـخرج الـكـردي الـكـردي 
بادرة سيـاسية جديدة من عنه 
شانها تقويض االزمة السياسية

اكـــدت حـــركـــة ).مـن جـــانـــبـــهـــا 
احلـقــوق ان االطـار الـتـنــسـيـقي
ـشـاركـة غـيــر مـنـقـسم فـي قـرار ا
باحلكومة من عدمه.وقال الناطق
باسم احلـركة علي فـضل الله في
تصريح امس ان (االطـار غير من
ــشــاركــة في مــنــقــسم في قــرار ا
احلــكــومـــة من عــدمه والــذهــاب
ـــعـــارضــــة يـــقـــتـــضي خلـــيـــار ا
حـصــولـهـا عـلى رئــاسـة الـلـجـان
واضاف ان (التحالف انيـة) البر
الــــثالثي يـــدفـع بـــتـــجـــاه ذهـــاب
نع تـمكينه االطار للمـعارضة و
من ادواتــهـا والــتـيــار الـصـدري
يعمل وفق اسـتراتـيجة اصـطياد
الـهــدف الـســيـاسي) مــعـربـا عن
اســتــغــرابه من (تــلــويح الــتــيـار
الــصـــدري بـــاالنـــســـحـــاب بـــعــد
اصــرارهـم عــلى تــمـــريــر قــانــون
االمن الــــغـــذائي) ولــــفت الى ان
(البعض يحاول الترويج على ان
االطــار هــو من يــعــرقل تــشــكــيل
احلــكــومــة والـتــحــالف الــثالثي
اســتـــغل قــانــون االمـن الــغــذائي
ـــصــالـح ســيــاســـيــة) عـــلى حــد

قـــوله.
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طبعة العراق 

قراطي الكردستاني يلتقي في اربيل رئيس مجلس النواب امس UI¡∫ رئيس احلزب الد
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من عـاصفـة ترابـية تـندفع من سـوريا وتـخيم عـلى اجواء حذر مـتنـبئ جوي
العـراق اليوم االثنـ . وكتب صادق عـطية في صفـحته على فـيسبوك امس
ان (موجـات غبار ما ب متوسط و كثيف تبدأ بالتكون شرق سوريا يندفع
فجر الـيوم االثـن مصـحوبا بـرياح شـماليـة غربـية نشـطة نـحو مدن نـينوى
ثم جتتاح مدن وصالح الـدين وباقي مدن وسط وغرب وجنوب غرب البالد 
هو الـفـرات االوسط واجلـنـوب بـشـدة أقـل) واضـاف ان (سبـب الـعـاصـفـة 
تـأثيـر منـخفض جـوي في الطـبقـات العـليـا مع اندفـاع كتـلة هـوائيـة سطـحية
مــعــتــدلــة احلــرارة ســتــؤدي كـذلـك الى حــدوث نــشــاط في ســرعــة الــريـاح
وتـوقع عطيـة ان (يزول الـغبـار خالل ساعات وانخـفاض درجـات احلرارة )

) مـؤكـدا ان (ذروة الـتـأثـيـر يكـون صـبـاح الـيـوم االثـن نـهـار الـيـوم االثنـ
ا يـستمر في نـينوى وصالح الـدين) وتابع (توقع ان يشـمل الغبار كل ور
من الــعـراق وشـمــال الـســعـوديـة وشــرق سـوريــا وشـرق األردن). ورجـحت
الهـيئة العامة لالنواء اجلوية والرصـد الزلزالي التابعة لوزارة النقل حدوث
تقريراً عن عواصف تـرابية جديدة. واصـدر قسم التنـبؤ اجلوي في الهيـئة 
ـقـبلـة الـنـاجتة من امـتـداد مـرتفع تـوقـعـة لأليام الـثالث ا احلـالـة الغـبـاريـة ا
ـتـوسط يــصـاحـبه أنـخـفــاض مـلـحـوظ في درجـات جـوي قـادم من الـبــحـر ا
تـوقعـة ابـتداءً الـيوم االثـن احلـرارة . وقـال التـقريـر ان (احلـالة الـغبـاريـة ا
ـوسـمي وتأثـر الـبالد بـإمتـداد مـرتفع ـنخـفض ا نـاجتـة عن ضـعف تأثـيـر ا
توسط يصاحبه إنخفاض ملحوظ في درجات احلرارة). جوي من البحر ا

ــــاضي واحلــــالي). وبــــحـــسب ا
ـتـحدث بـإسم الـقـيـادة حتـس ا
نع اخلفـاجي فـإن (هـنالك خـطـة 
اخملرب من الـوصول إلى إبراج
الـطـاقــة الـكـهـربــائـيـة عن طـريق
اإلسـتـطـالع اجلـوي والـدوريـات
اخلـــــاصـــــة). وتـــــابـع أن ( هــــذه
اخلــــــــطــــــــوات تــــــــأتـي مـن أجل
الـتــصـدي لألعـمــال الـتـخــريـبـيـة
ومالحـقـة اجلــمـاعـات اإلرهـابـيـة
الــتي حتــاول إســتــهــداف أبــراج
الـــطــاقــة بــهـــدف إربــاك الــوضع
وزعزعـة اإلسـتقـرار). في غـضون
ذلك أعـــلـــنـت مـــديـــريـــة شـــرطـــة
مـــحـــافــــظـــة مـــيــــســـان عن فض
مـشاجـرة عـشـائريـة انـدلـعت ب
عشيرت فجراً في إحدى مناطق
قـــضــاء اجملــر الـــكــبــيـــر جــنــوب
احملـــافــظـــة.وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الزمان) أمس إن (بعد معلومات
وردت إلى قــــسم شــــرطـــة اجملـــر
بــوجــود مــشـاجــرة  عــشــائــريـة
شـكـلت قـوة أمــنـيـة مـشـتـركـة من
قــــسم شــــرطـــة اجملـــر وفــــصـــيل
اإلسـنــاد بـاالشـتــراك مع قـوة من
اجليش الـعراقـي التـابعـة لقـيادة
عــمـــلــيـــات مــيـــســان الى مـــكــان
احلادث وتمـكنت من فرض طوق
أمــــــني). وأضــــــاف أن (الـــــقـــــوة
ـــشــــتــــركـــة  قــــتــــشت مــــنـــازل ا
ـتشـاجرين وإعـتقلت واطـن ا ا
أربــعـة مــنــهم وصــادرت الـسالح
نوع كالشـنكـوف وأسلـحة أخرى

وأعتدة أم فور). 

بـقـضـاء الـهـنـديـة بـسـبب تـمـاس
كهربائي). مشيراً إلى أن ( مفارز
الــدفـاع ســيـطــرت عــلى الـنــيـران
ـنـدلـعـة بـعـد إخـراج الـفتـاة من ا
داخـل الـــــــــدار دون أي أضــــــــرار
بــحـسب بــيــان آخـر).وأوضح أن
ـفارز فـي مركـز طـوزخـورمـاتو (ا
ـحـافـظـة صالح الـدين أخـمـدت
حـــــريــــقــــاً انــــدلـع بــــدار في حي
اجلـــمــهـــوريــة بـــقــضـــاء الــطــوز
ـندلـعة وسيـطرت عـلى النـيران ا
بـسـبب تـمــاس كـهـربـائي داخـلي
حيث سـيطـرت علـيه أيضـاً  بأقل
ـــاديــة دون أضــرار اخلـــســائــر ا
بشريـة).إلى ذلك (تمكـنت مديرية
شـــرطــة الـــطــاقـــة ضــبط مـــعــمل
لألســـفــلت مـــخــالف لـــلــضــوابط
والقوانـينفي مـحافظـة البصرة).
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) أمس
إن (قــوة مــشــتــركــة من مــديــريـة
شـــرطـــة نــفـط اجلــنـــوب الـــفــوج
الـــســادس ومــركــز شـــرطــة نــفط
الـبرجـسـية بـالـتعـاون مع مـفرزة
اإلســـتــخـــبــارات لـــوحظ وجــود
مـــعـــمـل لألســـفـــلت عـــلى طـــريق
الـــرمــيــلــة يــخـــالف الــضــوابط).
وأضاف أن ( األمـن إستـحـصـلوا
ــوافــقــات الـقــضــائــيــة وضـبط ا
ـعـمل ومـحـتويـاته حـيث ضـبط ا
خـــزانــــات عـــدد  18وســيــارتــ

ـعــمل).وأشـارت إلى أن ( داخل ا
الـشــرطـة نـظــمت مـحــضـر ضـبط
ـواد وفـتـحت حتـقـيق مـفـصل بـا
). عـلى ـتــورطـ لـلــتـوصل إلى ا
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دني حريقاً أخمدت فرق الدفاع ا
داخل مطـعم بشـارع فلـسط في
الــعــاصــمــة. وقــال بــيــان تــلـقــته
(الــزمــان) أمس إن (فــرق الــدفـاع
دني أخمدت احلريق في مطعم ا
ـنـطقـة تـقـاطع الـنـخـلة وكـوفي 
في شــارع فــلــســطــ بــبــغــداد).
واضــــاف أن (احلــــريق تــــســــبب
بــأضـرار مــاديــة رغم الــسـيــطـرة
عـلى احلـادث).في سـيـاق متـصل
ـديــريـة ثالثـة حـرائق (أخـمـدت ا
في مــحـافـظــات كـركــوك وكـربالء
وصالح الدين). وقال بيـان تلقته
(الزمـان) أمس إن (إحـد احلرائق
ــــــــاً مـن مـــــــزارع طـــــــال  15دو
فارز في احلنطة). وأضاف أن (ا
ـحـافـظـة مـركــز الـتـون كـوبــري 
كــركــوك أخــمــدت حــريــقـاً انــدلع
بــأرض زراعـــيــة مـــحــصــودة من
سـاحة  15 محـصـول احلنـطـة 
ـاً وســيـطــرت عـلى الــنـيـران دو
ـــنــدلــعــة بــوقـت قــيــاسي بــعــد ا
تــطـويق الــنـيــران من مـجــمـوعـة
مــحــاور لـلــحــد من انـتــشــارهـا).
وأضــاف أن (الــفــرق أنــقــذت 30
ـاً من محـصـول احلـنـطة من دو
احلــــقــــول اجملــــاورة \بـــدون أي
أضــــرار بـــــشــــريـــــة). وتــــابع أن
ــفــارز في الــهــنــديــة بــكــربالء (ا
أنــقــذت فـتــاة كــادت أن تـصــلــهـا
الـنـيـران وأخـمـدت حـريـقـاً انـدلع
بــدار فـي مــنــطــقــة نــهــر الــسالم

WHK²  U¹UCIÐ ÎULN²  ±μ vKŽ i³I « ∫œ«bGÐ  UOKLŽ

رخـصة وجتارة واألعتدة غـير ا
ــمـــنــوعــة ــواد اخملـــدرة و ا بـــا
وكـميـة من احلـبـوب واحلشـيـشة
وأجــهــزة تــعــاطــيــهـا).وتــابع أن
ـواد ـتـهـمـ وا (الـقـوة أحـالت ا
ـــــضـــــبــــوطـــــة إلـى اجلـــــهــــات ا
اخملـــتـــصـــة ألتـــخـــاذ اإلجــراءات
الـقـانـونــيـة بـحـقـهم).في غـضـون
ذلك (أعــلــنت قــيــادة الـعــمــلــيـات
شـتركـة عن وضع خطـة جديدة ا
حلــمــايــة أبـراج الــطــاقــة). وقـال
بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) أمس إن (
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الـكــاظـمي وجَّه الـقــوات األمـنـيـة
بــــحـــــمــــايـــــة أبــــراج الـــــطــــاقــــة
الكهربائية). وأوضح أن (القوات
األمـنـيـة نفـذت عـمـلـهـا في مـجال
حماية أبـراج الطاقـة في العام

صــعــيــد مــتــصل أعــلــنـت قــيـادة
عمـليـات بغـداد القـبض على 15
مــتـــهــمـــاً وفق أحــكـــام قــضـــايــا
مــخــتــلــفــة). وقــال بــيــان تــلـقــته
(الــــزمــــان) أمس إن ( الــــقــــيـــادة
ســـيــطـــرت عــلى مـــجــمـــوعــة من
رخصة األسلحة واألعـتدة غيـر ا
ــواد واحلــبــوب مع كــمـــيــة من ا
اخملـــــدرة بـــــجـــــانـــــبي الـــــكـــــرخ
ـفـارز والـرصـافـة).وأضـاف أن (ا
ـــشـــتـــركــة بـــجـــانـــبـي الـــكــرخ ا
والــرصـــافــة نــصــبت ســيــطــرات
مفاجئة بالـتنسيق مع مدير قسم
اإلســـتــخـــبــارات وأمن الـــقــيــادة
وتـمـكـنت من إلـقـاء الـقـبض عـلى
ـتــهـمـ مـبــيـنـاً إن اإلجـراءات ا
جـــاءت وفـق مــــواد قــــانــــونــــيـــة
مـخـتـلـفة مـنـهـا حـيـازة األسـلـحة

.وقال عضو الـلجنـة النائب علي
شـــــداد فـي تــــــصـــــريـح امس ان
ــعـــاهــد الــنــفــطــيــة (خــريــجي ا
يـــــشــــكـــــلــــون الـــــركن االســــاس
وان اغـلب لـلـمالكـات الـوسـطـية 
الشركـات النفطـية بحـاجة ماسة
الى خدماتهم) مبينا ان (اللجنة
تــولـي مـوضــوع تــعــيــيــنــهم في
شــــركـــــات الــــتـــــمــــويـل الــــذاتي
اهــتـــمــامــا كـــبــيــرا ومـــتــابــعــة
مــسـتـمــرة مع الـوزارة) مــشـيـرا
الـية افـادت بإن الى ان (وزارة ا
عاهد موضوع تـعي خريـجي ا
الـنفـطـيـة ينـحـصـر بوزيـر الـنفط
وله صالحـــيـــة تـــعــيـــيـــنـــهم في

شركـات الوزارة الـتي تعـتمد في
ـالــيـة عـلى الـتـمـويل وارداتـهـا ا
الـذاتي) وتـابع ان (الـنـفط اكدت
ــاســة الـى خــدمـات حــاجــتــهــا ا
وانــهم ــعــاهــد  خــريــجـي تــلك ا
الكات الـوسطـية يعـتبـرون من ا
ـــهــــمـــة  لـــلــــعـــمل فـي اغـــلب وا
الــشــركـات الــنـفــطــيـة) بــدورهـا
الـية الـنيـابية حددت الـلجـنة ا
شـرطــاً لـلـتـعـاقــد مع اخلـريـجـ
ضمن قانون األمن الغذائي.وقال
عــضــو الـــلــجــنــة ســـجــاد ســالم
لـــوكـــالــــة في تـــصـــريح امس ان
(الـــلـــجـــنــــة حـــددت شـــرطـــاً في
التـعاقـد مع اخلريـج مـنها أن
يكون حاصالً على شهادة دبلوم
او بـكلـوريـوس وحـسب احلـاجة
أو االخـتـصـاص لـكل مـحـافـظة)
دة مؤكـدا ان (الـتعـاقد سـيكـون 
ثالث اعـــــوام  بــــراتب  300الف
ديـــــنــــــار الغـــــراض الــــــتـــــدريب
والتطوير) مـشيرا الى ان (فقرة
جـــاءت اســـتـــحـــداث الــــعـــقـــود 
بـاالتفـاق مع الـكتل الـسـياسـية)
واســتـــطـــرد بـــالـــقـــول ان (هــذه
الـفقـرة ال تسـد احلـاجة الـفـعلـية
ــــوجــــودة بــــ لــــلـــــبــــطــــالــــة ا
اخلـريجـ لـهذا يـجب ان تـكون
هـــــذه الــــــدرجـــــات وفـق آلـــــيـــــة
ومفاضلة معلنة وأقصى درجات

الشفافية).

ـرفـوعـة ضـد وزيـر النـفط لـكن ا
ـــطــــلع تــــكــــهن بـــأن احملـــامـي ا
الــقـضـيـة جــنـائـيــة حـيث تـؤكـد
حـكومـة كـردسـان بإن الـوزيـر قد
مـارس ضـغــوطـا عـلى الـشـركـات
جتــنــبـا االجــنــبــيـة فـي اإلقـلــيم 
لوضعها عـلى الالئحة السوداء
ـيـة أو وان شـركـات الــنـفط الـعـا
حـــكــومــة االقــلــيم كــطــرف ثــالث
سـتـطلـب من احملكـمـة الـتـجـارية
في بغـداد تعلـيق قضـيتـها حتى
يتم االنتهـاء من قضية الـتحقيق
ــديــر الــعــام اجلــنــائي). وكــان ا
لـشركـة تـسويق الـنـفط العـراقـية
ســومـو عالء الــيـاســري قـد اكـد
اضي ـان األسـبـوع ا أمـام البـر
إن (الــــــــــوزارة لـن تــــــــــمــــــــــضي
بـإجـراءات قـانـونـيـة دولـيـة ضـد
شـركات الـنـفط الـدوليـة فـحسب
بـل حــتى ضــد مــشــتــري الــنــفط
ــصــدر مـن كــردســتــان اخلـــام ا
والبنوك التابعة حلكومة اإلقليم
ـالـيـة الـتي جتــري الـتـعــامالت ا
ـوضــوع الـنـفط ) ذات الـصــلـة 
بــحـسب قــوله. من جـهــة اخـرى
طـــالب جلـــنـــة الـــنــفـط والـــغــاز
والـثروات الـطـبيـعـية الـنـيابـية 
وزير الـنفط احسـان عبـد اجلبار
بــتــعــيــ خــريــجي اســمــاعــيل 
عاهـد النفـطية اسـوة بأقرانهم ا
ــاضــيــة من خـــريــجي االعــوام ا
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دخــــلـت ازمـــــة ادارة الـــــثــــروات
الــطـبــيـعــيـة بــ بـغــداد واربـيل
مــرحــلــة مــعــقــدة  حــيث رفــعت
حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان دعـوى
قــضـائــيــة ضـد وزيــر الــنـفط في
احلكومـة االحتادية احـسان عبد
الـذي طلب من اجلبـار اسـماعـيل
احملــكــمــة الــتـــجــاريــة  تــأجــيل
جــلـــســة االســـتــمـــاع لــشـــركــات
اجــــــنـــــــبــــــيـــــــة عــــــامــــــلـــــــة في
كــــردســـتــــان.وبــــحــــسب بــــيـــان
لـلـمـجـلس الـعـراقي لـلـطـاقـة فـأن
(قاضي محـكمة الـكرخ التـجارية
بـــــبـــــغــــداد اكـــــد إن الـــــدعــــوى
الـقـضـائـيـة الـتي رفـعـتـهـا وزارة
الـــنـــفط االحتــــاديـــة ضـــد ســـبع
شــــركـــــات دولــــيـــــة تــــعـــــمل في
كــــردســـتـــان ارجــــأت حـــتى 20
ـقـبـل من اجل تـقـد حـزيــران ا
ــاثــلـــة جلــمــيع اســتــدعـــاءات 
ــســتــنـدات الــشــركــات وإعــداد ا
ـمـثـلـ الالزمـة لـذلك وإرسـال ا
ـــفــوضــ عن الــقــانـــونــيــ وا
الــشـــركـــات). ورفــعت حـــكـــومــة
دعـوى ضـد إســمـاعـيل اإلقـلــيم 
في مـحـكـمـة الـتـحـقيـق اجلنـائي
ــســؤولـ في وفــقــا  في أربــيل 
الـذين رفضـوا (االفصاح حكـومة
عما تتـضمنه الدعوى الـقضائية

احسان عبد اجلبار اسماعيل
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في خطوة مفاجئة لكنها كانت
مـتـوقـعـة طـلب رئـيس الـتـيـار
الـصــدري مـقـتــدى الـصـدر من
رئيس الـكـتلـة الصـدري حسن
الــعــذاري تــقــد اســتــقــاالت
اعــضــاء الــكــتـــلــة الى رئــيس
مـجلـس النـواب. وقـال الـصدر
في بــــــيـــــان امـس (مع فــــــائق
ا قـدمـوه في هذه الـشكـر لـهم 
الـفـترة الـقـصـيـرة جـزاهم الله
خـيــرا كــمـا الــشــكـر مــوصـول
حلــلــفـائــنـا فـي حتـالف انــقـاذ
ــا ابــدوه من وطــنــيـة الــوطن 
وثــــــبـــــــات.. وهم االن فـي حل
مــــــني جـــــزاهـم الـــــله خـــــيـــــر
اجلـــــزاء) واضــــاف ان (هــــذه
اخلطـوة تعـتبـر تضـحيـة مني
من اجـل الـــــوطـن والـــــشـــــعب
ــصـــيــر لـــتــخـــلــيـــصــهـم من ا
اجملهـول كمـا ضحـينـا سابـقا
مـن اجل حتـــــريــــــر الـــــعـــــراق
وســــيــــادته وامـــــنه ووحــــدته
واسـتقـراره). واخـتتم بـالـقول
(الـوطـن والـشـعـب اوال الـلـهم
اني أبرأت ذمـتي امامك وامام
شعـبي.. والسالم). وتـعد هذه
اخلــطــوة حتــوال حــاسـمــا في
ان مصيـر االغلبيـة داخل البر
الـتي سـتـنعـكس عـلى اخـتـيار
نـواب الرئـيس. وتـوقع خـبراء
ان يــــحل احـــمــــد االســـدي من
كــــتـــلـــة الــــفـــتح مــــحل حـــاكم
الزاملي. في وقت قال محللون
ان (الــــــصــــــدر يــــــســـــعـى الى
الـضـغط بـاجتـاه فك االنـسـداد
الــسـيـاسـي) مـسـتــنـدين (الى
ان الذي النظـام الداخلي للـبر
ال يجيز العضائه االستقالة اال
بـعد مـرور سـنـة واحدة). واذا
 تــمــريـــر االســتـــقــاالت فــان

ـعـارضـة الـصـدر ســيـلـجـأ الى ا
بـالـكـامل مـا يـعـني الـعـودة الى
االحـتـجـاجـات الـسـيـاسـيـة ومن
ــســتــبــعـد ان تــؤدي الى غـيــر ا
ـنـطـقة اخلـضـراء كـما اقـتـحام ا
حـــصل فـي حـــكـــومـــتي حـــيـــدر

هدي.  العبادي وعادل عبد ا
وكـان الــصـدر قــد دعـا الى عـدم
زج عــنــوان احلـــشــد الـــشــعــبي
مـشددا بـالـسـيـاسـة واخلالفـات 
ـؤسـسة عـلى ضرورة تـصـفـية ا
ـسـيـئـ .وقـال الـصـدر في من ا
بــيــان امـس (احلــمــد لـــله الــذي
نــــصــــر الـــــعــــراق وأهــــله وأذلّ
اإلرهـــــاب وأهـــله فـــأنت يـــاربّي
ـــــســــتـــــضـــــعـــــفــــ نـــــاصـــــر ا

( واجملــــــاهــــــــدين أوالً وآخــــــراً
وأضــاف (ال يــنــبــغـي الــتــغــافل
ـــــا يـــــخصّ فـــــتــــوى إطـالقــــاً 
ــرجــعــيـة الــعــلــيــا بــتـأســيس ا
احلــشــد الـــتي كــان لـــهــا األثــر
األكــبــر فـي حـــشــد الـــوطــنــيــ
واســتــنــفــارهم من أجـل نــصـرة

قدسات) العراق وا
 وتـابع (احلــمـد لـله الـذي نـصـر
اجملـاهـــدين في اسـتــرجـاع ثـلث
غتصب والذي بيع بال العراق ا
ثــمن ســوى من أجل الــسـلــطـة)
مشـيـراً إلى ان (الشـكر مـوصول
وصل واألنـبار وديالى الهالي ا
ن وصـالح الـــدين وســـامـــراء 
رضـــــوا بــــأن نـــــدافع عـــــنــــهم)
واســتـــطــرد بــالـــقــول (لـــنــثــبت
لـلــجـمـيع أن ال مــنّـة في اجلـهـاد
والـتــحـريــر بل ولــزامـاً عــلـيــنـا
إعـادة كـرامتـهم ونـبـذ الطـائـفـية
في مـــنـــاطـــقـــهم وعـــدم أخـــذهم
تـشدّدين منهم فنحن بجريرة ا
وإياهم رافضون لإلرهـاب وسنّ
ـــــدنــــيــــ إرهــــاب األهـــــالي وا
واألقـليـات وغـيرهم) مـعـربا عن

(تــــــقـــــــديــــــره
لــلـمــجــاهـدين
فـي احلـــــشـــــد
والى جــرحــاه
وشـــــــهـــــــدائه
الـذين ضـحّوا
مـــــــــن أجـــــــــل
وطــــنـــهم يـــداً
بــــــــــيــــــــــد مـع
الـــــــــــقــــــــــوات
األمنية وحباً
بــــــهـم فـــــــإني
أشــــــــــجـب كل
األفـــــــــــعــــــــــال
سـيـئـة التي ا
تـــــــصــــــدر من
بــــــــــــــــــــــعــض
ـنــتـمـ لـهم ا
وبـــــاِســـــمــــهم
وعـــــنــــوانــــهم
وجــــهــــادهم)
داعـــــــيــــــا الى
(إلزام اجلميع
بـــــتـــــنـــــظـــــيم

احلـــشـــد وقـــيـــاداته واإللـــتـــزام
ركزية وفصلهم عن ما يسمى با
بـــالـــفـــصـــائل وتـــصـــفـــيـــته من
ـسـيـئـ من أجل بـقـاء سـمـعـة ا
اجلـهــاد واجملـاهــدين ودمــائـهم
ً ومن أجـل تــــقــــويــــة طــــاهـــــرة 
وليبقى العراق وقـوّاته األمنيـة 
احلــــشــــدُ حــــشـــــدَ الــــوطن وفي
افادت الوطن). في غـضـون ذلك 
بــاغـتـيـال الـقـيـادي في مـصـادر 
الــتـيــار الــصـدري فالح الــبـاوي
قرب منطـقة احلسينـية ببغداد .
مـن دون ذكـــــــــر مـــــــــزيــــــــــدا من
رأى الـــتـــفـــاصـــيل. في تـــطـــور 
رئيس اجلمهـورية برهم صالح
أن إنصاف ضحايـا سبايكر أقل
واجب جتـــاهــهـم مـــشــيـــراً إلى

أهــمــيــة الــتـــضــامن الــوطــني
لتـرسـيخ دولة مـقتـدرة حامـية
ــواطـنـيـهـا.وقــال في تـغـريـدة
عـلى تـويـتـر(نـسـتـذكـر فـاجـعة
ســبـايــكـر اإلبــادة اجلـمــاعـيـة
الــتي ارتــكـــبــتــهــا عــصــابــات
داعش بــــــحق شــــــبـــــابــــــنـــــا
ــة الــتـي تــنــدى لــهــا واجلــر
اإلنـــســـانـــيـــة) الفـــتـــا الى ان
(إنــــصـــاف الــــضــــحـــايــــا أقل
الـــــواجب وكـــــان لــــرئـــــاســــة
اجلــمـــهـــوريــة شـــرف تـــقــد

قــانـــون يـــضــمن حـــقـــوقــهم)
وتـابع ان (الـتـضـامن الـوطني
لتـرسـيخ دولة مـقتـدرة حامـية
آسي نع تـكـرار ا ـواطنـيـهـا 

أعظم تقدير للشهداء).

دني تخمد حريقا التهم مطعما بشارع فلسط »œULš ∫ فرق الدفاع ا
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بافل الطالباني
الــطــالــبـــاني عــلى (أهــمــيــة دعم
حـــكـــومــة االقـــلــيـم  وال ســيـــمــا
بــرنــامـجــهــا اإلصالحي لــتــقـد

( أفــضل اخلــدمـات لــلــمـواطــنـ
ــشــاكل الــتي مــشــيــرا الـى ان (ا
حتـــتـــاج إلى حـــلـــول). وحـــضــر
االجتماع الذي جمع الطرفان في
ـكـتب الـسيـاسي عـضـو ا اربـيل 
ـقراطي الكردستاني للحزب الد
عــد مـــحـــمــود مـــحـــمــد.الـى ذلك 
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ـستشفى جدري القردة. وقـال مدير ا
الــبــيــطـري مــنــصــور الــبـيــاتي في
تـصــريح أمس إن (الـفـرق الــصـحـيـة
الـبــيـطـريـة في كـركــوك نـفـذت حـمـلـة

ـنع انـتشـار احلمى وطنـيـة مجـانـية 
ــنـاطق الـتـي يـتـواجـد الـنــزفـيـة في ا
ـواشي فــيـهــا مـربــو احلــيـوانــات وا
الــتـي شــمــلت قــاطـع الــواســطي الى
قـريـة الصـيـادة اجلـمـاسـة). وأكد أنه
(تــمت الـسـيــطـرة عــلى مـنع انــتـشـار
رض في محافظة كركوك من خالل ا
البدء بوقت مبكر باحلمالت الوقائية
وفق جــــدول مـــدروس ومـــخــــطط في
ــنـاطق الـتـي يـتـواجــد فـيـهــا مـربـو ا
ـــواشي واحلـــيـــوانــات فـــضالً عن ا
احلـمـالت األخـرى الــتي شـمــلت مـنع
بيع اللحوم احلمراء بطرق عشوائية
أو خـارج سـيــطـرة الـصـحـة). وأشـار
إلى أن (هنالك جلاناً تشكلت من أجل
إجـراء حـمالت أخــرى في امـاكن بـيع
احلـيـوانات السـيـمـا الـتي يـتم فـيـها
بـيع وشـراء حـيوانـات أخـرى في ظل
انــتـشــار فـيــروس جـدري الــقـردة في
عرفة مصادر دول قريبة من العراق 
وصول هـذه احليوانـات ومصـادرتها
في حــال عــدم وجـود أوراق رســمــيـة

لها).
Ëأعـلــنت وزارة الـصــحـة إحـصــائـيـة
جـــديـــدة بـــعــدد وفـــيـــات وإصـــابــات
ـتحـدث باسم احلمى الـنزفـيـة.وقال ا
الـــوزارة ســيـف الــبـــدر في تـــصــريح
أمس إن (الـوزارة سجـلت مـنـذ بـداية
ـــرض هـــذا الــــعـــام  162 إصـــابــــة 
حـالة احلـمى الـنزفـيـة من بـيـنـها  27 
وفــاة".واشــار الى أن "نــصف حــاالت

االصــابـة تـمــاثـلت لـلــشـفـاء فــيـمـا 
تــــســــجـــيل اول حــــاالت الــــوفـــاة في
اربيل) مؤكدا (اهمـية ان تكون هناك
رض). تـوعيـة لـلـمواطـنـ من هـذه ا
وأعـلـن مـحـافظ بــغـداد مـحــمـد جـابـر
الــعـطـا عن تــشـكـيل غــرفـة عـمــلـيـات
مشتركة لوضع خطط توعوية عاجلة

للتصدي للحمى النزفية.

مـؤكدة سـيـطـرتـها عـلى مـنع انـتـشار
رض  و أشـارت إلى تـشكـيل جلان ا
ـراقـبـة أمـاكـن بـيع مـخـتـلف األنـواع
ـنع انـتشـار فـيروس من احلـيوانـات 
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نــفــذت الــفــرق الــصــحــيــة الــتــابــعـة
لـلـمــسـتـشـفى الـبــيـطـري في كـركـوك
رض كـافحة انتشار ا حملة جديدة 
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يون وبـاحثـون في الشأن دعا اكـاد
االجـــتــمــاعـي الى تــدريب الـــشــبــاب
وتــأهــيــلــهم اجــتــمــاعــيــاً ومــهــنــيـاً
ـســاعـدتــهم في الـدخــول الى سـوح
ـكـنـهم من تــعـلم مـهـارات الـعـمـل و
احلــيـاة والــتـكــيف مع مــتـغــيـراتــهـا
ومـواجهـة الـضـغـوط واالزمـات التي
ـــلــتــقى يـــتــعــرضـــون لــهــا . ورأى ا
الــــعـــــلــــمـي الــــدولـي األول لــــقـــــسم
االجـتــمـاعــة في بـيت احلــكـمـة حتت
عنـوان (التربـية والتـعلـيم وحتديات
ـــة) الــــذي اخـــتـــتـم اعـــمـــاله الـــعـــو
ــاضي بــعــد يـومــ من اخلــمــيس ا
شاركة اجللسات وعـرض البحـوث ا
ضــرورة إيالء االعالم الــدور االكــبــر
ة وعالم خاطر العو لتوعية األسر 
االنـتـرنت عـلـى االطـفـال بـاعـتـبـارهم
جيالً رقمياً لتجـنبها واالستفادة من

جوانبها االيجابية.
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ـلتـقى الذي اقـيم للـمدة وشارك في ا
 9 - 8 حـزيـران اجلـاري بـاحثـون من
الـسـعـوديــة والـيـمن وسـوريـا فـضالً
عن الــعـــراق الــذي حــرصت مــعــظم
ـــشـــاركــة فـــيه. اجلــامـــعـــات عـــلى ا
لـتقى الـذي رأس الدكـتور واوصى ا
أحــمــد عــبـد اجملــيــد رئــيس حتــريـر
(الــزمــان) طــبــعــة الــعــراق جــلـســته
اخلــامــســة بـتــبــني خــيــارات تـدخل
فـاعـلـة تـسـتجـيب لـطـبـيـعـة الـتـحول
ــوغــرافي والــتــوزيع الــعــمـري الــد

جـمـيع اجلـوانب الـبـشـريـة والـفـنـيـة
والبنى الـتحتيـة وألجل حتقيق ذلك
ـــدة عــــشـــر يــــوضع جــــدول زمـــنـي 
سـنــوات مع االسـتــعـانـة بــاخلـبـرات
 وحتـديث كـلـيات الـدولـيـة إلجنـاحه
الــتـــربــيـــة األســاســـيــة وتـــزويــدهــا
ـنـاهج الــتـربـويـة احلـديـثـة ورفع بـا
مــعـدالت الـقــبـول في هــذه الـكــلـيـات
بالتنسيق مع وزارة التـربية لتحديد
التخصصات الـتي حتتاجها وإلزام

خـريـجي كـلـيـات الـزراعـة بـاستـغالل
قــطـعــة ارض زراعـيــة تـوفــر لـهم في
وجب عقد زراعي مناطق سكـناهم 
مـع تـوفــيــر مــســتـلــزمــات جنــاحــهـا
 وتــقـنــ الـقــبـول في ــومـتــهـا ود
بــرامـج الــدراســات الــعـــلــيــا ووضع
مـعايـير مـتـقدمـة الستـقـطاب الـطلـبة
مـن ذوي الـــــــكـــــــفـــــــاءة والـــــــقــــــدرة
واخلصـائص الـشخـصـية والـعـلمـية
ـي واجلـــامــــعي. لـــلــــعــــمل األكــــاد

ـــلــتـــقى بـــإنـــشـــاء نـــظــام وأوصى ا
حوكـمـة إدارية لـتـعزيـز الـشراكـة ب
ـؤسـسـات التـربـويـة في الـقـطـاع ا
العـام واخلاص ووضع آلـيات رصد
ومـراقـبـة مـتـطـورة لـلـحـاق بـالـتـطور
ـي في دول الــــــعـــــــلــــــمـي واألكــــــاد
الــعـالم. وتــدريب مــتـخــصــصـ من
حـمــلـة الـشـهـادات الــعـلـيـا في وزارة
التـربيـة وبإشـراف منـظم اليـونسـكو
لــيـكــونـوا قــادة تـدريب قــادرين عـلى

واجلـنـسي لــلـسـكـان. وتـطـويـر آفـاق
التـعاون بـ اجلـامعـات ومؤسـسات
الــدولـة الـرســمـيـة وغــيـر الـرســمـيـة
وتـوفـيـر الــبـيـئـة الـصـحـيـة لألسـتـاذ
اجلــامــعـي ومــســاعــدته في اقــتــراح
الــبــرامـج واخلــطط لــتــعــزيــز فــرص
التـمكـ والبـناء لـلقـدرات والطـاقات
ــــــــبـــــــدعــــــــة واخلالقــــــــة. كـــــــمـــــــا ا
اوصى بـتشـكـيل جلـنة وطـنـية عـلـيا
وطـنيـة إلعـادة تأهـيل اجلـامـعات من

إعداد البـرامج واحلقـائب التدريـبية
ـالكات وزارة لـلـمـنـاهج الـدراسـية و
ناهج الرقمية التربية. واستخدام ا
ـــعـــلـــمــ وحتــديـــثـــهـــا إلكـــســاب ا
ــتـعـلــمـ مــهـارات تـكــنـولــوجـيـا وا
ـعـلـومـات وتـوفـيـر أنـظـمـة تـقـنـيـة ا
تطبيقية فضالً عن تطوير سياسات
البحث العلـمي والتكنولـوجي لطلبة
ـنتـهيـة والدراسـات العـليا راحل ا ا

في اجلامعات العراقية.
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ـية كبرى لـلحساب جرت مسابـقة عا
الذهـني في مـنـتجع شـرم الـشيخ في
مصـر مـؤخراً  شـاركت بـها  19دولة
عربية وأجنبية بينها العراق  وكان
من مـدينـة الـنجـف طالـبـان متـمـيزان

سابقة. حققا نتائج متقدمة با
ــوهــوب عــلي حــيـدر وقــال الــطــفل ا
مالك الـكنـاني من مدرسـة اإلمام علي
األهلية لـ(الـزمان) انه (بعون من الله
وبهمة وجهود إدارة مدرستي وكذلك
والدي ووالدتي وأخـوتي األكبر مني
سنـاً  أسـتطـعت أن أكـون واحداً من
بــ عــشــرات الــطــلــبــة الــذين جــرى
عــلـــيــهـم األخــتـــبــار مـن قــبل مـــركــز
الـتـنـمـيـة واإلبـداع في بـغـداد  الـذي
لدية أمتياز من منظمة ومز الدولية .
ركز أجـرى اإلختبارات مضيفـاً أن (ا

لتقى العلمي األول لبيت احلكمة vI²K∫ جانب من إفتتاح ا

بغداد
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كان ـكن تكرارهـا بل من الصـعوبـة  هنـالك عناصـر مالحظـة الشيـاء حياتـية ال

استرجاعها مهما حاولنا في ذلك .
ولـكن يـنبـغي عـليـنـا ادراك حـقائـقـهـا  لنـحـترس ونـتـيـقن ونحـتـسب ونـحرص كل
احلرص عليها ونراقبها بوسائل نحتمي خاللها من الوقوع في مخاطرها العقلية
السـيمـا االخطـاء في الفـكر بل نـستـثمـرها احـسن استـثمـار بحـجج مقـنعـه خدمة

لالنسانيه  ولم تكن تلك غاية في مقصد .
كن تضمينها بسبعة عشر عنصر اساس وهي على التوالي :- و

 1- حيوية الشباب وانتاجيته قبل االقتراب من الهرم .
توافرة قبل ضياعها .  2- الفرص ا

 3- الغنى في امتالكنا لالشياء قبل زوالها (الفقر) .
تبادلة قبل فقدانها  .  4- الثقة ا

 5- ادارة قيم الوقت قبل انتهائه .
وت . عانيها الالئقة قبل ا  6- احلياة 

 7- اهمية مراقبة نطق الكلمات قبل خروجها من حبوس اللسان .
رض .  8- االحتساب بالنعم الصحية قبل ان ندرك ا

ان بالله قبل الكفر .  9- تعزيز اال
هم بالتربية والتعليم قبل ان يكبروا  .  10- االبناء وتقو

 11- تقديرنا لنعم االمن قبل اي انسحاب او خوف .
 12- ان نستشعر االمان قبل التردد .

 13- تعزيز تصوراتنا ألسس االستئمان قبل احلذر .
لك ) قبل اي تهديد . لك من سلطة (ا  14- اإلئتمان فيما 

واجهه لعبور االزمات قبل دخول اخلطر .  15- تهيئة متطلبات ا
ـوضـوعــيـة الـقـيـمــيـة االنـسـانـيــة في االنـفـاق قـبل ـال وا  16-ا

النفــاد.
 17 -استدراك مخاطر السلوك الضار قبل الهالك .

وفي ضـوء مـا تـقـدم من اولــويـات حـيـاتـيـة يـنـبـغي عـلـيـنـا
اسـتـدراكـها عـقـلـياً لـلـوقايـة قـدر االمـكان مـن التـهـديدات

للمستقبل االنساني واسراره اخلفية.

فـي عام 2006 م نشـرت صحـيـفة واشـنطن بـوست مقـابـلة مع اجلـندي األمـريكي
تـهم بـاغتـصاب فـتاة عـراقـية وقـتلـها هـي وثالثة من أقـاربهـا قال سـتيـڤن غـرين ا

لة". فيها "إن قتل الناس في العراق يشبه سحق 
وتـابع غـرين "قتـلت شـخصـاً رفض الـتوقـف اثنـاء وجودنـا عـند نـقـطة تـفـتيش ولم

أشعر بشيء".
مـنـذ عام 2003 م ولـآلن كل اجملازر الـتي حـدثت في الـعراق تـذهب إلى نـهـايات
سائبة حتى اكتسب كل يوم من أيام األسبوع صفة " الدامي"  دون أن يُدان أو

يُحال إلى القضاء أو يُقال من منصبه أحد?!
عاصر; ة إنسـانية عرفـها التـأريخ ا وفي الـعام 2014 م شهـد العراق أبشع جـر
ـزاجٍ عالٍ ولم ة سـبـايـكـر التي راح ضـحـيـتـها 1700 شـاب عـراقي قُـتـلـوا  جـر
يحـدث شيء سـوى خـروج دولـة الـرئيس لـوسـائل اإلعالم في تـصـريح اسـتـهدف
تـضـليل الـرأي العـام ونسف دمـاء الـشهـداء وأهانـة مشـاعـر النـاس عنـدما صـغّر
شـأن احلـدث  فـأعـلن "قـتل مـئـة وخـمـسـة وسـبـعـ من طالب الـكـلـيـة الـعـسـكـرية
والـقـوة اجلـويـة بـدم بـارد" وعـلى أرجح الـظن أنه بـعـد هـذا الـتـصـريح لـم يـشـعر

بشيء.
ــارسه احلـكـام ــا يـدور حـولــنـا من اسـتــغـفـال  إن مــشـكـلـتــنـا لـيــست اجلـهل 
الـبائـسون; إن مـشكـلتـنا هي عـدم فاعلـيتـنا مع األحـداث التي تـستـهدفـنا فـتجعل
ـلـة" دون أن يـحــدث شيء حـتى تـيــقن هـؤالء الالصـقـون قـتـلـنــا يـشـبه "ســحق 
بـالـسيـاسـة أن اجلـماهـيـر ينـطـبق عـليـهم وصف بـرهـان شاوي فـي روايته مـتـاهة

إبليس إنهم قطيع مطمئن راكن إلى مصيره ينتظر ت الفردوس ال أكثر.
أساوية? فلماذا نحن حمقى إلى هذه الدرجة ا
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مـنـذ  2003 لـيـومـنـا هـذا.. العـراق شـعب مـنـهك ومـيـزانـيـة مـنـهـوبـة..   فقـر.. واقع
تعـليـمي منـهار.. واقع صحي بـائس..تفـشي الرشـوة.. وأنتـشار أفـة اخملدرات ب
شـريـحة الـشـبـاب العـاطل عن الـعـمل والـذي  تمـخضَ عـنهُ حـاالت أنـتحـار بـأعداد
كثـيرة تـدعو لـلقـلق والـريبـة..?  والسـبب واضح للـجـميع وضـوح الشـمس ( تدخل
األحـزاب والـكـتـل الـسـيـاســيـة الـفـاســدة بـأخـتـيــار الـوزيـر في أي وزارة.. وفـرض
ـنـفـلت في جـميـع مفـاصل الـدولـة وجـمـيع هـذا األحزاب سـطـوتـها بـقـوة الـسالح ا
لـديهـا ميـلشـيات مـسـلحـة خارجـة عن القـانون  وأسـست للـدولة الـعمـيقـة  تلك هي
العـلة مع شديد األسف) األسـتحقاق األنـتخابي واحملـاصصة  خطـأ قاتل وجسيم
ونفق مـظـلم.. األستـحقـاق األنـتخـابي هو الـسـبب الرئـيسي في
كل هذا الـدمار والـفسـاد والتـخلف الـذي يحـصل  بـالعراق..
ـان والتـحول لـنظـام حكم رئـاسي جمـهوري ما لم يـحل البـر
يـبـقى الـعــراق يـسـيـر في طـريق مـظـلم  ..? الـلـهم أني بـلـغت

فأشهد وما على الرسول أال البالغ.
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بـجـمـيع مـراحل الـدراسـة اإلبـتـدائـيـة
ـتـوسـطـة واإلعـداديـة واجلـامـعـية وا
وحتــديــداً أهــوى الــدخــول لــلــكــلــيــة
ـمــارسـة الــطــبـيــة  وأتــخـرج بــعــد ا
طبـيبـاً ألكون جـراحاً  ألخـدم أسرتي
ـــرضى من األســـر وكـــذلـك الـــنـــاس ا
ـتــعـفــفــة). الى ذلك دعـا الــفـقــيــرة وا
الـــنــــاشط عــــبــــد االمـــيــــر االســـدي 
(القـادرين على تـأسيس مـنظـمة بـناء
ـســتـقـبل الى رعــايـة واعـداد هـؤالء ا
سـتقـبل بعد االطفـال ليـكونوا قـادة ا

 20أو  30عاماً).
وخـاطب الـنـائب أحـمـد طه الـربـيـعي
(وزارة الــتــعـــلــيم الــعــالي بــضــرورة
اسـتـحداث قـسم تـكـون احـدى مـهامه
جمع الـكـفاءات الـعلـميـة واخملتـرع
وتـقـد الـدعم الـالزم لـهم السـتـثـمـار

عرفية). طاقاتهم ا

الى ان (بداياتي كـانت بعـمر اخلمس
سنوات وانا طـفل بالروضة ووالدتي
هي أول من أكــتــشــفت مــوهـبــتي في
احلـسـابـات وكــذلك في قـراءة الـقـرآن
وحـفظـة  كـون أمي تـربـويـة وأصبح
حـبي لـلـمـطـالـعـة وإجـراء الـعـمـلـيـات
احلــســابـيــة الــذهـنــيــة  حــتى بـدأت
أتعـلم اللـغة اإلنـكلـيزيـة .. وبعد وقت
قــصـــيــر وأنــا بــالــروضــة كــنت أقــرأ
وأكــتب الـلـغــة اإلنـكــلـيـزيــة وحـفـظت

القرآن وأجوده).
وأخــيــراً حتــدث عن هــوايــاتــة فــقـال
ـطالـعة واألسـتمرار (أبرز هـواياتي ا
ــراحل بــعــلـم احلــســاب الــذهــني و
مـتـقـدمـة  كـذلك من هـوايـاتي الـرسم
لـلطـبـيعـة وحـبي لـلخط الـعـربي  أنا
اآلن أصــــبـــحـت بــــالــــصف الــــثــــالث
اإلبـتــدائي وطـمـوحـي أكـمل دراسـتي

تميزين العلمية على جمـيع الطلبة ا
عــلى مـســتـوى الــعـراق في بــغـداد ..
ومن النجف أنا وطالب أخر أصبحنا
ـتــمــيــزين بــعــمــلــيــة احلــسـاب مـن ا
الذهني كان هذا قبل سفرنا الى شرم

الشيخ في مصر).
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ـــســـابـــقـــة وحـــفل وبـــ (شــارك بـــا
تميزون من العراق التكر الطلبة ا
وكــان عــددنــا  35طــالـــبــاً وطــالــبــة 
شاركة  19دولة عـربيـة وأجنـبية ..
وكنا من النجف طالب مشارك في
). الفتاً إلى أن (مـسابقة حفل التكـر
ـنـينـتل احلـسـاب الـذهـني بـطـريـقـة ا
وهي طريقة حـسابية صعـبة ومعقدة
في آن واحـد  لـكـني وبـعض زمالئي
ــمــارســة عــلــيــهــا أصــبــحــنـا بــعـد ا
متـمرسـ ومـحتـرف فـيهـا). مشـيراً
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•أشـــاد كــــربالئـــيــــون بـــالـــنــــهـــضـــة
الــعــمـرانــيـة الــتي تــشـهــدهــا كـربالء
موكـدين ان ذلك يـعـود بفـضل اجلـهد
الــكــبـيــر الــذي بــذله مــحـافـظ كـربالء
نـــصــيف اخلـــطــابـي عــلى الـــرغم من
ـــالــيــة انــعـــدام الــتــخـــصــيـــصــات ا
والــظــروف الـتي واجــهت احملــافــظـة
بـاإلضــافـة الى جــائـحـة كــرونـا الـتي
عطلت احلـياة موضحـ (للزمان) ان
احملــافظ اســتــطــاع ان يــفــعـل حــركـة
االعـمار والـبـنـاء في عمـوم احملـافـظة
ـتـوقـفـة مـشـيرين شـاريع ا واكـمـال ا
الى ان كـربالء أحــدثت قـفــزة نـوعـيـة
ــا جــعــلــهــا ان تــكــون فـي الــبــنــاء 
احملــافــظـــة األولى عــلى احملــافــظــات
األخرى مـؤكـدين ان كـربالء أصـبحت
ا مدينة متكاملة من كافة اجلوانب 
في ذلك تـوسيع شـبـكات الـطـرق ومد
ـــاء واجملـــاري وازدهـــار شـــبـــكـــات ا
ـركز واالقـضية خدمـات البلـدية في ا
والـنـواحـي بـاإلضـافـة الى مــكـانـتـهـا

الدينية والسياحية.
•من جـانب اخـر اكـدت مـديـريـة بـيـئة
كــربالء ان احملــافـظــة لم تــســجل ايـة
رض احلمى النزفية مؤكدة إصابة 
ان اجلـــهــــات اخملــــتـــصــــة اتــــخـــذت
إجـراءات وقـائـية وحـمالت تـثـقـيـفـية
وارشـــــاديـــــة وطـــــبع بـــــوســـــتـــــرات
توضـيحـية لـلمـرض وكيـفيـة الوقـاية
مــنه وأوضح مـديــر بـيــئـة احملــافـظـة
هندس حامد عبيد اليساري للزمان ا
ـشــكــلـة فـي احملـافــظـة ان الــلــجـنــة ا
نظمت حمالت تفتـيشية في احملافظة
واالقضـية والـنـواحي شمـلت محالت
القصابة بهدف مراقبة العامل فيها

والـزام الـقـصــابـ واجلـزارين بـعـدم
ـواشي خـارج احملال رمي مخـلـفات ا
ووضــعـــهــا في حـــاويــات مـــحــكـــمــة
مـــــشـــــيــــــرين الـى ضـــــرورة ارتـــــداء
الــكـمــامـات والــكــفـوف اثــنـاء الــعـمل
وخاصة األطباء البـيطرين والعامل
في مجزرة كربالء الـنموذجية. ووجه
مــــحــــافظ ذي قــــار مــــحــــمــــد هـــادي
الغزي الى مكـتب التصـاريح االمنية
نـطـقة اجلـنوبـيـة بعـدم منح اي في ا
تــصـريح امــني مــا لم يـتم احلــصـول
ركزي على موافـقة مكـتب التشـغيل ا
ــنع تــدفق الــعــمــالــة فـي احملــافــظــة 
للحـقول الـنفطـية وايجـاد فرص عمل
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وذكـــر اطـــلــعت عـــلـــيه (الـــزمــان) انه
(طالب مكتب التصاريح االمنية بعدم
مـــنح اي تــصــريـح امــني مـــا لم يــتم
احلـــصـــول عـــلـى مـــوافـــقــــة مـــكـــتب
ركزي في ديوان احملافظة التشغيل ا
لـلــسـيـطـرة عـلى الـعــمـالـة الـداخـلـة).
واضــاف ان (الــهــدف من هــذا االمــر
هو تـنظـيم اليـة عمل جـديدة وايـجاد
فرص عمل البناء احملـافظة). واعلنت
شرطـة ذي قار عن الـقاء القـبض على
مــتـهم اقــدم عـلى تــخـريب الــعالمـات
ـــروريــة فـي اجلــزرات الـــوســطـــيــة ا
لـشـوارع الـنـاصـريـة واتالفـهـا. وذكـر
بيان امس ان (شرطة الـنجدة تمكَّنت
مـن الــقـــبض عـــلى مـــتــهـم قــام خالل
ســاعـات الــلــيل بــتـخــريب الــعالمـات
رورية  في  حالة وصفت بالشاذة ا
والـغـريـبـة). واضـاف انه ( اتـخـاذ
االجراءات الـقانونـية الالزمـة واحالة

عنية). تهم الى اجلهات ا ا
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كانت مـأدبة الـوالدة أكبـر احـتفـال شهـدته في ذلك الـبيت. قـضـينـا عشـرة أيام في
اإلعداد لـها عشـرة أيام للـتنظـيف والطبـخ. استأجـرت ماريا ثـنس فتاتـ ألسبوع
ساعـدة تانيكا في الطـبخ ومساعدتي في التنـظيف. كانت فتاتي بطـيئة االستجابة
ولكنـها كانت تعـمل بشكل جيـد بشرط أن أقول لـها بالتـحديد ماذا تـعمل وأراقبها
وائد ومـفارشها جمـيعاً النظـيفة وغيرها عن كثب. في أحد األيـام غسلنا أغـطية ا
البس في ـأدبـة وكـذلك كل ا عـلى حـد سـواء والـتي سـتـكـون حـاجـة لـهـا خالل ا
رايل. ناديل القـلنسوات ا البـيت: القمصان األرواب أغـطية الرأس اليـاقات وا
أخـذت الـبـيـاضـات يــومـاً آخـر. ثم غـسـلـنـا األبــاريق الـكـؤوس األواني اخلـزفـيـة
العق باصق ا شاوي احلديدية وا اجلرار األواني النحاسية مقالي الفطائر ا
ـناسـبة. ـغـارف وكذلك تـلك الـتي تعـود لـلجـيـران والتـي أعاروهـا لنـا في هـذه ا ا
ّعنـا الصفـر والنحـاس والفضـة. حملنـا الستـائر ونفـضناهـا في اخلارج وأزحنا
ـوائد. قـاعد وا ـعنـا خشب األسـرة اخلزانـات ا الغـبار عن الـوسائـد والسـجاد. 
حافات الـشبابـيك حتى أصبـحت األشياء كـلها بـراقة. وعنـدما انتـهيت كانت يداي
متشـققت وتنزفان.  كانت النظافـة استثنائية من أجل احلفل. وضعت ماريا ثنس
ترتـيباً خـاصاً لـلحم الـضأن والـعجل والـلسـان للـخنـزير الكـامل لألرنب والدراج
زر والـديكـة لـلمـحار وسـرطـان البـحـر والكـافيـار والـرجنة لـلـنبـيذ احلـلـو وجعـة ا
اجليـدة للكعك احللو الذي أعده اخلـباز خصيصاً. ح وضعت
طلـبات اللحم الـتي اعدتها مـاريا ثنس أمام الـلحّام فرك يديه

وأعلن "إذاً فثمة فم آخر إلطعامه اآلن كل اخلير لنا".
{ من روايـــة "فــتــاة ذات قــرط لــؤلــؤي" لــلــكــاتــبــة "تــريــسي

شيفاليه".
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بـرغم مـرور اكـثر من سـتـة اشـهر 
مـــا زال مــصـــيـــر مـــوازنـــة الـــعــام
بـســبب تــعـنت اجلـاري اجملــهــول 
واقـفـهـم بـشأن تـشـكـيل الـفـرقـاء 
حـيث تــوقع خـبـراء ان احلــكـومــة 
ـتـحـقـقـة يــصل فـائض االيـرادات ا

خالل نـــهـــايــة الـــعـــام اجلــاري 40
مؤكدين ان بقاء هذه ترليون دينار
وارد بال تـخطـيط سيـفتح شـهية ا

الفاسدين. 
وقـال اخلـبــيـر مـنـار الــعـبـيـدي في
اكدت ـالية  بيان امس ان (وزارة ا
ــاضي ان خالل شــهــر نـــيــســان ا

مجمل االيرادات النـفطية بلغت 45
تــرلـــيــون ديــنــار وااليــرادات غــيــر
الــنـفـطــيـة بــلـغت تــرلـيــوني ديـنـار
ـصـروفـات بـيـنـمـا بـلـغت مـجـمل ا
اجلـــاريــة بـــنـــحــو 29.7 تـــرلـــيــون

. دينار)
ــــــصــــــروفــــــات واضــــــاف (امــــــا ا
االســـتــــثـــمـــاريـــة
فبلغت ترليوني
والـــــــــــــســـــــــــــلـف
ــمــنــوحــة حـتى ا
نــهـــايــة الـــشــهــر
ذاته كانت ايـضا
تـرليـوني ديـنار)
مـــشــــيـــرا الى ان
(الـــــــفـــــــائض

هـو ـتـحـقق حـتى شـهـر نـيـسـان  ا
ووتـوقع ان  13.5تــرلــيـون ديــنــار 
تبـلغ مجـمل االيرادات حـتى نـهاية
العـام اجلاري نـحو 142 ترلـيون 
ــصــروفـات بــيــنــمــا كـان مــجــمل ا
والسلف نحو مئة  ترليون دينار)
وتــــابع ان (الـــعـــراق ســــيـــحـــقق ا
فائضا يتجاوز 40 ترليون دينار).
اسبـاب تعطيل عزا خـبراء  بدوره 
بـرغم مرور موازنـة العـام اجلاري 
الـى تــعـنـت اطـراف ســتــة شــهـور 
ــواقـفــهم االنــســداد الــســيـاسـي 
. ـواطـنـ وعـدم مـراعـاة مـصـالح ا
وقــالـــوا ان (اســـتــمـــرار تـــعـــطــيل
ــوازنــة ســيــلــحق ضــررا كــبــيـرا ا
بـــاالقــــتـــصـــاد
نتـيـجة غـياب
الـــتــــخــــطـــيط
لـاليـــــــــــرادات
الــــضـــخــــمـــة
التي يحـققها
الــــعــــراق من
ارتــــــــــفــــــــــاع
اســــــــــعـــــــــار
برميل النفط
الـــــــــتـي من
ـــتـــوقع ان ا
حتـــــــــــــــــقـق
فـــــائـــــضـــــا
كبيرا خالل

نـهـائـيـة الــعـام اجلـاري وبـالـتـالي
فـــإن ذلك ســـيــدفـع هــذه االمـــر الى
ضياع االمـوال التي ستفـتح شهية
الـفـاسـدين وتـبــويب سـرقـاتـهـا في
امــــور ال تــــخــــدم واقـع الــــشــــعب)

بحسب تعبيره. 
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داعــــ اجلـــــمــــيـع الى (االتـــــفــــاق
وتغـيـلب مـصـلـحـة الـبـلـد والـشعب
الذي ينتـظر حتقيق مـا يصبو اليه
من خدمات وتعيينات) مؤكدين ان
ــوازنــة ســيــحــقق فــوائــد (اقــرار ا
شاريع بـاشرة  كثيـرة بضمـنها ا
تـــســـتـــقـــطب االالف من حـــيـــويـــة 
الـــذين الــــعـــاطــــلــــ عن الــــعـــمـل 
يـنتـظرون ايـة فرصـة ال ستـثمـارها
واعــانــة ذويــهم الــذين يــواجــهـون
قــســـاوة الــظـــروف االقـــتــصـــاديــة

تذبذبة).  ا
وواصـلت أسـعار الـنـفط تراجـعـها
لـــكــنـــهـــا ظـــلت قـــريــبـــة من أعـــلى
مـســتـويـاتــهـا في ثالثــة أشـهـر إذ
فـــاقت اخملـــاوف حـــيـــال إجـــراءات
ـكـافـحـة كـورونا اإلغالق اجلـديـدة 
في شـنـغـهاي تـأثـيـر الطـلب الـقوي
تـحدة عـلى الوقـود في الواليـات ا

أكبر مستهلك في العالم.
وانـخـفـضت الـعــقـود اآلجـلـة خلـام
بـرنت تـسـليم آب 77 سـنـتا أو 0.6
ـئة إلى 122.30 دوالراً للـبـرميل با

ئـة في اليوم بعد تـراجعها 0.4 با
الـــــســـــابـق.  وهـــــبط خـــــام غـــــرب
تـكسـاس الوسـيط األمريـكي لشـهر
تموز  72سنتا إلى  120.79دوالراً
ئة للبرميل بعد أن انخفض  0.5با
اضي. ومع ذلك يـتجه اخلمـيس ا
خــام بـــرنت لــتـــســجـــيل مـــكــاسب
لألســبـــوع الــرابع عــلـى الــتــوالي
بينما يتجه اخلام األمريكي صوب
تــســـجــيل الـــزيــادة األســـبــوعـــيــة
الـسابـعة عـلى الـتوالي.وقـال كبـير
احملـلــلـ في شــركـة فــوجـيــتـومي
الية كازوهـيكو سايتو لألوراق ا
إن (قيـود مكـافحـة الوبـاء اجلديدة
أثارت مخاوف حيال في شنغهاي 

.( الطلب في الص
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وأضـاف (لـكـن اخلـسـائـر كـبـحـتـها
ـــعــروض تـــوقــعـــات بـــأن نــقص ا
ي سـيستمـر مع طلب أمريكي العا
قــوي عـلى الـوقـود وزيـادة بـطـيـئـة
فـي إنــــــتــــــاج اخلــــــام مـن جــــــانب
أوبك).وعـادت مــديـنـتــا شـنــغـهـاي
وبـــكــــ إلى حـــالــــة الـــتــــأهب في
مـواجـهـة كـورونـا بـعـد أن فـرضت
أجـزاء من شــنـغـهــاي أكـبــر مـركـز
اقتـصادي في الصـ قيود إغالق
ـديـنـة عن جـولة جـديـدة وأعـلـنت ا
الي من االخـتـبـارات اجلـمـاعـيـة 

السكان.
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ـرحـوم العالمـة الـشاعـر السـيـد محـمـد احليـدري واحـداً من شعـراء الـعقـيدة  كان ا
ولـقد حـرص علـى توظـيف موهـبـته الشـعـرية في مـيـادين الذب عـن االسالم والنـصرة

الصادقة اخمللصة ألهل البيت (عليهم السالم) 
ولـقـد كـنتُ استـمع الـيه وهـو يُلـقي قـصـائده الـعـصمـاء في االحـتـفاالت الـتي تُـقام في
ـاضي فـيُـمـتع االسـماع ـقـدسة فـي ستـيـنـات وسـبعـيـنـات الـقرن ا ـناسـبـات ا شـتى ا
بجميـل قوافيه ويُداعب أوتار القلـوب برقيق أحاسيسه ويُتـحف العقول بوضئِ أفكاره

.
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انه شاعر قـدير ومجاهد شهـير وليس ذلك بغـريب فهو من أسرة علـمية عريقة ازدان
ـرحوم السيد عـلي نقي احليدري وعمُّه تاريخُـها بكبار االعالم ومـنهم والده احلجة ا

رحوم السيد محمد طاهر احليدري . احلجة ا
ولـلـسـادة االعـالم من آل احلـيـدري حـضـورُهم الـفـاعـل في مـيـدان الـتـبـلـيغ واالرشـاد

بارك . والهداية فضالً عن ميادين األدب الرسالي ا
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ـصادف ( 2/2001/ 6 وفي الـثـالث عـشـر من شـهـر ذي الـقـعـدة عام  1421هـ ( ا
واقف احلميدة فأحببنا أنْ لبّى نداءَ رّبه بعد مسيرةٍ حافلة بالعلم والعمل الصالح وا
نـكتب بـعض السـطور حُـبّـاً له  ووفاءً لـذكراه  واجالالً خلـدماته الـرسالـية واألدبـية 

مستمطرين له شآبيب الرحمة والرضوان .
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ا قـاله في مـضـمار الـتـغني ـبـاركـة  ونـورد عـلى نـحو االخـتـصـار بعض الـشـواهد ا
يام من اهل البيت (عليهم السالم )  باالسالم وبالقادة الهداة ا

قال في احدى قصائده :
بالدِينِ تبلغُ مجدَها األوطانُ 
فاخترْ سبيلَكَ أيّها االنسانُ 
ال تنحرفْ عن منهج قد سَنَّه 
لكَ في السماءِ اخلالقُ الدَيّانُ 

فَكِرْ فانّك قد خُلقتَ مُفَكِرا 
يزانُ  وزن االمورَ وعقلُكَ ا
آياتَ ربك اينما وُجد الورى
ودالئلُ التوحيد أنّى كانوا 

وهكـذا تـراه يـخـاطب الـنـاس بِـلُغُـةٍ بـعـيـدةٍ عن الـتـعـقيـد ويـدعـوهم فـيـهـا الى الـتـمسك
بـأهداب الـدين والقـيمّ احلقّه ويـدعوهـم الى التـفكـر والتـامل في آيات الـله الدالـة على

بثوثة في أرجاء هذا الكون الفسيح . عظمته وا
واسمعه ماذا يقول عن االخالص :

صالحُ الدين والدنيا جميعاً 
هو ( االخالصُ ) فافهمْ ما أقولُ 

فَفِيه تُقْبَلُ االعمالُ منّا 
وأقصى ما نُؤمله القَبُولُ 
بهذا جاءت اآليات تترى

ونص عليه سيدُنا الرسولُ 
انه اختار التركيز على االخالص ألنّ االخالص يدور مداره قبول االعمال كلها .

وقال في مدح أهل البيت عليهم السالم :
حُبَّ أهلِ البيت فخر في احلياةِ 

ماتِ وهو ذخر خالد بعدَ ا
انا ال أخشى مِنَ النار اذا 
كان حُبّي لهُمُ مِنْ حسناتي 

فَبِهِ أرجو مِنَ الله غداً 
رحمةً تمحو عظيمَ السيئاتِ 

رحم الله السيد احليدري  وحشره مع أجداده الطاهرين
في جنات النعيم .
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بغداد

يـقول الـباري عـز وجل في محـكم كتـابه إِنَّا عَـرَضْنَـا األَمَانَـةَ عَلَى الـسَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ
وَالْجِـبَالِ فَـأَبَيْنَ أَن يَـحْمِلْـنَهَـا وَأَشْفَقْنَ مِـنْهَـا وَحَمَلَـهَا االنـسَانُ ـ إِنَّهُ كَانَ ظَـلُومًـا جَهُوال

. (72)
فـصل مهم من حيـاة البشـر والعوائل الـعراقية اال ان يصل الظـلم واجلهل واخليـانة 
وهو قطاع التـربية والتـعليم  فهذه مـصيبة كبـرى فكعادتي اسـتيقظت مبـكرا ال تفاجأ
ـبكـيـة بـنـفس الـوقـت واذا بـخـبر صـادم اال وهـو تـأجـيل ـضـحـكـة وا بـاحـد االخـبـار ا

توسط بحجة تسرب االسئلة . امتحانات الصف الثالث ا
في الـسـابق عـنـدمـا كـنت طـالـبـا فـي مـدارس الـعـراق مـتـنـقال بـ مـراحل االبـتـدائـيـة
ـعـلم او التـربوي ـتوسـطة وصـوال الى مـرحلـة االعداديـة لم اتـصور او اتـخيل ان ا وا
ادة الوزارية في خيانة واضحة لالمانة اال يتعـاطى الرشوة او يقوم بتسريب اسألة ا
ـاضي وخالل فـترة احلـصـار االقـتـصادي انه وخالل فـترة الـتـسـعـينـات من الـقـرن ا
ـنــظـومـة عـلى شــعـبـنــا الـكـر والــذي كـان الـهــدف االول واالخـيـر مــنه هـو تـدمــيـر ا
االخالقـيـة للـمـجـتمـع العـراقي ذو الـتـقالـيـد واالعـراف  العـظـيـمة في الـكـرم والـصدق
نـظومة الـتربويـة باالنهـيار منـتصف التـسعيـنات فبدأ واالمـانة وبدأت مرحـلة انهـيار ا
مدرسو مادتي الـرياضيات والـلغة االنكلـيزية يضـغطون علـينا بشكل واضح من اجل
الــدخــول لـديــهم في مــا يــســمى الــدروس اخلـصــوصــيــة وبـدأ الــتالعـب في درجـات
االمتـحان وتـبـديل دفاتـر االمتـحـانات الـوزارية لـطالـب متـفوق الى طـالب اخـر بعـملـية

بسيطة اال وهي تبديل الغالف فقط .
كل هذا كـان يأتي في دولـة كانت قـبضـتهـا االمنـية حـديدية كـما يـسمـونهـا اليـوم فما
بالك بالـذي يجري اليـوم وتقاسم وزارة التـربية كحصـص مكوناتيـة وهذا من الطرف
الـفالني وهـذا من الـطــرف االخـر وهـذا من هـذا احلـزب وذلـك من حـزب اخـر بـحـيث
ي جلـودة التعلـيم وحسب تقارير ـرحلة ان يخـرج العراق من التصـنيف العا وصلنا 

تحدة ومنظمة اليونسكو. اال ا
 واسـتغرب لـهذه احلالـة مقارنـة بقيـاس الرواتب ب نـظام في حـ تنتـشر فديوات
الرقص والبـكاء ب الـطالبات والـطالب جملرد انتـهاء مادة الـتدريس اخلصوصي في
درس الـذي يظهر بالـفاظ نابية بدل من ان عاهد اخلـاصة وفيها يـتم توديع احد ا ا
يـكون الـه (القـدوة) لـطـلـبته لـيـذكـروني بـحـالة بـكـائي عـنـدمـا كنت طـفال صـغـيـرا وانا

اشاهد فيلم الرسالة اخلالد خملرجه الكبير الشهيد مصطفى العقاد .
ونحن كـأولـياء امـور البنـاءنا من الـطلـبة نـقف حائـرين تـائهـ مع ابنـاءنا في الـضغط
ـتـابعـة القـراءة والـدراسة في ظل هـذا التـدهـور التـربوي والـتـعلـيمي واقـترح علـيهم 

للسـيد رئيس الوزراء بان يكون له نائبا لـشؤون التربية والتعليم
يتولى مـهمة االشراف على وزارتي  التربية والتعليم وانهاء
حاالت الـفساد وخـيانة االمـانة والـتدهور اخلـلقي في هذه
دارس ـتـهـالـكـة وكـذلك االشـراف عـلى بـنـاء ا ـنـظومـة ا ا
دارس الطينـية الن خلق جيل مـتعلم سيرفع وغلق مـلف ا
البـلد الى مصافي الدول الراقـية ان لم نقل العظمى والك

الله ياعراق الصابرين .
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حاولت الصبـر على الشاحـنة العمالقـة التي تتهـادى أمامي في أحد شوارع مـدينتنا
اجلـمــيـلـة والــذي ال يـتــسع إال لـســيـارة واحـدة حــتى اتـسع فـي مـكـان مــا فـانــطـلـقت

تر .  واجهة خطيرة مع مطبة عمالقة بارتفاع يربو على ا الجتيازها فرأيتني 
تـخصـص والـتي تهـدف إلى احلد من ـطبـات التي يـصنـعهـا غيـر ا كمـا يبـدو فإن ا
ـعايير معيـنة ولو عرفية على أقل ناطق السكنـية غير خاضعة  سرعة العـجالت في ا
وانيء عبارة عن نـاطق القريبـة من ا طـبات والتي تنـتشر في ا تقدير  فـبعض هذه ا
يـناء وهي حـبال غـليـضة من تـلك التي تـستـخدم في ربط الـبواخـر عنـد رسوهـا في ا
شـديـدة الـتـأثـير عـلى كل أجـزاء الـسـيـارة وقـد وُضعـت كيـفـمـا اتـفق دون حـساب وال
عقاب أو حـتى عتاب  وبعضها كما أسلفنا عبارة عن تالل تتوسط الشارع ال عالمة

رور فيه . ن خبر الطريق وتعود ا كن تمييزها ليال إال  تدل عليها وال 
واطن قطعا فهـو حريص على سالمة أطفاله من أنا ال أوجه اتهـامي بالتقصيـر إلى ا
ـرورية فـالـتقـصيـر كل الـتقـصيـر يقـع على دوائـر الدولـة الـنائـمة  فـلو أن احلوادث ا
ـنـاطق وخصـوصـا قرب ـرور وضعت إشـارات لـتـحديـد الـسرعـة في تـلك ا مديـريـة ا
ا مـدارس األطـفـال وراقبـتـهـا عبـر الـكـامـرات وفرضت عـقـوبـات علـى من يتـجـاوزهـا 

واطن إلى وضع التالل ونشر احلبال .  اضطر ا
لـو أن الــقـائـمـ عـلـى سالمـة وصـيـانـة الــشـوارع حتـمـلـوا
ــطــبــات ـــلــقــاة عــلى عــاتــقــهم ووضــعــوا ا ــســؤولــيــة ا ا
ا كنت مضطرا البالستـيكية وفق أبعاد وقـياسات علميـة 

إلجراء الصيانة على سيارتي كل شهر .
ا ـسؤولـية  لـو أن الدولـة تتـحرك وفق معـاييـر الشـعور با

ظاهرات أو األعراف القبلية . كنا بحاجة إلى ا
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أعلنَتْ مفتشـية آثار وتراث نينوى
عـن اكـتـشـافـات أثـريـة مـهـمـة حتت
مـصـلى اجلـامع الـنـوري ومـنـارته
ة ـوصل القـد ـدينـة ا احلـدباء 
القـابعـة على عمق 6 أمتـار عائدة
إلى حـــــقـــــبـــــة دولـــــة األتــــابـــــكــــة

اإلسالمية.
ـفـتــشـيــة خـيـر وقـال مــديـر عــام ا
الـديـن مـحـمـد نـاصـر في تـصـريح
امس إن (الـفـرق الـتـابــعـة لـلـهـيـئـة
الـعـامـة لـآلثـار والتـراث بـالـتـعاون
مع مـنــظـمـة الـيــونـسـكـو الــتـابـعـة
ـتـحـدة اكـتشـفت من خالل لأل ا
أعـــمــال الـــتــحــري اجلـــاريــة حتت
أسس مـــصــلـى اجلــامع الـــنــوري
بتمـويل من دولة اإلمارات الـعربية
ــتـحــدة آثـاراً مــهــمـة تــعـود إلى ا

حقبة دولة األتابكة).
·dſ ·UA² «

وأضـاف أن (أول تـلك االكـتـشـافات
هـو األرضـيـات األصـلـيـة لـلـمـصلى
قــبل صــيـانــته خالل أربــعــيـنــيـات
ــاضي والــتي أثــبـتت أن الـقــرن ا
ـصـلى األصـلي أكـبر من مـسـاحة ا
مــســاحــته احلــالــيــة إضــافــة إلى
اكـتـشاف  4غـرف أخـرى بـعرض 4
ـتـصـلة أمتـار وارتـفاع 3 أمـتار وا

مع بـعـضـها بـبـوابـات وتقع حتت
مـصـلى اجلـامع األصـلي بـعـمق 6

أمتار).
ولـفت إلى أن (الــغـرف مــبـنــيـة من
اجلص واحلــــجـــر وأرضــــيـــتــــهـــا
مــــرصــــوفـــة بــــاحلــــجـــارة وعــــلى
جــوانــبــهــا أحــواض مـســتــطــيــلـة
ومربـعة بـعمق 60 سم ومغـلفة من
ـادة القيـر والتي يعـتقد الداخل 
أنـهـا كانت تـسـتـخدم لـلـوضوء في

بنى األصلي للجامع".  ا
كـاشـفـاً عن "العـثـور بـداخلـهـا على
عــمالت مــعــدنــيــة تــعــود لــلــفــتـرة

األتــابــكـــيــة). وأسسَ األتــابــكــة أو
الــزنـكــيــة دولــتـهـم اإلسالمــيـة في
ـوصل عـام 1127 عـلى يد مـديـنـة ا
عمـاد الدين زنكـي وامتدَت لِـتشمل
كـامل اجلــزيـرة الــفـراتــيـة والــشَّـام
ومـصـر وظــلت قـائـمــة حـتى الـعـام

.1262
وتعرض جامع النوري الكبير اقدم
ـوصل إلى اجلــوامع في مــديـنــة ا
ــنــارته احلــدبـاء تــفــجــيـر اطــاح 
وأزال أثـار بــنـيـانه خالل سـيـطـرة
تـنـظـيم داعش عـلـى اجـزاء واسـعة
مــــــــــــــــــــــن

العراق أبان احداث يونيو 2014.
ــتــحـدة وأطــلــقت مــنـظــمــة األ ا
لـــلـــتـــربـــيــة والـــعـــلـم والـــثـــقـــافــة
(يـونسـكو) بـعد عـام من حتـرير
ــنــاطـق الــتي اســتــولى عــلــيــهــا ا
داعش مــــــبـــــادرة "إحــــــيـــــاء روح

وصل". ا
WKzU  W½c¾

ـبـادرة حـول مـشـروع وتـتـمـحـور ا
بـقـيـمـة 50 مـلـيـون دوالر أمـريـكي
بــــدعـم من اإلمــــارات الــــعــــربــــيــــة
تحدة إلعادة بناء  3معالم بارزة ا

ـــا في ذلك مــــئـــذنـــة مـــائـــلـــة من
الطـوب من القرن الـ12 بالـقرب من
ــعــالم جــامـع الــنــوري. وتــشـــمل ا
األخـرى كنـيسـة الطـاهرة لـلسـريان
الــكـاثــولـيـك وكـنــيـســة ديـر ســيـدة
الـسـاعـة لالتـ وكـالهـمـا تـعودان

إلى الـــقـــرن الـــتــاسـع عــشـــر. وفي
نيـسان 2021 فاز تـصمـيم بعـنوان
(حوار األروقـة) قدمه  8معـماري
مـصـريـ في مـسـابـقة الـيـونـسـكو
الـــدولـــيـــة إلعــــادة بـــنـــاء مـــجـــمع

اجلامع.

جامع النوري الكبير احواض للوضوء
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اعــتــقــلت قــيــادة عــمــلــيــات بــغـداد
داعــشـيــ اثـنــ وأربع عــصـابـات

واد اخملدرة. لتجارة ا
واوضحت خـليـة االعالم االمني في
بيـان امس انه (بهـدف تعـزيز االمن
واالســتـــقـــرار في جــمـــيع مـــنــاطق
بــغـداد  تـسـتـمــر الـقـوات االمـنـيـة
الحـقــة مـاتـبـقى من فـلـول داعش
نظمة ة ا االرهابي وعناصر اجلر
ـواد اخملدرة من وجتار ومـروجي ا
خالل تــــنــــفــــيــــذ اوامــــر الــــقــــبض
الـقـضائـيـة  التـي اثمـرت عن الـقاء
الــقـبض عـلـى مـتـهـمــ اثـنـ وفق
ـــادة اربــعـــة ارهـــاب خـالل رصــد ا
حتــركـــاتــهم وتـــواجــدهـــمــا ضــمن
منطقتي احملمـودية وسيطرة بوابة

الراشدية).

واضـاف انه ( الـقـبض عـلى اربع
ـواد عــصـابــات لــتـرويج وجتــارة ا
اخملـدرة وضـبط بـحـوزتـهم كـمـيـات
من مـــادة الـــكــريـــســـتــال واجـــهــزة
تـعــاطـيـهــا بـاالضــافـة الى أســلـحـة
واعتده غـير مرخـصة ومبـالغ مالية
مــــزورة فـي مــــنـــاطـق الــــراشــــديـــة
والـشـيـشـان واالعـظـمـيـة والـشـرطـة
اخلــامــسـة وحـي اســيــا بـجــانــبي

الكرخ والرصافة).
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ـتـهـم وتـابع انه (جـرى تـسـلـيم ا
ـضـبـوطـة الى اجلـهـات ـواد ا مع ا
اخملـــــتــــصــــة إلكــــمــــال االجــــراءات
القـانونـية بـحقهـم).وفضت قوة من
مـشـاجـرة شــرطـة مـحـافـظـة بـغـداد 
وألـقـت الـقــبـض عـلـى مـتــهم اطــلق

. النار خاللها وإصاب مواطن

وذكر بيـان تلقـته (الزمان) امس انه
(وبـــعـــد اســـتـــخــبـــار مـــفـــارز فــوج
طـوارىء بغـداد الـعاشـر الـتابع الى
بـــوجـــود قــــيـــادة شـــرطـــة بـــغـــداد 
مــشــاجــرة اســتــخــدم فــيــهــا سالح
نــاري تــوجـهـت مـفــارز الــفـوج الى
مـحل احلـادث الـذي اتـضح تـعـرض
مــــواطـــنـــ اثـــنــــ الى اإلصـــابـــة
باطالقات نـارية في منطـقة البطن)
واشـار الى ان (قــائـد شـرطـة بـغـداد
وجه اللواء الركن ماجد فالح نعمة 
ــنـطـقـة والــقـاء الـقـبض بـتـطـويق ا
حـــيث  االطـــاحــة عـــلى الـــفـــاعل 
تهم وبحوزته سالح ناري بندقية
ـصـاب كمـا  نـقل ا كالشـنـكـوف 

ستشفى). الى ا
قد توعدت   وكانت قيادة الشـرطة 
مـطــلـقـي الـعــيـارات الــنـاريــة الـذين
قـاطع فيديو على مواقع يظهرون 

التواصل االجتماعي. 
واشــار الـبـيـان الـى انه (اسـتـمـرارا
بـاحلــمـلـة الــتي اطـلـقــتـهـا الــقـيـادة
ـــوافــقــات بـــصــدد اســتـــحــصــال ا
الـقـضـائـيـة الالزمـة والـقـاء الـقـبض
على كل من يظهر بـأي مقطع فيديو
وهـــــو يــــحــــمل الــــسـالح ويــــطــــلق
انـتشـرت عدد من العـيـارات النـارية
ـتـهـم يـحـمـلون مـقـاطع الـفـيديـو 
سالح ويـطـلقـون الـنـار في الـهواء)
وتــابع ان (هــذه الــتــصــرفــات الـتي
وصـفـهـا بـالال مـسـؤولـة هي جتاوز
واضـح عــــــــلـى الـــــــــســـــــــلـم واالمن
اجملـتــمـعي وان اصـحـابـهـا يـقـعـون
حتت طــائـلـة الـقــانـون واحلـسـاب)
واطن الى (االبالغ عن أي داعيا ا
مـــعـــلـــومـــات مـــتـــوفـــرة عـن هــؤالء
االشــخــاص عــبــر االتــصـال بــاخلط
الــســـاخن لــقـــيــادة الـــشــرطــة 427
ـتـصل وسـتــكـون هـويــة ا اجملــاني 
طي الكـتمان كـما سـيتم استـحصال
وافقـات القضـائية الالزمـة والقاء ا

ـتــهـمـ الـظـاهـرين الــقـبض عـلى ا
ـقـاطع). واعـتـقـلت مـديـريـة بـهــذه ا
أربــعــة مــتــهــمــ شــرطــة الــطــاقــة
وضبط ثالث عجالت بتهمة تهريب
النـفط في ثالث مـحـافظـات. وذكرت
ــديــريــة في بــيــان اطـلــعـت عـلــيه ا
(الــزمــان) امس ان (مـــفــارز مــراكــز
شـــرطـــة الــــنـــفـط بـــالـــتــــعـــاون مع
االسـتــخـبــارات تـمــكـنت من إلــقـاء
القبض عـلى أربعة متـهم وضبط
ثالث عــــجالت فـي بــــغـــداد وبــــابل
والـديوانـيـة) مؤكـدا ان (جـميع من
ألـقي الـقـبض عـلـيه مع مـركـبـاتـهم
لـــيس لـــديـــهـم إي أوراق رســـمـــيــة
ـنـتـوج) مـشـيـرا تــخـولـهم بـحـمل ا
ــتــهـــمــ الـــتــوقــيف الى (ايـــداع ا
ركبات داخل مراكز شرطة وحجز ا
تــمــهــيــدا لــعــرضــهم عــلى الــنــفط 
الـقـضـاء ومحـاسـبـتـهم وفق قـانون
تهريب النفط ومـشتقاته). وجنحت
مــفــارز مـــديــريــة مــكــافــحــة إجــرام
بغـداد في إلقاء الـقبض عـلى متهم

لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونيا. 
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ـديـريـة في بـيـان امس ان وذكـرت ا
(عـــمــلـــيــة الـــقــبـض تــمت بـــعــد أن
فـارز مكتب شتـكيـة  استـنجـدت ا
ـكـافـحـة اإلجـرام بـشأن الـكـاظـمـيـة 
تعـرضها البـتزاز إلكـتروني من قبل
أحـد األشـخـاص وتـهـديـدهـا بـنـشـر
صورها). ولفت الى انه ( تشكيل
وضـوع وبعد تابـعة ا فريق عـمل 
ـعــلـومــات الـتي الـتــحـري وجــمع ا

ـتهم  أثمـرت عن الـوصول إلى ا
نـصب كـمـ مـحـكم والـقـبض عـليه
ـــشــــهـــود حـــيث دونت بـــاجلـــرم ا
أقـــواله بــــاالعـــتــــراف ابـــتــــدائـــيـــا
كمـا قرر قاضي التحقيق وقضائيا 
ادة 430 من تـوقيـفه وفق أحـكـام ا
قــانــون الـعــقــوبــات لــيــنــال جـزاءه
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ــدني أصـــدرت ســلـــطــة الـــطــيـــران ا
مـوقـفـها مـن وجوب بـطـاقـة الـتـلـقيح
الدولية للمسافرين. وقال بيان تلقته
(الـزمـان) أمس إن (تــعـلـيـمـات وزارة
الـصــحـة والـلـجـنـة الـعــلـيـا لـلـصـحـة
والــسالمـة الــوطـنـيــة تـشــتـرط إبـراز
بطاقـة التـلقيح الـدوليـة الصادرة من
الوزارة وإلغـاء اإلعتمـاد على فحص
بي سي آر). وأكد أن (الـفـحص ألغي
مع إبقاء البطاقة الدولية ). وبحسب
دني تحدث بإسم سلطة الطيران ا ا
جـهاد الـديـوان فإن (سـلـطة الـطـيران
مؤسـسة تـنفيـذية تـأخذ الـتوجـيهات
من اللجـنة العلـيا للصـحة والسالمة
الوطـنيـة سـواء كانت بـإلغـاء بطـاقة
الـلـقـاح الــدولـيـة او الـبـقـاء عـلـيـهـا).
وأضاف أن (الـصحـة في وقت سابق
أكدت استمرار إعتـمادها على بطاقة
واطن التلقيح الـدولية لتشـجيع ا
ألخذ الـلقـاح وحمـايتهـم من فيروس
كورونا والـتخـفيف من أضراره). في
رور سيـاق متـصل (أعلـنت مديـرية ا
الــعــامــة عن رســوم جــبــايــة الــطــرق
ـــواطـــنـــ أثـــنـــاء واجلــــســـور من ا
مــراجــعـة دوائــر الــتـســجــيل). وقـال
بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) أمس إن (
ـديـريـة أوضحت لـلـمـواطـنـ كـافة ا
ـــصـــيـــررســــوم جـــبـــايـــة الـــطـــرق
واطـن واجلسـور التي جتـبى من ا
أثنـاء مراجـعة دوائـر  التسـجيل إلى
خــــزيــــنـــــة الــــدولـــــة وفق إيــــرادات
ووصــوالت رســـمــيــة مــبــيــنــاً أن إن
ـرور الـقـرار رقم  40خـول مـديــريـة ا
بـجـبـايـة رسـوم الـطـرق واجلـسـور و
الرسوم السيـادية التي تذهب بإيراد
ركزيـة التابعة نهائي الى اخلزيـنة ا
ــالـيــة ).وتـابـع أن ( اجلـهـة لـوزارة ا
عنية بالـتصرف في أموال اجلباية ا
ـــالــيـــة وفـق الـــقـــوانــ هـي وزارة ا
).عــلى صــعــيــد آخــر (كــشــفت وزارة
الــصــحـة إحــصــائـيــة جــديـدة بــعـدد
وفـيـات وإصـابـات احلـمى الـنـزفـية).

وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) أمس إن
(الــوزارة ســـجــلت مــنــذ بــدايــة هــذا
ــرض احلـمى الـعـام  162إصـابــة 
النـزفـية بـينـها  27حالـة وفاة الفـتاً
إلـى أن نـــــصـف حـــــاالت اإلصـــــابـــــة
تـمـاثـلت لــلـشـفـاء فـيـمـا سُـجـلت أول
حـــاالت الــوفـــات في مـــديــنـــة أربــيل
تـحدث بـإسم الوزارة سيف حسب ا
الــبــدر). في غــضــون ذلك (أوضــحت
وزارة الكهربـاء بشأن إنقـطاع التيار
الكـهربـائي لثالثـة أيام في مـنطـقت
من مـحـافـظـة ديـالى إلكـمـال مـشروع
كهربائي . وقال بيـان تلقته (الزمان)
أمس إن ( الـتيـار الـكهـربـائي إنـقطع
في بـلــدروز ونـاحـيـة كـنــعـان لـثالثـة
لـثالثة أيـام مـتـتالـيـة مـبيـنـاً ان هذا
شـروع سسـيـهم في زيادة سـاعات ا
ـــواطــــنـــ بـــالــــطـــاقـــة جتـــهــــيـــز ا
الــكــهــربــائــيــة الحــقــاً). واضــاف أن
(الـــوزارة وجـــهت إعـالم إلى أهـــالي
قـــضـــاء بـــلــدروز بـــأنـه الـــكـــهـــربــاء
ستـنقـطع من قبل شـبكـة نقل الـطاقة
فـرع ديــالى لـثـالثـة أيـام إبــتـداءاً من
يــوم أمس لــغــرض إكــمــال مــشــروع
تشـييـد خط بلـدروز - الشـرقية 132
كف لـــتــغـــذيـــة احملــطـــة الـــشــرقـــيــة
التـحويـلية الـثانـوية مـشيراً إلى أن
الــتــيــار الـكــهــربــائي ســيـعــود بــعـد

الساعة الثالثة ظهراً). 
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قدسة كافـة العامل من تدريسي وموظف وغيرهم (تدعو جامعة اهل البيت (ع) في كربالء ا
ن لهم حقوق ضمـان اجتماعي وغيره وفقا لقانون العمل عن مدة عملهم في اجلامعة مراجعة

الية لغرض احتساب خدمتهم ودفع مابذمتهم من نسبة الضمان). الشؤون اإلدارية وا
مع التقدير ...
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ولـهــذه الـكــلــمـة في وزوج الــرجل :أمـرأتـه  ــرأة :بـعــلـهــا  األَصل أن زوج ا
الـلهـجـة احملـلـية وكـلـمـات أخرى مـن أنتـاج مـصـنع الـشارع الـعـراقي مـعان
قاصد كثـيرة منها مـايعنيه أصلـها ومنها مـايختلف عنـه  وتستخدم غـالباً 
الـضحك والتـهكم واألفـتراء  والندري مـاذا يصحَ مـنها فـعالً أوباألسـتعارة
عـلى مـا نحن فـيه َكالً أو جـزءاً  الـكـتـابـة نزوة عـمـيـاء تـمسك عـظـام الـرقـبة
ـكـتوم هـذا ألنك الجتد مـكـانـاً يـخرج مـنه صـوتك ا وتـقـيّد أصـابع اخملـنـوق 
ـبتـلى بزوجة ( مـفتـرية مـا تخـافش ربنـا) التسـمح لك بدخول وكـأنك قرين ا
احلـمـام دون أذن  و شـرط زفـافــهـا (فـلـوسك هي فـلــوسـهـا وفـلـوسـهـا هي
هذا هـواحلـال حـ يـصـبح  كل شيء قـويـاً ضـدك بـقـدر مـاكان فـلـوسـهـا) 
حـ  تـكـون الـسـاعة وحـ تـريـد أسبـابـاً ويـعـطـونك  َجـجاً  ضـعـيفـاً مـعك 
الـناقصة هي دوماً ساعـتك وح توضع في كل الئحة سوداء ألنك أبيض 
وحـ تداس ـنـخفـضـة  ـفـتـوحة أمـامك هي األبـواب ا حـ تـكون األبـواب ا
ح يريدون وحـ تكون أنت الرابح لـكنك خسـران  ساواة  لـتقاس بقـدم ا
حـ خـفض رأسـك لـيس ألنه عــال بل ألنه حــقـيـقـي وروؤسـهم مــسـتــعـارة 
اذاكبرت ? ح تـضيق عليك  الثياب ويلقـون اللوم عليك ! 

تـوضع  وراء الـتافـهـ فاذا أعـتـرضت وضعـوك حتـتهم 
وح يدوس على كبرياؤك من ليس له كبرياء ح تكون
اخملـنـوق وهم يـضحـكـون من أسـتغـاثـتك الالمـجـابة  كل

هذا وأنت الذي يطلب الستر والعافية .

ارك والـسويـد وهولـندا والـنرويج عنـدما تـهان اهم رمـوزك الديـنيـة من قبل الـد
اعـلم انك لن تــتـمـكن من ردهم ألنـك التـسـتـطــيع االسـتـغــنـاء عن مـنـتــجـاتـهم من
ـعلبات بـأنواعها ألنك التـملك ابقارا وال اغـناما وال ماعزا وال األلبـان واللحوم وا
ــكن اسـتـغاللـهـا لـلـزراعـة وتـربـيـة ابال  وال اراض خـصـبـة وال مـيـاه وال بـشـر 
احليـوانات وإنتـاج ألبانك واجـبانك وحلومك بـنفسك الن حلم احلـمير واخلـنازير
ــيــتـة الــتي يــصـدرونــهـا لـك مع بـعض واخلــيــول والـكالب والــقــطط والـدواجن ا
ـطـيبـات الـكـيـمـيـاويـة لتـغـيـيـر طـعـمـها افـضل واريـح لك وأفضـل  من أن تـتعب ا
نفـسك النتاجها في بلدك وارضك لتحـفظ كرامتك ودينك واجبار من تطاول على
نبيك وديـنك ليُـقبل يـدك حتى تـشتـري منـتجـاته التي سـتنـام في مخـازنه فتَـفْسد

ويضطر لرميها في البحار .
ـسـلـمـ في الـهـنـد فـإنك سـتـضـطـر إلبـتالع وعـنـدمـا يُـسـاء الى نـبـيك وديـنك وا
كنك اإلستغناء عن خدمـاتهم الطبية كونك التستطيع اإلهانـة والسكوت ألنك ال 
أعـداد اطـباء كـفـوئـ في كلـيـاتك الـطبـيـة الـتي مألت بالدك الـعربـيـة كـلهـا وبـناء
ألون عـواصم الـدنـيا ألنك لن ـتطـورة  بـيـنمـا اطـبـاؤك االكفـاء  ـسـتشـفـيـات ا ا
ـا اضطـروا للـهروب من بـطشك تتـمكن من اسـتيـعـابهم واالسـتفـادة منـهم او ر
ـا ايـضـا النك لم تـسـتـطع الـتـخـلي عن النـهم ال يـتـفـقـون مع بـعـض افـكـارك ور
الـتـكـتك الـهـنـدي الـذي غـطـا شـوارع مـدنـك الـعـربـيـة واإلسالمـيـة كـافـة ألهـمـيـته
ـكـنك االسـتــغـنـاء عـنـهـا وكـذلك مـع الـصـ وبـورمـا وافـريـقـيـا الــكـبـرى الـتي ال
ـسلـمـون خارج بالد االسالم. وعـنـدما تـكون الـوسـطى وفرنـسـا واينـمـا يهـان  ا
مقـرات التنـظيـمات الـتي تدعي اسالمـيتـها في لـندن فـاعلم ان من يـتحكـم بدينك

سلمون هم االنكليز وليس ا
ـا تقبل ان تكون أداة بيد أعداء دينك لتنخره من الداخل وتشوه صورته وكذلك 
وتــسيء إلـيه فــإعـلم انك تــمـهـد الــسـبـيـل لـهم لـلــمـزيـد من االســاءات واالهـانـات

لرموزك ودينك وبالدك وقومك ألنك بيدك 
 التي حتـمل سالحهم الـذي صنعـوه لك لتقـتل اخيك في الدين والـوطن  تشوه

دينك وقومك .
ـقراطـيـة االنـتـخـابات وحـ تُـمنح لـك الفـرصـة لـتـخـتار وطـنك في مـايـسـمى بـد
فـتـعيـد انـتخـاب نـفس الوجـوه التـي فرقت ديـنك وشـعبك ودمـرت بـلدك او تـقاطع
لـتــعـطـيـهـم  الـفـرصـة لــلـبـقـاء فــانك تـسـاعـد اعــدائك عـلى اهـانــتك واذاللك اكـثـر

واالمعان في تدمير بلدك ونهب ثرواتك بل والتَسَيُّد عليك .
 وعنـدمـا تنـسـاق بكل غـبـاء وجهل وراء غـزواتـهم الـثقـافـية لك من خالل االعالم
والـنت وتـفرعـاته وتـأخـذ منـهـا مـايخـدرك ويـبعـدك عن ديـنك وتـاريـخك وتقـالـيدك
واخالقك وتـقــلـد كل حـركــة او لـبــاس مـنـهم بــغض الـنــظـر عن اتـفــاقه مع ديـنك
واعرافك بـدال من االستـفادة مـن هذه الـوسائل لـرد كيـدهم الى نحـورهم وتقـوية

ونشر تقاليدك واعرافك ودينك الصحيح  واحلفاظ على قيمك االصيلة .
وكذلك حـينما حتـاول التخـلي حتى عن رجولـتك  عندمـا تتشـبه بالنـساء وتمشي
مع نسـاءك شـبه عـاريات في األسـواق والـشـوارع فإنك حتـقق لـهم اهـدافهم في
هـدم ديـنك وقـيـمك ومبـادئك فـيَـسْـهُل عـلـيـهم اختـراقك واالسـتـمـرار في تـدمـيرك
امـعـانـا فـي حـقـدهم عـلــيك واالنـتـقـام مــنك ألنك حـمـلـت رايـة االسالم واسـقـطت
الكـهم التي كانت تسود العالم حينها فـأخذت مكانهم ومكانتهم قبل  عشرات

ئات االعوام آنذاك. القرون و
إذاً فاسـباب التطاول علـى نبينا االكرم مـحمد صلى الله عـليه وعلى اله وصحبه
وسـلم وعـلى رمـوزنـا وديـننـا صـارت واضـحـة للـعـيـان ونـحن من سَـهل لـهم هذا
الـعـمل اخلبـيث عـندمـا لم يحـاول حـكامـنـا  إقامـة كل أسس السـيـادة وقواعـدها
ـوجــودة اصال في أرضـنـا وعـلى لـبـلـدانـنــا من خالل تـأمـ كل احـتــيـاجـاتـنـا ا
عدنية والطبيـعية متوفرة ومنتشرة سطحـها فكل الثروات البشرية واحليـوانية وا

في كل ارض العرب .
 وعنـدما تكتمل سيادتنا ونسـتغل ثرواتنا وموقعنا اجلغرافي
الفـريـد من نـوعه سـيـضطـر كل من يـتـطـاول عـلى رمـوزنا
الى تقـبيل اياديـنا عنـدما نقـاطعه وجنعـله يحسب مـليون
حساب قبل ان يفكر بأية إساءة لرموزنا وديننا العظيم.

ال جدال ان اإلمتـحانات النهائـية واحدة من أهم العمليـات في العملية الـتعليمية
وهي حتتـاج إلى تخطـيط وتنـظيم وتنـسيق ورقـابة دقيـقة لـضمان جـريان رشيق
ـصـالح ومـوسـوم بـاألمـانـة ومـتـوازن ومـثـمـر يـضـمن حـقـوق جــمـيع أصـحـاب ا
هنيـة لتكون نتائجه عادلـة ولها أثر إيجابي على اجملمتع والنزاهـة والشفافية وا
ـكن بلـوغـها دون تـوفيـر بيـئة تـعـليـميـة صحـية وسـوق العـمل. هذه الـنـتيـجة ال 
ومالئـمة تـرتكـز على الـقيم الـتعـليـمية الـراسخـة لدى اعـضاء الـهيـئة الـتدريـسية
ية يجب ان تكون استباقية تعتمد وعي والواعيـة لدى الطلبة الن الرقابة االكاد
ورســوخ الـقـيم الـتـعـلـيـمـيـة أوال تـلــيـهـا اإلجـراءات األخـرى الـتي تـكـون مـكـمـلـة
صـالح لـلـخـروج بنـتـائج مـعـتـمـدة ومـوثـوقـة ومـحل تـقـديـر واحـتـرام أصـحـاب ا
واجملـتـمع وهي الـتي تـعـطي هـيـبـة واعـتـمـاد حـقـيـقي أكـثـر وأكـبـر من اإلعـتـمـاد
ـدخالت والعـملـية ـنظـمات الـتعـليـمـية الـدوليـة ألن ثقـة اهل الـدار با الـدولي أو ا
راقـبـ الدولـي أو ـشـروعيـة والـرصانـة ولـيس ا والـنـتائج هي الـتي تـعطـيـها ا

عنية. نظمات ا ا
هنـاك ظاهرة غيـر صحيـة يقوم بـها بعض رؤسـاء اجلامعـات عن قصد أو جهل
وكـبه الى الكلية ويتجول وهي الرقـابة الشكلية في أيام اإلمـتحانات اذ يتوجه 
في الـقاعـات اإلمتـحـانيـة برفـقة الـعمـيد ومـجمـوعة من الـتدريـسيـ (بعـد توزيع
ــراقــبـ فـي الـقــاعـة أسـئــلــة اإلمـتــحــان) وغـالــبـاَ مــا يــدور حـوار بــيــنه وبـ ا
) وب الـطلـبـة (سؤال عن سـيـر اإلمتـحـانات واخلـدمـات وصعـوبة (الـتـدريسـيـ
االسئلـة وغيـرها) وهذا بـالتأكـيد يـربك الطالب ويـشتت تـركيزه وهـو غير مـقبول
يـاً ألنه يؤثر بالسلب على سير الـعملية اإلمتحانيـة وتركيز الطلبة والهدوء أكاد
ـشـهـد اسـتـعراضي فـضال عن الـصـورة الـتي تـتـشكـل في ذهن الـطالـب كون ا
ي الن الطـالب احـتاج إلى حـضـور رئيس اكثـر من كـونه مهـني تـنظـيـمي أكـاد
اجلامـعة في أكـثر من مـشهد وحـادث ولكـنه لم يجـده ولم يلـبي حاجـته الزيارة
الـرقابـية الـصحـيحـة تتم قـبل بدء اإلمـتحان بـساعـة كامـلة لـيتـجول في الـقاعات
ـقاعد اء الـبارد وا وهي فارغـة ويسأل ويـشاهـد بنـفسه الـتكيـيف واخلدمـات وا
ويدخل إلى اللـجنة اإلمتحانية ليرى كيفية تدفق العملية من حضور التدريسي
كن له الى اسـتالم الـدفاتـر الى كـيـفيـة فـتح االسئـلـة بالـقـاعـة وتوزيـعـها (هـنـا 
ية هنية اإلكاد احلديث مع الـطلبة قبل توزيع االسئلة) الى اخر العـملية هذه ا
التي يقـدرها ويهابها الطالب ويحترمها ويلتزم بها كادر الهيئة التدريسية بعيدا

عن اإلستعراض واإلعالم.
ـكن اثبـاتها رئيس اجلـامعة مـسؤولـية قانـونيـة وأخالقية األولى 
باإلجـراءات الشـكلـية والزيـارات اإلستـعراضـية واخلطب
عارف التـوجيـهيـة ولكن اثبـات الثـانيـة يكـون من خالل ا
هـارات واإلجتـاهات الـتي تـظهـر عـلى سلـوك الـطالب وا

صالح واجملتمع. واألثر االيجابي على أصحاب ا

بغداد
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رفقة درجة تفاصيلها في القائمة ا واد ا تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية مجاري كـركوك عن مزايدة علنية لبيع (ا
طي اإلعالن) والعـائـدة الى مديـرية مـجاري كـركوك / شـعبـة احلـسابـات/ وحدة اخملـازن وفق احكـام قانـون بيع وايـجار
زايـدة مراجعة سـكرتير الـلجنة/ نـقولة رقم (٢١ لسـنة ٢٠١٣) فعلى الـراغب االشـتراك با ـنقولة وغـير ا أموال الدولة ا
واد الـشـعبـة الـقـانـونـيـة في مـديـريـتـنا لـغـرض الـضم لـقـاء تـأمـيـنـات قـدرها (٢٠%) من الـقيـمـة الـتـقـديـريـة عن كـامل ا
طـلوبة خالل (٢٠ يوم من اليوم الـتالي من نشر اإلعالن في الـصحف احمللية وجتري ستـمسكات ا مـستصحبـ معهم ا
زايدة الذي زايدة في اليوم التـالي النتهاء مدة اإلعالن أعاله وفي تمـام الساعة (١٠) صباحا وال يـقبل الضم في يوم ا ا
ـزايدة أجور النـشر واالعالن واية مصـاريف أخرى وفي حال صادف ستجـري في مديريـتنا وسيـتحمل من ترسـو عليه ا

زايدة عطلة رسمية تؤجل الى اليوم الذي يليه  يوم ا
واد رفقات:  قائمة ا ا
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قرر االحتاد العراقي للمالكـمة تسمية بطـولة أندية العراق لفـئة الشباب باسم مدرب
دولي راحل. وقــال رئــيس االحتــاد عــلي تــكــلـيـف في تــصــريح صــحـفـي إن االحتـاد
العـراقي للـمالكمـة قرر إقـامة بـطولـة أنديـة العـراق لفـئة الشـباب بـتاريخ 25 حزيران
ـدرب الدولي اجلاري في مـحـافظـة الـسلـيمـانـية. وتـابع أن الـبطـولـة ستـسمى بـاسم ا
سـاهمة الفـعالة في نشر رحوم  شياع جـواد علي ابن مدينـة واسط إكرامًا إلى ا ا
. يـذكـر ان احتاد الكـمـة في شـمـال عراقـنـا احلـبـيب والـسلـيـمـانـيـة خصـوصـاً لـعبـة ا

قبلة. الكمة يسعى إلى إجراء انتخابات جديدة خالل الفترة ا ا
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بي يودع كأس اسيا امام اوزبكستان نتخب اال Ÿ«œË∫ ا

فتوحة ا
الـــذي تــوج
به في مـــطــلع

الــعـــام احلــالي.
وســــبق لــــنــــادال أن
ـح إلى إمـــــكـــــانـــــيــــة أ
اجتــــــاهـه لـالعــــــتـــــزال
بـسـبـب اإلصـابـات لـكن
عـمه يــرى أنه ســيـخـوض
ــبــلـــدون عــلى بـــطــولـــة و
العب الــــعـــشـــبــــيـــة بـــعـــد ا

احلـــــصـــــول عــــــلى الـــــعـالج في
برشلـونة. وقـال توني نادال إنه
حتــــدث مع الــــنــــجم اإلســــبـــاني
اخملـضــرم وأنه يـشــعـر اآلن بـأنه
"أفـــضل" قـــبل خـــوض بـــطـــولــة
بـلـدون التي تـقـام فعـالـياتـها و
من 27 حـــــزيـــــران احلـــــالـي إلى

قبل. العاشر من تموز ا

الـتـقـدم والـعـمل وأخـيـرا جنـحت
في بــلـوغ نــهـائي جــديـد فــخـور

باجملهود الذي قدمته".
وفي ســيـاق مـنــفـصل قــال تـوني
نادال عم العب التنس اإلسباني
الـشـهـيــر رافـائـيل نـادال ومـدربه
ــــــرجح أن الــــــســــــابق إنـه من ا
يشـارك "رافا" فـي بطـولة إنـكلـترا
ـــبــلــدون) ثــالث ـــفــتــوحــة (و ا
بـــطـــوالت "جـــرانـــد سالم" األربع
الـكـبـرى والتـي تنـطـلق في وقت
الحق من حـــــزيـــــران/يــــونـــــيــــو
احلــــالـي.  وقــــال تــــوني نــــادال
لـلصـحـفـي عـلى هـامش بـطـولة
ــفــتــوحـة: "نــعم شــتــوجتــارت ا
ـبـلـدون". وكـان سـيـشـارك في و
نادال أكد أنه احـتاج إلى احلقن
سـكـنات السـتـكـمال مـشـاركته بـا
ــفــتــوحـة فـي بـطــولــة فــرنــســا ا
(روالن جـاروس) الـتي اخـتتـمت
ـاضي. فــعــالــيـاتــهــا األســبــوع ا
وكـان رافــا قــد تـوج بــلـقب روالن
جاروس للمرة الـ 14في مسيرته
الرياضية (رقم قياسي) ليضيفه
إلى لـــقب بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيــا
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الـعـراقـيـ وذلك لـوفـاة الـشـخـصـيـة
الـريـاضـيـة والـكـرويـة األسـتـاذ مـؤيد
ــــتــــحـــدة الـــبــــدري فـي الـــواليــــات ا
األمـيـركـيــة عن عـمـر نـاهـز الـثـمـانـيـة
وثـــمــانـــ عــامــاً.و وصـف حــمــودي
الـــراحل الـــبــدري بـــالـــرمــز الـــكــروي
واالعالمي الـعـراقي والـعالمـة األبرز
في التـعـليق الـكروي الـعـربي مشـيداً
ـا قـدمه مـن خـدمـات كـرويـة إداريـة
ــــيـــة لــــلـــعـــراق وإعالمـــيــــة وأكـــاد
ـــشـــهـــديـن الـــكـــرويــــ الـــعـــربي وا

واآلسيوي.
ولفت حمودي الى ان الراحل البدري
ــــربي كـــــان مــــارس دور الــــوالــــد وا
والناصح ألجـيال  كرويـة عديدة من

نتخبات الوطنية. العبي االندية وا
وكـــان الــــراحل الــــكـــبــــيـــر عــــمل في
األوسـاط الكـرويـة لنـحـو ستـ عـاماً
أمــضـــاهــا في تــدريـس قــوانــ كــرة
الــقــدم في جـامــعـة بــغــداد لـلــتـربــيـة
الـبـدنـيـة وعـلـوم الـريـاضـة كـمـا عـمل
رئـيـسـاً الحتـاد الـكـرة وشـغل الـعـديد
ـــنـــاصـب الـــكـــرويـــة احملـــلـــيـــة من ا
والعربـية واآلسـيوية وبـرز في مجال
االعالم كما قـدم برنامج الـرياضة في
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 وجـه رئــــيس الــــوزراء مــــصـــطــــفى
ـعلق الكاظـمي بنقل جثـمان شيخ ا
الـعـراقيـ الـراحل مـؤيـد الـبدري من
تحدة إلى ملـكة ا سكوتالند شـمال ا
الـــعــاصــمــة بـــغــداد وإجــراء مــراسم
تـشـيـيع رسـمـي مـهـيب يـلـيق بـإسـمه

ومكانته وتاريخه احلافل.
ة الـهاتـفيـة التي كـا جاء ذلك عـقب ا
أجراها معه وزير الـشباب والرياضة

عدنان درجال.
وعَبَّرَ رئيس الوزراء في رسـالة نقلها
إلى جنل الــفــقـيــد زيـدون و عــقـيــلـته
وجـميع أفـراد أسـرته الـكابـ عـدنان
درجال وزيـر الشـبـاب والريـاضة عن
ـواساة بـرحيل بالغ احلـزن وعمـيق ا
هــذه الـــشـــخـــصــيـــة اإلجـــتــمـــاعـــيــة
والـوطـنــيـة والـريـاضـيــة الـتي مـثـلت
الفـتاً إلى ـوذجاً لـلـعطـاء والـتـميـز إ
أن الــوطن فــقــد بــرحــيــله واحــداً من
شــخـصـيــاته الـقـيــاديـة والـريــاضـيـة
ـؤثــرة وفـقـا لـبـيـان واالجـتــمـاعـيـة ا
صادر عن االعالم احلكومي العراقي.
وقــدم وزيـــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
الـــتـــعــازي الســـرة الـــراحل وجـــمــيع

اقـــــاربـه ومــــــحـــــبــــــيه وكـل االســـــرة
صاب األليم. الرياضية في هذا ا

من جــانـبه قــدم زيـدون جنل الــفـقــيـد
الـراحل الـشـكـر والـتـقـديـر والـعـرفـان
الى رئيس مـجـلس الوزراء مـصـطفى
الكـاظمي و وزيـر الشـباب والـرياضة
الـــكــابــ عـــدنــان درجـــال عــلى هــذه
االلـتـفـاتـة  مُـذكـراً أن وصـية الـراحل
أكــــدت عــــلى إجــــراء مــــراسم الــــدفن
ـكــان الـذي يـتـوفـاه والـتـشــيـيع في ا

الله فيه.
ومـن جــــهــــة اخـــرى أعــــلـن االحتـــاد
الــعــراقيّ لــكـرةِ الــقــدم احلــداد عـلى
روح رئــيس االحتــاد الــعــراقيّ لــكـرةِ
ـدة 3 الـقــدم األسـبَق مـؤيــد الـبـدري 
ايــام . وقـــال االحتــاد في بــيــان  إن
الالعـــبـــ ســــيـــرتـــدون فـي جـــمـــيعِ
ُسـابـقات الـتي يقـيـمهـا االحتادُ في ا
األسـبـوعِ احلـالي الـشـاراتَ الـسوداء
حزناً على وفاةِ الرمْز الرياضي مؤيد

البدري. 
وعلى صعـيد اخر قـدّم رئيس اللـجنة
ــبــيـة الــوطـنــيــة الـعــراقـيــة رعـد األو
حمودي  تـعازيه الصـادقة لألوساط
مؤد البدريالـــريـــاضـــيـــة والـــكـــرويـــة وعـــمـــوم
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هـيمنَ العـبـو فـريق الـشرطـة عـلى األوسـمةِ
ـتــنـوعـة في أول أيـام مـنــافـسـاتِ بـطـولـة ا
ُقـامة مـلتـقى السـلـيمـانـية أللـعابِ الـقـوى ا
حـالــيـاً في مـحـافــظـةِ الـسـلـيــمـانـيـة والـتي
انتهت منافسات اليوم األول منها في كلية
الــتـربـيــة الـريـاضــيّـة. وجنحَ أبــطـال فـريق
الـشرطـة في احلـصولِ عـلى سـبعـة أوسـمةٍ
ذهبيـة وأربعة فضـية ووسامـ برونزي

ـشـاركةِ عـشـرة العـبـ في مـخـتلفِ وذلك 
الفعاليات.

وقد حصد كل من جواد عـبدالكاظم وحيدر
جـبـار وفالح عـبــد الـزهـرة وزين الـعـابـدين
وعــبــاس خــلــيل وحــســ عــصــام ويــاسـر
محـمـد األوسمـة الذهـبـية بـعد أن خـاضوا
مختلف الفعاليـة اخلاصّة بهم واستطاعوا
أن يخطفوا الذهب بكل جدارةٍ واستحقاق
فـيمـا نـال األوسـمة الـفـضيـة كل من مـحـمد
نـــاهض وعـــبــدالـــله جالل
وهردي ازاد وثامر موجد
وحـصل عـلى الـبـرونـز كل
من ســـيف رعـــد ومــحـــمــد
عـــبـــد اإلله. وتـــســـتـــكـــملُ
منافسات البطولة  حيث
سيـشـارك جمـيع الالعـب
الـــذيـن لم يـــشــــاركـــوا في
فـعـالـيـات الـيـوم األول من
جـــانبِ فـــريـق الـــشـــرطــة.
ويـــتــــطـــلعُ العـــبـــو فـــريق
الــشــرطــة الى زيــادةِ غــلـة
األوسـمـةِ الــذهـبـيـة الـيـوم
بـــغــيـــة الــتـــتــويجِ بـــلــقب

البطولة. تنوعة »WLÝË∫ العبو الشرطة يهيمنون على االوسمة ا

اجـهات الفرق اجلمـاهيرية فيـما بينها
حتــديــات كــبــيـرة مــا تــكــون غــايـة في
الــصـعــوبـة وكـل مـنــهـمــا يـحــتـاج الى
جـهود اجملموعة لتحقيق االفضلية في
مـثل هـكـذا مـبـاريات حـاسـمـة ويـتـطلع
اجلـوية لـلدفاع عن لـقب البطـولة الذي
ـــاضي فـي الــتـــاسع ـــوسم ا أحـــرزه ا
عــشـر من تــمـوز بــفـارق ركالت اجلـزاء
عــنـدمـا سـجل له كل من إحـسـان حـداد
وابــــراهـــــيم بــــايـش ولــــؤي الــــعــــاني
واجهة وحـمادي احمد عندما انتهت ا
الـنهائيـة مع الزوراء بالتـعادل السلبي
والزالـت الــفـــرحـــة عــالـــقـــة في أذهــان
جـمـاهيـره التي سـتـحضـر دون تأخـير
لـدعم الـتـشـكـيل الذي يـجـد نـفـسه امام
اخـتبـارا ليس سـهال وهو الـذي يعاني
مـن غـيـاب عـدد من العـبـيه اضـافـة الى
ستوى العام منذ العودة من تواضع ا
ــشـــاركــة اآلســيــويــة لـــيــســتــمــر في ا
مــواجــهــة مــشــاكل جــمــيع مــبــاريــاته
ـسـتـوى الـذي قـدمه امـام بـاسـتـثـنـاء ا
الـــطالب والـــفـــوز بـــهــدفـــ من تـــسع
لــــقـــاءات خــــســــر ثالث مــــنـــهــــا امـــام
الــديـوانــيــة الـشــرطـة ونــفط الـبــصـرة
وتــعــادلــ مع االمــانــة والــنــفـط وفـاز

بالبقبة .
 ومـتوقع ان يـواجه الـفريق صـعوبات
فـي لــقـــاء الــيـــوم النه ســـيــلـــعب حتت
ضــغط الـنــتـيــجـة والــدفـاع عن الــلـقب
ـدرب الــذي يــحــاصــره وجــمــهــوره وا
اخلـامس قـحطـان جثـير الـذي يرى في
حتـقـيق الـفـوز اخلـطـوة االسـتـثـنـائـيـة
نـحو الفــــــوز واحلفاظ على اللقب اذا
مــا تـمــكن من جتــاوز عـقــبـة اصــحـاب
ألـــقـــاب الـــبـــطـــولــة ولـــو ان االزرق لم
يــكـسب الـثــقـة الـكــامـلـة بـعــد سـقـوطه
بـالبـصرة وتـعادل مع الـنفـط والدخول
ــوسـم الـذي الزال فـي اهم مــبــاريـات ا
ـني الـنفـس باحلـصول يـعـاني منه و

على الوصافة.
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 ويــرغب الــزوراء بـالــثـأر من اجلــويـة
ويـظـهـر بنـفس مـستـواه بـعـدما افـتـقد
ـرحـلة ـطلـوب حـصـرا في ا لـلـظـهـور ا
الــثــانـيــة من الـدوري بــعــدمـا تــعـرض

الــيـوم االثـنـ ضـمـن مـبـاريـات الـدور
الـربع الـنـهـائي لـبطـولـة كـأس الـعراق
بـكرة الـقدم عنـدما تتـجة االنظـار نحو
توقع حضور جماهير ملعب الشعب ا
كـبـيـرة ما يـحـقق اجـواء جمـيـلة وسط
الـهـتـافـات الـتي ال تـتـوقف طـيـلة وقت
الــلـقـاء الـنــاري بـ الـفـريــقـ بـعـدمـا
ـــوسـم والـــدوري انــــتــــهى االول فـي ا
واجه بـتعادلـهما بهـدف وستـتجدد ا
الـثـانـيـة بـالدوري بـيـنـهـمـا في الـثالث

والعشرين من الشهر احلالي .
W dH « „ö² «

ـتــلك الـفــرصـة  وكل مـن الـفــريـقــ 
لـيحـكم قبـضته بقـوة لالقتـراب خطوة
هــامـة في الـصـراع من اجل احلـصـول
على اللقب كما هما في حصيلة بعيدة
عن تــطــلــعــاتـهــمــا والنــصــارهــمـا في
متاز عندما فقد اجلوية لقب الدوري ا
الذي ذهب للعدو اللدود الشرطة جراء
تـراجع النـتائـج وخسارة 8 مـواجهات
ـثلهـا والفوز  19مـرةفيما والـتعادل 
ال زال الـزوراء بعيد عن مربع الترتيب

بفقدان كامل نقاط 

خــمـس مــبــاريــات والــتــعــادل 15مــرة
والــــفــــوز بـــعــــددهــــا مـــا يــــجــــعل من
جــمـــاهــيــرهــمــا في حـــالــة من الــقــلق
ويــجـدون في قـمـة الــيـوم احلل النـقـاذ
ـــوسـم من خالل الـــنــــتـــيـــجـــة الـــتي ا
ســتـجـعل من الـطــريق سـالـكـة خلـطف
لــقـب الــكــاس بــفــضل الــفــوارق الــتي
يـتمتعان بها مقارنة ببقية الفرق التي
تــــلــــعب بــــالــــدور نــــفــــسـه من حــــيث
اإلمــكـانــات واجلـوانـب الـفــنـيـة اال اذا

فاجأة. ماحصلت ا
 U¹b×² « WNł«u

وجـريا عـلى العـادة اكثـر ما حتـمل مو
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ه الــتـــقــلــيــدي يـــلــتــقي الـــزوراء غــر
اجلـويــة عـنـد الـسـاعـة الـثـامـنـة مـسـاء

ــبي الـذي قــدم مـا عــلـيه واســتـمـر األو
يـــعــكس نـــفــسـه من مــحـــاولــة الخــرى
وبـاإلمكان االستـفادة من اكثر من العب

هم . للدعوة للوطني وهو ا
ـــنــافس مـن قــلب  وتـــمــكـن الــفـــريق ا
الـنتـيجـة والتـقدم بـدقيـت 50 مـن قبل
جـاسـور بيك و 51بـهدف خـطا حلـس
عـمـار في مـرماه فـيـما أدرك عـمـارغالب
ـبــاراة لـلـوقت الــتـعـادل د68 لــتـمـتــد ا
االضــــــــافـي وفـــــــرض احلــــــــذر عــــــــلى
اداءاالعـبـ امـام سـيطـرة أوزبـكـسـتان
الــتي عــكــسـهــا أغــلب الــوقت لــيــحـقق
هـمـة امـام جمـهـوره الكـبـير اخلـطـوة ا
بـعـدما أجـاد حـارسه وتصـدى لـركلـت
بــيــنـمــا جنح العــبــو أوزبـكــســتـان في
تـــســجــيل ثــــــالثـــة ركالت واالنــتــقــال
لـلـدور االخـر وينـتـظـر مـواجهـة الـفـائز
مـن لـــــقـــــاء كــــــوريـــــا ج والــــــيـــــابـــــان

قبل.. االربعاءا

وسـط طموحات احراز الـلقب واختزال
وسم به ا
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ـبي بـطـولـة آسـيا ـنـتـخب األو  ودع ا
حتـت سن23 ســــنـــة من الــــدور الـــربع
الـنهـائي امس االول بعـدما خـسر امام
أوزبـــكــســـتـــان بــفـــارق ركالت اجلــزاء
بــثالثــة ركالت لـركــلـتــ بــعـد انــتـهت
ـبــاراة بـوقـتـيـهـا االصـلي واالضـافي ا
ـبي في بـالـتـعـادل بـهـدفـ وفـشل األو
استغالل النقص العددي للفريق االخر
د بــعـد طــرد احلـارس د13عــلى بــدايـة
الـلقاء والتقدم بهدف وكاع رمضان من
ضــــربـــة جـــزاء 19و تــــســـيــــر االمـــور
ـطـلـوب قـبل ضـيـاع فـرصة بـاالجتـاه ا
الـتــقـدم لـلـدور الـنـصف الـنـهـائي امـام
تلكون العب اصحاب االرض الذين 
ـــا في ذلك عـــلـى مـــســـتـــوى افـــضـل 
ـكن الـتـقـلـيل من شـأن الـبــدالء لـكن ال

خلـسـارتـ من الطـلـبـة وارببل وتـعـثر
ســبع مـرات لــيـخـسـر 25نــقـطــة تـركت
آثـارها الـسلـبية عـلى مشـاركة االبيض
الــذي افـتـقـد لـلـمــنـافـسـة اغـلب اوقـات
الــــدوري وكــــذلك مــــواجــــهــــة الـــعــــقم
الـتهـديفي ويـامل انـصاره ان يـكون قد
تــعـلـم من االخـطــاء لـتــدارك االمـور في
اخـر الـنفق و مـتـوقع انه سيـعـلق على
انــتـفــاضـة النـقــاذ نـفـسـه من اإلقـصـاء
وسم بدون إجنـاز ومؤكد ان ونـهايـة ا
تـوجيـهات ايـوب اوديشـو تتـحدد على
ـسـتـوى حتت انـظـار جـمـهور تـقـد ا
ــنــافس بــعــيــدا عن الــذي حــصل في ا
ـــبــكـــر من دوري الـــدوري واخلـــروج ا
أبـطال آسيا امـام فرصة التـقدم خطوة
نـحـو الـنـصف الـنـهـائـي عـبـر مـحـاولة
االسـتـحواذ عـلى الـكرة وخـلق الـفرص
والـثبات على انه قادر على قهر الغر
الـتــقـلـيـدي واالنـتـقـال لـلـدور الـقـادم و

سوكوب

أســبــوع مـــنــذ ســتـــيــنــيـــات الــقــرن
ـــــاضـي والــــذي حـــــقق ريـــــادة في ا
ـعـطى االعالمي الـريـاضي الـعراقي ا

على الصعيد التلفزيوني.

رحم الـــله األســـتــاذ مــؤيـــد الــبــدري
وأنـزله جنـانه الـبـاقيـات وألـهم أهله
ومــحــبــيه نــعــمـــة الــصــبــر وجــمــيل
السلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.
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وأوضحَ إن الــفـريق شـهــدَ إنـضـمـامَ
ـواهب اجلـديــــدة ونـأملُ عـدد من ا

أن يـظـهـر مـنـتــــــخـبـنـا بـشـكلٍ
ـــيــزٍ عـــلى خالفِ
مـــشـــاركـــتـــنـــا في
اضـية النـسخـةِ ا
نتخبُ وأن يكون ا
احلالي نواةً حقيقيةً

لــــلــــمـــــنـــتــــــــــــخــــبـــات
الوطنية.

يــشـــارُ إلى أن مـــنـــتــخب

دربُ حـسن كمال النـاشئ يـقوده ا
ويــســاعـــده ســـــعــد عــبــد احلــمــيــد
ومـــحــــمـــد عــــلي كـــر
وعـــــــلي حـــــــســــــ
مـــشـــربت مـــدربــاً
ـــرمى حلــــراس ا
وعالء عـبـد عـون
مـــحـــلـالً فـــنـــيـــاً
وطـارق مــصـعب
مــدربــاً لـــلــيــاقــةِ

البدنية.
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وصلَ وفـد مـنــتـخب الــنـاشـئــيـنـإلى
تـركيـا لـلدخـولِ في معـسـكر تـدريبي
ـدة في مـديـنــةِ أنـطـالــيـا ويـســتـمـرُ 
تـسعـة أيامٍ حتـضيـراً للـمشـاركةِ في
بطولـةِ غرب آسيا الـتي تستضـيفها
مـديـنـةُ الـعقــــــبـة في األردن لـلـفـترة
من 21  لــــغـــايـــة 30  مـن الـــشـــهـــر

احلالي.
وقـالَ عُـضـو االحتـاد الـعـراقيّ لـكـرةِ
الـقـدم مُـشــرف مـنـتـخب الــنـاشـئـ

ــنـتــخب خــلـف جالل في بــيــان إن ا
وصلَ إلى تركيا وسيباشرُ تدريباته
في مدينـةِ أنطالـيا حيـث سيخوضُ
ثالث مـــبــاريــاتٍ جتــريـــبــيّــة أثــنــاء
تواجده في مدينةِ أنـطاليا حتضيراً
لـلـمــشـاركـةِ في بــطـولـةِ غــرب آسـيـا

التي تستضيفها األردن.
ـــنــتـــخب ســـيـــغــادر في وبـــيّن إن ا
التاسع عشـر من الشهر احلالي إلى
مــديــنـةِ الــعــقـبــة في األردن خلـوضِ
مــنــافــــســاتِ بــطــولــة غــرب آســيـا
ويــــعـــولُ اجلـــــــهــــاز الـــفـــنـي عـــلى
ـنتـخب بـشكلٍ ـعـسكـر لتـحـضيـر ا ا

مثالي.

وفد منتخب الناشئ

ـاني أوسـكار أوتي (6-7 و 9 األ
ــــــــبـــــــاراة 7- و6-7 و5-7) فـي ا
اآلخــرى بـــالــدور قــبل الـــنــهــائي
لـلــبـطـولـة. و خــصم نـقـطـة من
كـيريـوس عـندمـا حـطم مـضربه
بــعــد أن ارتـطــمت الــكــرة بــشـكل
ــــلــــعب خالل ســــيئ فـي أرض ا

النقطة األخيرة لكسر التعادل.
وجــرى خــصم نــقــطـة أخــرى من
كــيـريــوس في بــدايــة اجملـمــوعـة
الثـانيـة ليـتأخر (2-0) وذلك بعد
دخـوله في جـدال مع اجلـمـاهـير
ـــبــاراة دون أن قـــبل أن يـــكــمل ا
يــبــذل جــهـــدا حــقــيــقـــيــا لــيــتم
استـهـداف بهـتافـات االسـتهـجان
مـن جـــانب اجلــــمـــاهـــيـــر. وقـــال
مــوراي لـشــبــكـة "ســيــرفـوس تي
ـتــعـة في في" "لم تــكن األمــور 
الـنــهـايـة اجملـمـوعــة الـثـانـيـة لم
تـكن مـنـاسـبـة نـهـايـة اجملـمـوعة
األولى كـانت حــاسـمـة". وأضـاف
"مر وقت طـويل مـنـذ آخر صـعود
العب لي إلـى الـــنـــهــائـي عـــلى ا
العـشبـية الـكثـير من الـنجـاحات
واإلخـــفــــاقـــات لـــكـــني واصـــلت
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تـأهـل الـبـريــطـانـي أنـدي مـوراي
إلى نـهـائي بــطـولـة شـتـوجتـارت
لـلــتـنس بــفـوزه عـلـى األسـتـرالي
نـيـك كـيــريـوس (6-7 و5-7 و -6

2) في الدور قبل النهائي.
وبلـغ موراي أول مـبـاراة نهـائـية
العب الـعـشبـيـة مـنذ 6 له عـلى ا
أعـوام حـيث سـيواجـه اإليطـالي
ماتيو بيريتيني الذي تغلب على
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رافائيل نادال

  رحل مؤيد البدري الى ـوت لم يبق اال وجه ربك  وكل نفس ذائقة ا
ـا كسبت  وهو جوار رب رحيم والله تـعالى يجـزي النفس البـشرية 
العـادل العـدل الرحـيم الـودود الرؤوف بـعبـاده  رحـمة الـله على روحه
ـوت والـبـاقي الـطـاهـرة كـلـنـا نـعـرف ونـدرك بـيـقـ تـام ان مصـيـرنـا ا
الدائم هو الله سبحانه وتعالى ولكن هل استـفدنا من التجربة الطويلة
ـعـلـقـ الـريـاضـي في ـؤيـد الـبـدري وهـو كان من افـضل ا اجلـميـلـة 
ـا كـان افضـلـهم عـلى االقل بـالـنـسبـة لـنـا هـنا في الوطـن العـربي ولـر
بلـدنـا الغـالي عـندمـا كـنا نـنـتظـره دقـيقـة اثـر اخرى وحلـظـة بعـد حلـظة
ليـطل علـيـنا بل يـطل عـلى جمـاهيـر واسـعة كـبيـرة كـانت تعـشق صوته
وتنتـبه باصغـاء الى مواد بـرنامجه الـرياضـة في اسبوع وكـأننا عـشنا
في احـتـفــالـيـة تـبــدأ بـشـكل ســريع وتـنـتـهـي بـرمـشـة عــ النـهـا كـانت
تنفس الوحـيد لشعب يـنظر ويشعـر بالرياضـة على انها اجلزء االهم ا

من حياته
ـتـنــاول الـيـد في سـبــيل اجلـلـوس مع سـنـوات طــويـلـة جـدا كــانت 
افضل معـلق رياضي واالسـتفادة من جتـربته الـغنيـة وهو يرسم
لـنـا اخلـطــوط الـعـريـضــة الـواضـحـة الــنـقـيـة الــصـادقـة ونـحن
عـلق نرسـمها ونـحفـظهـا ونطـبقهـا ونصـنع مجـموعـة من ا
هم من ينـتـمون الى مـدرسـة التـعلـيق الـبدري وهـو اجلـزء ا
ا الن الـقائـم ارث رياضـتنـا اجلمـيلـة ولكـننـا لم نفـعل ر
علـى اذاعاتـنـا ومـؤسـساتـنـا الـصـحـفيـة واالعالمـيـة كـانوا
يـعتـقـدون ان جتـربـة مـؤيـد الـبـدري فـريـدة من نـوعهـا ولم
ــا يــكــفي ــا كــانــوا كـــســاال  تــتــكــرر مـــرى اخــرى ور
لـيــضـيــعـوا عــلى من كـان يــتـشــوق السـتــنـســاخ جتـربـة
البدري هـذه الفـرصة الـتي ضاعت الى االبـد وفعال هي
ـتلك خـزينا لم تتكـرر مرى اخـرى لو لم يـكن الراحل 
عـلومات الـرياضيـة بكل تنـوعاتهـا وهو كان هائال من ا
ـوذج فـي الـتــعــلـيق واحملــبب لــنــا جـمــيــعـا مــاكـان اال
سـيــحـصل عــلى هـذا الــثـنــاء واألطـراء والــرثـاء والـذي
استحـقه عن جدارة بـفقـدانه يكون
الــعــراق فــقـــد ثــروة ريــاضــيــة
مهـمـة لم يتم تـعـويضـهـا وهو
الـذي سـيـبـقى مـوجـودا في
قـلــوبــنـا وعــقـولــنــا الى امـد

بعيد.
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{ الــريــاض- وكــاالت: أقــرت الــلــجــنـة
الــفـنـيــة لـلــمـسـابــقـات والــبـطـوالت في
االحتــاد الـســعـودي لــكـرة الــيـد نــظـام
ـقبل 2022-2023 ـسـابقـات للـموسم ا ا
والـــــــذي تـــــــقــــــــرر انـــــــطـالقه يـــــــوم 2

قبل.  سبتمبر/أيلول ا
VIK « ◊UI½

ويـستمـر نظام بـطولة األمـير فيصل بن
ـمــتـاز كــمـا هـو فــهـد ألنــديـة الــدوري ا
ــشـــاركــة  12 فـــريـــقــا مـــعـــمــول بـه 
وبـــنــظـــام الــدوري مـن دورين عــلى أن
يــحـصل الــفـريق احلــاصل عـلـى الـعـدد
األكـثـر من الـنـقـاط عـلى الـلـقب ويـهبط
ـركزين ال 11وال 12لـبطـولة أصـحاب ا
ــــوسم -2023 دوري الـــــدرجــــة األولـى 
2024. فــيـمــا حـصل تــغـيــيـر فـي نـظـام
دوري الـــدرجــة األولى حـــيث ســـيــقــام
قبل وسم ا شاركة  12فـريقا خالل ا
وبـــنــظـــام الــدوري مـن دورين عــلى أن
يــحـصل الــفـريق احلــاصل عـلـى الـعـدد
األكـثـر من الـنـقـاط عـلى الـلـقب ويـهبط
ـــــراكــــز  9و 10و 11و12 أصـــــحـــــاب ا
ـنـاطق ألنـديـة الـدرجة لـبـطـولـة دوري ا
ــوسم 2024-2023  عــلى أن الــثــانــيــة 
ـــشـــاركـــة في يـــصــــبح عـــدد الـــفــــرق ا
قبل 10 ـوسم بعـد ا ـسابـقة خالل ا ا
فــرق فــقط. وسـتــلــعب بــطـولــة الـدوري
ـشـاركـة 10 ــمـتـاز لـدرجـة الــشـبـاب  ا

ـعمول به دوري فـرق وبنـفس النـظام ا
مـن دورين عـــلى أن يـــحــصـل الــفـــريق
احلـاصل عـلى الـعدد األكـثر مـن النـقاط
ـركزين عـلى الـلـقب ويـهبط أصـحـاب ا
الـــتــاسع والـــعــاشـــر لــبـــطــولــة دوري
ـــنــاطـق لــلـــمــوسم الـــريــاضي -2023 ا
2024. كــمــا حــصل تــغــيــيــر فـي نــظـام
مـتاز لـلـناشـئ بـعد بـطـولة الـدوري ا
ــشـــاركــة إلى 16 زيـــادة عــدد الـــفــرق ا
شـاركة إلى فـريـقا إذ سـتقـسم الفـرق ا
مــجـمـوعـتـ في الــدور الـتـمـهـيـدي كل
مــجــمــوعــة  8 فــرق وســيــلــعـب الـدور
الـتــمـهـيـدي بـنـظـام الـدوري من دورين
عــلى أن تــتــأهل الــفــرق احلـاصـل عـلى
ـراكز األربـعة األولى مـن كل مجـموعة ا
ـراكـز من لــلـدور الـرئــيـسي لــتـحـديــد ا
األول إلى الـثامن والذي سيـلعب بنظام
اجملـمـوعـتـ أيـضـا. وبـنـفس الـطـريـقة
ـــراكــز من لـــلــفـــرق احلــاصـــلــة عـــلى ا
اخلـامس حـتـى الثـامـن في مـجـموعـتي
الــدور الـــتــمــهــيــدي والـــتي ســتــلــعب
ـراكـز من الـتـاسع إلى ال16 لـتــحـديـد ا
عـلى أن يهبط الفريقان احلاصالن على
ــركـزين ال 15 وال 16لــبـطــولـة دوري ا
ـناطق للموسم 2024-2023. ويـستمر ا
الـعـمل بـنظـام بـطوالت الـنـخبـة جلـميع
الـــفـــئــات كـــبــار  –شـــبــاب  –نــاشــئـ
ــشــاركــة األنــديـة األربــعــة األولى في

ـمتـاز لـكل فئـة مـنهم بـطـولة الـدوري ا
حـيث ستلـعب البطوالت بـنظام الدوري

من دور واحد.  
وتــغــيــر نــظــام بــطــولــة كــأس االحتــاد
الـسـعـودي لـكـرة الـيـد إذ سـيـشارك في
الــبــطــولــة  12 فــريــقــا أنــديــة الــدوري
ـقــبل 2022-2023 ــمــتــاز لــلــمـوسـم ا ا
حـــيـث لن تـــشـــارك األنـــديـــة أصـــحــاب
ـراكز األربـعة األوليـمضر  –اخلـليج – ا
ـنــصـرم ــوسم ا الــنـور  –الــصـفــا في ا
بــالـدور الــتـمــهـيـدي دور ال  16. فــيـمـا
سـيــتم إجـراء قـرعـة لألنـديـة الـثـمـانـيـة
ـتـبـقـيـة الـوحدة  –الـزلـفي  –الـقـارة – ا
الـترجي  –احمليط  –األهلي  –االبـتسام
تـأهلة للدور  –الـهدى لتحـديد األندية ا
ربع الــنــهـائي دور الــثـمــانـيــة عـلى أن
تــقـام مـبـاريــات الـدور الـتــمـهـيـدي دور
ال 16عـلى مالعب األندية بالقرعة فيما
ـباريـات دور الـثمـانـية- سـتـقام بـاقي ا
نـصف الـنـهـائي - النـهـائي عـلى صـالة
سـيـتم حتديـدها الحـقا. ويـستـمر نـظام
ملـكة اجملمعـة لألندية أبطال بـطوالت ا
ـناطق للفـئات الثالث كبار  –شباب – ا
ـشـاركة نـاشـئ كـمـا هو مـعـمول به 
 16فـريــقـا في الـدور الـتـمـهـيـدي تـلـعب
غـلـوب على أن تـتأهل بـنـظام خـروج ا
بـعـد ذلك  8فـرق لـلـدور الـرئـيـسـي الذي

. سيلعب بنظام اجملموعت

وأكـــد حــســـ الــصــيـــاد قــائـــد فــريق
الـنجـمـة البـحريـني أن مواجـهة فـريقه
أمـام مـضـر الـسـعـودي أمس في نـهائي
الـبطولة اخللـيجية لكـرة اليد لن تكون
مـثل لقائهمـا في دور اجملموعات حيث
إن الـنهـائيات تـختلـف تمامـا من جميع
الــــنـــواحي.  وقــــال في تـــصــــريـــحـــات
ـواجـهـة لن تـكـون صـحــفـيـة نـدرك أن ا
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{ رومـــا- وكــــاالت: يـــواصل خـــورخي
أنـــطـــون وكــــيل بـــاولـــو ديـــبـــاال جنم
يـوفنتـوس العمل عـلى حتديـد الوجهة
اجلـديدة للمهاجم األرجنتيني. وينتهي
عـــقـــد ديــبـــاال مع يـــوفـــنـــتــوس في 30
يـــونــــيـــو/حـــزيـــران  اجلـــاري وأعـــلن
ـهاجم مـسـؤولـو السـيـدة الـعجـوز أن ا
األرجــنــتــيــني لن يــحــصل عــلى عـرض
لـلـتـجـديـد. ووفـقـا لـصـحـيـفـة الجـازيـتـا
ديـلـلـو سبـورت اإليـطـاليـة فـإن أنـطون
سـيلتـقي مسؤولي إنتـر مجددا غدا أو
يـوم الثالثاء حلـسم الصـفقة. وأشارت
إلـى أن عــرض إنـــتـــر األخــيـــر يـــبــلغ 6
مالي يورو كراتب سنوي إضافة إلى
مـتغـيـرات بقـيمـة ملـيون يـورو ما يـعد
ـا عـرضه يوفـنـتوس عـلى الـنجم أقل 
األرجـنتيـني من قبل. وأوضحت أن
ـزيد أنـطـون طالب إنـتـر بعـرض ا
مـن األمـوال في جـلــسـة ســابـقـة

{ وكـــاالت - أمـــســــتـــردام: تـــوجت
الـروســيــة إكـاتــريــنـا ألــكــسـنــدروفـا
ـيــا بـ العـبـات ـصــنـفـة ال 30 عـا ا
الـــتـــنـس احملـــتـــرفــــات أمس األحـــد
ببـطـولـة سـيرتـوخـيـمـبوس الـهـولـنـدية
على األراضي الـعشـبـية بـعد تـغـلبـها
علـى البـيالروسـيـة أريـنـا سابـالـيـنـكا

صنفة السادسة.  ا
ـة وتـمــكــنت ألــكــسـنــدروفــا من هــز
سـابـالـيـنـكـا بـنـتـيـجـة  5-7 و 0-6 في

ساعة و 18دقيقة. 
وبـفـوزهـا تـتـوج ألـكسـنـدروفـا بـثـامن
لـقب فـي مـســيــرتـهــا واألول مــنـذ أن
حصـدت عام  2020 بطـولة شـيـنزين

الصينية.

أخبار النجوم
uKOÝ—U  Ÿ«œË bŽu  sKF¹ b¹—b  ‰U¹—

{ باريس- وكاالت: اتـفق باريس سان جيرمـان مع مدربه األرجنتيـني ماوريسيو
بـوكيتيـنو على فسخ الـتعاقد بـينهـما. وذكرت صحـيفة ذا أتلـتيك البريـطانية في
ـاضي بـناء عـلى رغـبة تـقـريـر لهـا أن الـقرار اتـخـذ في اجتـمـاع األسـبوع ا
. وأضـافت أنه يــتـبـقى اآلن االتـفـاق عــلى آلـيـة فـسخ مـتــبـادلـة بـ الـطــرفـ
ــديـر الـفـني الـتـعــاقـد وإعالن الـقــرار بـشـكل رســمي. ويـنـتـهـي تـعـاقـد ا
سؤولية األرجنتيني مع بي إس جي في صيف 2023  علما بأنه تولى ا
أوائل يـناير/ كـانون الـثاني 2021. وقـاد بـوكيـتيـنـو النـادي البـاريسي
لـلـفوز بـ  3 ألـقاب مـحـليـة الـسوبـر وكـأس فرنـسـا والدوري إال أن
وسم اخلـروج اخملـيب من دوري األبـطـال أمام ريـال مـدريـد هـذا ا

دفع إدارة بي إس جي لالستغناء عن خدماته.
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{ وكــاالت - مـدريــد: أعــلن ريـال مــدريــد أمس األحـد مــوعــد حـفل وداع الــبــرازيـلي
يرجني في 30 لكي. وينـتهي عقد مارسيـلو قائد ا مارسيلو الـظهير األيسر لـلفريق ا
لكي عدم التـجديد للدولي البرازيلي. وقال ريال يونيو/حـزيران اجلاري وقرر النادي ا
مـدريد في بيـان رسمي: يـعلن النـادي أن غدا اإلثـن في تمـام السـاعة الواحـدة ظهرا
ـديـنـة الـرياضـيـة لـريـال مـدريـد سـيـترأسه سـيـقـام حـفل وداع لـقـائدنـا مـارسـيـلـو في ا
فـلورنـتـينـو بـيريـز رئـيس النـادي. وأضـاف: بعـد هـذا احلدث سـيـتحـدث مارسـيـلو إلى
دينة الرياضيـة لريال مدريد. ويلعب مارسيلو في وسائل اإلعالم في غرفة الـصحافة با
صفـوف ريال مدريد منذ شتاء 2007  قادما من نـادي فلومينينسي البرازيلي ما يعني
أنه قضى  15عـاما تقـريبا داخل جـدران قلـعة سانـتيـاجو برنـابيو. وحـقق مارسـيلو كل
وسم برفع كأس دوري يرجني وخـتم هذا ا ـمكنة بـقميص ا األلقاب احمللـية والقارية ا

أبطال أوروبا كقائد للفريق.
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{ لـــوس اجنــلـــوس- وكـــاالت: قــاد
ستـيفن كـاري فـريقه جـولدن سـتيت
وريـــورز لــــلـــفــــوز عــــلى بــــوســـطن
سـيـلـتـيـكس 97-107  لـيـتـعـادل مـعه
بنـتـيـجة 2-2  في سلـسـلة مـبـاريات
نـهـائي دوري كـرة الـسـلـة األمـريـكي
لــلــمــحــتــرفـ إن بـي إيه . وبــعـد
ـــة أمـــام يـــومــــ من الـــهـــز
بـوسـطن ســيـلـتـيـكس في
مــــــلــــــعــــــبـه تي دي
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لــكن مــسـؤولي الــنـيــراتـزوري
غــــيـــر مـــســــتـــعـــديـن لـــزيـــادة
عرضهم. وسيعمل الطرفان في
ـقــبل عـلى إنـهـاء االجــتـمـاع ا
الــــتـــفـــاصـــيـل األخـــيـــرة في
الـصفـقة وسيـوقع ديباال
عـــلى الـــعـــقـــود عـــنــد
عـودته من الـعطـلة

في ميامي.

الروسية إكاترينا ألكسندروفا توجت ببطولة سيرتوخيمبوس الهولندية

ســهــلـة حــيث نــأمل أن نـحــقق الــلـقب
اخلـــلــيــجي ونــحـن قــادرون عــلى ذلك
ــســتــويــات بــشـــرط أن نــقــدم أفــضل ا
ونـظــهـر بـروح قـتـالـيــة عـالـيـة ونـطـبق
ـــدرب. وأضــاف الـــدعم تـــعـــلــيـــمـــات ا
اجلــمـاهــيـري لـفــريـقــنـا ســيـلـعب دورا
بـارزا في تـشجـيع الالعـب وإعـطـائهم
دفـعـة مـعنـويـة عـاليـة ونـأمل أن تـكون

ـواجهة. اجلـماهـير حاضـرة بقوة في ا
وتـابع اعـتقـد أن األوراق مـكشـوفـة لدى
اجلـانبـ ولكن هنـاك فروقات سـتكون
واجهة وعـلينا استغالل حـاسمة في ا
الـفـرص بشـكل جيـد وأن نقـدم مسـتوى
ـواجهـات الـسابـقة واألهم أفـضل من ا
أنـنـا نـلـعب بـروح قـتـالـيـة وهي الـسـمة

التي يتمتع بها الفريق.
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جاردن تمكن كـاري من قيادة فريقه
ــلـــعب أمس لـــلـــفــوز عـــلى نـــفس ا
ـباراة الـرابعـة ضمن اجلمـعة في ا
سـلسـلـة الـنهـائي بـفضـل تسـجـيله
 43 نـقـطـة إضـافـة لـعـشـر مـتـابـعات
حـاسـمـة وأربـع تـمـريـرات حـاسـمـة.
وبـجـانب كــاري سـجل زمـيـله كالي
تـــومــــســـون  18 نــــقـــطــــة وأنـــدرو
ويـجــيـنـز  17 نـقـطــة. وفي صـفـوف
ســيــلــتــيــكس أحــرز أكــبـر عــدد من
الـنـقـاط جـيـسـون تـيـتوم بـواقع 23
نـقـطـة إضـافـة إلى  11مـتـابـعة
و 6 تــــــمــــــريــــــرات

حاسمة. 
وأعــــــــــلـن
نــــــــــــــادي
تشارلوت
هـورينـتس
ـــــنـــــافـس في ا
دوري كــرة الــســلـة
األمريكي للمحـترف تعي
ـدرب الـسـابق كـيـني أتـكـيـنـسـون ا
ــسـاعـد ـدرب ا لـبــروكـلــ نـتس وا
احلــالي جلــولـدن ســتــيت واريـورز
ـديــر الـفـني لــلـفـريق. في مــنـصب ا
وذكــــرت تـــقــــاريــــر صـــحــــفــــيـــة أن
ـدة 4 أتــكــيـنــســون سـيــوقع عــقــدا 

أعوام مع تشارلوت هورينتس.
wM  d¹b

وكــان أتــكــيــنــســون تــولى مــنــصب
ـديــر الـفـني لــبـروكـلــ نـتس بـ ا
عـامي  2016 و2020  وقــاد الــفــريق
خـالل تــلك الــفــتـــرة لــتــحــقــيق 118
ة. وخالل انتصارا مقابل  190 هز
ــنـصب حـقق ـوسم األول له في ا ا
نتس  20انـتـصـارا بـيـنـمـا حـقق 42
ـة خالل انـتــصـارا مــقـابل  40 هـز
موسم  2019-2018 وتـأهل لألدوار
اإلقــصــائـــيــة (بالي أوف). ووقع
االختيار عـلى أتكيـنسون خلالفة
جـــيـــمس بـــوريـــجـــو في تـــدريب
هــوريــنـــتس بــعـــد عــمــلـــيــة بــحث
استمرت  7 أسابيع وشـهدت إجراء
ـــدرب اخملـــضــرم مـــقـــابالت مـع ا
مايك دي أنتوني وتيري ستوتس
ـدرب الـسـابـق لـبـورتالنـد تـريل ا
ــدرب بــلــيــزرز وســ ســويــني ا
ــــســـاعـــد لـــداالس مـــافـــريـــكس ا
ـــســاعــد ــدرب ا وتـــشــارلـــز لي ا
يـلواكي بكـس وديفيـد فانـتربول
ــسـاعـد لـبــروكـلـ نـتس. ـدرب ا ا

ـواجهـة كـرواتيـا الـيوم نـتـخب فـرنسـا مـدى جاهـزيـة كيـلـيان مـبـابي  ـدير الـفـني  { بـاريس- وكـاالت: حـسم ديديه ديـشـامب ا
اإلثن في اجلولة الرابعة من دور اجملموعات لدوري أ أوروبا. وصرح ديشامب عبر برنامج تيليفوت اليوم األحد: نعم..
ا كان علـيه في بداية األسبوع حيث لم يكن قادرا على مبابي جاهـز رغم أن حالته ليست مثالية لـكنه أفضل كثيرا 
باراة األخـيرة ضد النمسا لقد كان دة نصف ساعة في ا التدريب. وأضاف مدرب الـديوك لقد كان الئقا للمـشاركة 
األمر مخططـا. وختم ديشامب تصـريحاته في هذا الشأن قـررنا إراحته عندما شـعر بآالم في الركبة ونـفذ برنامجا
باراة كرواتيا. واستهل منتخب فـرنسا مشواره بنتائج محبطة عالجيا ونبذل قـصارى جهدنا للتأكد من جاهزيـته 

ارك  2-1 وتعادل مرت أمام كرواتيا والنمسا بنتيجة واحدة 1-1. للغاية حيث خسر أمام الد
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{ وكــاالت: بـات روبــرت لـيــفـانـدوفــسـكي مــهـاجـم بـايـرن مــيـونخ
ستقبل نيمار جونيور جنم باريس سان مصدر تـهديد 
جـيـرمـان. وأشـارت صــحـيـفـة لـيـكـيـب الـفـرنـسـيـة في
تقـرير لها إلى أن اهـتمام بي إس جي بالـتعاقد مع
ليفـاندوفسكي يواجهه أكثر من عقبة. وأوضحت
أن أبــرز هـــذه الــعــقــبــات هـي تــعــنت الــنــادي
الـبـافـاري في بـيع جنـمه إضـافـة إلى رغـبة
الـــنــجم الــبـــولــنــدي في االنـــضــمــام إلى
برشـلونة اإلسباني ألنه يـضمن مكانة
الـــنـــجم األول في هـــجـــوم الـــفـــريق
الـكــتـالــوني. وأضـافـت أن إتـمـام
صـفـقة انـتـقـال لـيفـانـدوفـسكي
إلى بي إس جي يـحتاج إلى
إعـــادة هــــيـــكـــلـــة هـــجـــوم
الـــفــــريق الـــفــــرنـــسي
وتــقـــلــيص الــقــائــمــة
بــدايـــة من الــبــحث
عن عــــرض لــــبــــيع
مـــاورو إيـــكـــاردي
تـد تـعـاقده الـذي 

حـــــــتـى صـــــــيف 2024.
كـذلك فإن رغـبة الـنادي الـباريـسي في ضم روبرت لـيفـاندوفسـكي جتعل
مستقـبل نيمار جونيور داخل جدران حديـقة األمراء أمام عالمات استفهام
عديـدة ومـثار شـكـوك خـاصة وأن الـنـادي قد يـطـيح به خالل عـملـيـة إعادة

تد تعاقد نيمار مع النادي الباريسي حتى صيف 2025. الهيكلة. و
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روبرت
ليفاندوفسكي

باولو ديباال

التكهنات حـول إمكانية التوسع في
ـقبـلة بـزيادة ـواسم ا الدوري في ا
ـنافـسة من  30 إلى 32 عدد الـفرق ا
فريقًا وتشير التوقعات بشكل كبير
إلى انــضــمــام فــريــقـ مـن سـيــاتل
وفــيـجــاس. وقـال لـيــبـرون جــيـمس
خالل بــرنـامج ذا شــوب في حـلــقـة
تــــذاع الـــيــــوم اجلـــمـــعــــة أرغب في

كـــذلك أجــرى الـــنــادي مــقـــابــلــة مع
دارفــ هــام الــذي جــرى تــعــيـيــنه
مـؤخـرا في لــوس أجنـلـيس لـيـكـرز.
22 وأقــــــــــيـل بــــــــــوريــــــــــجــــــــــو في 
أبــريل/نــيــســان قــبل عــامــ عــلى
نــــهــــايــــة عـــقــــده بــــعــــد أن حــــقق
هوريـنتس  43 انتـصـارا فقط خالل
ـــواسـم األربـــعـــة ـــوسـم. وخالل ا ا

امـــتالك فـــريق. وأضـــاف أفــضل أن
امـتـلك فــريـقًـا قـبل أن أحتـدث. أريـد
امـــتـالك فـــريق في الس فـــيـــجـــاس.
ويتـطلع لـيبـرون جيـمس جنم لوس
أجنـلـوس لـيــكـرز إلى اتـبـاع خـطى
الـنـجم اآلخــر مـايـكل جـوردان الـذي

تلك فريق تشارلوت هورنتس.

ــنــصب حــقق الــتي قــضــاهــا في ا
الـفـريق  138 انـتـصــارا مـقـابل 163

ة.  هز
كـمـا أبدى جنـم كرة الـسـلـة لـيـبرون
جيمس رغبـته في امتالك فريق في
ــنـافــسـة الس فــيـجــاس يــخـوض ا
ضــــمن فــــرق دوري كــــرة الــــســــلــــة
. وحتــوم األمـــريــكي لـــلــمــحـــتــرفــ

دير الفني للفريق ساعد احلالي جلولدن ستيت واريورز في منصب ا درب ا VBM∫ تعي أتكينسون ا

نتـخب البلـغاري لكـرة القدم { صوفـيا-(أ ف ب) - تعـرّض ا
ـواجـهـة مضـيـفه اجلورجي في حلادث غـريب وهـو في طـريقه 
إطــار دوري األ األوروبـيـة وذلك بــعـد اصـطـدام احلــافـلـتـ
الـلـتـ تـقالن العـبــيه بـبـعـضـهـمـا الــبـعض مـسـاء اجلـمـعـة في
تـبــيـلـيــسي مـا أدى الى إصـابــة أحـد الالعـبــ وفق مـا أعـلن
االحتـاد الـبـلــغـاري لـلـعـبـة.وأفــاد االحتـاد الـبـلـغـاري أن تـودور
نـديـليف ابن الـ 29 عـامـاً الذي يـدافع عن ألـوان نـادي بـوتيف
بــلـــوفــديف تـــعــرض إلصــابـــة في اجلــمـــجــمــة و نـــقــله الى
ـسـتـشــفى حـيث خــضع لـعـمــلـيـة جــراحـيـة نـاجــحـة.وكـشف ا
االحتـاد الـبـلــغـاري أن احلـافـلـتــ الـلـتـ كـانــتـا تـقالن العـبي
نـتخب من مطـار تبيـليسي الى فـندقهم اصـطدمتـا ببعـضهما ا
ــ من الـــبــعض وقــد خــرج جـــمــيع األعــضــاء اآلخـــرين ســا
قرر أن تـتواجه بـلغاريـا مع جورجـيا األحد في احلادث.ومـن ا
سـتوى الـثالث لدوري األ منـافسـات اجملمـوعة الـرابعـة من ا

األوروبيـة.وتتصدر جورجيا ترتيب اجملـموعة بتسع نقاط كاملة
ركز بارياتها الثالث األولى فيما حتتل بلغاريا ا بعد فوزها 
الـثـالث بـنـقطـتـ من تـعـادلـ وبـفـارق نقـطـتـ خـلف مـقـدونـيا

الشمالية الثانية.
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اربيل

مــــــــــرت عــــــــــلى بـالد مــــــــــا بـــــــــ
بـرمــوزهـا وشــخـوصــهـا الــنـهــرين
الـثـقـافـيـة والـعـلمـيـة والـتي تـمـثل
مصدر اعـتزاز وجداني للـشخصية

العراقية.
ثانيـا: التنوع الـقومي والديني في
ــتـــد الـى مـــئــات ـــديـــنـــة  هـــذه ا
لم يـشــهـد حـالــة احـتـراب الـســنـ
وتـهــجـيــر بـ مـكــونـاتــهـا  وهـذا
الـــتـــنـــوع مـــايــزال حـــيـــا وفـــاعال
والـشـواهـد الـشـاخـصـة تـؤكـد هـذه
بوجود احلقيقة في كل شـبر منها 
ـــراقــد الـــكـــنــائـس واالضــرحـــة وا
ساجد ودور العبادة التي تعود وا
ـــذاهب مـــنــذ خملـــتـــلف األديـــان وا
عــشـــرات الــســنـــ  ومن غــيــر ان
تـتـعـرض الى الـهـدم والـتـدمـيـر من
ـسـلـمـة ولـعل ذلك قــبل األكـثـريـة ا
ــثل جــوهــر وقــوة الــشــخــصــيـة
وصلية وخصوصيتها االنسانية ا
ويـبـرز هـذا الـعـامل بـكل تـنـوعـهــا 
عــلى وجـه اكــثــر خــصــوصــيــة في

وصل . مركز مدينة ا
من هـنــا كــان البـد من تــدمـيــر هـذا
ــتــنـوع مـن قـبل االرث االنـســاني ا
لـكي الـقــوى اإلقـلــيـمـيــة والـدولــيـة
يـتحـقق مـشروع الـفـوضى اخلالقة
الــقــــــائم عـــلى تـــكــريـس الــنـــزعــة
األقــلـيــاتـيــة وتـضــخــيم دورهـا في
مقابل تـغيــــــــيب الـهوية الـعراقية

اجلامعة.
واظن ان االصــوات الــنــشــاز الــتي
بـدأت تـمأل حـيـاتـنـا ضجـيـجـا بـعد
الـعـام 2003 وهي  تــنــطق بـنــبـرة
عــنـصــريــة وطـائــفـيــة حتت ســتـار
حــمـايــة األقـلــيـات ومــظـلــومـيــتـهـا
والـــــتـي روجـــــتــــــهـــــا االجــــــنـــــدة
خـيـر شـاهـد عـلى جناح األمـيـركـيـة
شـروع الـفوضى الـصفـحـة االولى 

اخلالقة . 
الاشك ابــدا  فـي ان بـرنــارد لــويس
عراب تدمير النسيج اجملتمعي في
الـشرق االوسط  يـشـعر االن بـفرح

غامر وهو مستلق في قبره .

2021 إالَّ ان الــقـــوى الــســيـــاســيــة
وبــعـد مــضي عـام ونــصف عــلـيــهـا

عجزت عن  تشكيل احلكومة  .
مـن الـواضح لــلـعـيــان ان الـبالد  لم
تــخـرج من كـارثـة تـداعـيـات سـقـوط
ـدن الــثالث حــتى هـذه الــلـحــظـة ا
ـــة تـــنـــظـــيم (داعش) في رغم هـــز
مــعــركــة الــتــحـــريــر الــتي ابــتــدأت
بتاريخ  17 أكتوبر 2016 وانتهت
بــتـاريخ  10 يـولــيـو 2017 ولـيس
ـبـالغـة الـقـول بـأن حدث من قـبـيل ا
ســيـطـرة تـنـظـيم اخلالفـة عـلى ثـلث
مــســاحــة الــعــراق عــام 2014 كـان
ــثـابـة الـغـطـاء الـذي مـا ان انـزاح
حـتى انـبـعث الروائـح العـفـنـة التي
محبوسة في بئر عميق ليس له من

قرار . 
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عـودة الى مـا يسـود من جـدل عـقيم
ــتـــحـــاوريـن حـــول أســـبــاب بـــ ا
سيـطـرة تنـظيم اخلالفـة ما ان حتل
البد الذكـرى السـنويـة لهـذا احلدث 
ــتـــحــاورين ألي مـــراقب ســـيــجـــد ا
اليـــتــوقــفـــون طــويال امـــام ســقــوط
مـحــافــظـتي االنــبــار وصالح الـدين
بيـنما تـبقى نيـنوى محـور جدالهم
وعــلى وجه خــاص مــركـز الــعـقــيم 
وصل حـيث  يتلـقى سكانه مديـنة ا
العبء األكبر من مسؤولية ما جرى
ـا عجلـة النـقاش تدور سـنويا وطا
ســـواء في الـــفــضـــائــيـــات او عــبــر
مـواقع الــتـواصل االجــتـمــاعي فـإن
ـوصليون االساءات الـتي يتلـقاها ا
التـتـوقف عـنـد حــد مـعـ  واصـفـة
ـــتـــطـــرفـــ إيـــاهم بـــالـــدواعش وا
والـطـائــفـيـ وعـلـى انـهم حـواضن
لـالرهــــاب الى غــــيــــر ذلك مـن هـــذه
الــتـوصــيــفـات اجلــاهــزة الـتـي يـتم
تـسـويـقـهـا إعـالمـيـا وعـبـر جـيـوش
الــــكــــتـــرونــــيــــة ســـاســــة وأحـــزاب
ومـــيــــلـــيــــشـــيــــات عـــادة مــــا يـــتم
تـوجـهـيـيـهـا لـلـعـمل والـنـشـاط ضـد
اخلصـوم وتتـصاعد وتـيرتـها حدة
ـنـاسـبة وكـثـافـة مـا ان حت هـذه ا

التـسريـبات التـي خرجت من أماكن
اعـتـقـالـهم وفي مـا بـعد    اطالق
ســراحـــهم وقــد مــكــنــتــهم الــثــروة
الـهـائـلـة الـتـي كـانـوا قـد جـمـعـوهـا
ـحافظة اثناء مـا كانوا يتـحكمون 
نـيـنـوى خالل الـسـنـ الـتي سـبقت
ســقــوطـــهــا  من ان يــتــحــولــوا الى
رجـال اعمـال يـتاجـارون بـالعـقارات
لكون فنادق ومستشفيات داخل و
وخــارج الــعـراق مــثل الــفـريق ركن
مــهــدي الــغــراوي قـــائــد عــمــلــيــات
نــيــنـوى اثــنـاء ســقــوطـهــا فـهــنـاك
الكثير من احلكـايات التي يتداولها
ـوصل  تـشـيـر الى مـا كـان أبــنـاء ا
يـتـلـقـاه من رشى واتـاوات لم يـسلم
منـها ال األغنـياء وال الفـقراء  وهذا
مـا  أشـار الـيه أيـضـا اجلـنـرال عـبد
الـغني االسـدي قائـد جهـاز مكـافحة
ـدن الثالث اإلرهـاب اثـناء حتـريـر ا
من قبضة تنظيم اخلالفة (داعش )
وجاء حـديثه عبـر حوار مـتلفـز بعد
ـكن االطالع عـليه ـوصل  حتـرير ا
تـــطــرق فــيه عـــبــر مــوقـع الــيــوتب 
االســــدي الى اســــبــــاب  انــــهــــيــــار
ــــديـــنـــة األوضـــاع األمــــنـــيــــة في ا
ـواجـهـة مع وهـروب اجلـيش قـبل ا
تــنـــظــيم اخلالفـــة مــؤكــدا عــلى ان
فـسـاد عـنـاصـر الـقـوات الـعـسـكـرية
ومـــــا ارتــــكـــــبــــوه مـن ظــــلـم بــــحق
قدمات التي وصلي كـانت هي ا ا
ــديــنــة . كــارثـة عــجــلت بــســقـوط ا

السقوط مازالت 
ــــدن الخـالف  عــــلـى ان ســــقـــــوط ا
الـثالث نـتج عـنه مـآسـي وجـراحات
عـمـيـقة من الـصـعب ان تـشـفى على
ــدى الــبـعــيــد أوال النــهــا ادخـلت ا
البالد في نفق معـتم من الصراعات
وليس هـنـاك من إشارة الـسـياسـيـة
بل تبدو للعيان على انها ستنتهي 
يـوما بـعد يـوم تـزداد تعـقيـدا حتى
ان األوضـاع  قـد وصـلت الى طـريق
مــــــســـــدود  ومـــــا يــــــؤكـــــد ذلك ان
االنــتــخــابــات الـنــيــابــيــة كــانت قـد
أجريـت في العـاشر من أكـتوبـر عام

نـيـرانهـا اطـراف مـخـتـلـفـة مـحـلـية
واقــلـيــمـة ودولـيــة  لم حتـصل أي
مــراجــعــة من قــبل جــمــيع الــقـوى
الـعـراقيـة الـفاعـلـة للـمقـدمـات التي
افــــضت الـى الـــســــقــــوط  وحـــتى
التقـرير الذي تـوصلت اليه الـلجنة
الـتـحقـيـقـية والـتي شـكـلت من قبل
ان في شـهر كـانون األول عام البـر
  2014 الـتــغـاضي عن الـنـتـائج
وعن اسـمـاء الــتي تـوصـلت الــيـهـا
سـؤول احلكـومي من مـدني ا
وعـــســكـــريـــ  الــذيـن حــمـــلـــتــهم
مسؤوليـة ماحدث وبلغ عددهم 37
ــهم الى ولـم يـتـم تـقــد شــخــصـا 
ـــفــارقـــة ان بــعض احملـــاكــمـــة وا
الــقـادة الــعـســكـريــ الــذين كـانت
محافظة نيـنوى حتت مسؤوليتهم
كــانــوا قـد خــضــعـوا لــلــمـحــاكــمـة
وصــدرت بـحـقـهم عـقـوبـات اقل مـا
يقـال عـنـها بـانـهـا مـخجـلـة  النـها
التتـناسب وفداحـة ما ارتـكبوه من
ـواجـهـة أخـطـاء وتـخـاذل ســاعـة ا
أدت بــالـتـالي الى ســقـوط عـشـرات
ـدنـيــ وتـهـجـيـر الـضـحــايـا من ا
دن االالف وسبي النساء وتدمير ا
 حتى ان أولئك القادة العسكري
قضوا مـدة التزيد عن الـسنت في
سـجون اقـرب مـا تكـون الى فـنادق
بــــدرجـــــة خــــمـس جنــــوم حـــــسب

في حــزيـران  2014 ســقــطت ثالث
مــدن حتت سـلـطـة تــنـظـيم اخلالفـة
(داعش): نــيــنـوى  االنــبـار صالح
عندما الدين لكن مـا يلفت االنتـباه
حتـ ذكـرى السـقـوط يـتم التـركـيز
ـوصل في جـمـيع مـا عـلـى مـديـنـة ا
يــــدور من جــــدل ســــاخن ونــــقـــاش
غـالبـا ما يـصل في مـدياته مـتشـنج
ــــديــــنـــة حــــد تــــخـــويـن ســــكــــان ا
ومن وحتميلهم مسؤولية سقوطها
اكـثـر الـذرائع الـتي يـتم تـسـويـقـهـا
ـوصــلــيـ بــهـذا اخلــصــوص ان ا
كــانـوا غـيـر مـتـعـاونـ مع اجلـيش
وأن الــعـالقــة والـــقـــوات األمـــنـــيـــة
بينهـما كانت متـوترة وافتقدت الى
نتيجة لدوافع طائفية يتحمل الثقة
حيث وصـل  مـسـؤولـيـتـهـا أبـنـاء ا
يـــــشـــــكـل الـــــســـــنـــــة غـــــالـــــبـــــيـــــة
ويـصل هـذا الـتفـسـير الى سـكـانـها
انـــهم لن يــــرتـــاح لـــهـم بـــال حـــتى
يــسـتــعـيــدوا احلـكم بــايـديــهم ولـو
كـــــلــــفــــهم ذلـك ان يــــتــــعــــانــــوا مع

اإلرهابي . 
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ـنغـلـقـة على في ظل هـذه األجـواء ا
مـشـاعـر الـتـخـوين والـطـعن بـنـوايا
ناخ االخرين والـتي خيـمت علـى ا
الـعام في الـعراق بـعد الـعام 2003
?والتي تورط في تفعـيلها وتأجيج

ومـن يـجــهل وقـائـع مـا جــرى قـبل
وبــعــد ســيــطــرة تــنــظــيم اخلـالفـة
ــوصـــلــيــ كــانــوا ســـيــظن بــأن ا
ولوال انهم ثابة حصان طروادة 
كـانـوا مـتـواطـئـ ومـتـعـاونـ مع
ا تمـكنوا عنـاصر تنـظيم اخلالفـة 

من احتاللها بتلك السهولة. 
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مثل هـذا الطرح اجلـاهزالذي يـقفز
فــوق احلــقـــائق يــشــطب تــاريــخــا
ـتد لـعـشرات دنـيّـة  مـشـرقـا من ا
وصل الـقلب الـسنـ كانت فـيهـا ا
فهي  ابرز مـحطة النـابض للعـراق
في طريق احلرير إضافة الى انها
تـعد مـوطنـا لـلحـضارة االشـورية 
ولم يـتـوقف دورهـا عـنـد هـذا احلد
بـل تـواصل فـي الـفــتـرات الالحــقـة
لــتـلـعب دورا ريـاديــا في مـنـتـصف
الــقـــرن الــتــاسع عـــشــر فــهي اول
ـطابع مـدينـة عراقـيـة استـقدمت  ا
وتـأســست فـيـهــا طـلـيــعـة احلـركـة
ـــــدارس ــــــســـــرحــــــيـــــة وأولـى ا ا
احلــديــثــة وبـــقــيت تـــمــد الــدولــة
ــعـلــمـ الــعـراقــيـة بــالـضــبـاط وا
واالداريـ الذين وضـعـوا أسسـها
األولى بعد العقـد الثاني من القرن

العشرين .  
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وهنا تطـرح أسئلة البـد منها حول
الــدوافع الــتي تــقف وراء اخــتـزال
مـوضـوعـة سـيـطـرة تـنـظـيم داعش
على ثلث مساحة العراق باحلديث

وصل .  عن مسؤولية ا
وبــقــدر مـــا حتــتــاج االجــابــة  الى
نــقــاش هـــادىء وعــمــيق يــتــنــاول
قضية السقوط من جميع او جهها
احمللية واالقليمية والدولية  بقدر
مــا تـــطــرح الـــكــثـــيــر مـن عالمــات
ومن وجهـة نظرنا  يعود التعجب 

: ذلك الى سبب
ــوصل تــمـثل ابــرز عالمـات أوال: ا
ـدنـيّـة في العـراق بـعـد العـاصـمة ا
ـــهــا بـــغـــداد حــيـث حتـــمل مـــعـــا
ذخـيرة تـاريخيـة للـحضـارات التي
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النجف

وحــيــثــيــاته وأيــضــا عـدم مـالحــقـة
فـصـائل بــعـيـنــهـا تـابــعـة له او تـلك
ـــــدعـــــومـــــة من قـــــبـل ايــــران دون ا
التحرش بكتائب حزب الله العراقي
ــجـامــيع لــكــنه حــتــمــا ســيــطـيـح 
مـسـلحـة وهي ان اتـخـذت مسـمـيات
عـــدة كـ " ربع الـــله  ,جـــمـــاعـــة أبـــو
ووغـيـرهم) جـداحـة  ,اهل الـكـهف  ,
وهـنـا فـالـصـدر بـطـريـقـة او بـأخـرى
ــا أطـاح بـفــصـائل تــابـعـة حلـزب ا
الله العـراقي في نهايـة االمر . هناك
رأيـا اخـر البــد الـنـظـر الـيه وقـراءته
بشيء مـن التـحلـيل والذي يـقول ان
الـصــدر اخـذ اسـتـحـقـاقه من قـانـون
ــوافــقـة عــلى جتــر الــتـطــبــيع بــا
تمرير قانـون االمن الغذائي الطار
ونــرى الــرأي هــذا عــلى مــا فــيه من
صحة اال انه سـرعان ما تـهافت بعد

خطاب الصدر اليوم . 
كن لـلسـيد الـصدر ان يـضحي فال 
ــشــروعه من اجـل تـمــريــر قــانـون
ا يـستـطيع تـمريـره حال تـشكيل ر
ـــوازنــة ـــضــمـــون ا احلـــكــومـــة و
االحتـاديــة . ضـرب مـحـافـظـة أربـيل
يـــــأتـي  هـــــو االخـــــر ضـــــمن أوراق
الــضـغـط الــتي يــحــاول االطــاريـون
اسـتـخــدامـهـا ضــد الـزعــيم الـكـردي
مـسـعــود بـرزاني والـتي جـاءت قـبل
ــزمع ان يــوم واحـــد من الـــزيـــارة ا
يــقـوم بـهــا الـقـيــادي بـاالطـار هـادي
فهل الـعـامـري الى أربـيل اجلـمـعة  ,

ستـنـجح لعـبة الـعصـا واجلزرة مع
قيادات اإلقـليم لـتثنـيهم عن حتالف
الـــصــدر ?  ال اظن ذلـك وحــسب مــا
خرج من بيـانات ادانة واتـهام شبه
صـريح إليـران من انـهـا تـقف خـلف
هــكـــذا هــجــمــات عــبـــر فــصــيل من
فــصــائل كــتـــائب حــزب الــله وهــذا
مـعـنــاه ان الـكـرد ال زالـوا عـلى ذات
ــــوقف مـن الــــتــــحـــالـف الــــثالثي ا
.اضف لذلك ان هـناك بات مـا يشبه
التوافق ب البارتي واليكتي حول
مـنـصـب رئـيس اجلـمـهـوريـة وحـال
حـــصل ذلـك فـــان الـــيـــكـــتي ســـوف
ينضم دراماتيكيا الى حتالف انقاذ
وطن وهنـا تكون سـياسيـة البارتي
كـذوب على جنحت في إصـرارهـا ا
منصب الرئـيس حتى جاءت بحزب
االحتـــاد الــكـــردســـتـــاني احلـــلــيف
لـالطـار لــصـفـه بـعــد ان رفــعت عـنه
احلـراجة في تـرك الـتـحالف بـحـجة
نـيل االستـحـقـاق الرئـاسي له وكـما
جــرى عـلـيه الـعــرف الـسـائـد من ان
يــكـون مـنــصب الـرئــيس من حـصـة
الــيــكــتي . حـــتى الــســاعــة الــرابح
األكبر هو احللبوسي فهو قد حظي
ـنصب الـتـشريـعي لـلبـلد بـرئاسـة ا
ولذا ال هناك قوة تستطيع ثنيه عن
مـشــروع األغـلـبـيـة ومـنه نـرى ان ال
هــنــاك مـن ضــغــوط كــبـــيــرة بــاتت
تــــمــــارس عـــــلــــيه ســـــوى حتــــريك
اجليـوش االلكتـرونيـة وكشف عددا
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بـــوجــهـه الــديـــني  وخــصـــوصــا في
الـــعــــراق  هـــو ذاك الــــذي يـــتــــبـــنى
رجعية الديـنية في النجف االشرف ا
ومـايـقـابـله  او بـالـضـد مـنه مـشروع

الولي الفقيه في طهران .
رجعية الديـنية في النجف االشرف ا
هي مـنـصب ديـني يـرجع الـيه الـناس
ـعـرفـة األحـكـام الـشـرعـيـة لـلـحـوادث

ستجدة في حياتهم . ا
وقـد تـأسـست في الـعـراق عـلى ارجح
اآلراء عـــام 448 هــــجـــري  "1056م" .
وهــنـــاك من يــعــيـــدهــا الى عــام 329

هجري "941 م" .
أمـا حوزة قُم اإليـرانـيـة  فـلم تـتأسس
إال عــــــام  1356 هـــــــجــــــري "1937م"

ألغراض أغلبها سياسية.
وبعد الثورة االسالمية في ايران عام
1979 أعلن اخلـميـني تـطبـيق نظـرية

والية الفقيه .
ـشروع الـكـثيـر من اجلدل وأثارهـذا ا
تفاوتـة ما ب القبول وردود الفعل ا

أو الرفض .
وبـالـرغم من ان نـظـريـة واليـة الـفـقـيه
ـة . اال ان اخلمـيني في مـشروعه قد
اجلـــديــد اســتــنـــد الى فــكــر اإلخــوان
سلم في مصر الذي اسسه حسن ا
البنـا والذي يدعـو الى  احلاكمـية لله
 والـــتي تــعـــني أن يــتـــولى الــفـــقــيه
شؤون الناس في عامة أمورهم سواء
الفقـهية أو الـدنيويـة  لتكـتسب بذلك

طابعاً سياسياً شموليا .
وهـنـا  ربط اجلـانب الـسـيـاسي مع
الــديـني فـي مـوضــوع االخــتالف بـ
مــرجــعــيـــة الــنــجف ومـــرجــعــيــة قم
فـبالـنـسبـة إليـران الـشخص األول من
الـنــاحـيـة الـســيـاسـيـة والــديـنـيـة هـو
الولي الـفقـيه  وبالـتالي فـهو احلاكم

السياسي الفعلي .
رجـعية الـدينيـة بحوزة في ح أن ا

في مــــخــــتــــلف اجملــــاالت خــــاصـــة
." واطن تعلقة بحياة ا ا

ونــحن هـنــا النـريــد ان نـروج جلــهـة
دون اخـــرى فــــكـالهـــمــــا اشــــتــــركـــا
بــالــعــمـلــيــة الــسـيــاســيـة عــلى وفق
ــوقـراطي مــايـســمى بــالـنــظــام الـد
اجلديـد  ولـكنـنا بـالتـأكـيد سـننـحاز
الى اجلانب الـذي يضع الـعراق اوال
 والدفـاع عن استـقالله النـاجز امام
اطــــمـــــاع الـــــدول اجملـــــاورة ســــواء
اخلـلـيـجيـة ام االيـرانـيـة او الـتـركـية

ناهيك عن التدخالت االمريكية.
ـــقــال ســـنــبـــ اجلــانب وفـي هــذا ا
السياسي للخالف موضوع البحث 
حـيث اننـا غـيـر معـنـ بـالتـوجـهات
الديـنية او الـفقهـية لـهذا اجلانب او
ذاك  اال بقـدر تعـلق االمر بـالوطـنية
الــعــراقــيـة واالســتــقالل الــســيـاسي

للعراق ارضا وشعبا .
نـطقة ان الصراعـات احلاصـلة في ا
مــنــذ عـشــرات الــسـنــ اواكــثـر هي
نــزاعـات ســيـاســيـة خـالــصـة غــلـفت
باطـر ديـنيـة وفقـهيـة لـكسب الـتأيـيد
لـلــمــشــاريع االقــلــيــمــيــة والــدولــيـة
ـطـروحة  وكـلـنـا نـعـلم ان اجلانب ا
الديـني له سـطـوة على عـقل وسـلوك

نطقة . مواطني ا
ولـــــعـل اهم خـالف ســــيـــــاسـي بــــرز

كثـر احلديث في االشـهر االخـيرة عن
االنـسـداد الـسـيـاسي في الـعـراق اثـر
بـكرة الـتي جاءت بـعد االنتـخابـات ا

انتفاضة تشرين اجمليدة .
حيث برزت جهتـان للتصدي لـلعملية
السياسية للسنوات االربع القادمة .
االولـى . االطــار الـــتــنـــســيـــقي الــذي
يوصف بـانه مدعـوم من ايران لـكونه
يـــتـــبـــنى مـــشـــروع الـــولي الـــفـــقـــيه
وبــالـتـالـي الـهـيــمـنــة االيـرانــيـة عـلى

مقدرات العراق .
والـثانـيـة . التـحـالف الثالثي بـقـيادة
الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر الــذي فــاز
بـاالغلـبـية في االنـتـخابـات األخـيرة .
والـذي يــدعـو الى حـكـومــة االغـلـبـيـة

الوطنية .
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ـقـرب من "الـتـيـار يـقـول الـسـيـاسي ا
ـــوســـوي في الــــصـــدري" مـــنــــاف ا
حــــديث صــــحــــفي إنـه "من اخلــــطـــأ
اعتـبار اخلالفـات احلالـية مـحصورة
بتشكيل احلكومة بل القضية ترتبط
شـروع أو رؤيـة الصـدريـ عمـوماً

للمشهد العراقي".
ويـوضح أن هـذه الرؤيـة تـرتـكـز على
"فك الــتـــبــعــيـــة لــلــخـــارج وحتــريــر
مؤسـسات الدولـة وبنـاء جيش قوي
وفـاعل وإجـراء إصالحـات حـقـيـقـيـة

مـن بـــاب االنـــتـــمـــاء الـــســـيـــاسي او
الـعـقـائـدي  حـيث ان كـثـيـر مـنـهم لم
ـشـروع الـولي الـفـقـيه  يـكن يـؤمن 
ا لضـمان مصـاحلهم الشـخصية وا
واحلـفـاظ عـلى سـلـطـتـهم ومـواقـعـهم
القيادية مـتمترس خلف مـيليشيات

مسلحة .
وهـنــاك من خــالف الـتــدخل االيـراني
الــــســــافــــر  ودعـى الى االســــتــــقالل

الناجز للعراق .
ونحن لسنا ضد ايران نظاما وشعبا
ا ضد عـدم التكـافؤ في العالقات وا
الـــعــراقــيــة االيــرانـــيــة حــتى اصــبح
حافظة من محافظات العراق اشبه 
الـنـظـام االيـراني  ويـأتـمـر كـثـيـر من
القادة الـسياسـي فيه بـأوامر الولي

الفقيه .
وبـنـاء عــلـيه فـانـنــا لـسـنـا مع االطـار
الـــــتـــــنـــــســـــقـي او مع الـــــتـــــحـــــالف
الــــــــــثالثي في انــقــســامـه اآلخـــــــذ
ـــقـــدار قـــرب هــذا بـــالـــتـــوسع  اال 
ـــــصـــــلـــــحـــــة اجلـــــانب او ذاك مـن ا
الوطــــــــنية الـعراقـية واالنـحياز الى
الـشــعب الـعــراقي وتـطــــــــلــعـاته في
حـــكم نــــــــــــفــسـه بــنـــفـــسه وصــرف
مـوارده وخيـراته عـلى ابـنـاء الـشعب
وانـتـشـاله مـن حـالـة الـبـؤس والـفـقـر
نـــــتـــــيـــــجـــــة اخلـــــضـــــوع لالمالءات
اخلارجيـة ومصادرة حـقوقه وحقوق
اجياله ومستقبله حتت الفتات دينية
مخادعـة ومضـللة هـدفها االسـتحواذ
ـغـلـوب عـلى مــقـدرات هـذا الـشــعب ا

شروعة . على امره وحقوقه ا
وعـلـى جـمـيع االطــراف االخـذ بــنـظـر
االعـتـبـار مـصـلـحـة الـشـعب الـعـراقي
واســـتـــقاللـه الـــنـــاجـــز بــــعـــيـــدا عن
التدخالت االجنـبية من اي طرف كان
 وبــعــكــسـه فــان الــكــلـــمــة األخــيــرة

ستكون لهذا الشعب الصامد .

DW ـانية وقد نـشرت الفـضائـية اال
مـــقــاال بــيــنت فـــيه ان جــدال شــديــدا
وغـضـبـا مــتـصـاعـدا يـسـود الـشـارع
العراقي وداخل األوسـاط السيـاسية
وكــــذلـك عـــــلى مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجــتــمـــاعي عــلى خـــلــفــيـــة نــشــر
ز وموقع ذي صحيفة نيوريورك تا
انـتــرسـبت األمــريـكـيــ وثـائق هي
جـــزء مـن أرشــيـف االســـتـــخـــبــارات
اإليــرانــيــة الــســريـة  تــســريــبــهـا
ـتـزايد كـشفت عن الـنـفـوذ اإليراني ا

في العراق.
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زيـد من الـوثـائق اجلـديـدة سـكبـت ا
ـشتـعـلة اصال الزيـت على الـنـيران ا
في الــــعــــراق بــــســــبب الــــتــــدخالت
اإليرانـيـة في البالد. فـقـد أكدت أكـثر
من 700 صـفـحـة مـن تـقـاريـر كـتـبت
ب 2014 و2015 مـن قــــــــــبل وزارة
االســــتــــخـــبــــارات واألمن الــــوطـــني
(إطالعـــــــات) حــــــجم الـــــــتــــــدخالت

اإليرانية السافرة في العراق.
ـــانــيــة انه وتــؤكــد الــفـــضــائــيــة اال
بحسب هذه التسريبات تكون البالد
قد سـقـطت تمـامـا في قبـضـة النـظام
ـسؤول اإليراني ولـيصبح مـعظم ا
العراقـي مجـرد متلـق لألوامر من

دولة أخرى أي إيران .
ان هـــذه الــــتـــدخالت الـــســـافـــرة في
شـؤون الـعـراق الــداخـلـيـة قـد دفـعت
باحملـتـج الـعـراقيـ في انـتفـاضة
تـــشـــرين عـــام  2019 ومـــابـــعـــدهـــا
بــاحـراق الــعـديــد من الــقـنــصـلــيـات
اإليــرانــيــة في الــعــراق  مع إضــرام

النار في صور بعض قادة إيران .
وعــنــد ظــهــور نــتــائج االنــتــخــابـات
االخــيــرة  بــانت االنــقــســامــات بـ

صفوف السياسي .
فمـنهم من يـدين بالـوالء اليران ليس

الـنـجف االشــرف ال يـتـعـدى واجـبـهـا
الـــــنــــــصـح واإلرشــــــاد في اجلــــــانب

الديني.
رجـعية الـدينية في ان اخلالف ب ا
الـنـجف االشـرف  وواليـة الفـقـيه في
ـــكن طـــهـــران اصـــبـح واقع حـــال ال
التغاضي عـنه حيث تسبب في زيادة

النفوذ االيراني في العراق .
ويـرى الـبـاحث الـعـراقي عالء حـمـيـد
أن الـصراع الـسـيـاسي الـصـامت ب
ـــرجـــعــيـــتــ يـــؤكـــد أن االخــتالف ا
العـمـيق قد كـشف عن نـظـرة الطـرف
لـلسـلطـة إذ عـملـت مرجـعيـة الـنجف
الدينية على خلق مـسافة تبعدها عن
الــســلــطــة لــكي حتــافظ عــلـى دورهـا
الروحي وتمارس اسـتقالليتـها فيما
يـخص األمـور الــتي تـتـصـرف فـيـهـا
رجـعيـة التي تـعتـقد بـوالية بعـكس ا
الــفــقـيه فــإنــهــا تـريــد احلــضـور في
السلطة حتى تـتولى إدارتها ويكون
لــهــا الــتــصــرف بــالــشــؤون الــعــامــة

واخلاصة".
ان مشروع والية الـفقيه ومارافقه من
نـظـرية تـصـديـر الـثورة االيـرانـيـة قد
احلق الــــضـــرر الــــبــــالغ بــــالــــعـــراق

نطقة العربية منذ امد بعيد . وبا
وان االحــــتالل االمــــريــــكي االيــــراني
زدوج للعراق قد منح ايران الوالية ا
للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق
 وقد عـملت عـلى تشكـيل ميـليـشيات
ـطـلق لـلولي مـسلـحـة تـدين بـالوالء ا
الــفــقــيه وتــنــفــذ ســيــاسـة ايــران في

العراق .
ـــا دعى كـــثـــيــر مـن االنــتـــهـــازيــ
والطامع بالسلطة من كل الطوائف
والــقـــومـــيـــات الى مـــحـــابـــاة ايــران
ـناصب والـتقـرب الـيـهـا الستـجـداء ا
احلــكـومــيــة لـعــظم تــأثـيــر ايـران في

السياسة العامة العراقية .
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ـهـالك ال سـوانـا. مـرة أخـرى يـتـوفـر لـديّ دلـيـل قـاطع عـلى أنـنـا نـحن مـن يـورد نـفـسه ا
ــواردنـا ولـيس مــشـروع قـانــون (األمن الـغـذائي) دلــيل مـضـاف عــلى سـوء تــصـرفـنـا 
ؤامرة! لقد أتاحت الفـورة النفطية واالموال الـسهلة التي تدفقت على سرقتها من قـبل ا
ـعدالت غير مسبوقـة يُتوقع ان تستمر خزينة العراق يـومياً نتيجة ارتـفاع اسعار النفط 
فـرصة ذهبية أخـرى من الفرص التي جنـيد تضييـعها كما عـلى األقل لنهايـة هذه السنة
تدفقة والتي تناهز رة تـأتي هذه األموال ا حصل معنا في سـنوات كثيرة سابقة. هذه ا
في أعقـاب أزمـة أقتـصاديـة خـانقـة لم ننـسهـا بـعد. كـما أنـها نصف مـلـيار دوالر يـوميـاً
تــأتي في خــضم جــدال شـعــبي ونــخــبـوي عـن اخلـلل الــهــيـكــلي والــوظــيـفي الــدائم في
اقتـصادنا الـريعي والذي يـحتاج الى مـعاجلات اقـتصاديـة سريعـة قبل ان نصل مـرحلة
الالعودة.وال تبدو احللـول التي يحتاجـها االقتصاد الـعراقي سحرية وال مـجهولة بحيث
نعـيد اكـتشـاف العـجلـة. فحـتى متـخذي الـقرار(قـليـلي التـعلـيم واخلبـرة والدرايـة) الذين
ابتُلي بـهم العراق يـستطـيعون تأشـيرها. انـنا نحـتاج الى منهـج جديد يعـتمد االسـتثمار
هملة من االقـتصاد وليس هناك فـرصة افضل من التي اتاحها كثف في القـطاعات ا ا
ـالي لنفعل ذلك. نعم نحن نحتاج الى حـماية الطبقات الهشة التي ازدادت لنا الفائض ا
لكن السؤال فقراً بسبب الـسياسات االقتـصادية الرعناء لـكل احلكومات(دون استـثناء)
هل ان تــخـصـيـص بـضع مـلــيـارات لـهــؤالء يـكـفـي لـتـجــنـيـبــهم وجتـنـيب الــعـراق أزمـات
ـزيـد من أقـتـصـاديـة قـادمــة ال مـحـالـة?! ال أعـتـقـد ان هـنـاك عـاقل يـجـادل في حـاجـتـنـا 
اقل ما يقال انـنا(العـتيد) بـاجتاه قانـون االسـتثمار ال االسـتهالك. مع ذلك فقـد ذهب بر
عنه انه لم يستـوفِ شروط االنضاج وطُرح في معـمعة تشابك وتغـالب ب قوى سياسية
ا جعل القانون والنجاح في تمريره ضرورة سياسية تصطرع على تشكيل احلكومة 
اكثـر منـها أقـتصـادية أو أجـتمـاعيـة بدلـيل التـشوهـات الكـبيـرة في بنـود االنفاق.وبـدليل
الـتحـدي لقـرار احملـكمـة االحتـادية الـتي لم يـجف حبـر قرارهـا اخلـاص بتـكـبيل يـد هذه
احلـكـومـة ومنـعـهـا من الـصرف واتـخـاذ الـقـرارات غيـر الـروتـيـنيـة. والـطـريف ان حتدي
ان لقـرار احملكمة االحتادية جاء في غمرة جـدل ونقاش كبير حول حرية الرأي في البر
هل هو نقد اجلهاز الـقضائي. وال ادري ما هو اكثـر حتدياً او طعناً بـاجلهاز القضائي 
ـان لقانـون يعارض نقـد بعض النـاشطـ والصحـفي واصـحاب الرأي أم إصـدار البر
قرار احملكمة االحتـادية بعد ايام من إصـدارها لقرار تكـبيل يد احلكومـة?! عموماً لست
في صدد تـقو الـتبـعات الـقانـونـية لـهذا الـقانـون لكـني اريد الـتركـيز عـلى النـقطـة التي
بدأت بها مقـالي فأسأل: هل سمعتم ان الـسفارة االمريكية او االيـرانية او السعودية او
وساد أو إطالعات أو السي التركية هي التي كتبت مسودة القانون?! أم رأيتم مندوب ا
ـان حاث أعـضاءه على هـدر أموال العراق وسـرقتها?! آي أي يـتجولـون في اروقة البر
أو األصح من يفترض بهم أن من يبدد (وال اريد اسـتخدام تعبير آخـر)االموال هو نحن
وفسـادنا وتـسـابقـنـا على وقلـة تـدبيـرنـا  تـمثـيل الـشعـب العـراقي. إنه سـوء تخـطـيطـنـا 
ـسـكـ هي الـتي جـعـلـتـنـا نـبـدد مـا يـناهـز من وجتـاهـلـنـا حلاجـات الـشـعب ا الـسـلـطـة 
. أنه ذات الثـقب األسود الـذي ضاعت فـيه أموالـنا التـرليـون دوالر من مداخـيلـنا سـابقـاً
كن ان تـدخل خزائنـنا خالل االشهر ليـارات التي  سـابقاً سيـبتلع عـشرات بل مئـات ا
وسـوء الـتـقـديـر ال مـؤامرة والـفـسـاد ال حـسـد الـعبـاد ـؤامـرة ـهـاترة ال ا قـبـلـة. إنـهـا ا ا
. هـاهي األمـوال أمـامـكم والـتـخـلف من ورائـكم التـدمـيـر هي مـن تـبقـي عـلـينـا مـتـخـلـفـ

فأرونا ماذا انتم فاعلون.
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عمان

اصاب الـنـاس ذهول ان تـسـقط ثاني اكـبـر مديـنـة عراقـيـة محـاطـة باربع فـرق عـسكـرية
وبـداخـلـهــا مـائـة الف شـرطي ورجل امن..في سـاعــات بـ لـيـلـة وفـجـرهـا..وحـاروا في
دينـة كبيرة بـيد مسلحـ ال يتجاوز عددهم تـفسير اسـرع سقوط عسكـري في التاريخ 

عشر عدد اجليش النظامي احمليط بها وبداخلها.
ـا حـدث اال بانه نـزول كـائـنات خـرافـيـة استـخـدمت اصوات لم يجـد بـعـضهم تـفـسيـرا 
فضـائية مـرعبة واشـعة ليـزر جعـلت قادة اجليش يـفرون مـرعوب تـبعهم اجلـنود رام
اسـلـحـتـهم وتـاركــ دبـابـاتـهم فـيـمـا هـرع الـشـرطـة خلــلع بـدالتـهم وارتـداء مـا يـلـبـسه
ـدينة تاركـة مؤسسـاتها وناسـها ومصارفـها..في واقعة الـناس..بعد ان هـربت حكومة ا
ال تصدق اال بأن جتـعلها ضربا من اخليال..اذ ال يعقل ان ثالثة آالف مسلّح ال يجدون
ـديـنة بـصـوبـيهـا الـكـبيـرين غـيـر الـبدالت الـعـسـكريـة لـعـشرات اآلالف من في شـوارع ا
اجلـنـود والـشــرطـة..فـيـحـروقــنـهـا ابـتـهــاجـا بـانـتـصـار خــرافي ال يـحـصل اال في افالم

كارتون!
لـكن الـواقعـة حـصلت فـعال وسـيـكتـبـها الـتـاريخ بانه في لـيـلة  9 عـلى  10 من حـزيران
وصـل في ساعات بـيد مسـلحي الـدولة االسالميـة في العراق (2014) سـقطت مديـنة ا
سؤول والشام (داعش) من غيـر ان حتصل معركة بينـهم وب قوات اجليش العراقي ا

عن حمايتها.
نطـق في تفسـير مـا حدث ال يـستقـيم اال بالـقول ان مـا حصل هو (عـملـية تـسليم) ان ا

لها احتماالن ال ثالث لهما:
اما:خيانة من كبار قادة اجليش

سلحة باالنسحاب. او:تلقيهم تعليمات من القيادة العامة للقوات ا
وقد اظـهرت الـصور الـتـلفـزيونـية ذلك..فـان كان هـروبهم ـؤكد ان قـادة اجلـيش هربـوا ا
خيـانـة او جبـنـا..فـهل يعـقل ان هـؤالء اجلـنراالت يـرتـضـون النفـسـهم ان يـنهـزمـوا امام
ـه مـسلـحـ وليس امـام جـيش اقوى مـنـهم?.وهل انعـدمت الـغيـرة فـيهم لـهـذا احلد ا
ومـات شــرفـهم الـعـســكـري لـدرجـة انـهم يــسـجـلـون اسـود صــفـحـة واقـبح عـار ـذّل  وا

ة في تاريخ اجليش العراقي وتاريخهم الشخصي واألسري? واخجل هز
ومع ان هـذا االحـتـمـال وارد اال انـه يـكـون ضـعـيـفـا امـام االحـتـمـال الـثـاني بـان هـؤالء
ـسـلحـة بـاالنسـحـاب وانهم نـفذوا الـقادة تـلـقوا تـعـليـمـات من القـيـادة العـامة لـلـقوات ا

دينة هروبا بل انسحابا عسكريا..بأمر. التعليمات وما كان تركهم ا
فان له ثالثة اسباب. فان صح هذا 

rB)« WÐ—U×

األول: ان احلـكـومة وقـتـتهـا قـبل عـشرة ايـام من انـتهـاء عـمـرها لـتـخلق ظـرفـا يفـوضـها
باالستمرار.

وصل مستـخدمة تكـتيك محاربـة اخلصم بضده الـثاني:عقوبـة من احلكومة ضـد اهل ا
الـنوعي.الـثالث:بدايـة تنـفيذ مـخطط يـتبنـاه فريق من سـاسة الـشيعـة القامـة دولة شيـعية
ولـنــبـدأ تــمـتــد من ســامـراء الى الــبــصـرة.قــد تـكــون هــذه االسـبــاب الـثـالثـة مــتـرابــطــة
بآخـرهـا.فهـذا الـفريـق من ساسـة الـشيـعـة يرى ان اقـامـة دولة شـيـعيـة من سـامراء الى
ويضـمن لـهم اكـبـر ثـروة نفـطـيـة واخـصب تـربة الـفـاو يـريحـهم من وجع الـكـرد والـسـنـة
ثل زراعـية وانـهم سـيـعيـشـون مـرفهـ ومـحـمـ من دولة جـارة قـويـة..فضـال عن انه 
رغبة امريكا التي اعلنتها قبل ثالث عاما. غير ان هذا اخملطط ال يكتسب (مشروعيته)
وصل ومقبوليـته ب الناس اال بعد ان تستنفد احلـكومة كل الوسائل الستعادة مدينة ا
التي قـد تـستـغـرق اشـهرا او تـطـول ان استـمـر زحف داعش الى صالح الـدين وحدود
كـركـوك..وهو مـرجح ان يكـون سـهال الرتفـاع معـنـوياتـهم بعـد انـتصـارهم اخلرافي في
ولسبب سـيكولوجي اكثر منه عسكري هو أن مسلّحي داعش يقاتلون من اجل وصل ا
قـضـيـة مـؤمـنـ بـهـا وهـدف يـوحّدهـم فيـمـا صـار اجلـنـدي الـعـراقي مـشـوشـا..مـرتـبـكا
وألن تلك وضـوحا عن اية قضـية يقاتل النـعكاس ارتبـاك العملـية السيـاسية علـيه..وال 
انهـا مـنشـغـلة بـعـد صبـرهم عـليـهـا الـناس صـاروا بـعـيدين جـدا عن حـكومـة تـأكد لـهم 
زيـد من الثـروة.فضال عن ان (داعش) بـأمرين:احلـفاظ علـى السلـطة واحلـصول عـلى ا
وصل (عاصمـة دولتهم!) كمـا لو انهم جاءوا لـيعيدوا لـهم كرامتهم سـتتعامل مـع اهل ا
ـهـ واالعتـقاالت الـعشـوائـية من قـبل افراد الـقوات ذل وا ويـخلـصونـهم من الـتعـامل ا
ـة..بــعـد ان عـانـوا من الـتـهـمـيش وانـهم ســيـؤمـنـون لـهم حـيـاة كـر ــسـلـحـة الـعـراقـيـة ا
واالقصاء والبـطالة..وهو وضع سيـريح كثيرين ال حـبا بداعش ولكن ألنهـا صفعة بوجه
من ادار وجهه عن مـدينـة خرّجـت قـادة سيـاسيـ وكبـار ضبـاط اجليش الـعراقـي ولها
ثـقل حضاري وديـني كبـير وموقع اسـتراتيـجي للـعراق ودول اجلوار.ان مـا حصل جاء
وكـتل سـيـاسـية وضـعت مـصـاحلـها فـوق مـصـالح الـناس نـتـيـجة نـظـام مـنتـج لألزمات 
وفشل متكرر حلكومة ركبتها سؤول عنه والوطن وفساد صار فـيه الوطن ينهب من ا
عـنجهيـة وعناد عـصابي وخصومـات شخصـية وفقدان حـكمة. وألن احلـكومة سوف لن
وطـبـعــا لن تـسـتـقـيـل مع ان االمـر يـسـتـوجب تـعـتــذر..(وسـتـجـد من يـكــون كـبش فـداء)
وانـها وسـتظل تـمـارس سايـكوجلـيـا االسقـاط بتـرحـيل فشـلهـا عـلى اآلخرين االستـقـالة
ـدفعيـة برغم انهـا فشلت فـي استخدام ) بالـطائرات وا ستـلجأ الى قـصف (أم الربيـع
ـوصل حجما وسـكانا..لهـذا كلّه فان األيام ذلك فـي الفلوجـة التي ال تعادل ربع مـدينة ا
قبلة ستكون حبلى بكارثة قد جتعلنا نترحم على كوارث كنّا نعدها األفجع..وقد نبقى ا
من كان..وسيبـقى السبب!!. وكمـا حصلت االمور في ساعـات فأمامنا في داخلـنا نلعن
فاجاءات..ال تستبعدوا ان تكون احدى حلقاتها عن كائنات ساعات فيها دراما مليئة با
ـنطقـة اخلضـراء..والناس يـتفـرجون بعـ تبـكي حزنا خرافيـة تنـزل في بغداد بـاجتاه ا
واخرى تـضـحك فـرحا!. كـان هـذا ما كـتـبنـاه بـالنص في (2014 / 6 / 11) فـمـا الذي
لشممت ن  دينة الكرام بعد ثمان سنوات? لو انك ذهبت جلانبها األ فعلته احلكـومات 
وت وقـلت لـنـفـسك: ان احلرب انـتـهت أمس!ولـو جتـولت في ضواحـيـهـا لرأيت رائـحـة ا
بيـنها مـقبرة تضم اكـثر من اربعـة آالف شهيـد بينهم مقـابر جمـاعية لم تفـتح حلد اآلن 
يـون.ولو التقيت باهلها لقالوا لك وعـدتنا احلكومات بالتعويض ولم نقبض أطباء وأكاد
.وحـ تغـادرهـا  تكـون على غـيـب ومـا زلنـا ال نـعرف شـيئـا عن مـصيـر آالف ا ديـنارا
ويفجعك انك تعود منها وعيناك دينة الكرام ان تبقى منهكة  يق ان الفاسـدين ارادوا 

وت! ورئتاك مشبعتان برائحة ا تتزاحم فيها  صور ابشع مظاهر اخلراب 

ـلك الـقرار والـصـدر اليـوم لم يـعـد 
ـفـرده فأمـامه  شـركـائه من الـسـنة
والـكرد ولـهـؤالء البد وان يـكـون لهم
رأي في أي قرار يتخذه سماحته . 
مناورات الصدر حتى تشكيل الكتلة
األكــبــر والــتي بــحــقــيــقــتــهــا وكــمـا
ـقـال لنـا قـبل شـهور من اوضـحـنا 
انه شــيـــشــكل " كــتــلـــة شــبه كــبــرى

وحكومة شبه اغلبية. 
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الـــطـــار اجلـــديـــد الـــذي حـــدث في
تــوافـق الـصــدر مـع مـا كــانـت ايـران
راغــبـــة حتــقـــيــقه فـي ان ( يــصــوت
حتالـفه على قـانون جتـر التـطبيع
مع إســــرائـــيـل ) كـــان ان عــــزز تـــلك
القناعة وسيكون له بعد هذا اختيار
الــكـتل والــشـخــصـيــات الـذي يـرغب
انــضـمـامـهـا الـيـه ويـسـتـثـني اخـرى
ولو ( ظاهرا ) كـكتلة دولـة القانون ,
ـالـكي لن يـخـرج خـالي ـعـنـى ان ا
الوفاض وسيزج بـأعضاء تابع له
لـشغل مـنـصب وزاري هنـا ومـنصب
بـدرجـة وزيــر هـنـاك وعـدد من وكالء
الـــــــــوزارة فـي مـــــــــوطـن اخـــــــــر من
مــؤســســات الـــدولــة وان لم يــرتضِ
الــصـدر ذلك فـعـلـيـه عـلى اقل تـقـديـر
الكي وعنوانه اإلبقاء على شخص ا
وقــيــادته لـــعــدد من األحــزاب وعــدم
فــتح مــلــفــات الــفــســاد الـتـي تــطـال
شـخـصيـات تـابـعة لـه او حتى غض
ــوصل الــبــصــر عن مـــلف ســقــوط ا

امــنــيــة مــشــددة خـوفــا مـن تــوافـد
اتباعه الى مقر اقامته . 

ــعــارضــة او " امــا ان نــكــون فـي ا
ننسحب من الـعملية الـسياسية " ,
خـيـاران ال ثــالث لـهــمـا وضـعــهـمـا
الصـدر امام الكـتل السـياسيـة فهو
امـا مـعــارضـا حلـكــومـة يـســتـطـيع
حتـــالف االطــــار تـــشـــكــــيـــلـــهـــا او
مـنـسـحبـا من الـعـملـيـة الـسيـاسـية

نهائيا ??  
نحن نرى ان انـسحاب الـصدر غير
وارد في اجـنــدته احلـالـيـة قـدر انه
أراد اجــراء اخـتـبـار تــدمـيـري عـلى
عيـنة االطـار داخل مختـبر احلـنانة
 ,فـاالنسـحاب مـعـناه تـصنـيع فراغ
داخـل مـعـمل الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
ومــنه سـيــحـاول مــهـنــدسـو االطـار
ُـصَنَّع ) بعـمال مهرة ملء (الفراغ ا
دربـوا داخل مـعـامـلـهم الـسـيـاسـية
وهــذا امــر مــســتــبــعــد خــصــوصـا

قــــالـــــوا وقــــالـــــوا ثم زادوا  من ان
تـــــوافق حتـــــالـف انـــــقـــــاذ وطن مع
حتالف االطار التنسيقي على تمرير
قــــانـــون االمن الــــطـــار الــــغـــذائي
ـا كـان والـتـنــمـيـة مــجـتـمــعـ   ا
دخل تشكيل حكومة توافقية بوابة 
فيـما بـعد وان الـصدر سـيتـنازل عن
مشروع حـكومة األغلـبية السـياسية
ا نادى بها ..  او الوطنية التي طا
الصدر اليوم يـفاجئ اجلميع ويعلن
في خــطـاب له مـتـلــفـز من انه مـصـر
وبــثـــبــات ال يـــتــزحــزح عـن مــوقــفه
السابق في تشكيل حـكومة األغلبية

بعيدا عن التوافق والتبعية . 
فـهل سيـسـتمـر السـيـناريـو هذا الى

ما ال نهاية وكيف ? 
الـصــدر دعــا نـواب كــتــلـتـه لـتــقـد
اســتــقـــالــتــهم في احلـــنــانــة وفــعال
تــوافــدوا  اخلـــمــيس عــلـى مــديــنــة
الــنــجف االشــرف  وحتـت إجـراءات

مـن مــلـــفــات الـــفـــســاد الـــصــغـــيــرة
جـملـها لن  جتـعل منه يـغير من و

مواقفه . 
 زعـــيم حتـــالف الـــســيـــادة الـــشــيخ
اخلــــنـــجـــر الـــذي مـــورسـت بـــحـــقه
ضـغـوطـات كـبـيـرة بـدايـة انـضـوائه
حتت خيمة اإلنقاذ هو االخر اصبح
فـي حل من ضـــغــوطـــات االطــاريــ
فــــمـــا عــــاد لــــهم مــــزيـــدا من أوراق
الــضــغط اجتــاهه وان حـصــلت هي
األخــرى لن تـشـكل فـارقــا كـبـيـرا في
نشود  ,ويبدو  ان مديات الـتأثيـر ا
ــا فــعـلـه من شـرخ االطــار اكــتــفى 
صـغـير فـي السـيـادة الـذي نـتج عنه
خروج  كتلة مثـنى السامرائي بعدد

ال يتجاوز التسعة أعضاء . 
ÀöŁ n U%

احلــكــومــة ســتـتــشــكل خـالل شــهـر
ــــا بــــعـــودة ونــــصف من االن  ,ور
الـــعـــامـــري من أربـــيل حـــامال مـــعه
بشـرى مبـادرة جديـدة كان ان خطط
لـــهــا بــعـــنــايــة مـن قــبل الـــتــحــالف
ـاء الوجه لزعامات الثالثي كحفاظ 
ــقـدور االطــار  حـيــنــهــا سـيــكــون 
السيد الصدر تشكيل حتالف ( شبه
األغلبية ) ومن ثم احلـكومة ستكون
حــكـومــة شـبه اغــلـبــيـة هي األخـرى
وســـنـــعـــلم حـــيـــنـــهــا أي طـــرف من
اطراف االطار التنسيقي سيقفز الى
مــــركـب الــــتــــحــــالف الــــثـالثي ومن

سيبقى منهم في مركبه االم  .
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قراءة في ديوان عدنان الصائغ

فقود) وهو الرابع لـها في التطبيق على نظـريتها(العبور االجناسي) كدود في البحـث عن اليق ا ( صدر حديثاً للدكتورة نـادية هناوي كتابها اجلـديد( الطائر ا
بعد كتبها( نحو نظرية عابرة لألجناس) و( غاليانو صياد الكالم والعبور االجناسي) و( السونيت في شعر حسب الشيخ جعفر)

) للشاعر عبد الرحمن طهمازي ـؤلفة لقصيدة( تمرين على اليقـ والكتاب اجلديد صادر عن دار غيداء في عمان باألردن ويـقع في خمسة فصول خصصتها ا
الئكة ؤلفة بـدأ جتربته مع قصيـدة التفعـيلة فاظهـر فيها تمـيزا مع رغبة خـفية في جتاوزها. والـسبب أن ما أجنزه رواد هـذه القصيدة الـثالثة( نازك ا الذي كما تذكـر ا
: جانب األسـاليب الصـوتية وبدر شاكـر السيـاب وعبد الـوهاب البـياتي) من إبداعـات شكلـية ومضـمونيـة لم تكن تـقنع الشـاعر طهـمازي. لذا جـرّب جتاوزهم من جانـب
ـتمثلة بتـوظيف الرمز واستـلهام األسطورة والتـناص مع الفنون اجملاورة تعلقة بـالتفعيالت وتـوزيعها وطرق الفـصل والوصل والتدوير ومن جـانب األساليب الداللية ا ا
رور الزمن وصل التجاوز بـالشاعر طهمـازي إلى كتابة قصيدة يثـولوجيا واإلفادة منـها في بناء قصيـدة التفعيلـة. و كالرسم والتصويـر والسينما والـسرد والتاريخ وا
رحلة التي صارت فيـها قصيدة النثر جنساً رحلة التي كـانت فيها نوعاً شعرياً جديداً لم تـرسخ أساساته بعد أو في ا النثر العابرة التي ظل يعاود التـجريب فيها سواء في ا

وضوعية.  أدبياً قائماً بنفسه له مبتغياته اجلمالية وا

رسالة عمان
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تـــصل إلى  1377صـــفــحـــة من قـــبل ديــوان
بــحـــاجــة إلى عــدّاء لــيـــشــتــرك في مــاراثــون
الـــقــراءة ونــحن في زمـن األكالت الــســريــعــة
ـا واخلـطــوط الـسـريـعـة اعـلم ان الـكـثـيـر ر
يـهرب منه خـشية الغـرق ب صفـحاته لكني
عـلى يقـ ان عدنـان الصائغ يـكفـيه ان يغرق
في صــفـحـاته عــقل وضـمـيــر واحـد فـقط انه
اليـبحث عن جـمهور الفـيسبـوك هؤالء الذين
اختصروا الكالم بالضغط على زر اإلعجاب.
عـدنان الصائغ يـرسم بالكلـمات ويقبض على
احلــروف الـهـاربـة مـثل مــحـقق مـتـمـرس انه
يـوثق أيامنا بـلغة تتـنقل ب الشـعر والنثر 
ن يحمل روزنامة لم انـه يحمل أيامه اشبه 
يــلــتــفت الــيــهــا احــد وهي تــشــطـب أيــامــهـا

باظافرها. 
 W¹œbŽ WO «u²

ــاذا يـكـون لــلـنص نـرد واحــد بـسـتـة اوجه?
ا لـو كان هناك ـاذا اليكون هـناك نردان? ر
ـتوالـية نـردان اثـنان السـتـطالت الـقـصيـدة 
عــدديــة بــحــاجــة إلى  25ســنــة أخــرى وهل
يـتـسع الـعـمر خلـمـسـة وعشـرين عـامـا اخرى
نافي من عـمر تساقطت أوراقه على ارصفة ا

?
لم يــبق عـدنـان الـصـائغ شـيــئـا يـعـتب عـلـيه
الــــتـــاريخ والــــتـــراث والـــعــــصـــور... مـــرورا
قدمة بـاالوطان والنساء وكأنه يـكفر شكال 
ابن خــلـدون ويـقـدم عــلـيـهـا مـؤخــرة جـنـيـفـر
ـضـمـون لـيــسـمح لـهـا ان تـاخـذ لـوبــيـز في ا

دورها في قيادة العالم الطامث.
"نـرد النص" جمع مرايا لكل وجه او رقم لك
ان تــقـف امــام كل رمــيـــة نــردٍ او صــلــيــة من
كالشــنــكـوف مــحــالـة الـى الـتــقــاعـد ســتـرى
وجــهك او صــدرك مـتــخــمـا بــالــرصـاص مع

قـبل ان تبدأ بقراءة هذا الديوان ضع قربك
عــلـبـة بـاراســيـتـول ومــنـشـفـة ونــسـخـة من
الــقـرآن الــكــر الـبــاراسـيــتــول لـلــصـداع
ــسح الــتــراب الـذي ســتــثــيـره ــنــشــفـة  وا
الـكـلـمـات والـقرآن لـتـقـسم عـلى عـدم قراءة

عدنان الصائغ مرة أخرى. 
ـسـتـطيل الـذي يـغـامر بـقـراءة هـذا النص ا
ـربع والدائري عـليه ان اليقرأه بـعينيه وا
ـا يـقـرأه بـعـ ثـالثـة كـمـا كـتـبه الـشـاعر ا

بعينه الثالثة.
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"نـرد الـنص" الـنـرد مبـتـدأ مـرفـوع وعالمة
ا يشـبه النقطة او رفـعة ستة وجـوه تبدأ 
احلــفــرة والـــنص مــضــاف الــيه مــكــســور
اخلـاطر وللنص ان يرتـكب احلماقات وهو
يــســيـر بــجــنب ســتـة وجــوه لــلــتـأويل اذا
اوقفته سيطرة الرقيب يقول لها: گول ماكو

هيچ حچي. 
هل يـتـحدث الـشـاعر مع نـفـسه ام مع إمرأة
تــركـته وحــيـدا فـي غـرفـتـه بـعــد ان اطـفـأت

االنوار واغلقت الباب خلفها!?! 
هل كــان الــشــاعــر يــلــعـب بــالــنــرد(الــزهـر)

اسـتجابة لوصـية الشاعر الـقروي ح حفر
ابياته على طاولته:

العب اخي مانحن اال لعبة بيد القدرْ
صنعت بنا االيام ما بالزهر تصنع واحلجرْ
قاديرَ احلذرْ العب اخي العب فما ردَّ ا
ال يدفع اللهو الردى لكنه يُنسي اخلطرْ

×
نص يـتـخمك بـالـشبـع منـذ اول لقـمـة وحتى
اخـر حزن دوار اشـبه بصـداع نصـفي يترك
نــصـفه اآلخـر واقـفـا عــلى أعـتـاب الـبـنـدول
الــــعـــراقي يــــحب نــــصه ان يـــكــــون طـــويال
وســمـيــنـا!!  نص يـكــفـيك ان تــعـبــر الـعـالم
وانت تـتـأبط عـراقا او مـنـفى بـهيـئـة لطـمـية
حـداثوية اليتـقنها سـوى رادود هذا النواح
عـراقي اليـنـتـهي لهـاث اليـهـدأ واليـسمح لك
ان تـــهــدأ بـــحث في اجلـــدوى والالجــدوى
صــور من مـعـركـة تـبــحث عن جـثث مـجـون
يـكشـف عن مؤخـرة التـاريخ وهي تتـنقل من
زنــزانـة ألخـرى وكـانـهــا في بـيت دعـارة من
بـحر آلخر يسير بجنون كامل الدسم يجيء
عـلى شكل قصيدة تتلفع باألبيض واألسود
ــرسـاة عـلى اليــسـمح لـســفـيـنــته ان تـلـقى ا

ا لـعدم ثـقـته بالـشواطيء... شـاطيء مـا ر
ــتـحن ذكــاء الــقـاريء وبــنــا!! .. الـشــاعــر 
بـينما يقـسم الصفحة بـ صفحة من كتاب"
صبح االعشى في صناعة االنشا" وب نص

 !! عن في قراءة جسد األنثى بالف ع
هـــذا الـــنـص بـــحـــاجـــة إلى طــــبـــيب عـــدلي
لــتـشــريــحه ومـعــرفـة األســبــاب احلـقــيـقــيـة
تـوقع نزيف مـتواصل ـوت ا حلـدوث هذا ا
خلــمــسـة وعــشــرين عـامــا وكــمـا تــتــسـاقط
الـــنــبــال عــلـى الــنــبــال هـــنــدست اجلــروح
ـلكـتهـا مثل الـنمل كـل جرح نـافذة جلرح
"تـكـاثـرت وكل دمــعـة مـفـتـتح لـدمــعـة قـادمـة
الــظـبـاء عــلى خـراشٍ فـمــا يـدري خـراش مـا
يــصـيـدُ" انه يـجــمع الـفـراشـات لــيـزين بـهـا
شــجـرة مــوته او مـيالده وحــدنـا من نــفـكـر
وت بينما نـترك احلياة للقـتلة والطغاة بـا
بل اكـثـر من هـذا نـقـدم لـهم األعـذار بـقـتـلـنا
النــنـــا اوالد قــحــاب النــســتـــحق ان نــعــيش

واياهم على أرض واحدة 
ــســافـر الى اين يــذهب بــنــا هــذا الـكــوفيُّ ا
هــنــاك يـــحــمل مــواجــعــنــا واحــدة واحــدة
لـــيــوثـــقـــهــا واحـــدة.... واحــدة هـــذا الــذي
ـطهّـر احلـلي الذي لم تـفارق يـذكـرني بابن ا
يـداه القـلم والورقـة طيـلة حـياته كـان يكتب
يـومـيـا مـا اليقـل عن عشـرين صـفـحـة ما ان
تـتسـاقط عبارة من فم احـدهم اال والتقـطها
ــا اليــعــرف الــقـائـل مـعــنــاهــا او وزنــهـا ر
الـنـوعي لـكن عـدنان..... صـائغ يـسـتل قـلمه
ويـسـقـطـهـا عـلى دفـتـر مالحـظـاته الـصـغـير
وكــأنه يـثــبت زاويـة خلـريــطـة بــيت شـعـري

يسكنه الحقا..
لـم حتــمل يــداي ديــوان شـــعــريــا وزنه كــغم
واحـد وســتـمـائـة وسـتـون غـرام بـصـفـحـات

ـوت رحـيم النـه لم يـعـطك وقـتـا يــقـيـمك ان ا
ـسح دمك اخلـارج عن الـقـانون واي كـافـيـا 
قـانون هذا الذي يحاسب العقل على أبجدية

حروف انتظمت على عظام السطور. 
تــنـسل صــورنـا من نــقـاط الــنـرد الــشـبــيـهـة
بــقـبـور مـصـطــفـة حـسب تـنــسـيق الـقـامـات
الـنقـطة الـسوداء تـستـحيل الى صـور شتى
كل واحـدة حياة بـاكملهـا بإمكان الـنقطة ان
تـظـهـر بشـكل امـراة سـفيـنـة طـفل دراجات
هـوائية بإمـكان كل نقطـة ان تتحول إلى كل
شـيء إال أن تتـحـول إلى وطن الـوطن وحده
اســتـعــصى عـلــيـهــا هل كـان الــوطن نــقـطـة
ســوداء في حــيــاتــنـا? يــســيل الــســواد عـلى
الـوجـوه مثل الفـتات نـعي الحتـمل اسمـاءنا
مــهــمـتــنـا الــوحــيـدة الــبــحث عن اســمـائــنـا

لنلتحق بعدها الى اقرب قبر عسكري... 
كـلـمـا غرق في جـحـيم الـشعـر اعـطى لروحه
ـكن ايـضـاحه لالخرين فـرصـة اليـضاح مـا
حــ يـشـرح الــشـاعـر هــوامـشه فــانه يـرشـد
الـعميان الى طريقه ح تاخذ مقعدك وسط

النيران لن تنفعك طاسة ماء باردة. 
الــشـاعـر بـصــفـته راعـيــا واحلـروف قـطـيع
الـشـاعـر من يـقود حـروفه وهـو يـشيـر الـيـها
بــعــصــاه احلــالم الــكــبــيــر هــو من يــخــتـار
أحـالمه فـي الــــوقت الــــذي كــــانت شــــوارب
الــقـادة تـهـتـز حتـت مـكـيـفـات الــتـبـريـد كـان
هـناك عـراقي يحـلم بامـرأة تخـرج من الـبحر
لـيـفتـرسهـا احالم الشـاعـر مؤجـلة عـلى ذمة
الـتحقـيق حتى يتبـ انها وهم عـميل لدولة
إقـليـمـية تـعمل بـالضـد من الـلحـمة الـوطنـية
الـتي اكـتـشـفـنـا انـهـا لـيـست حلـمة.... والهم

يحزنون!... 
لـلـنـرد سـتـة اوجه ولك أن تـرمي نـردك عـلى

جـــســــد طـــاولـــة خـــشـــبي
مـتعـب ستـقرأ مـا مر أمام
عــيـنـيك من تـاريخ أعـرض
مـن هــــــــور احلــــــــويــــــــزة
سـتـنـتصب امـامك تـمـاثيل
الـــــقــــادة والـــــســــادة وهم
يــرفـعـون ايــديـهم لـتــحـيـة
هــذا الــشـعب الــســائـر من
الـصرة الى البصرة تدور
ـرون عــجـلـة الـظـلم وهم 
حتـت إشــــــارات الــــــقـــــادة
الــضــوئــيــة لــيس بــوسع
ـرور اال بـعـد ان الــشـعب ا
يـــخـــتم مـــديـــر اجلــوازات
عــلى مــؤخــراتـهم بــچالقه
ـنوي الـعالم الـنووي او ا
يـــــرفض ان نـــــكـــــون امــــة
نـــوويـــة وارتــضـــيـــنــا ان
نكون أمة منوية من الباب
إلـى احملــراب نــحن األمــة
الـــوحــــيـــدة الـــتي حـــولت
احملـراب الـى غـرفـة اعدام
يـــســـلــمـــنــا الـــطـــغــاة الى
أوالدهـم الن حيـاتـنا وقف
بـيـوتنـا وقف ومـساجـدنا
وجــوامــعــنـا وقـف ونـحن
مـــــوقــــوفـــــون عــــلـى ذمــــة

حتـقـيـق اليـنـتـهي نـقـلّب صـفـحـات الـتـاريخ
... ألنه اعـور الــذي كـان يــنـظــر إلى الــيـمــ

لهذا كنا عورات وطنية في زمن أعمى. 
الـنـرد شـهـرزاد والـطـاولـة شـهـريـار لـها ان
تـقـول ولنـا أن نتـأوّل محـنـتنـا في الدين ام
مـحـنة الـدين بنـا? مازلـنـا نبـحث عن الله في

السماء ولكننا اضعناه في االرض... 
ــلك ان يـهب جــنـاحـ لـلــنـرد حـتى من 
يـطير لـنصفق وراءه: اللـگلگ علّه وطار...
ا وكّـر ببـيت اخملتـار.. علّـه او طار... ور
في الـنـهايـة يخـرج عدنـان الـصائغ عـليـنا

وهو يبشرنا بعدم موت الدوشيش.
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فـــــرادى الـــــنــــاس
,حتــــــــــول مــــــــــعه
األحــــــــــــســــــــــــاس
بـضـرورة األنتـقام
الـى ولــــوج عـــــالم
جتــــــارة الـــــسالح
بــــتــــأثــــيــــر والــــد
زوجــــتـه الــــوزيـــر
الـــســابق في بــلــد
عــــــربي وتـــــاجـــــر
الــسالح احملـتـرف
الـذي دربـه للـعـمل
ـــهـــنــة فـي هـــذه ا
الـكـثـيـرة اخملـاطـر
والـكـثـيـرة الـنـفوذ
واألمـوال والـقـدرة
ـــتــنــاهــيــة عــلى ا
ن األحــــــــســـــــــان 
يستحق-في عرف
يـنـال-  والـقـسـوة
فـي مـن يــــــســــــيئ

للناس.
مـــعــادلــة غـــريــبــة
ـــال ــــلــــكـــهــــا ا
والــقــوة واألثــنـان

ـلكهما (ينـال) الذي جنح  في صناعة وهمه
اخلـاص بـاحليـاة الرغـيدة بـحيث نـحت جبال
في مــنـطـقـة قـرب مــاريـبـا األسـبـانــيـة لـيـكـون
ـعـلــقـة اخلـاصــة لـزوجـتـه وأبـنـته جــنـائـنـه ا

وكلبه.
يــقــول  ابــو الــدكــتــور فــيــصل(وهــو الــراوي
الــعـلــيم الــذي يـنــقل لــنـا مــذكـرات يــنـال) في

مـن مـــنــشـــورات األحتـــاد الـــعـــام  لـألدبــاء
والـكتاب في العراق  صدرت رواية األستاذ

 أمجد توفيق  اجلديدة بعنوان (ينال).
شحونة روايـة تستفز القار بتفاصيلها ا
بـالــعـاطـفـة  واخلـيـال اجلـامح والـشـهـوات
وتقد قسوة األنسان جتاه األنسان اآلخر
ضــمن فـصــول األيـذاء والــتـعـذيـب  بـسـبب
ـظـلــوم تـاجـر ــة صـنـعـت من ا وشــايـة ظـا

أسلحة!
كيف  كل ذلك?

ـكن عـرض كـل التـفـاصـيل فـي مـسـاحة ال 
ضــيــقــة مـن الــكــلــمــات فــاجلــهــد الــروائي
ــطــروح فـي حـدود  170مـن الــصــفــحـات ا
ـا وحبا وسريالية حركة ـمتلئة عاطفة وا ا
ـكن عـرضه ببـسـاطة لـكـنني اسـتـطيع  ال 

القول بثقة  متناهية:
أن أمـــجـــد تـــوفـــيق الـــروائـي  قـــدم روايــة
ـقـايـيس الـفـنـيـة والـفـكـرية, نـاجـحـة بـكل ا
فـــهـي أوال روايـــة تـــشـــد الـــقـــار درامـــيــا
وجتــعـله يــتـابع صـفــحـاتـهــا بـدقـة  ,حـيث

الــقــدرة االســلــوبــيــة   الــتي تــشــد الــقــار
ــؤلف ووضع واحلــبـــكــة الــتي صــنـــعــهــا ا
ـتـرابـطـة الـتي تـقـوم عـلى بـنـاء فـصـولــهـا ا
ــوذجـ مــخـتــلـفــ يـلـتــقـيــان داخل هـذا

العمل  الفني  الغني.
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ــوذج األســتــاذ أبــو الــنـــمــوذج األول هــو 
فـــيــصل  –الـــراوي الــعـــلــيم  –الـــذي كــانت
مـهمته فك مغالـيق  األحداث األساسية التي
ـقـيم في أعــتـرضت حـيــاة(يـنـال) الـعــراقي ا
ـغـرب,وفـي أي مـكـان بــاريس وأسـبـانــيـا وا
تــتــطـلــبه مــهــنـتـه الـدمــويــة...مــهـنــة تــاجـر

األسلحة
ـوذج ذلك االنـسان والـنـمـوذج الـثـاني هـو 
الـذي حتـول من  مواطن أعـتـيادي يـعمل من
أجـل كـــسب رزقه الى  أنـــســـان آخـــرمـــلـــيئ
ـن يــشــاء بـــالــقـــدرة عــلى تـــقــد  اخلـــيــر 
رقص) و زميلة الدراسة  (منال) مـثل(فتاة ا
وبـيـته  وأسرته,وتـوزيع الـشـرعـلى اآلخرين
ن يشاء عـلى شكل أسـلحة  تـقدم كـصفقـات 

ويدفع.
هو يقول في ص:46

 ))كيف يفسد األنسان? عندما يضعف األمل
بـالـعـدالة,عـنـدمـا يغـيب الـقـانـون أويتالشى
فــعــله عــلى األرض...عـنــدمــا يــغـيب الــعــقـد
األجـتماعي ويجد األنسان نفسه وحيدا  في

ة)) بيئة  ظا
ثم يــسـتـمـر في تــبـريـر عـمــله كـتـاجـر سالح

بالسؤال:
(( هل هي غابة?  بل هي أتعس من ذلك

 ماحلل?
ال شيئ سوى قانون  قوي عادل .

ـنح أحـدا حـق األعـتـراض عـلـيه قــانـون ال 
ألنه مصمم للجميع ويطبق على اجلميع ))
ـصـمم لـلـتـطـبـيق –فـي عرف أمـا الــقـانـون ا
يـنـال- فأنه السـتـحق احلـبر أو الـورق الذي
كــتب عـلـيه...ذلك انـه مـحض  قـانـون أحـدب

ذي ع واحدة.
هل كـانـت هـذه الـعـ هي عـ الـسـايـكـلوب
األحـاديـة الـيـولـسـيـسـيـة? أم هي عـ الـقوة
الـدامية وشـهوة التـسلط التي قـادت  السيد
يــنـال مــتـرجم الــتـقــاريـر احلــاذق  لـلــوكـالـة
الــتـلـفـازيــة الى اخلـطف والـتــعـذيب بـسـبب

ة مفترضة يقول عنهافي ص:49 جر
 ))األخــتـطــاف  ومـا بـعــده وفـرلي مــسـاحـة
جـديـدة للـرؤية,مـسـاحة تـنتـقل فـيهـا الفـكرة
الى حـالة تثـير الغرائـز واحلواس أن تنشط
غـرورفرصة لـلفهم...ولم تكن لـتمنح الـعقل ا

احلالة العامة تسمح بأكثر من األبتعاد))
وهـو بهذا الينكر رغـبته في األنتقام وخجله
ـا يـجري في بالده,لـكن هـذا اخلـجل الذي
حتـــول الى لــون من احلــنـــان في مــســاعــدة

ص:56
)الــــروائــــيــــون
ليسوا مؤرخ
والــــــــــصـــــــــدق
اليـــعــني ســوى
صـــــــــــدقـــــــــــهـم
الــــفــــني...لــــكن
الـــســيـــد يــنــال
لــيس كـاتـبـا أو
روائـيـا والرجل
اليـدعـي لنـفـسه

أي
وصـف....أتــكـو
ن أوراقــــــــــــــــــــه
خالصة جللسة
 أعـــــتـــــراف مع

نفسه?)
الـروائي العليم
ــــــــا هــــــــو –ر
أمــجــد تــوفــيق
ذاتـه- اليـــــجــــد
فـي مــــا كـــتــــبه
الـسيـد ينال أي
ــــــــا ذنـب!  ور
وجــــدت مــــثـــله
ــعـارك الــتي يـخــوضـهــا أحـيــانـا ذلك,لــكن ا
بـسبب عمله الغريب جتـعله في مصاف بنية
أجــــتـــمـــاعــــيـــة أخـــرى  ,أذهــــو مــــثل  مالك
ـنح  ويسـعد أالخر ..يـستـطيع أن يـعطي و
وهـو ايضـا  مثل شـيطـان.يسـتطيـع أن يبيع
ن يشاء لـيقـتل بها أو يـهدد بـالقتل اسـلحـة 

أو يضطهد ..كما فعلوا به.

في سـاحة األسـلحـة  في قصـره ذو الطوابق
الـغـريـبة أجـتـمع بواحـد من اجملـرمـ الذين
عـذبـوه  وهـجروه,لـكن هـذا الـرجل لـم يكـتف

بذلك بل سلب منه داره أيضا.
كـــان صـــراعه الـــداخــلـي مع ذاته(وقـــد جــاء
الـرجل ليشتري اسلحة دون معرفة من يكون
الـبائع) أن يـقتـله وينهي شـيئـا من الشروأو
أن يــبــتــزه ويــهــدده  ... وهــكــذا فــعل يــنــال
بلغ ,جـعله يدفع مـقابل داره  أضعافا ,لـكن ا
اجلـديد كـان أضافة الى مـبلغ صفـقة السالح

التي عقدها مع (ينال)!
b¹bł dOL{

ــبــتـز شــيــئـا ورضى يــنـال هــكــذا لم يـدفع ا
ــضي وقـته مع أبي بــلـعـبــة الـقــبـول وهـو 
ـتــقـاعـد الـذي صـار كـاهن فــيـصل.األسـتـاذ ا

أعترافاته ,بل ضميره اجلديد.
تـستـمر فـصول الـرواية الـشيـقة لتـكشف عن
احلـيـاة الـعـريضـة اجلـامـحـة التي يـعـيـشـها
يـنـال خـارج أسـرته ,وعـن عالقـاته الـواسـعة
ن يـحتاج ة  افـيات وعن عـطايـاه  الكـر بـا
وسط تــكـويـنه الــشـخـصي كـأنــسـان مـتـعـدد
الـــوجــوه والــتــصــرفــات ..حـــقق كل أحالمه
حــتى بـات ال يـشــعـر بـعــذوبـة احلـيـاة ..رغم
رفاهيته..وعندما ينتحر ينال بعد أدراكه أنه
مــأزوم ومـضــطـهــد داخـلــيـا  يـكــون قـد رتب
السـرتـه كل خـيـر  وورتب لـضـمـيـره اجلـديـد
–راوي حــكـايـته,عــمال مـثــمـرا في مــؤسـسـة
تــربـــويــة يــقــوم بــأدارتـــهــا وبــيــده حــقــوق

ادية. التصرف ا
أ يـنـال رسـالـته فـي احلـيـاة مـخـتارا وراح
الـى العالم األخر  بـعد أدراكه  أن من  اخلير
أن يـنـسحب من احلـيـاة بيـده  قـبل أن تقـتله

أرادة أخرى..
في ذلـك يـقـول الــراوي الـعـلــيم مـخـتــتـمـا

الرواية:
((يا ينال

الــصـقــور والـنــسـور والــشـواهــ حتـلق
عاليا

لـكـنـهـا أبدا حتط عـلى صـخـرة أو شـجرة
أو مرتفع

وأدرك أنك حلقت عاليابجناح واحد مفرد
والنه كذلك,أخذتك الدوامة

فأرقد بسالم
ولتهدأ جمرة أسئلتك

 فظالم القبر ماء))
مــاذا كـان مـوت يــنـال هــنـا? يـقــول أمـجـد
تــوفــيـق الــروائي الــكــبــيــر أنه بــحث عن
مـعـنى غيـر مـكرر وأبـاح لـينـال أن يـجرب
تـنفيذ وأحـدا من احلقوق الغـائبة التي ال
يـقـرها الـبـشـر... حق التـنـاقض مع اآلخر

وحق األنتحار.
وهــو صـــادق فــيــمــا هـــدف الــيه درامــيــا
وبـاحث  حساس عن معنى جـديد للحياة

وات.  وا
لـكن مـوت ينـال مـحض أجابـة عـملـية عن
حـــيــاة مـــعــذبـــة رغم أطــارهـــا اخلــارجي
البهي,وتـلك واحدة من ميزات هذا العمل
ـبــدع الـذي صـنــعه لـنــا أمـجـد الــكـبـيــر ا
تـوفيق وقـدمه لـيضعـنا فـي دوامة أسـئلة
وت . تـضادات.. احلـياة وا جـديدة عـن ا
الـسـعـادة واأللم . الـظـلم والـقـسـوة وفعل
اخلـير...الخ في مـتوالـية هنـدسيـة تسبب
الــشــجن واحلــزن والــتـفــكــيــر في جــمـرة

اخلير والعطاء.
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ـا نِلْتَ من آخرتك   وليكنْ ( فـليكنْ سرُورك 
أسَـفُكَ على ما فاتك منها  وما نِلْتَ من دنياك
فال تـكثـر به فرحـاً   وما فـاتكَ منـها فال تأس
وت  )  عليه جزعاً  وليكنْ همّكَ في ما بعد ا
ـتأمل في كلمات علي عليه السالم يرى أنّ ( ا
الـسائـد في أوسـاط األمة الـيوم يـتقـاطع كلـيّاً

مع توجيهات اإلمام علي عليه السالم  ) .
وعلي عليه السالم هو القائل  :

( ارحـمـوا نفـوسـكم فـإنكم قـد جـربتـمـوها في
مـــصــائب الـــدنــيــا فـــرأيــتم جـــزع أحــدكم من
الـشوكـة تُـصيـبه والعـثرةَ تُـدميه   فـكيف إذا
كـان ب طـابق من نـار ضجيع حـجر وقرين

شيطان ? ) .
ؤمـن  ; لقد كانت سيرتك ( سـيدي يا أمير ا

الطاهرة كتاباً باهر الفصول  ..
كلُّ حـــرفٍ فــيه يــنــطق بــألــوان من الــعَــظَــمــة

والشموخ  .
انك وإخالصك  . أنت عظيم في إ

وعـــظــيم في تـــضــحــيــاتـك اجلــســام من أجل
اإلسالم  .

وعظيم في مالحمك ومواقفك البطولية  .
ـساكـ ورأفـتك وعـظـيم فـي حبـك لأليـتـام وا

البالغة بهم .
وعـظـيم في إقـامـتك صـروح الـعـدل وانـصافك

ظلوم  ) . ا
( إنّ الـذي اعـتـاده احلكّـام هـو األمـر بـقتل مَن
يـــخـــالـــفـــهم دون هـــوادة   ولـــيس ألهـــله إالّ
ـؤمـنـ لم يـكن يـعاقب الـتـراب   وأن أمـيـر ا
ــتـخـلـفـ عن اطــاعـة أوامـره   وهـذا مـا لم ا
نـعهد له نـظيراً في سيـر احلكّام على اإلطالق

. (
ولــســيـدنــا احلـجــة الــصـدر   حــفــظه الـله  
حــديث في ذكــرى اســتــشــهـاد اإلمــام جــعــفـر
الصادق عليه السالم   وهو يقتطف باقةً من

توجيهاته وحِكَمه ووصاياه  :
َ مِن ثالثة نالَ ثالثةَ :  ( مَن بَرِ

اجلــهـاد الـفــكـري   بـاب عــظـيم من أبـواب
نـكـر   وهو ـعروف والـنـهى عن ا األمـر بـا
بــاب له شـروطه   ومـزايــاه  وأهـمـيـته   
ولـه أحكـامه اخلـاصـة   واليـجـوز الـدخول
ـعـرفـة الـتـامة في فـيه إالّ لـذوي اخلـبـرة وا
هـــذا الــبـــاب   ومن شـــروط وجــوب األمــر
ـنكـر   هي معـرفة ـعروف والـنهي عن ا بـا
نكر  واحتمال اآلمر والناهي للمعروف وا
الــتـأثـيــر في األمـر والـنــهي بـحـيـث يـأتـمـر
َـنـهي   وأن اليـلـزم من ـأمــور ويـنـتـهي ا ا
األمر والنهي ضرر على اآلمر أو الناهي أو
ـسـلـمـ   والـتـفـصـيل في ذلك غـيـره من ا

موجود في هذا الباب من  كتب الفقه .
ولـســيـدنـا الـعالّمـة الـســيـد حـسـ الـسـيـد
مـحـمـد هـادي الـصـدر   حـفـظه الـلـه   باع
طـويل في هذا الـباب   مـنذ بـواكيـر حياته
الـعلمـية والعـمليـة   في سبعـينيـات القرن
ــاضي   فــهــو أحــد  مــعــتــمــدي الــســيـد ا
الـشـهـيد مـحـمـد بـاقر الـصـدر قـدس سره  
فـي بـــغـــداد  وإمــــام جـــمـــاعــــة في جـــامع
ـرحـوم عـبـاس الـتـمـيـمي في وحـسـيــنـيـة ا
الــكـــرادة الــشــرقــيــة بـــبــغــداد   ثم واصل
جـــهــاده الــفــكــري  خـــارج الــوطن   حــتى

عودته للعراق  .
وهـو دائم الـنـشـاط الـفـكـري   فـي مـجاالت

مـتعـددة  منـها مـجلـسه الشـهري  ( مـجلس
ـقـدسـة   ومـنـهـا الـصــدر ) في الـكـاظـمـيـة ا
ـنــبـر ) الـتي أصــدرهـا في أيـام جــريـدته ( ا
ـعـارضـة لـلـنـظـام الـسـابق   وهـو يواصل ا
كــتــابــاته الــيـومــيــة في الــصــحف احملــلــيـة
ومـواقع الـتواصل اإلجـتـماعي   وقـد أصدر
مـوسوعة الـعراق اجلديـد   وهذا هو اجلزء

التاسع والسبعون  منها  .
يـقـول سيـدنـا احلجـة الـصدر   حـفـظه الله

وسوعة : عن هذه ا
( إن مــوســوعـــة الــعــراق اجلــديــد مــعــنــيّــة
بـتسلـيط األضواء على مايـعانيه الـعراقيون
من أزمـات خـانقـة   ومن إنـتـهاكـات فـظيـعة

نشود  ) . حلقوقهم في العيش الرغيد ا
وقـد اخـتار سـيـدنا احلـجـة الصـدر   حـفظه
الــله   لــهــذا اجلـزء عــنــوانـاً مــثــيـراً ; ( من

ليارات ) حيث يقول : الدراهم إلى ا
اضي كـان اليتجاوز دراهم ( إن الـنهب في ا
مـعدودة مـوضوعـة في جوف كـيس   بيـنما
بـــلغ الــنـــهب في الـــعــراق اجلـــديــد أرقـــامــاً

قياسية مذهلة.
ال العام في ـكننا القول بأنّ ما نُهب من ا
الـعـراق اجلـديـد يـكـفي لـبـنـاء دولـة عـصـرية
ـشــاريـعـهــا الـكــبـريـفـي مـيـادين مــتـمـيــزة 
الـصـناعـة والـزراعـة   فضالً عن الـتـقدم في

مــيـــادين الــعــمـــران والــصــحــة والـــتــعــلــيم
واخلدمات الضرورية من ماء وكهرباء ) .
ــوسـوعـة وال يــخـلــو جـزء من أجــزاء هـذه ا
الــضـخــمــة دون نـقــد لـلــبُـنْــيــة الـســيـاســيـة
لالنـــحــراف في مـــســارات هـــذه الــعــمـــلــيــة

السياسية بعد عام ٣٠٠٣ .
ــوســوعــة وكــذلـك اليــخــلــو جــزء من هــذه ا
ـباركـة دون ذكر للـرسول الكـر صلى الله ا
عـليـه وآله  وسلم وأهل بـيته عـليـهم السالم
 وذكـر مزايـا اإلسالم الباذخـة في مجـاالتها
ـستقيمة اإلنـسانية وفروع مـسيرة احلياة ا

.
( اإلسـالم دين الفطرة  ال عُـسر فيه والحرج
 وهـــو دين الــسالم والــبُـــعْــد عن كل ألــوان

اإلساءة واخلصام ) .
ويـذكر سيدنـا العالّمة الصـدر حفظه الله  
أحـد وصـايـا الـرسـوالألكـرم صـلى الـله عـليه

وآله  وسلم  :
( التــــبــــسط يَــــدَكَ إالّ إلـى خَـــيْــــر  وال تَــــقُلْ

بلسانِكَ إالّ معروفاً  ) .
ا تـكون باليـد واللسان ( إنّ نـصرة احلقّ إ
 فـــطــوبى ألنــصــار احلـق   الــســاعــ إلى
إحـالل الـــــــسـالم والـــــــوئـــــــام فـي الـــــــوسط

اإلجتماعي  ) .
ــؤمــنــ عــلي عــلــيه واحلــديـث عن أمــيــر ا
الــسالم   حــديـث مـشــرق  بــهي  عــمــيق 
ـجـامع الـقلـوب والـعـقـول   ويـقول يـأخـذ 

سيدنا احلجة الصدر   حفظه الله  :
( ومـيـزةُ علي عـلـيه السالم أنه لـم يكن يُـريد

ا كان يُريدهم لله  ) . الناسَ لنفسه وإ
بــلى   يــريــدهم لــلـه   ويـريــدهـم أحـراراً  
كــرامـاً  التـلــوث مـغـريــات احلـيـاة قــلـوبَـهم
وعــقـولَــهم   يــريـدهم لــله عــبـيــداً مـؤمــنـ

صـادق   وح يتكـلم علي عليه السالم  
ـعـاني طـوع يـديه  وتـكـون الـبالغة تـكـون ا

من أبهى مزايا كلماته  :

َ مِن َ مِن الـشـرّ نــالَ الـعـزّ  ومَن بـر مَـن بـر
الـكِبَر نال الكـرامة  ومَن بر مِن البخل نال

الشرف ) .
( ثـالث مَن كُنَّ فـيه فـهــو مـنـافق   وإنْ صـام

وصلّى :
مَـن إذا حـدَّثَ كذب  وإذا وَعَـد أخـلف   وإذا

ائتمن خان  ) .
وفي اإلمــام جـعـفـر الـصــادق عـلـيه الـسالم 

يـقـول عبـد الله
بارك : بن ا

أنـتَ يــاجــعــفـرُ
ـــــــدحِ فــــــــوقَ ا

دحُ عناءُ  وا
ــا األشــرافُ إ
أرض ولـــــــــــهـمْ

أنتَ سماءُ 
ـدحِ فــاقَ حَــدَّ ا
مَـن قـــدْ وَلَــــدَتْهُ

األنبياءُ  .
ويـــــــتــــــحــــــدث
سـيـدنـا احلـجة
الـــــــــصـــــــــدر  
حـــفــظه الــله  
عــن اجلــــــــــــــذر
الــــــتـــــاريـــــخي
لـلتجسس على

األشخاص  .
(.إن زرع
اجلـــــواســــيس
فــي أروقـــــــــــــــة
الــــــــسـالطـــــــ
والــــــــرؤســـــــاء
لــــيس شـــيـــئـــا
ا جديداً   وإ
هــــو مــــعـــروف
مــــــنـــــذ قـــــرون

بـعيـدة  اجلديد هـو التطـور التكـنلوجي في
وسائل التجسس  ) .

ويـصف سيـدنا احلجـة الصدر   حـفظه الله
 النمّام ويقول فيه :

( إن الـذي ذَكَركَ بسوء في غيابك حتاشى أن
يـسمعك شيـئا تكرهه بـشكل مباشـر   بينما
الـنـمّام نَـقَل لك الكالم الـسيء بـحذافـيره ولم

يتحاشَ شيئا على اإلطالق لقلّة حيائه  ) .
وفـي مـقـال بـارع
وجـــــــــــمــــــــــيـل 
يـتـحـدث سـيـدنـا
احلــجــة الــصـدر
 حــفــظه الــله  
عـن انــــعــــكــــاس
الـثقافة الـقرآنية

على الشعر   
( انــــــعــــــكــــــست
الـثقافة الـقرآنية
عـــــــلى شـــــــعــــــر
الـــــكـــــثــــيـــــر من
الــــــــشــــــــعــــــــراء
فــأضــفت  عــلــيه
جـمـاالً وحسـناً 
والــــــثــــــقــــــافــــــة
الـقـرآنيـة ينـبوع
اليــــــــنـــــــــضب  
ولـــــــيــــــسـت هي
مـــحـــصـــورةً في
نـــطــاق الــشــعــر
ا والـشعراء وإ
هـي مـتـاحــة لـنـا

جميعاً ) .
ويــتـابع ســيـدنـا
احلــجــة الــصـدر
 حــفــظه الــله  
مـــــــا يـــــــدور في

اجملــتـــمع من أحــداث وقــضــايــا وهــمــوم
ومــشـاكل   فــيـدلــو بـهــا دلـوه   فــيـكـون
مــســروراً مــغــتــبــطــاً بــالــذين تــبــلغ بــهم
االريـحـيـة في نـفع اجملـتـمع ورسم صورة
لإلنـسان الطيّب والناحح   كما يتألم من
األحـداث التي تعكّـر صفة اجملتـمع وتثير
مــشـاعـره   حـ تـكـون تـلك األحـداث في
مــنــحـدر الــرذيـلــة واالنــهـيــار اخلُــلُـقي  
فيكتب مقاله  ( ح تبلغ الوقاحة الذروة

: ( 
ــثــلــيـ ( لــقــد اســتـفــزني ظــهــور أحـد ا

مسوخ في مشهد مرئي ومسموع.... ا
وقـد بلغت به الوقاحـة والسفالة درجةً لم
يُـبـالِ بـذكـر إسـمه الـصـريح والـكـشف عن

كثير من خصوصياته  ) .
إنّ كتابات سيدنا احلجة الصدر   حفظه
الـله   وثـيقـة تاريـخيـة    واجتـماعـية  
وسـياسـية    وثقـافية   وهي مـرآة لهذه
ـا لها من حسنات احلـقبة من الزمان   
  ومــا عـلــيـهـا من ســيـئــات   وقـد كـانت
هــذه الــكــتــابــات مــرآة لــتــلك األحــداث  
خـيـرها وشـرّهـا  ويجب أن نـتـذكّر دائـماً
أن هـذه الــدنـيـا دار إخـتـبـار وامـتـحـان  
ولـيست دار قـرار وهنـاء    والندري ماذا
ســتـقـول األجــيـال عـنّـا بــعـد رحـيــلـنـا عن
مــشــهــد احلـيــاة الــصــاخب   والــصـراع

الدائم ب تلشرّ واخلير  .
حـفظ الـله سـيـدنـا احلـجة الـسـيـد حـس
الـسيـد محمـد هادي الصـدر   وبارك الله

فيه وله وعليه  .
ليارات  { الكتاب  : من الدراهم إلى ا

تـأليف  : سـماحـة السـيد حـس الـسيـد محـمد
هادي الصدر   حفظه الله. 

الــطــبــعــة  : األولـى  / بــغـداد  _ 1443 هج_
2022 م 

عدد الصفحات  : 136صفحة. 
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WO uJ(« œuIF « r

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

WF‡‡‡‡‡‡Ý W¹u½U?¦ « WOL?ÞUH « WD?×  qOGA?ðË h× Ë VB½Ë eO?N&) ناقصة الـعامة واخلاصة بـ تعلن مـحافظة ميـسان/ قسم العـقود احلكوميـة عن اعالن ا
—UOK?  WF?Ð—« ©¥[∏≥π[μ∏≥[∞∞∞® وبكلـفة تخمـينيـة مقدارها ©≤∞≤± WM ?  WOK?OLJ?² « —ôËœËd?²³ « W?½“«u درجة ضـمن تخصـيصات ( Í« Æw© وا  ÆÂ« ©≥±[μ ×≤®

ÆÂu¹ ©≥π∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « Êu½ULŁË WŁöŁË WzUL LšË ÊuOK  ÊuŁöŁË WF ðË WzU/ULŁË

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الـرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبـانة - بـنايـة ديـوان محـافظـة ميـسـان - الطـابق االول - قسم الـعـقود احلـكومـيـة) وللـحصـول على

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من احد «dŽ —UM¹œ n « ÊuFÐ—«Ë WzULŁöŁË ÊuOK  ÊuFÐ—«Ë WO½ULŁ® ©¥∏[≥¥∞[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير قابل «d?Ž —UM¹œ n « W?zULF³?Ý® ©∑∞∞[∞∞∞® ناقـصة والبالغ احلكـومية لغـرض شراء الوثائق الـقياسيـة على ان يتم دفع مـبلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø∂Ø≤∑® ·œUB?*« ©5M?Łô«® Âu¹ Êu?JO?Ý WB U?M*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø∂Ø≤∂® ·œUB?*« bŠô« Âu?¹ ÊuJ?OÝ WB? UM?*« ozUŁË lO?³  b?Žu  d?š« Ê« UL?KŽ

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

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

©≤∞≤≤Ø∂Ø≤∞® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»5M?Łô) ا ـنـاقصـة عنـد السـاعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة علـى استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

نـاقص مسـتجيبة قدمة من ا ?dOGB…© الصادرة عـن وزارة التخطيط وتـكون العطـاءات ا « ‰UGýô« œu?IF  WO?ÝUOI? « WIO?Łu ØWE?Šö/ يتم اعتماد (»

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

∂≤∞≤ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø∂Ø±≤ ∫ a¹—U² «

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

١- مهندس (كهرباء) /عدد
(١)

٢- مالحظ فني / عدد (٣)

بلغ (٣٣٥٫٠٤٨٫٠٥٤) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (١٫٤٥١٫٨٧٤٫٩٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

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

WF‡‡‡‡‡‡Ý W‡‡‡‡‡‡¹u½U?¦ « ¡ö×J « WK?IM²  qOG?AðË h× Ë VB½Ë eO?N&) ناقصـة العامة واخلاصة بـ تعلن محـافظة ميسان/ قـسم العقود احلكـومية عن اعالن ا
—UOK?  ©±[∑¥π[¥μ∞[∞∞∞® وبكلفـة تخمينـية مقدارها ©≤∞≤± WM  WO?KOLJ²? « —ôËœËd²³ « W?½“«u درجة ضمن تـخصيصات ( ö×J¡© وا « ØÍ« Æw  ÆÂ« ©≥±[μ ×±®

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « Êu LšË WzULFÐ—«Ë ÊuOK  ÊuFÐ—«Ë WF ðË WzULF³ÝË

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الـرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبـانة - بـنايـة ديـوان محـافظـة ميـسـان - الطـابق االول - قسم الـعـقود احلـكومـيـة) وللـحصـول على

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان(صادر من احد «d?Ž —UM¹œ n « Êu ?LšË WzUL?FÐ—«Ë ÊuOK?  dAŽ WF?³Ý® ©±∑[¥μ∞[∞∞∞® ١- التأميـنات االولية والـبالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

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

للـرد. 
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø∂Ø≤∑® ·œUB?*« ©5M?Łô«® Âu¹ Êu?JO?Ý WB U?M*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø∂Ø≤∂® ·œUB?*« bŠô« Âu?¹ ÊuJ?OÝ WB? UM?*« ozUŁË lO?³  b?Žu  d?š« Ê« UL?KŽ

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

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

©≤∞≤≤Ø∂Ø≤∞® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»5M?Łô) ا ـنـاقصـة عنـد السـاعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة علـى استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

نـاقص مسـتجيبة قدمة من ا ?dOGB…© الصادرة عـن وزارة التخطيط وتـكون العطـاءات ا « ‰UGýô« œu?IF  WO?ÝUOI? « WIO?Łu ØWE?Šö/ يتم اعتماد (»

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

∂≤∞≥ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø∂Ø±≤ ∫ a¹—U² «

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

١-  مــهــنــدس (كــهــربـاء)/
عدد (١)

٢- مالحظ فني / عدد (٣)

بلغ (١٣١٫٢٠٨٫٧٥٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٥٢٤٫٨٣٥٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السابعة/ كهربائية) واجازة 
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اعالن مناقصة عامة استيرادية
(للمرة الثانية)

العدد :٤٨٤٤
التاريخ :٢٠٢٢/٤/١٢

الى :السادة
رقمة ٨/م/أ/ ٢٠٢٢ للمرة الثانية ناقصة ا م / ا

يـــســـر (شــركـــة اور الـــعـــامــة احـــدى شـــركــات وزارة
ؤهل ـعادن) بدعوة مقدمي العطاءات ا الصناعة وا
وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم (لتجهيز٥٠٠ كم سلك
مـتـعادل قـياس ١×٧٠ مـلم٢ عـلى شكل دفـعتـ حسب
ــوضـحـة في جـدول ــطـلـوبـة ا ـواصـفـات الــفـنـيـة ا ا

واصفات الفنية . ا
DAP ٦٠ يوم على شكل دفعة واحدة ∫ eON−² « …d²

واصل مخازن الشركة من تاريخ التوقيع .
∫l b « WI¹dÞ

الـية نقـدا بالـدينـار العراقي سـتحقـات ا يكـون دفع ا
ـا يعادل الدوالر بـاعتماد نـشرة البنك وجب صك 

ركزي العراقي في يوم توقيع العقد ا
مع مالحظة ما يأتي :

ــؤهـلــ والــراغــبـ في ١- عــلى مــقـدمي الــعــطــاء ا
احلـصول عـلى معلـومات اضـافيـة االتصـال بـ (شركة

اور العامة) (عبر البريد االلكتروني 
urscoe@ur.industry.gov.iq
urcoe@gmail.com 
خالل أيام الدوام الرسمي من االحد الى اخلميس من
الـساعة الـثامـنة صبـاحا وحـتى السـاعة الثـانيـة بعد

قدمي العطاءات. الظهر وكما موضحة بالتعليمات 
٢- مبلغ الكلفة التخمينية :

أ- DAP  (—ôËœ ¥μ∞∞∞∞  ) واصل مــخــازن الــشــركــة
ا يعادل (∞∞∞∞∞∞∑μ∂) دينار عراقي.

طلوب ٣- مـقدار مبلغ التـأمينات االوليـة للمناقـصة ا
ها مع العطاء (±% ) من مبلغ الكـلفة التخمينية تقد
( ∂μ∑∞∞∞∞) ـا يـعـادل الـكـلـيـة الـبـالـغـة ∞∞μ¥ دوالر و

دينار عراقي.
μ∞∞∞∞∞ ــنــاقــصــة هــو ٤- ســعــر بــيـع مــســتــنـــدات ا
ديـنار(خمسمـائة ألف دينار ال غـيرها) غير قـابلة للرد
ـناقصة من قبل شركتنا فقط دون اال في حالة الغاء ا

قدمي العطاء. تعويض 
ـنـاقــصـة أجـور الــنـشـر ويــتـحــمل من تـرســو عـلـيـه ا

واإلعالن األخير.
ـهــتـمــ شـراء وثـائق ٥-بـإمــكـان مـقــدمي الـعــطـاء ا
الـعــطـاء بــعـد تــقـد طــلب حتــريـري الى شــركـة اور
الــعــامــة فـي مـقــرهــا الــرئــيــسي الــكــائن فـي مــديــنـة
الـنـاصـريـة او مـكـتب بـغـداد الـعـائـد الى شـركـتنـا في
مـنطقـة الكرادة  -الـبوجمـعة -رقم الدار  ١٣٩ - شارع
أبــو نــؤاس - مــجــاور فـنــدق ديــانــا الــســيــاحي رقم
ـــوبــــايل μ≤≥≤≥≥±±∑∑∞ لــــلــــحـــصــــول عــــلى أوراق ا
وضح في ـنـاقصـة بعـد دفع قـيمـة البـيع لـلوثـائق ا ا

الفقرة (٤) أعاله .
ـوذج صـيـغـة ٦- عــلى مـقـدم الـعـطـاء أن يــسـتـخـدم 
ـاذج الـعـطاء) وجـود فـي الـقسـم الـرابع ( الـعـطـاء ا
ـعلـومات ويـجب أن يـتم تعـبـئة الـنـموذج بـالـكامل بـا

طلوبة دون تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل. ا
ـطـلـوبـة : (كـمـا مـبـيـنـة في ٧- مـتـطـلـبـات الـتـأهــيل ا
وثـائق الـعـطـاء) وشـركـتـنا غـيـر مـلـزمـة بـقـبول أوطئ

االسعار .
٨- يـتم تـسلـيم الـعطـاءات الى الـعنـوان اآلتي (شـركة
اور الـعامة / القسم التجـاري العنوان : محافظة ذي
ـوعد قـار - الـناصـرية - تـقاطع سـوق الشـيوخ) في ا
احملـدد (لـغـايـة الـسـاعـة الـواحـدة بـعـد الظـهـر حـسب
ـديـنــة الـنـاصـريــة من تـاريخ غـلق الـتـوقـيـت احملـلي 
ـتـاخـرة ـنـاقـصـة في ∏≥Ø∂Ø≥≥∞≥ وان الـعـطــاءات ا ا

سوف ترفض وسيتم
فــتح الــعـــطــاءات بــحــضــور مـــقــدمي الــعــطــاءات او
قر ـثليهم الراغب بـاحلضور في العنوان اآلتي (ا
الــرئـــيــسي لــشــركـــة اور الــعــامــة فـي الــنــاصــريــة /
غرفــــــــــة جلـنة فـتح العـروض) في الزمـان والتاريخ
الذي يلي يوم الـغلق (السـاعة التـاسعة صبـاحا ليوم

.( ≤∞≤≤Ø∂Ø≤π

٩- سـيعـقد مـؤتمـر خاص لإلجـابة عـن االستـفسارات
في تمـام الـسـاعة الـتـاسـعة صـبـاحا بـتـوقـيت احمللي
ـديـنـة الـنـاصـريـة لـيـوم ±≥Ø∂Ø≥≥∞≥ وذلك عـلى قـاعـة
تعـلقة بوثائق االجتمـاعات . وأن كل االستفـسارات ا
نـاقصة يـجب أن تقـدم في موعد أقـصاه سبـعة أيام ا

ؤتمر . تسبق تاريخ انعقاد ا
ـؤتـمــر او مـوعـد غـلق  واذا صـادف مــوعـد انـعـقــاد ا
ـؤتمر او ـناقـصة عطـلة رسمـية فـان موعد انـعقاد ا ا
ـناقصـة حسب احلـال سيكـون في اليوم موعـد غلق ا
الذي يلي العطـلة وبتمام الساعة احملددة في التاريخ

ؤتمر وساعة الغلـــق . األساس لعقد ا
مع التقدير

ÂUF « d¹b*«

WOÝUOI « ¡UDF « ozUŁË
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Standard Bid Documents
Ministry of Industry & Minerals / UR STATE COMPANY

To supply the commodities
Tender No . 8/T/U/2022 Advertised for second time

Supply : 500 km neutral for twisted cable (1x70 mm2) in the form of (one batch)
Closing date on 28/6/2022
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) عـنوان مـسـرحـية لـطـلـبـة قسم (كـوكـايـ
عـهد الفنـون اجلميلة سـرحية  الـفنون ا
الـــكـــرخ مـــســـائي وهي مـن اخـــراج كــر
خـنـجـر وتـعـد من عـروض مـسـرح الـشارع
ـركـز الـثقـافي وضـيـفـتـهـا مـؤخـرا بـاحـة ا
وعنها قال خنجرلـ( الزمان) ان الـبغدادي 
(اشــتــرك في الــعــرض طــلــبــة مـن اقــسـام
حـــيـث قـــدم الــــعـــرض في بــــاحـــة اخــــرى
كـثافـة اجلمـهور ـركزالـثقـافي البـغدادي  ا
سافة ب مثل جعل ا الذين احاطوا  با
بـحـيث  ـتـلـقي ضـيــقـة جـدا ــؤدي وا ا
تــــشــــكــــيل دوائــــر حــــركــــيــــة ونــــهـــوض
الـشخـصيـات وسقوطـهم وهم يدورون في
حـلــقـات حـول انـفـسـهم مـادام الـكـوكـايـ
يــدور في رؤسـهم..وبـقـيت طـوال الـعـرض
تـدور وتسقط وتسرد حكاية ظروفها التي

دفعتها نحو هاوية اخملدرات).
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وعـن شـخـصـيـات الـعـرض اوضح اخملـرج
(هم مـجـمـوعـة من شبـاب بال اسـمـاء فروا
من ازمـاتـهـم الى عـالم اخملـدرات لـيـعـلـنوا
لـلجميع ضياعهـم..جتسدت نهاية العرض
بـجسد تـسحبه احلبـال من جميع اطرافه
ـشـهـد حلل االزمــة الـتي لم يـجـد ضــربـة ا
اخملـرج سـبيال لـهـا اال اللـجـوء الى الدين.
ومــا يـقــدمه من ضـبـط اجـتـمــاعي واتـزان
وذلك بـــدخــول فــتـــاتــان حتــمالن نـــفــسي
الــكــتب الــسـمــاويــة مع صــوت الــتـكــبــيـر
واجـراس الكـنائس وسـجود مـجمـوعة من
ـدمــنـ لـيـقـول الـعـرض.. ان المـلـجـا اال ا

الى الله).
ي ـسـرحيـة حتدث الـناقـد واالكاد وعن ا
اسـعد خـضير قـائال(من الظـواهر الغـريبة
ـستحدثـة في مجتمعـنا العراقي والتي وا
بـرزت بشـكل جلي بـعد االحـتالل األمريكي
الـــبــــغـــيض هي آفــــة تـــعـــاطي اخملـــدرات
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أعاد رواد مـواقع التـواصل اإلجتـماعي
ـمـثـلة تداول صـورة نـادرة لـلـراقصـة وا
ـصــريـة  ســامـيـة جــمـال وظــهـرت في ا
الصورة مـرتدية بـدلة رقص شـرقية من
ـسـارح في مـيـامي ويرجح على أحـد ا
أن الـصـورة تـعـود لـلـعام 1952. يـشار
الى ان جـــمــــال ولـــدت في  5آذار عــام
 1924 في محافظة سوهاج إحدى مدن
الــصــعـيــد وكــانت تــعــيش مـع والــدهـا
ووالدتـهـا وزوجـة أبـيـهـا ولـكن والـدتـها
تـوفــيت وهي فـي عـمــر الــثـامــنــة وقـرر
بعـدهـا والـدهـا أن يـنـتـقل إلى الـقـاهرة
وهـنــاك بـدأت تــعـانـي من قـســوة زوجـة
أبـيــهــا إال أنــهـا إســتــطــاعت أن تُــثـبِت
ـــصــري نـــفــســـهـــا في تـــاريـخ الــفـن ا
كــواحــدة من أهم جنــمــات الــرقص في
ــزج بــ مــصــر الــلـــواتي تــمــيـــزن بــا
الـرقص الــشــرقي واإلســتـعــراضي في

الوقت نفسه.

ـعـهد ـسـائي وسـبق ان قـدم في ساحـة ا ا
(فـــضـــاء مــــفـــتـــوح ) إليـــصـــال الـــصـــوت
والـتـحـذيـر  بـشـكل  واضح وجـلي إلى كل
مـن حـضـر  حـيث تـنـاول الـنص في جـمل
تــقـريــريـة مــقـتـضــبـة أهم مــا يـعــاني مـنه
ـتـعـاطي  من جـيل الـشـبـاب الضـائع في ا
مــتـاهـات الـبـطــاله والـفـراغ وتـفــكك بـنـيـة
األســرة واجملـــتــمع كــمــا أن ضــعف األداء
ـستـويات الـعلـيا قـد فعل بدوره وتـخبط ا
إلـى الهـروب من الـواقع بـل ورفضـه جمال
وتــفــصـــيال . وقــد عــبــر عــنه اخملــرج  في
أنـساق احلـركة الدورانـية  للـممثـل التي
دلت عـلى التيه و االنكسار وفقدان الهدف
كــمــا وظف  الــة الـدف  الــعــربـيــة لــضـبط
إيـــقـــاع الــفـــعـل واحلــركـــة   ( الـــوقــوف 
الـركوع السجـود  السقوط ) تـرافقها اله
ـؤثرة الـسـاكسـفـون  الغـربيـة بـانغـامـها ا
ـــســتـــمع .  وبـــعــد تـــعـــاطي احــد عـــلى ا

بـأنواعها وأشكـالها اخملتلـفة وخاصة ب
الـشباب الذين هم عماد الوطن ومستقبله.
 وال يــخـفـى عـلى أحــد مـا لــلـمــخـدرات من
أضـرار صحية وماديـة وأخالقية لذا جند
أنه البـــد من الــتــصــدي لــهــا بــكل الــطــرق
ـمكـنة وكـشف األسـباب خـفية والـوسائل ا

كانت أم معلنة. 
W¹dJ  rO

ـسرحي ـنطـلق يـأتي دور الفن ا مـن هذا ا
بـكـل مـا يـحـمـله من قـيم فـكـريـة وجـمـالـيـة
لــيــرصــد ويــحــلل ويــدق نــاقــوس اخلــطـر
ـيـادين ويــجـد احلـلـول الـنـاجــعـة في كل ا
وضوعي) . مؤكدا ان س الواقع ا كـونه 
ــســرحي (هـــذا مــا أكــد عــلـــيه الــعـــرض ا
االحـتــجـاجي ( كـوكـايـ ) لـلـمـخـرج كـر
خــنـجـر الـذي اعـتـمــد عـلى نـصـوص عـمـر
مـصلح وياسـر التميـمي وتمثـيل نخبة من
طـلـبـة مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة/ الـكـرخ /

w½UMJ « b UŠ

ي العـراقي ضيفـته رابطـة بغداد الـعراق الثـقافية االكاد
فـي محاضـرة بعـنوان (التـصورات الـذهنيـة وتأثـير البـيئة

االجتماعية في السلوك االنساني).

”bMN*« błU

طـرب العراقي طرح فديو أغنيته ا
اجلديدة (يا كر باجلفا) كلمات
وسيقار سعـيد بن مانع وأحلـان ا

طالل وتـوزيع زيد عـادل والذي 
 تــصـــويــره خالل ثـالثــة ايــام في

اروق. دبي وهو من اخراج سعيد ا

W³D(« d¹bſ

ـيـة في منـتدى مـؤسـسة عـبد مـستـشـارة البـرامج االكاد
احلـمــيـد شـومـان الــثـقـافي شــاركت في حـواريـة نــظـمـهـا
نتـدى في العاصمة االردنـية عمان بعـنوان (تعزيز عادة ا

.( القراءة لدى األطفال واليافع
d¼U « rþU

قبل بارك ا طـرب العراقي يحيي خالل عيد االضحى ا ا
حفـل في إسطنبـول بتركيـا وذلك مساء يوميي  11 و12

تموز.
…b¹d « bL×  dND

خـبيـر العـالقات الـعامـة بجـامـعة االزهـر والعـضو بـدرجة
مـدرب مــعـتـمــد في اجملـلس الــعـربي لــلـتــعـلـيـم والـتـدريب
االلـكـتروني حـاضر في ورشـة الكـترونـية اقـامهـا اجمللس

عن الشخصية االعالمية واثرها في العالم الرقمي.
Íœ«uF « …eLŠ

احملـــامي الـــعـــراقي صـــدر له عـن مـــكـــتــبـــة دار الـــسالم
الـقـانـونـيــة اجلـامـعـة كـتـاب بـعــنـوان (اجلـنـحـة في قـانـون
الـعقـوبـات معـززا بـقرارات مـحاكـم االستـئـناف بـصـفتـها

التمييزية).

ÊU uÞ s¹œU½

افــتــتـحـت وزارة الـثــقــافـة الـتــشــكــيـلــيــة الـفــلــسـطــيــنــيـة 
عـنـون (حـكايـة وتـاريخ.. ب الفـلـسطـسـيـنيـة مـعرضـهـا ا
دينة رام الله ريشـة ولون) في متحف محمود درويش 
واشــتــمل عــلى  23 لــوحــة تـــتــحــدث عن تــاريخ الــقــدس

وحضارتها.
 Â«eŽ U²¹—

مـديـرة مـشـروع سـطـور لـتـشـجـيع الـكـتـابـة والـقـراءة عـند
األطـفـال والـيـافــعـ والـشـبـاب اعـلـنـت اخـتـتـام فـعـالـيـات
شروع عـلى مسرح قصر الثقـافة في السويداء بسوريا ا

وهو من تنظيم الغرفة الفتية الدولية في السويداء.
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يدالية الفضية حازت كلية الـفنون اجلميلة في جامعة البـصرة على ا
من أصل افــضل ثـمــان جــامـعــات في آســيـا خالل قــمــة اجلـامــعـات
ـنعقـدة في اليابـان ليـشكل هذا الـترشـيح اجنازا تأريـخيا اآلسيـوية ا
جلامـعة الـبصرة ولـكلـية الـفنون اجلـميـلة. وجـائت اجلائـزة في مجال
) الذي تبناه واشرف االبتكار والـتميز في الفنون عن مشـروع (تمك
ـشروع الـذي امتد علـيه عمـيد الكـليـة علي عبـدالله الـكنـاني ويهدف ا
ـهـارات ورعـايـة الــطـاقـات االبـداعـيـة الى اكـثـر مـن عـام الى تـنـمـيــة ا
لـلشـباب والـطـلبـة واالطفـال.  وترشـحت كـليـة الفـنـون اجلمـيلـة ضمن
ـنعقدة في يـة في القمة ا افضل  8جـامعات من ب  508 جامعـة عا
مدينـة ناغويا الـيابانيـة للفترة من  5-31 ولـغاية 2022-6 -2. وكانت
ـركـز الثـقـافي اجلامـعي قـد تـرشحت في كـليـة الـفـنون اجلـمـيلـة مع ا
ـاضي الى اوسـكـار الـتـعـلـيم الـعـالي  2021ضـمن مـشـروع الـعــام ا

(بسمة طفل).
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ــصـريــة شــيــرين عــبـد كــشــفت الــفـنــانــة ا
الوهـاب عبر حـسابـها اخلـاص على موقع
ـــثل تـــود الـــتــــواصل االجـــتــــمـــاعي عـن 
مـشـاركـته في عـمل فـني.عـنـدمـا طـرح أحد
صري مثل ا تـابع على شيرين اسم ا ا
كـر مـحـمـود عـبـد الـعـزيـز ردت األخـيـرة
عـبـر خاصـيـة القـصص الـقصـيـرة وقالت:
"بعـشقه ونفـسي جدا أمـثل معـاه غير إني
بــــــحس إنـك قـــــريب أوي مــــــني".تــــــفـــــاعل
اجلــمـهــور مع رد شـيــرين وتــبـادلــوه عـبـر
حسـاباتهم اخلاصة وعرضوا فكرة العمل
ـشــتـرك عـلى كــر مـحـمــود عـبـد الـفــني ا
ـرة األولى الـتي الـعـزيـز. وال تـعــتـبـر هـذه ا
تــقــوم فـيــهــا شــيــرين بــالــرد عــلى أســئــلـة
ــــتـــابــــعـــ فــــهي حتــــاول أن تـــرد قـــدر ا

ستطاع باستمرار. ا

{ لــوس أجنـلـوس  - وكــاالت - اعـتـادت الــنـجـمـة
ـيـة  جـيـنـيـفـر لـوبـيـز ان جتـذب االنـظار عـلى الـعـا
الــسـجـادة احلـمـراء وهـكــذا تـألـقت خالل الـعـرض
االول لـلـوثـائـقي حـول حيـاتـهـا (هـالف تـاؤم) الذي
تــعــرضه مــنــصــة نــتــفـلــكس فـي مــهـرجــان االفالم
(تـربـيكـا). ارتدت لـوبـيز لـلـمنـاسبـة عـلى السـجادة
احلـمـراء فـستـان اسـود شـفاف بـتـفاصـيل جـريـئة.
ي تــوم ــصـــمم الــعـــا الـــفــســتـــان من تـــصــمـــيم ا
) حـول مـسـيرة فـورد.ويـدور الـوثـائقـي (هالف تـا
تعددة االوجه وضغط احلياة في هنيـة ا الـنجمة ا
دائـرة الـضوء كـذلك يقـدم الـوثائـقي نـظرة حـميـمة
خـاطـفــة حـول حـيـاتـهـا خـلف الـسـتـار يـكـشف عن
اجلــرأة والــعــزم في أدائــهـا عــلى الــشــاشــة وعـلى
ـسرح في جـميع أنـحاء الـعالم. و يـستـعد خـشبـة ا
جنم بــاريس سـان جـيـرمـان األرجـنـتـيـني لـيـونـيل
مــــــيـــــسـي خلـــــوض أول جتــــــربـــــة لـه في عــــــالم
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احملــتـرمــة لـتــكـون مالذاً لــلـعـائــلـة في
أجـواء تخلو تمـاماً وعكس ما يدار في
األمـاكن األخرى في بغداد واحملافظات
مـن مــجــون وعـــربــدة ). وأشــارإلى أن
ـوافــقـات الـقـانـونـيـة (حـصــلـنـا عـلى ا
غربي سعد جملرد بإقامة حفل الفنان ا
رغم ذلـك الـغـيـنـا احلــفل و بـاخلـسـائـر
الــفـادحــة). وبــ أن ( اجملـامــيع الـتي
هــــاجــــمــــتــــنــــا لم تــــراعـي لألسف إي
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أوضـح مـجـلس إدارة مـديــنـة سـنـدبـاد
النـد في بـغداد االسـبـاب التي ادت الى
غربي سـعد جملرد إلـغاء حـفل الفنـان ا
ـــاضي. وأعــلـن في بــيــان اخلـــمــيس ا
تـلـقته (الـزمان) أمس إن (سـندبـاد الند
تـؤكـد أنهـاعـلى العـهد والـثـوابت التي
انـطلقت بها لكم في العراق والعاصمة
احلــبـيــبـة بــغـداد وأن تــكـون مــسـاحـة
لـرفـاهـية اجلـمـيع دون قيـود أو أحـكام
ـواطن وحريته ). وأوضح أن ( تـكبل ا
ــــديــــنــــة قـــــدمت جلــــمــــهــــورهــــا أن ا
ـوذجـاً فـريـداً ــواطـنـ ولـلـعــالم ا وا
مـنـذ إنـطالقتـهـا بـعد انـتـهـاء إجراءات
احلـظــر بـسـبب جـائـحـة كـورونـا حـتى
اآلن لــنـشــر واسـتـضــافـة ودعم جــمـيع
ـقولة الـفعـاليـات واألنشـطة لـتحـطيم ا
ــــاضـــيــــة بـــأن بــــغـــداد فـي األعـــوام ا
ماضيها أجمل من حاضرها). وأضاف
راعاة أن (حتـرص سندباد النـد دائماً 
جـمـيع اإلعتـبـارات الثـقـافيـة والـدينـية
والـتأريخـية لشـعبنـا العظـيم واإللتزام
بــاآلداب الــعـامــة جملــتــمـعــنــا احملـافظ
ـســاس بــهـا وجــعـلــهـا دائــمـا وعــدم ا
مــخـصـصــة  فـقط لـلــعـوائل الــعـراقـيـة

فــيـهــا) مـبــيـنــاً أن (تـضــحـيــتـنــا بـكل
األمــوال الــتي صــرفـت الــهــدف مــنــهـا
سـالمـــة اجلـــمـــيع ومـــنع ســـفك دم أي
عـراقي وسـنـطـالب بأقـصى الـعـقـوبات
بـحق من حـرض وهـاجم لـيـعـيـدنا إلى
حــقـبــة مــأسـاويــة خـلـت قـبل ســنـوات
ونــحن نـثق بــالـقــضـاء الــعـراقي الـذي

ا أنصف اجلميع ). طا
 في ســـيـــاق مـــتــصـل عـــبــرت نـــقـــابــة
الـفنان العراقي عن( أسفها وأدانت
مـهاجمة حـفل الفنان سـعد جملرد الذي
ـــقـــرر إقـــامـــته في مـــديـــنــة كـــان من ا
سـندباد الند ببغـداد) وقال بيان تلقته
(الزمان) أمس إن (النقابة تابعت بقلق
بــــالغ وأسـف شـــديــــد تـــكــــرار حـــاالت
مــهــاجـمــة الـفــعــالـيــات الــفـنــيــة الـتي
ــدن الـعــراقـيـة حتــتـضــنـهـا بــغـداد وا
األخــرى). وأضـاف أن (الـبــلـد له عُـرِف
بـتـعدديـته الـتي هي سر قـوته وجـماله
ونــؤمن أن حـريــة اجلـمـاعــة أيـاً كـانت
تــتـــوقف لــدى حــريـــة جــمــاعــة أخــرى
وتــعـلــمـنــا من الـعــراق  درس الـتــنـوع
والــتـعـايـش  فـالـعــراق لـلـجــمـيع ومن
واجـبـنا الـتـأكيـد عـلى ضرورة إحـترام
الــفـعـالـيــات الـفـنـيــة والـثـقــافـيـة الـتي

كان إلى ساحة إعـتبارات فقد حـولت ا
ـدة حــرب وشـغب وإبـتـزاز وإحـتـجـاز 
خــمس ســاعــات مع تــرويع الــعـوائل)
مـــشـــيــراً إلـى أن مـــا كــان لـــنـــا ســوى
احملــاولــة بــشــتى الــوســائـل لــتــهــدئـة
ـوقف لنـؤمن إخالء األهالي وضيـفنا ا
الـفـنان جملـرد و فـرقته). وتـابع ( نـعلن
دون حــــرج إلـــغـــاء احلــــفل كـــان حتت
ديـنة وسفك دماء من الـتهديـد بحرق ا

ـوافـقات األصـولـية من حـصـلت وفق ا
اجلـــــهــــات اخملــــتـــــصــــة). وأوضح أن
سـتويـات هذه (الـنـقابـة تدين بـأعـلى ا
ــمـارسـات الـتي تــعـود لـلـتــنـظـيـمـات ا
تشددة ومتطرفي العصور الوسطى ا
ال إلى بـلدٍ اخـتُرعـت أول آلة مـوسيـقية
عــلى أرضه). وأشــار إلى أن (الـنــقـابـة
دعـت اجلهـات احلـكومـيـة ذات الـعالقة
لــلــقــيـــام بــواجــبــاتــهــا الــتي حــددهــا
الــــدســـتــــور الـــتي تــــكـــفـل احلـــريـــات
منهج). وحـمايتها من نهج الـتعسّف ا
ؤسسات الفنية مـبيناً (التضامن مـع ا
الـــتي تــعـــرضت الى حــوادث أدت إلى
خـــســـارة مـــاديــة ومـــعـــنـــويــة وكـــذلك
ــواطن الـعــراقي الـذي مــصـادرة حق ا
حـضـر هـذه الـفـعـاليـات بـرفـقـة عـائـلته
بـحثاً عن بصيص أمل ينقذه من دخان
الـــصـــراع الـــســـيــاسـي الـــذي يــحـــيط

.( شهد العراقي منذ سن با
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كـما أصـدرت وزارة الثقـافة والسـياحة
واآلثـار توضـيحاً بـشأن اجلـدل الدائر
فـي وسائـل اإلعالم و مـواقع الـتواصل
االجـتمـاعي حول األحـداث التي رافقت
هــا جتـدد احلــفل .وقــالت في بـيــان( إنـَّ

مــــرةً أخـــرى
الـــــتــــذكــــيــــر
ـــــوقــــفــــهــــا
الـــداعم إلقــامــة
الـــــــــــــعـــــــــــــروض
والـــفــعـــالــيــات ذات
الـقيـمة الـفنيـة العـالية
الــــــتـي تــــــراعي الــــــذوق
الــــعـــام)مــــؤكـــدة ان (هـــذه
الـفعـاليـات والعـروض الفـنية
ـهرجانات من تـنظيم جهاتٍ وا
وشــركـاتٍ خــاصـةٍ ولم تــخـصص

الوزارة لها أيَّ أموال).
وأهـــابت الــوزارة (بـــجــمـــيع األطــراف
االلـتزام بالتعليـمات والقوان النافذة
فـي الــتــعـــاطي مع األحـــداث الــفـــنــيــة
والــثــقــافــيــة الــتي تــنــظــمــهــا جــهـات

وشـركات خاصة بـالطريقة
الـــتـي تـــبـــعث بـــرســـائل
اطـــمــئــنــان إلى الــرأي
ي تــؤكـد الــعــام الـعــا
تـــــعــــــافي الـــــعـــــراق
وعـودته رائداً لـلفكر
 والــفــنـون واآلداب

وسيقى).  وا

بـنـاة حـضـارة الـعـراق. والـدكـتـورة سـلوى
عبـد الـله مسـلم وهي اول طـبـيبـة صـابئـية
منـدائـيـة تـخـرجت عام  1956 وكانت مـثال
ــنــدائـــيــة وتــمــيــزت االخالق والــطـــيــبــة ا
بخـدماتـها االنـسانـية في مـجال
الــــــــطـب الــــــــعــــــــام
والـنـســائـيـة

والوالدة.

5 Š s ×  ≠  ËdOÐ

اهتمـام غوغل باول طـبيبـة لبنـانية (سـنية
حـــبـــوب) الـــتي
تـــخـــرجت عـــام
 1931شجعني

عـــــلـى الـــــبـــــحـث عن
اوائـل الـــــطــــــبـــــيــــــبـــــات

العراقيـات. واكتشفت ان اول
طــــبـــيــــبـــة عــــراقـــيـه كـــانت
الــدكــتــورة آنــاســتــيــان
وهـي اول فــــــــــتــــــــــاة

عــراقـيــة (ارمــنــيـة)
تخـرجت من كـلـية
الـطب اجلــامـعـة
االمــريــكــيــة في
بـــيـــروت ســـنــة
 1937. اما

اشهـر الـطبـيـبات
العراقـيات االوائل
فــــهـن الــــدكـــــتــــورة
ســـانــحـــة أمـــ زكي
اول فـــتـــاة مـــســـلـــمــة
تــــدخل كــــلــــيـــة الــــطب
وتــــخــــرجت عــــام
وتـــــعــــتـــــبــــر
واحـــــــــدة من
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الـتــمـثـيل.فـبـعـد اإلجنـازات الـتي ال حتـصى
سـتديرة والـتي ستـتخـلد في تـاريخ عالـم ا
ـشاركـة في مسـلسل لـيونـيل مـيسي يـقرر ا
أرجــــنــــتــــيـــنـي يــــحــــمل عــــنــــوان "لـــوس
سـلسل يتـم تصويره بـروتيكـتوريس" وا
. وبـحسـب صحـيـفة حـالـيـا في األرجنـتـ
"مـونـدو ديـبورتـيـفـو" فإن دور مـيـسي قد
ــاضــيــة في  تـــصــويــره خالل األيـــام ا
سلسل الـعاصمة الفـرنسية.تدور قـصة ا
حـــول  3 وكـالء أعــمـــال في كــرة الـــقــدم
يـعانون من أزمة مادية ويقررون االحتاد
مـعـا رغم عـداوتهم لـتـجنب اإلفالس
قــبل أن يـدخل جنم الـكـبـيـر في
ــشـهـد ويـتـفـكك االحتـاد ا
مــــــــرة اغــــــــرى مـن أجل

الظفر بهذا النجم.
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تفقـد وضعك الصحي لدى الطـبيب. نفذ قدر اإلمكان
اإلرشادات الغذائية.

qL(«

حـاول ان تــكـون اكــثـر تـعــاونـا مع زمـالء عـمـلك و ان
تقدم لهم اخلدمات التى يحتاجونها.

Ê«eO*«

ال تـقدم الـيوم عـلى مغامـرات عاطـفيـة جديدة بل أنت
مدعو إلى التأني .
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ن حتب و تـدخل في مـرحـلة من قـد تـفـشل عالقـتك 
االكتئاب .رقم احلظ 2.

»dIF «

حـاول ان تــتـعــامل مع من حتب بــطـريــقـة هــادئـة و ال
داعي للعصبية في حل االمور.
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سـتـجـد من يـشـاركك احلب عن قـريب فـال حتـزن.يوم
السعد الثالثاء.
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سؤولية .يوم حاول ان تكـون اكثر قدرة على حتـمل ا
السعد االربعاء.
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حاول ان تكـون اكثر تنـظيما لـتنجـز اعمالك و حتسن
من طريقة سير العمل.
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تـصـرفاتك تـعـطي انطـبـاعا جـيـدا سيـسـاعدك لـلـتاهل
الى منصب مهم. 
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رحلة في نـهاية االسبـوع قد جتمعك مع شـخص يثير
اهتمامك.رقم احلظ 4.
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حـاول ان جتـد اشيـاء مـشتـركـة جتـمعك مع من حتب
وان تقوما بها معا.
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ــشـــاكل الــتى حتــدث بــ حـــاول ان ال تــتــدخل في ا
زمالء العمل.

 u(«
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اكــــــــتـب مــــــــرادفـــــــات
ومـعاني الكـلمات التي
تــقــرأ وتــكــتب أفــقــيــا
وعــمــوديـــا في الــوقت

ذاته:
 1- مـن وجـــــــــــبــــــــــات

الطعام اليومية
 2- طباخون

 3- مـــــدرك حلــــقـــــائق
االمور

 4- منظم

ــادة الـــشــخـــصــيــات جـــرعــة زائـــدة من ا
اخملــدرة نـراه يــســقط صـريــعـا مــخـضــبـا
بـبـحر من الـدماء و(يـسـحل ) كحـيوان بال
روح  بـاحلبـال الغـليـظة  اذ ال قـيمه له وال
اي اعــتـبــار حلـيــاته أو مـوتـه).  مـضــيـفـا
(أراد اخملـرج من خالل سياق هذا العرض
ان يـدعو إلى العودة الفضيلة التي تتمثل
في   الـقـيم األخالقـية والـديـنـية  االصـلـية
ـشـهـد األخـيـر حـيـث دخـول األمـهـات في ا
قـدسة يترافق معهن وهن يـحملن الكتب ا
ـتــزجـة بـاصـوات أصــوات الـتـكـبــيـرات 

ـعـابد. أجـراس الـكـنائس وا
والبـد لي ان ابـارك هذا

نجز اجلميل). ا
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{ وكـاالت - أعلـنت دار "كريسـتيز"
األمـريـكـية لـلـمزاد الـعـلـني عن بيع
ــبــلغ  189 ألف ســـاعــة رولــكـس 
دوالر أمـريكي كـاشفـة عن تفـاصيل
مــشـوقــة مـرتـبــطـة بــهـذه الــسـاعـة
ـيّـز حتــديـدًا.وذكـرت الـدار أن مـا 
هــذه الـسـاعـة هي أنــهـا كـانت مـلك
ســجـ بــريــطـاني ارتــداهـا أثــنـاء
هـروبه من معسـكر شتاالغ لوفت 3
ـــيــة الـــنـــازي خالل احلـــرب الــعـــا
الـــثـــانـــيـــة وحتـــديـــدًا عـــام 1944.
وأشــارت دار "كــريــســتــيــز" إلى أن
لكي الزم األول في سالح اجلو ا ا
سـون" كان الـبريـطاني "جـيرالـد ا
يــرتــدي هــذه الــســاعــة حــ هـرب
بــرفــقـة مــجــمـوعــة من جــنـود دول
احلــلــفــاء من مــعــســكــر االعــتــقـال
نطقة سيليزيا اني في زاغان  األ
الــبـولـنـديـة فـي حـدثٍ سـمُي الحـقًـا
بـ"الـهروب الـعظيم". وكـان الضابط
ـسون" يـرتـدي هذه الـبـريطـاني "ا
الـساعة لـيلة  24 آذار  1944 عـندما
نـفذ عـدد من جنـود احللفـاء عمـلية
هــروب جــريــئــة اســتــوحى مــنــهــا
الـفـيلم األمـيركي الـشهـير "الـهروب
الـــعـــظـــيـم" عــام  1963لـــلـــمـــخــرج
األمــيـــركي جــون ســتــورجس ومن
ــــــمــــــثـل ســــــتــــــيف بــــــطــــــولــــــة ا
سون" مـكوين.وذكرت الدار بأن "ا

كـان قد طـلب هذه الـساعة
مـن شــــــــــــركــــــــــــة
"رولــكس" في
سـويس
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آلهي.. اشـكو الـيك قـلة صـبري وتـذمري فـأنا ال أحب اال اخلـير.. واخلـير
عـندي وال أحس به.. لـذا اقول لك بـكل خشـوع.. قد نـندهش في كـثير من
االوقات عـندم يـهاجمـنا مـوقف فيه ابـتالء او حيرة او تـضجـر في أمر ما
يسبب لنا األلم وتـصلنا خالله رسـالة تبعث الـسرور والطمأنـينة والراحة
والـقـنـاعـة في نفـوسـنـا رسـالة مـتـرجـمـة من خالل موقـف مبـاشـر أو غـير
ـوضوع من زاويـة مختـلفـة.. ترى هل تـلك الرسـائل وقلـتنا مبـاشرة في ا
ـؤمن الواثق من رحمة الله سبحانه يعلم أن تلك الرسالة مصادفة أم ان ا
مــاهي اال اشـارة من الـله ارسـلـهــا سـبـحـانه لـيـوجه بــهـا خـطـواته ويـنـيـر
طريـقه ليمـده بصـفاء النـفس ونقـاء العقل وحـسن الظن وتـكون بصـيصا
من نـور يـصل الى االعـمـاق وتـمـنـحـنـا شـعـورا غـيـر مـحـدد بـقـدر جـديد
وتـظل الـرسائل تـتـابع لتـنـيـر حيـاتـنا ويـرتـفع احسـاسـنا بـصـور نسـجـها
العقل واالحسـاس بايحاء من تلك الرسائل ودعونـا نستعرض بعضا من
تـلك الـرسائل.. فـفي حلـظـة قـد تعـاني من مـرض يـلـزمك الفـراش وتـشـعر
بـأنـهـا الـنـهايـة ومن شـدة االلم تـشـعـر بالـتـذمـر وتـضـيق اخالقك وفـجأة
يظهر امـامك من يعاني اضعاف معانـاتك ورغم ذلك فاالبتسامة ال تفارق
عينيه والـرضا مرسوم على وجهه عندما تستلقي في فراشك قد تعاني
رض او أحيانـا من بعض األرق وتأتيك الرسالة ألناس حرموا من النوم 
ـثـبتـة في اجـسامـهم وقد من يـجافـيهـم النـوم لكـثـرة االنابـيب واالجـهزة ا
تعاني من ضيق الـتنفس او سعال شديد وتـأتيك الرسالة ان هناك من ال
يـتـنـفس اال من خالل ثــقب بـالـرقـبـة او بـجـهـاز االوكـسـجـ وقـد تـصـاب
ـدلول وتـضيق بالـتهـاب حـاد في معـدتك وتظـل أليام تـتغـذى من خالل ا
الدنـيا في عـينيك وتـأتيك الـرسالة ان هـناك من حـرموا طوال حـياتهم من
أكل االطـعـمـة وهنـاك من ال يـتـغـذى اال عن طريـق االنابـيب واحملـالـيل قد
تكـون في قمـة احلزن واالكـتئـاب وتشعـر بأن األمل قـد انقـطع بك وفجأة
تأتـيك الـرسـالـة تذكـرك بـالـتفـاؤل وحـسن الـظن وقـد تخـنـقك الـذنوب وال
تكـاد تسـتطـيع ترفـع يديك الى الـله خجال مـنه ورهبـة واذ بك تسـمع قوله
تـعالى (قل ياعـبادي الذين اسـرفوا على انـفسهم ال تـقنطوا مـن رحمة الله
أن الـله يغـفـر الذنـوب جمـيـعا أنه هـو الـغفـور الـرحيم).. فـيـنشـرح صدرك
وتـدرك انـهــا رسـالــة طـمـأنــيـنــة من الـرحــمن الـرحـيـم وقـد تـتــخـاصم مع
صديق وتـتـضـخم فـيك مشـاعـر الـكـبريـاء واالعـتـداد بالـرأي واذ بـعـبارة
عابرة تقرؤهـا حول نعمة الصداقة او تسمع خبرا عن موت عزيز فتدرك
أن احلـياة ال جتـود عـليـنـا كل يـوم بصـاحب وفيّ فـتـعود لـتـجدد مـشـاعر
احلب مع االخر انـها رسـائل كثـيرة تـذكـرك بفـضل نعـمة الـله علـيك فأن
من هذه االبتالءات ما يـشرح لك أبلغ مـعاني الصحـة والعافـية التي كنت
تتـمـتع بهـا سنـ ولم تـتذوق حالوتـهـا ولم تقـدرها حق
ن قدرها أنهـا اشارات مضيئة ترسل اليها فهنيئا 
يعرف كيف يـلتقطها يعيد ترتيب حياته من جديد..
من هــذا انه ذو حظ ســعــيــد لـيــتــنــا من اصــحـاب

احلظوظ السعيدة.

»d « qzUÝ—

ـوصل ثـالثـة مـرات بـعـد عـام 2003  وفي كل مــرة أجـدهـا مـديـنـة زرت ا
خربـة وحـزيـنة وكـئـيـبة دمـوعـهـا عـلى وجنـتـهـا تنـهـمـر باسـتـحـياء ورونق
ربيعهـا في اصفرار فاحت حيث حتـولت خضرتها إلى أشـواك يابسة بعد
أن كـانت تـغـرق بـالـنرجـس واجلمـبـد وشـقـائق الـنعـمـان وزهـور الـبـابوجن
ـطـر حـيث مـركب ـتـلئ جـوهـا بـرائـحــة األرض الـنـديـة خـاصـة أيـام ا و
ـدينة ليجعلها أكثر بهاء اجليوسم والبتـريكور يفوح عطرا طبيعيا على ا
وجماالً ورونقـاً. يكفي أن الربيع كان يزورها مـرت في السنة فتخرج عن

قاعدة الفصول األربعة الثابتة.
وصل بعد زيارة سابقـة لها عندما خرج داعش قبل أيام كنت في زيـارة ا
ـديـنــة بـقـوة الـسالح واإلرادة وكــنت أظن أنـهـا بـعــد حتـريـرهـا عـام من ا
2017  وزيارتي الثـانيـة لهـا بعد حتـريرهـا مبـاشرة أن يسـتفـيق الضـمير
احلـكـومـي لـيـكـون مُــنـزّهـا بـأفــعـاله وحـنــونـا عـلى شـعــبه ومـدنه من اجل
ـدينـة جـمالـها الـسـحري ويـعوّض أهـلهـا مـصائب أفـعال استـعـادة هذه ا
ن الذي ابيد أرضاً وشعباً بفعل اإلرهاب وجرائمه ويـنهض باجلانب األ

صواريخ احلرب وأدوات االلة العسكرية العنيفة ووحشية اإلرهاب.   
وصل بعـد التحريـر وانتصرت ولـلتاريخ فقـد كتبت أكـثر من مقالـة عن ا
ـشرق البهي آثـرها التـاريخية وحـضورها ا لهـا وألهلهـا ألنها تسـتحق 
ونـبل أهلـهـا وذكاهم وتـضحـيـاتهم الـوطنـيـة ليس ألنـني من مـواليـدها بل
ألنـنـي من عـشـاقـهـا ومن أبـنـاء الـعـراق مـثـلـمـا انـتـصرت كـذلـك لـلـبـصرة

ولد واالنتماء.  والناصرية ولبغداد ا
وعندما زرتها بعد حتريرها مباشرة كتبت عنها بحرقة عراقية مجردة عن
ـوصل الـتي كـنـا نراهـا في االنـتـمـاء والـطـائـفـة والـقـومـية ألنـنـي لم أرى ا
زدهر; رأيتها مدينة نصـفها مدمر بالكامل أشباح ليس عصور ربيعهـا ا
فـيها أسواق عـصرية وجـسور وشوارع مـبلطة وال مـستشـفيات ومدارس
صـاحلة لـلـبشـر. لم أصـدق ما رأيـته كـأنهـا خـارجة عن الـتـاريخ والثـقـافة
واحلـياة دمـرهـا اإلرهـاب مـثـلـمـا دمـرتـها االلـة الـعـسـكـريـة بـعـنف مـبالغ
واستـبـاحـها األغـراب والـدول الـطائـفـية حتـت شعـارات الـتحـريـر ومـباهج

احلقد األسود.
مـاذا تـبدل في الـتـاريخ واجلـغرافـيـا واإلنسـان بـعـد زيارتي األخـيـرة التي
تـزامـنت صـدفـة مع ذكـرى احـتاللـهـا عام  2014 أي قـبل ثـمـانـيـة أعـوام
اضية لها عام  2018  نعم عـادت لها الروح بعض الشيء وب زيـارتي ا
ـلة وحـزينـة باجلراحـات التي لم تـندمل بـعد. مازال لكنـها عـودة بطـيئة و
; مديـنـة نصـف مكـانـها مـدمـر بـالكـامل والـنصف ـكـان موحـشـاً وكئـيـبـاً ا
ـباني ا أتـعس; ركام ا اآلخر قـرية مـهجـورة تشـبه قرى اخلـمسـينـات ور
دينة وأهلها زرى; إذالل ا والبيوت مـازال شاهداً على مأساوية احلدث ا
وقـتل روح األمل فــيــهم كـمــاهـو شــهــادة حـيّــة عـلى ســاديــة الـدولــة عـلى

مواطنيها ومدنها. 
ـوصل; نـاسـها ونـهـرهـا وشـوارعـها يومـهـا قـلت: ال تـقل لي كـيف كـانت ا
وأحـياءها ومبـانيها ألنـني لم أرى مدينة أخـرى ال تشبهـها تاريخـا مدينة
أشبـاه أزيلت عنـها كل مـقومات احلـياة وسـلبت منـها تـاريخهـا وطمست
ـهـا احلـضـاريـة. فـاخـتـفت أم الـربـيـعـ الـواقع واحلـلم لـتـظـهـر عـلى مـعـا
أنقاضها أحياء مدمرة بالكامل مع ساكنيها وشوارع متهالكة وتالل من
أكـداس الـنـفـايات وروائـح جلثث مـازالت حتت األنـقـاض ونـسـمـات لـهواء

مثقل بروائح اجملاري والسواقي (راي اليوم- 23 جون 2018)
باني كـان زوج ابنتي وهـو أستـاذ جامـعي يؤشـر لي بفـرح على بـعض ا
طاعم اجلديـدة التي  استثمارها من قبل األشخاص ويلفت انتباهي وا
بـ فـترة وأخـرى لـبعض الـشـوارع واألشـجار الـتي بـدأ الـعمل بـهـا. وهو
وصلي الـذين ال يريدون تأذية مشـاعر مدينتهم أو مثل حال الكثـير من ا
الـتقـليل من شـأنهـا لقـوة احملبـة واالنتـماء. أمـا أنا فـقد كـنت أشيط غـضبا
وحزنـا في داخلي عـلى حالـها وماسـيهـا وكوارثـها والـعن أباعـر السـلطة
ديـنة العـريقـة وما ينـبشون وحميـرها وأحـزابها عـلى ما فـعلوه في هـذه ا

ها وحضارتها لتدميرها وإذاللها. خفاء وعالنية في معا
جــاءت اجلـمـوع من كـل حـدب وصـوب; احلـلــبـوسي والـكــاظـمي والـوزراء
والنواب للتـجول فوق أنقاضها وأحزانهـا كفاحت الستعراض عضالتهم
اإلعالمية بطريـقة دعائية مكشوفة ألغراض انتخابية أو سياسية. كنا نظن
ـؤجلة في بـناء مطار أنـهم جاءوا ألعاده األمل ألهـلها وحتـقيق أمنـياتهم ا
دارس والقـضاء على الفساد ومافيا ـستشفيات وا وصل واجلسور وا ا
ال. فال الـطائـرات العـراقيـة أقـلعت وال األجـنبـية هـبطت في الـسيـاسـة وا

وصل ذهب لألعمار.  طار وال حترير مال ا ا
دينة بينما طار نـائما يغط بنوم عميق وشخيـره يصل أحياء ا فما زال ا
ـستشفيـات حيث عتمة ساكن واجلسور وا ترى اخلراب في الشـوارع وا
ليلية مـرعبة في أكثر شوارعها وحاراتهـا ومجاري خربة ومكشوفة توزع
دينـة. قد ترى شوارع رائـحة العفـونة والفـضالت البشـرية بالعـدل ألهل ا
قـلــيـلـة مــبـلـطــة ومـعـهــا شـتالت زراعــيـة يـابــسـة وحـزيــنـة وجـهــود بـلـديـة

. متواضعة لكنك تشم معها رائحة فساد قوية ظاهرة للع
ؤسسات; احملافظ جنم اجلبوري ا هنـاك من يعمل على صعيـد ا نعم ر
ـتـطوعـ لـكنـهم يـعيـشـون حتت وطأة الـروت وفـريق عمـله وشـباب من ا
احلـكومي ومـافـيـات الـفـسـاد وأذرع بعـض اجلهـات الـسـيـاسـيـة التي ال
تـريد اخلـيـر لـلـمـديـنة; غـازات سـيـاسـيـة سامـة سـبـبت احـتـبـاس سـياسي
بهدف الطمس واحملو والتهميش وغازات حاقدة دفينة آخذة في االرتفاع

أليقاف عجلة التنمية والتحديث.    
ـدن الـعـراقـيـة لـكـنـهـا ـوصل مـديـنـة خـربـة وقـريــة بـائـسـة مـثل بـاقي ا ا
ناخ والطـبيعة فـاختفيا وسط تـختلف عنهم بـأنها كانت لـها ربيعـي في ا
ـوتى حتت األنقـاض ومجاري ركـامات احلـرب واإلهمـال ورائحـة جثث ا
الـروائح النتـنة  وعفـونة األغـراب وأطماعـهم. لكن الربـيع األبهى واألجمل
هو في أهـلها وجـيناتـهم الوطنـية وقوة انـتماءهم لـلمدينـة التي خرجت من

كل احلروب واحلصارات على مر التاريخ ربيعاً من القوة واالنتماء.
الـتـاريخ لـيس مـقـصـورا عـلى روايـته فـقط بل يـجب تـذكـره بـحـكـمـة لـتعـلم
جتـاربه ودروسه كمـا هـو ليس أمـكنـة من احلـارات واألسواق واجلـسور
وصل ـا هو وعـاء لـلخـبـرة الـبشـريـة وخزان مـعـرفة. مـن يقـرأ تـاريخ ا إ
سـيرى إنهـا قصة كبـيرة; محن ونـكبات وحـصار ومتـواليات من األحزان
واإلبـادة والـتهـمـيش. بـيـوت تـهـدمت وجغـرافـيـا تـغـيرت
وفــصــول اخــتـــزلت لــكن أهـــلــهــا تـــاريخ ال يــصــدأ
وشالالت من عـطـاء ال يـنـضـب. لـذلك ال تـيـأسـوا من
احلــاضــر ألن دروس الــتــاريخ تــقــول لــنـا: أن ربــيع

وصل في البشر وليس في األمكنة واحلجر. ا
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ألنّـنا عادة ما نشتري األغراض من
هـذا الـبلـد".ويُرفـع العـلم األوكراني
ـــصـــنع مـن ســطـــحه فـي أرجــاء ا

وصوالً إلى لصقه على اجلدران.
ـــســؤولـــة عن تــغـــلــيف وتـــعــرب ا
األلــعـاب إيــريـنـا ديــنـيــسـيـوك (33
واصـلة سـنـة) عن فخـرها الـكـبيـر 
الـعـمل حتى أثـنـاء احلرب.ولـيست
األلـــعـــاب وأحــاجي الـــبـــازل الــتي
ئـات مخصصة صنع با يـنتجهـا ا
لـألطـفـال بل لــلـكـبــار ولألشـخـاص
الــذين هم في سن الــرابـعــة عـشـرة
ومـا فوق.ويـقول ليـسياني "رغم أنّ
األلـعاب ليـست موجهـة لألطفال إال
أنـني اختبـرها مسـتعيـناً بأوالدي
إذ تــــتــــيـح لــــنــــا هــــذه اخلــــطــــوة
ـيـزة مـعـهم االسـتـمـتـاع بـأوقـات 
فـي ظل عـصــر ال تــفـارق الــهـواتف
احملـــمــــولـــة نـــســـبــــة كـــبـــيـــرة من
ـصـنع يُـنتـج قبل الـشـبـاب".وكـان ا
ـوذج احلــرب أكـثـر من مــئـة ألف 
.ويـوضح لـيسـيـاني لوكـالة شـهـرياً
فـرانس بـرس أنّ "تصـنـيع النـماذج
الـبـسـيـطـة يـسـتـغـرق عـشر دقـائق
بـينما يحتـاج بناء قطار يتألف من
 450قـطـعـة مـثالً إلى مـا ال يـقل عن
اثــنـــتي عــشــرة ســاعــة".وصُــمــمت
الــقــطع لــيـتـم جتـمــيــعــهـا من دون
غــراء فــيــمــا يـعــكس تــوضــيــبــهـا
عقدة لألحاجي.وال تُهدر الـرسوم ا
ــصــنع وهــو مــا أي قــطـــعــة في ا
يـقـتـضـيه االقتـصـاد أثـنـاء احلرب
تبقي إلى شركة إذ يـوفر اخلشب ا
تـــســـتـــخــــدمه كـــوقـــود.وتـــخـــضع
الـنـمـاذج لـفحص دقـيق لـلـتـأكد من
جـودتها. ويقول ميالييف إنّه يفكر
في تــصــنـيع تــصــمـيــمـات جــديـدة

الـروسـية.وتـشمل كـل عمـليـة شراء
عــبــر مــوقع الــشـركــة االلــكــتـروني
تــبــرعـاً بــحـوالـى خـمــسـة دوالرات
لـلـمـجـهـود احلـربي. وتـبـرّع زبـائن
كــثـر يــتـحـدرون من  85بــلـداً لـهـذه

الغاية.
ويـــقـــول لـــيـــســـيــانـي إنّ "الـــنــاس
يـتـفـاجـأون عـنـدمـا نـقـول لـهم إنـنا
نـتولى إيـصال األلعـاب إلى الص

اســتـطـاعت أن جتــمع حـتى الـيـوم
نـحـو  860ألـف دوالر.ولم يـتـعرض
أي مـــوظـف إلى إصـــابـــة عـــنـــدمــا
انـــدلــعـت مــواجـــهــات في مـــحــيط
ـصنع وكـانت القوات الـروسية ال ا
تـزال حتـاول الـتـقـدم جتـاه كـيـيف.
ودُمّـــرت وحــدات تـــخــزين تـــابــعــة
لـــلـــمـــصـــنـع مـــوجـــودة في مـــوقع
مـــــســــتــــقـل احــــتـــــلــــتـه الــــقــــوات

وخـسر األوكرانيون منذ بدء الغزو
الـروسي لـبالدهم في  24شـبـاط ما
يـقـرب من خـمـسـة مـاليـ وظـيـفة
وفق مـنـظـمـة الـعـمل الـدولـيـة. لـكنّ
لـيـسـيـاني جنح في احملـافـظـة على

موظفيه جميعهم.
ــصــنع حــمــلــة تــبــرعـات وأطــلق ا
تــهـدف إلى مــسـاعـدة األوكــرانـيـ
ــــــتــــــضـــــــررين جــــــراء احلــــــرب ا

غــوريــنـكــا (أ ف ب) - عــاد روبـرت
مــــياليـــيـف لـــلـــعــــمل في مــــصـــنع
لأللــعـاب تـغــطي الـكـتل اخلــشـبـيـة
ذات الــرائـحــة اجلـمـيــلـة أرضه من
جــديــد إذ اســتـأنف نــشــاطه بــعـد
انــســحــاب الــقــوات الــروسـيــة من
غــوريــنــكــا بـضــواحي الــعــاصــمـة
ـصـنع الـواقع األوكـرانـيـة.وعـاود ا
خـــارج كــيــيـف تــصــنـــيع األلــعــاب
اخلـشبـية بـعد تـوقف استـمر ثالثة
أشـــهــر إذ تــعـــرض ألضــرار جــراء
مـواجـهـة القـوات الـروسيـة.ويـقول
صنع روبرت هندس في ا كـبير ا
مــياليــيف (شــعــرنــا بــفــرح كــبــيـر
عــنــدمــا عــاد الــتــيــار الــكـهــربــائي
وســــمــــعـــــنــــا من جــــديــــد صــــوت
اآلالت).وال يــزال مـصـنع "يـوغـيـرز"
ـــــواقع في عـــــلى غـــــرار ســــائـــــر ا
غــوريـنـكـا مــتـأثـراً بــالـضـرر الـذي
أحـــدثه الــغــزو الــروسي. وال تــزال
نـوافـذ مـوقـتة مـوضـوعـة في مـكان
ــتــضـررة في الــنــوافـذ األصــلــيـة ا
ــصـنع.وبــعـد انــسـحــاب الـقـوات ا
الـــــروســــيــــة في  18أيــــار  عــــاود
ـوظـفـون ارتداء الـلـبـاس اخلاص ا
بــعـمـلـهم إلجنـاز مــهـامـهم مـجـدداً
وأصــبح إنـتــاج األلـعــاب بـتــقـنــيـة
الـقطع بالليزر وباستخدام أخشاب
أشـجار الـقضـبان والـنغت واحلور

يسير بأقصى سرعته.
ـصـنع الـتـنـفـيـذي ويـقــول رئـيس ا
أولـيكـسي لـيسـياني (كـنّا نـستـقدم
اخلـشب قبل احلـرب من بيالروس
لـكن حالـياً نـشتـريه بشـكل أساسي
مـن أوكــــرانــــيــــا) فـي إشــــارة إلى
اجلـــارة الــشــمــالــيـــة لــبالده الــتي

تستضيف قوات روسية .

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - اكدت جنمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان انها عازمة
كن ان يحسّن على اجناب طفل مع زوجها ترافيس باركر لذا فهي تقوم بأي امر 
خصوبتها.وكشفت كورتني في احدى حلقات برنامج تلفزيون الواقع اخلاص بعائلة

كارداشيان انها (تتناول الكثير من بيض السمان للمساعدة في عملية إجناب طفل). وقالت
"ال أعرف ما إذا كنت سأندم على اختيار الغداء هذا" مازحة في منتصف الوجبة مع إحدى
صديقاتها.اذ في عالقة ألكثر من عام بقليل مع ترافيس باركر قررت كورتني كارداشيان
اضي.وبإنتظار حدوث احلمل محاولة احلمل وبدأت عملية التلقيح االصطناعي الصيف ا
يستمتع الثنائي مع عائلتهم اخملتلطة اذ ان كورتني ام لثالثة اطفال من زواج سابق وباركر

راهق من زواجه السابق. اب 
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{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
حــصـلـت أمـريــكـيــة عـلى تــعـويض
بـقـيـمة  5,2مـالي دوالر من شـركة
ـرض ينتقل تـأم إثر إصـابتها 
ـارسـتـهـا اجلنس جـنـسـيـا عـقب 
مـن دون وقـــــايـــــة داخـل ســـــيـــــارة
ـغطـاة بـعـقـد تـأم من شـريـكـهـا ا
هذه الشركة.وأشارت الدعوى التي

ـرأة الـسـنـة الـفـائتـة في رفـعـتـهـا ا
واليــة مـيـســوري إلى أنّ شـريــكـهـا
نـقل لـهـا فـايـروس الـورم احلـلـيمي
الـبـشري سـنة 2017.  وهـي طالبت
شركة تأم السيارة بتعويض عن
"خـسـائر وإصـابـات" تعـرضت لـها
وحتـديداً عن "نفقـات طبية دفـعتها
وأخـــــــرى ســـــــتـــــــتـــــــكـــــــبـــــــدهــــــا

ـدعــيـة الـتي مــسـتـقــبالً".وطـلــبت ا
أُشـــيــر إلـــيــهـــا بــحـــرفي اســمـــهــا
وشــهـرتــهـا األولــ "م.و." مـبــلـغـا
قـــدره  9,9مـاليــ دوالر من شــركـة
ـنحها "غـايوكو" للـتأم قبل أن 
أحــد الــوســطــاء  5,2مالي دوالر
بـــحــسب مـــا تــظــهـــر مــســـتــنــدات
احملـــكــــمـــة. وأصـــدرت مـــحـــكـــمـــة

االسـتئناف في والية ميسوري هذا
ـــاضي.ورأى الـــقــــرار االســـبـــوع ا
الــوســيـط انّ "الــشــريك كــان عــلــيه
إعـالم +م.و.+ بـــــإصــــــابــــــته قــــــبل
ـارسة اجلنس معها لكنه امتنع
عـن ذلـك". وفـــــــايـــــــروس الـــــــورم
احلـليـمي البـشري الـذي يتـسبب
بـاإلصابة بسـرطان عنق الرحم
نقولة هو أحد أكثر األمراض ا
جـنـسـيـاً شيـوعـاً في الـواليات
ـــتـــحـــدة. ويــتـــوفـــر لـــقــاح ا
لـلـوقـايـة مـنه.وانـتـشـر خـبـر
الـقرار القضـائي على نطاق
واسـع عـــــــــبـــــــــر مــــــــــواقع
الـتـواصـل مـثـيـراً سـخـرية
ـــســـتـــخـــدمـــ عـــدد مـن ا
واســـتـــيــاء آخـــرين.وغــرد
ــلـيـارديــر إيـلـون مـاسك ا
عـــــــبـــــــر تـــــــويـــــــتـــــــر إنّ
(الــتـعـويـضـات الـغـريـبـة
ـمـاثلـة تـمثل أحـد أبرز ا
أســبـاب ارتــفـاع تــكـلــفـة
الـــــــــتــــــــأمــــــــ عـــــــــلى

السيارات).
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الك { مـوسـكـو (أ ف ب) - أعـلن ا
اجلــــديــــد لـــســــلــــســــلــــة مـــطــــاعم
مــاكـدونـالـدز الـســابـقـة في روسـيـا
قـبيل إعـادة فتحـها امس األحد أنه
اخـتار اسم "فـكوسنـو إي توتـشكا"
ــديـر (شــهي. نــقـطــة.) لـهــا.وقـال ا
الـعـام لـلـمـجـمـوعـة اجلـديدة أولـيغ
بـارويـيف فـي مؤتـمـر صـحـافي في
مـــوســكـــو إن (االسم اجلـــديــد هــو
فـكـوسنـو إي تـوتشـكـا).واستُـحدث
شـعار جديد للشركة بدلًا من شعار
ــاكــدونــالـدز. األقــواس الــذهــبــيـة 
طعم الـذي افتتح االحد في ويـقع ا
سـاحة بوشكـ - حيث افتُتح أول
ــاكـــدونـــالــدز واحـــتـــشــد مـــطـــعم 
الـكثيرون أمامه احـتفالًا في كانون
الـــثـــاني . 1990وكـــانـت الـــشـــركــة
األمــريــكـيــة الــعــمالقــة لـلــوجــبـات
الـسريعة ماكـدونالدز قد أعلنت في
 16أيـار أنـهـا سـتـخـرج مـن روسـيا
عــــــــــقـب الـــــــــــغــــــــــزو الــــــــــروسـي
ألوكـرانيا.وبعـد ثالثة أيام اشترى
رجـل األعـمــال الــروسي ألـكــســنـدر
ـــلـك تــرخـــيـــصــا غـــوفـــور الــذي 
ــطــاعم ــاكــدونـــالــدز ســلــســلــة ا
ـــؤلـــفــة من  850مـــطــعـــمًــا.وقــال ا
غــوفـور (أنـا فـخــور جـدًا بـالـشـرف
الــذي مــنــحـنـي إيّـاه تــطــويــر هـذه
الــشــركــة . أنــا طــمــوح وال أخــطّط
فـقط إلعـادة فتح الـ 850مـطعـمًا بل
أيـــــضًـــــا لـــــتــــــطـــــويـــــر مـــــطـــــاعم
ـوجب شــروط الــبـيع جــديــدة).و

وافـق غـــوفــــور عـــلـى االحـــتــــفـــاظ
ــوظـفي مـاكـدونــالـدز في روسـيـا
ــدة عـامــ عـلى األقل بــاإلضـافـة
سـتـحـقة إلى تـمـويل االلـتـزامـات ا
لــلــمــوردين وأصــحــاب الــعــقـارات
ـــــرافق بـــــحـــــسب الـــــشـــــركــــة وا
األمــريـكــيـة.ولـم يُـكــشف عن قـيــمـة
الـــصــفــقـــة لــكن عـــنــد اإلعالن عن

خــروج مــاكــدونــالــدز مـن روســيـا
قــــالت األخــــيــــرة إنــــهــــا تـــخــــطط
ـرة واحـدة بـ لــتـحـصـيـل رسـوم 
 1,2مـلـيـار دوالر و 1,4مـلـيـار دوالر
لــــشـــــطب االســــتــــثـــــمــــار.وكــــانت
ماكدونالدز توظّف  62ألف شخص
فـي روســيـــا.ويُــشـــغّل غـــوفــور 25
مــطـعـمًـا في سـيــبـيـريـا. وهـو أحـد

مــــؤســــسي نــــيــــفــــتـــيــــخــــيم
ســـيـــرفـــيس وهي شـــركــة
تـــكــريـــر نــفـط وعــضــو
مــجـلـس إدارة شـركـة
تـمتـلك فـندق "بارك
انّ" وعــــــيــــــادات
خـــــــاصــــــة في

سيبيريا.
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را الـتي أرسـلت إليه عـبـر الصـليب
ـعـسـكـر الـواقـع قرب األحـمـر إلى ا
مــديـنـو زاغـان الـبـولــنـديـة حـالـيًـا.
وكــان لـســاعـة رولــكس الــفـوالذيـة
ذات الـــلــــون األســـود والـــعـــقـــارب
ـضيـئة دور أساسي في تـخطيط ا
وتـنفيذ عملـية "الهروب العظيم" إذ
أتـــاحـت احــتـــســـاب الـــوقـت الــذي
يــحـتــاج إلـيه الــسـجــنـاء الجــتـيـاز
ـسـافـة ب احلـفـرة والـغابـة عـبر ا
األنـــفــــاق وحتـــديـــد الـــوقت الـــذي
عسكر. تـستغرقه دوريات حراس ا
ــــســـون" عــــلى وضع وحــــرص "ا
سـاعة رولكس خـالل انتظاره دوره
لـــلـــفــرار وكـــان تـــرتـــيــبه  172في
الـــطـــابـــور عـــلى الـــرغـم من أنه لم
يـنجح في حتقيق الهدف والهروب
من الـسـجن إذ أعيـد اعتـقال جـميع
الـرجـال الـفـارين بـاسـتـثـنـاء ثالثة
وأعـــدِم خـــمــســـون مــنـــهم. وعـــنــد
انــــتـــهـــاء الــــنـــزاع أُطــــلق ســـراح
ـسون من مـعسكـر آخر لسـجناء إ
احلـرب سنة 1945  ووضـع الساعة
حـــتى وفــاته عــام  2003 وكــان في
. وبيعت ساعة اخلـامسة والثمان
رولـكس لـلـمـرة األولى في مـزاد في
بــريـطــانـيــا عـام 2013.  وفـي مـزاد
اخلـمـيس بـيـعت مـقـابل  189 ألف
دوالر مـع عـدد من الــقــطع األخـرى
بـينـها صـافرة لـسالح اجلو
لكي البريطاني. ا
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ركـز القـومى لثـقافـة الطفـل برئاسـة الكـاتب محـمد نـاصف امس االحد من انتـهى ا
ـركـز بـالـهـرم. وأكد ـقـر ا حتـكـيم مـسـابـقـة (مصـر في عـيـون أطـفـال الـعـالم)وذلك 
ـركـز والـتي اسـتـمـرت مـنـذ عام ـسابـقـة هي األقـدم في تـاريخ ا نـاصف أن (هـذه ا
صر ووزارة ثابة سفير  1990 وحتى اآلن لتكمل عامها الثالث والتي أصبحت 
ركـز القـومي لثـقافـة الطـفل عبـر العالم). وأضـاف (شاركت في ـثلـة في ا الثـقافة 
سابقة هذا العام أكثر من 30 دولة بعدد لوحات جتاوزت 1500 لوحة من أنحاء ا
الـعــالم اخملـتــلـفــة ومن بـ هــذه الـدول بـولــنـدا وأوزبــكـســتـان وفـرنــسـا والــهـنـد

كسيك وبنجالديش والبوسنة ونيكاراجوا وسلوفاكيا وسلوفانيا.  وا

5Łö¦ « UN UŽ qLJð r UF « ‰UHÞ√ ÊuOŽ w  dB  WIÐU


	p1-sh.shf
	p2
	p3.shf
	p4.shf
	p5.shf
	p6.shf
	p7
	p8.shf
	p9.shf
	pp10.shf
	pp11
	pp12

