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جتــــــري االطــــــراف والــــــقـــــوى �
اجـتـمـاعــات مـتـواصـلـة لـتـحـريك
الـركـود الـسـيـاسي الـذي تـشـهده
الـساحـة مـنذ اشـهـر نـتيـجـة عدم
اتـــفـــاق اطــراف االنـــســـداد عــلى
خارطـة طريق لـتشـكيل احلـكومة
�حــيث حــددت رئــاســة الــبــر�ــان
�غدا اخلميس جلسة جديدة بناء
عـــــــلـى طــــــــلب نــــــــواب االطـــــــار
الـتـنـسـيـقي لـتـمـريـر بـدالء نـواب
الكتلة الـصدرية ا�ستقـيل��فيما
اكــدت مــصـادر نــيــابـيــة�ان عــقـد

اجلـلـسـة مـشـروط بـاالتـفاق عـلى
االسـتحـقـاقـات. وقـال بـيان امس
ان (الــبــر�ــان ســيــعــقــد يــوم غـد
اخلــمــيس جـلــســة اسـتــثــنـائــيـة
اســتــنــاداً إلى أحــكــام ا�ــادة 58
أوالً من الــدســتــور� وبــنــاءً عــلى
طـلب عـددٍ مـن أعـضـاء اجملـلس).
فـيــمـا اكـدت مــصـادر نـيــابـيـة ان
(رئــــيـــســــا الـــبــــر�ــــان مـــحــــمـــد
احلــلـبــوسي وحتــالف الـســيـادة
خـمــيس اخلـنـجـر �ابــلـغـوا قـوى
االطــار بـاهم الــشــروط لـلــتـوافق
مــــعــــهـم وا�ــــضي بــــتـــــشــــكــــيل
احلــكـومــة)� واضــافــوا ان (ابـرز

الشروط هي �قـانون العـفو العام
وسحب جميع الفصائل ا�سلحة
مـن احملـــافـــظــــات � اضـــافـــة الى
زيـادة عــدد الـوزارات الـســيـاديـة
�وكذلك ادارة الهـيئـات ا�ستـقلة�
ورفع تـخــصـيـصــات احملـافـظـات
الـــســنـــيـــة وحـــريـــة الـــتـــصــرف
للمـحافظ� �ـيزانيـة احملافظات
لـلـبـناء والـتـطـويـر) بـحـسب قول
ا�صـادر. فيـما شـدد احلبـلوسي�
والسـيـاسي الكـردي الهـور شيخ
جــنــكي� عــلى تــكــثــيـف اجلــهـود
لتفكيك حالة الـنسداد السياسي.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس

ان (اجلانـب� تـبادال خالل الـلقاء
الذي جـمـعـهمـا في بـغداد� اآلراء
بـشـأن الـتــطـورات وا�ـسـتـجـدات
السياسية واالقتصادية واالمنية
في الــعـراق واقــلــيم كـردســتـان)�
مـؤكـدين (اهـمـيـة تـكـثـيف جـهود
الــطـراف و الـكــتل الـسـيـاسـيـة و
الــوصـــول الى تــوافـق ســيــاسي
واالتـــــفـــــاق الــــــشـــــامل مـن اجل
تـــلــــطـــيف الـــوضع الـــســـيـــاسي
وتفكيك الـنسداد السياسي بغية
تشكيل حـكومة قويـة تكون مكان
الثـقة ا�ـطلـوبة من قبـل الشعب)�
وشدد اجلانبان على (ضرورة ان

يــــؤدي مـــجــــلس الــــنـــواب دوره
الفعال واحلقيقي في مراقبة ـداء
احلــكـومــة �بـهــدف ان يـدوم اداء
احلــكــومــة في تــقــد� اخلــدمـات
الـضروريـة لـلـشعب). كـمـا الـتقى
شـــيخ جــــنـــكي �رئــــيـــســـا دولـــة
الـقـانـون نـوري ا�الـكي وحتـالف
النـصـر حيـدر الـعبـادي �كال على

حدا . 
وقـال بــيـان ان (الــلـقـاءين بــحـثـا
ا�ـــســتــجـــدات الــســيـــاســيــة في
الــــبالد� وتــــأكــــيــــد مــــوصــــالــــة
االجـتــمـاعـات لــتـشـكـيـل حـكـومـة
قـويــة تـلـبي تــطـلـعــات الـشـعب).
بــــدوره � اكـــــد عــــضـــــو الــــوفــــد
ا�ـفاوض عـلى تـشـكيل احلـكـومة
عن احلـــــــزب الـــــــد�ـــــــقـــــــراطي
الـكـردستـاني بـنـكـ� ريـكاني �ان
حزبه لن يتنازل عن ا�باد� التي
يتـمسك بـها في حـوارات تشـكيل
احلـــكـــومـــة ا�ــقـــبـــلـــة. وقــال في
تـصـريح امس ان (رئـيس الـتـيار
الصدري مقتدى الصدر �انسحب
من الــبـر�ــان ولــيس من الــعـراق
�ولذلك الـتـنسـيق سيـسـتمـر معه
في ا�ــرحــلــة ا�ـقــبــلــة)� واضـاف
(نــتـمـنى وجــود رغـبــة حـقـيــقـيـة
بـتـشـكــيل احلـكـومـة ا�ـقـبـلـة �وال
تــــســـتـــفـــز الـــصـــدر)� وتـــابع ان
(أولـــويــات احلـــزب في حــوارات
تـشــكـيل احلـكــومـة �هـو تــطـبـيق
الـدســتــور كـامال� ومن ا�ــقـرر ان
تـــنــــطــــلق بــــعـــد أداء الــــيــــمـــ�
الـدسـتـوريـة لـلـنـواب الـبـدالء عن
الـتـيــار الـصـدري)� ولـفت الى ان
(الـد�ـقـراطي والـسـيـادة قـادران
عـلى تـعـطــيل جـلـسـات الـبـر�ـان�
ولــكن لـن نــتــجه لــلــتــعــطــيل في
الـــوقت الــــراهن). ورأى ائـــتالف
دولـة الـقـانــون� اسـتـحـالـة عـودة
الـصـدر الى الـبـر�ـان� محـذرا من
مـــغــبــة اســـتــخـــدام الــشــارع في
�ــــارســـة الـــضــــغط واالبـــتـــزاز
السـياسي. وقـال عضـو االئتالف

عـمــران الـكـركـوشـي في تـصـريح
امس ان (هنـاك حتـركـات من قبل
بـعض اجلـهـات لـلـتـصـويت عـلى
الــــنــــواب الـــــبــــدالء كــــون قــــرار
انــســحــاب الـــكــتــلـــة الــصــدريــة
محسوم وال رجـعة فيه حتى اآلن
وأصـبح أمـرا واقـعـا)� مـبـيـنـا ان
(الــقــفــز عــلى الــقــوانــ� وا�ـواد
الــدســتـوريــة والــعـودة لــلــشـارع
الهـدف منـها الـتمـرد على الـدولة
والــلـجــوء الى الـشــارع مـغــامـرة
وأمر غـيـر مـسؤول وعـلى الـقوى
الـــســـيـــاســـيـــة احلـــوار إلنـــهـــاء
االنــســـداد). الى ذلك � اســـتــقــبل
رئيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح�
وفـد الـتـيـار ا�ـدني الـد�قـراطي�
حـــــيث جــــرى بـــــحث تــــطــــورات
ا�ــشــهــد الــســيــاسي في الــبالد.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (اللقاء شدد على أهمية إنهاء
حالة االنسـداد السياسي في ظل
الـتحـديـات الـتي تـواجه الـعراق�
وضــرورة رصّ الــصف الــوطــني
وتـــكــــاتف اجلـــمــــيع جملــــابـــهـــة
التحـديات وتـلبيـة االستحـقاقات
�ـســؤولـيـة وطـنــيـة� وأن تـكـون
مـصـالح ا�ـواطـنـ� وتـطـلـعـاتـهم
واحتيـاجاتـهم هي مسـار العمل�
إلـى جــــــــانـب ضـــــــــمـــــــــان األمن
واالسـتـقـرار في الـبالد وتـرسـيخ
مـبــدأ سـيــادة الـدولــة). من جـهـة
اخرى � أجـتمـعت األمانـة العـامة
حلــزب قـادمــون بــرئـاســة األمـ�
العام حسـ� الرماحي �لـلتباحث
بــشــأن ا�ـتــغــيـرات الــســيـاســيـة
اجلاريـة في عـمـوم الـبالد . وقال
بـــــــيـــــــان امس ان (األمـــــــانـــــــة �
ورئــيـــســـهـــا �قـــدمت الـــتـــهـــاني
لــعــضــوين جــديــدين مـن احلـزب
�ــنــاســـبــة حــصـــولــهـــمــا عــلى
مــقـعــدين اضــافـيــ� في مــجـلس
الـــنــــواب � كــــمـــا � انــــتــــخـــاب
والتـصـويت عـلى أعضـاء ا�ـكتب

السياسي للحزب ). 

اســـرى احلـــرب مع ايـــران الــتي
اســتــمــرت ثــمــانــيــة اعــوام� قــد
عــانـوا مـن االمـراض واالبــتــعـاد
عن األهل سنوات طويلة وقدموا
زهـرة شـبــابـهم وهم في اقـفـاص

األسر االيرانية. 
من جهتـها دعت ا�ـديرية الـعامة
لــــشـــــؤون احملــــاربـــــ� بــــوزارة
الــدفــاع�  أســرى حــرب اخلــلــيج
?1991الى عـــدم كــــافـــة لــــعـــام 
مراجعة اللجنة الدولية للصليب

األحمر وعدم مطالـبتهم بأوليات
األسر اخلـاصة بـهم� وذلك لقـيام
الـلـجـنـة بـالـتـنـسـيق مع مـديـريـة
حــقـوق اإلنــسـان وإعــداد قـاعـدة
بـيـانـات كامـلـة خـاصـة بـاألسرى
مـوضــوع الـبـحث آنــفـاً� وسـيـتم
جتـهيـز مـديـرية حـقـوق اإلنـسان
بـكـافــة الـبـيـانـات اخلـاصـة بـهم;
لــغــرض مــقــاطــعــة ا�ــعــلــومـات
ا�ـــتــوفــرة لــديــهـم ورفــعــهــا الى

اجلهات اخملتصة.

بــابل صــنـاعــة عـراقــيــة كـامــلـة)�
ومـــــــــــضـى الـى الـــــــــــقـــــــــــول ان
(ا�ـواصــفـات الـعـامــة لـلـمـسـدس
وضــــعـــهــــا ضـــبــــاطـــاً في وزارة
الـــدفـــاع� وهــو أشـــبه �ـــســدس
طـــارق الــســـابق)� ولـــفت الى ان
(ا�ــــــــســـــــدس صــــــــنـع حــــــــسب
االحتيـاجات اخلاصـة بالوزارة)�
واستطـرد بالقـول (نحاول تـقليل
االستيرادات من األسلحة حفاظا
على العملة الصعبة)� مضيفا ان
(هــــنـــاك طـــلـــبـــات من األجـــهـــزة
االمـــنــيــة عــلـى تــوريــد مــســدس
بـابل)� وقال الـدراجي ان (تـكـلـفة
إنـــــتـــــاج ا�ـــــســـــدس أرخص من
ا�ستورد� حيث إن سعر بيعه قد
250ألف يـــصل الـى ا�ـــلـــيــون و
ديـنـار)� مـبيـنـا ان (الـهـيـئـة تزود
مؤسسات الدولة بالسالح مقابل
الـثــمن�وان ا�ـسـدس غــيـر مـتـاح
للبيع الى ا�واطن�)� مشيرا الى
ان (الــهــيــئــة تــمــكــنت من صــنع
مــدفع عـراقـي مـئــة بـا�ــئــة بـأسم
22ملما� وحصلنا التحدي بفئة 
موافـقـة وزيـر الدفـاع عـلى إجراء

جتربة هذا ا�دفع). 

تـــغــطـي جــزءاً من احـــتــيـــاجــات
الـقــوات ا�ـسـلــحـة �وان مـسـدس
بــابل تــصــنــيـع عـراقـي بــنــســبـة
كـبيـرة جـدا)� مـؤكدا ان (اخـتـيار
اسم بـابل عـلى ا�ـسـدس اجلـديد
لـــلـــداللـــة عـــلى الـــقــوة�حـــيث �
االســـتــعـــانــة بـــبــعـض اخلــبــراء
األجانب لإلشراف على السيطرة
النوعيـة للسالح)� واشار الى ان
(ا�واد األولـية بـعضـها مـوجودة
في العـراق واألخرى مـستوردة)�
واوضـح الـــــــدراجـي ان (أغـــــــلب
الـقـطع ا�ــسـتـخـدمـة في مـسـدس

االلـيـة الـقانـونـيـة �ـتـابـعـة اعادة
اموال هيـئة التـصنيع الـعسكري
ا�نـحلـة وا�دفـوعة إلى الـشركات
والدول الـتي لم تنـفذ الـتزامـاتها
�وجب الـعقـود ا�بـرمة سـابقا).
كـما اكـدت الـهـيـئة � اسـتـعـدادها
إلنتاج مـدفع بأسم التـحدي.وقال
الـــدراجي فـي تـــصـــريح امس ان
(مــسـدس بــابل كــان أول جتــربـة
من اإلنـتـاج الـنـمـطي)� مـبـيـنا ان
(الـــصــنــاعــة احلـــربــيــة هي ردع
حلـفظ الـسالم في بـلـدنـا)� وتابع
(نـسـعى إلنـتـاج صـنـاعـة حـربـيـة
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بــحث رئـــيس مــجــلس الــقــضــاء
األعــلى فــائـق زيــدان �مع رئــيس
هـيـئة الـتـصـنـيع احلـربي مـحـمد
صـاحب الـدراجي� جتـهـيـز دائرة
احلراسـات القـضائـية بـاالسلـحة
ا�ـنـتـجـة مـحـلـيـا� والـيـة ا�ـتـبـعة
العـادة امــوال الـهـيـئــة ا�ـدفـوعـة
الى الشركات والدول .وقال بيان
تـلـقــته (الـزمـان) امس ان (زيـدان
اسـتـقبـل� الدراجـي�الذي قـدم في
مسـتهل الـلـقاء شـرحا عن جـهود
الـــهــيــئـــة في اعــادة الـــصــنــاعــة
احلـــربـــيـــة إلى ســـابق عـــهـــدهــا
واالعتماد عـلى اجلهود الـوطنية
في جتــهــيــز مـؤســســات الــدولـة
باإلسلحة ا�نتجة محليا وبنفس
الــكـفــاءة بـكـلــفـة أقـل بـكـثــيـر من
االسـلـحـة ا�ـسـتوردة)� وتـابع ان
(الـدراجي قـدم �ـوذج الـصـنـاعة
الوطنية وهو مسدس بابل هدية
إلى رئـــــيس اجملــــلس � وعــــرض
امكانية جتهيز دائرة احلراسات
الـقــضـائـيـة بـاالسـلــحـة ا�ـنـتـجـة
محـليـا)� مؤكـدا ان (اللـقاء ناقش
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جدد أسرى حرب اخلليج األولى
ا�ـطالـبـة بـحقـوقـهم الـتقـاعـدية �
أســـوة بــأقـــرانــهـم اســرى حــرب
اخلليج الثانية� وناشدوا رئيس
الوزراء وجلنـة الدفاع البـر�انية
في رسالة تلقتها (الزمان) أمس�
انـصــافـهم والسـيـمــا ان اغـلـبـهم
يـعـانـون الفـاقـة وانـعـدام مـصدر
الـعــيش بـعـد تـســريـحـهم. وكـان
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األوكسج�).
وأكـد اجلــنـابي (إسـتــقـرار حـالـة
الشـاب ا�ـصاب وتـماثـله لـلشـفاء

وجتاوز الصدمة).

مرة والعالجات الالزمة � جنحت
وبـفـضل الـله من إعـادة الـتـنـفس
الـطـبـيــعي والـعالمـات احلـيـويـة
و� وضـع ا�ـــــــــــــريـض عــــــــــــلـى
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أســتــقــبــلت طــوار� مــســتـشــفى
احلــكـيم الــعـام شــابـاً بــعـمـر 17
عـــامــاً � أثــر تــعــرضـه لــصــعــقــة
كهـربائـية وهـو �ارس عـمله في

أحد ا�طاعم .
 وقــال أخـــتــصــاص الــبــاطــنــيــة
والــقــلــبـــيــة رحــيم اجلــنــابي في
أمس أن (الــشـاب ا�ــصـاب وصل
الى ا�ـسـتـشـفى وهـو يـعـاني من
فــــقــــدان الــــوعـي والــــتــــنــــفس �
وحــصــول إرجتــاف في الــبــطـ�
وعـــــلـى الـــــفـــــور قـــــام الـــــكـــــادر
الــتــمــريـضـي وبـحــضــور ســامـر
ا�ــــظــــفـــــر  بــــعــــمل الـــــتــــنــــفس
اإلصطناعي وا�ـساج واستخدام
 الصـدمة الـكهـربائـية وألكـثر من

W¹dAÐ dzU�š qO−�ð ÊËœ X¹dJð jÝË rFD� o¹dŠ œULš≈

dÒ�b¹ u'« ÕöÝË dC(UÐ gŽ«œ oŠö¹ bA(«

 ÍUA�« Íœ«Ë w� ÎU�«b¼√
 ©ÊU�e�«® uKÝ«d� ≠  UE�U;«

نـــفـــذت ا�ـــقــــاتالت احلـــربـــيـــة
التابعة لـلقوة اجلوية� ضريات
نـــوعــيـــة اســـتـــهـــدفـت أهــداف
داعــــشــــيــــة فـي وادي الــــشـــاي
�ـحـافـظـة كــركـوك.وذكـر بـيـان
لـوزارة الـدفـاع تـلـقـته (الـزمـان)
امس أنه (وبالتـعاون مع جهاز
مـكـافحـة اإلرهـاب� نفـذت الـقوة
اجلــويـــة عــدداً من الـــضــربــات
اجلـويـة في وادي الـشـاي� ضـد
مجمـوعة من األهداف ا�نـتخبة
الـــتــابـــعـــة إلرهــابـــيي داعش).
واطلـقت قيـادة عملـيات نـينوى
للحشد الشعبي� عملية تفتيش
واســـعــة في جـــزيــرة احلـــضــر
جنوب ا�وصل.وقال بيان امس
ان (العـملية �انـطلقـت �شاركة
44ضـــمن عـــمـــلـــيــات الـــلــواء 
الــقــيــادة واجلـــيش بــحــثــا عن
فــلـول داعش وتـدمـيــر مـخـابـئه
في اجلـزيــرة). واطـاحت وكـالـة
وزارة الــــداخــــلــــيــــة لــــشــــؤون
الــشـــرطــة� �ـــتـــهــمـــ� �ــواد
قانونـية مخـتلفة في مـحافظتي
بـــغــــداد وصالح الــــدين.وافـــاد
بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس بـ
(الــقـبض عــلى ثـالث مـتــهــمـ�
وبـــحـــوزتـــهـم أســـلـــحـــة غـــيـــر
مــرخــصــة ومــبــتــز الــكــتــروني
ووعـدد من ا�تـهـم� حلـيـازتهم
مواد مخـدرة نوع كريـستال مع
12مــركــبـة اجــهــزة تــعـاطي و 

عـلــيـهــا أشـارات حــجـز و 182
943دراجـة نــاريـة مـتــسـوالً و 
مخالـفة للـتعليـمات في بغداد)�
واضــاف انه (� الــقــبض عــلى
12مـــتـــهم �ـــواد قـــانـــونـــيـــة
مـخــتـلـفــة في مـحــافـظـة صالح
الــــــديـن� �حــــــيـث � اتــــــخــــــاذ
االجـراءات الـقـانونـيـة اصـولـياً
بحقهم). وتمكنت مفارز مديرية
مـكــافــحـة اجــرام � من الــقـبض
عـلـى مـتـهم بـالـسـرقـة. واوضح
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس انه
(� اعتقال متهم لقيامه بسرقة
مبـلغ قدره ٤٠ مـليـون دينار من
داخـل مـــحـل خــــاص بــــصـــرف
مـســتـحــقـات كي كــارد)� وتـابع
انه (جـرى تـدوين أقـوال ا�ـتـهم

بـاالعتـراف ابتـدائيـا وقضـائيا�
كــمـــا قــرر قـــاضي الـــتــحـــقــيق
تـوقيـفه وفق أحـكـام ا�ادة ٤٤٦
من قــانــون الــعـقــوبــات لــيــنـال
جــــزاءه الـــعـــادل)� واعــــتـــقـــلت
الـقـوات االمنـيـة �مـتهم بـتـبديل
الـــلـــوحـــات ا�ـــروريـــة من دون
أوراق ثبـوتية في نـاحيـة جسر
ديالى.واشار بيان امس الى ان
(الـقوات االمـنيـة اعتـقلت مـتهم
يـقوم بـتبـديل لوحـات ا�ركـبات
من فـــحص مــؤقت الى األ�ــاني
بـــاجلـــرم ا�ـــشــهـــود� ومن دون
أوراق ثـــبـــوتــيـــة رســـمـــيــة في
ناحـية جـسر ديـالى)� مؤكدا ان
(عـمــلـيــة الـقــبض عـلى ا�ــتـهم�
جـاءت اسـتـنـاداً الى مـعـلـومات

اسـتخـبـارية دقـيـقة من مـصادر
ا�ديـرية وبالتـنسيق مـع الفرقة
األولى شـــرطـــة احتــاديـــة). في
وقـت �أفــــــاد مــــــصــــــدر أمــــــني
�بـــانــتـــحــار ضـــابط مـــنــســوب
لـقــيـادة عـمــلـيـات بــغـداد.وذكـر
ا�صدر ان (ضـابطاً بـرتبة رائد
يــنـتــسب الى قــيــادة عـمــلــيـات
بـغــداد� انـتــحــر بـإطالق الــنـار
عـلى نـفـسه داخل مـقـر مـغـاوير
االليات ضـمن الفوج الـعسكري
�ـنطـقة الـعامـرية)� ولم تـعرف
بـعــد أسـبـاب ودوافع االنـتـحـار
لـكن حتـقـيـقـاً فـتح فـي احلادث.
بــحــسب ا�ــصــدر نــفــسه. وفي
تــكــريت �جنــحت فــرق الــدفــاع
ا�دني�في السيطرة على حريق

انـــــــــدلـع فـي مــــــــطـــــــــعـم وسط
تـــكـــريت.وقـــال مـــديـــر الـــدفــاع
ا�دني في صالح الـدين العـميد
لــــطـــــيف جـــــاسم حـــــمــــود في
تـصريح امس ان (فـرق االطـفاء
�تـمــكـنت مـن الـسـيــبـطــرة عـلى
حــريق انـدلع في مــطـعم كـاردن
ســـتي بـــشـــارع الــزهـــور وسط
مدينـة تكريت �مـن دون خسائر
بـــشـــريـــة). مـن جـــهـــة اخــرى �
ضبطت الهيئة العامة للكمارك�
16شاحنة مخالفة عند مداخل
مـديـنة بـغـداد من قـبل حتـريات
كـــمـــرك ا�ـــنـــطــقـــة الـــوســـطى.
واوضح بــيـان لـلــهـيــئـة تــلـقـته
(الـــــــزمــــــــان) امس ان (قــــــــسم
التحـري ومكافحـة التهريب في
مديرية كمرك ا�نطقة الوسطى�
16شــاحــنــة تــمــكن من ضــبط 
عــنـــد مــداخـل مــديـــنــة بـــغــداد
حتــتــوي عــلى مــواد مــتــنــوعـة
وهي زورق فــــــــايـــــــبـــــــر كالس
وبــطـــاريــات جــافـــة و انــابــيب
وفالتــر دهـن مــركـــبــات و بالط
ســيـرامــيك وعــارضـات بـرادات
وخــــــشب والــــــواح مـن اجلص
وكـاشي فرفـوري وكـيك مـحشى
وحلـويات وبـاودر للـمشـروبات
الــغــازيــة �مــخــالــفــة لـضــوابط
وشـروط االستـيـراد)� مبـيـنا ان
(عمـليـة الضبط تـمت بالـتعاون
مع جهاز االمن الوطني ووكالة
االسـتــخـبــارات والـتــحـقــيـقـات

االحتادية).  o¹dŠ∫ النيران تلتهم مطعما سياحيا في تكريت وفرق االنقاذ تخمد احلريق
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طبعة العراق 

  nOHš —U³ſ l� …—«d(« —U�J½≈ ∫¡«u½_«
ويتـحسن تدريـجيـاً � بينـما سيـكون الـطقس في ا�نـطقة
الشـمالـية صحـواً مصحـوبا بـالغبـار� ودرجات احلرارة
ترتـفع قليالً عن الـيوم السابق). وحـذرت دراسة جديدة
من أن عـدد األيام الـتي يـغـطي فـيهـا الـثـلج جـبال األلب
قـــد يـــنـــخــفـض إلى الـــنـــصف� في حـــال عـــدم اتـــخــاذ
اإلجـراءات الالزمة لـلحـد من ذلك � وسط اخملاطـر التي
يواجـهها العـالم إزاء تغيـرات ا�نا�. وقال الـباحثون إن
(دول جــبــال األلب اجلــنــوبــيــة� �ــا في ذلك أجــزاء من
فرنـسا وإيطـاليـا وسلوفـينيـا� ستـتأثر بـشكل خاص في
حال عـدم الـسعي خلـفض االنـبعـاثـات الغـازيـة ا�سـبـبة

للتغيرات ا�ناخية التي تهدد العالم).

œ«uł ezU� ≠ œ«bGÐ

توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
التـابعـة لـوزارة النـقل� انكـسار درجـات احلرارة بـسبب
مـوجـبـة غـبـار جتــتـاج ا�ـنـاطق وتـسـتـمـر يـومـ�. وقـالت
الهـيـئة في بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان (طـقس الـيوم
االربـعــاء سـيـكـون صـحـواً مــغـبـراً مع حـدوث عـواصف
ترابـية في ا�نطقت� الوسطى واجلنوبية � بينما سيكون
الطـقس في ا�نطقـة الشمالـية صحواً مع غـبار خفيف �
أما درجـات احلرارة فسـتنخفض عن الـيوم السابق في
عـموم الـبالد)� واشار الى ان (طـقس يـوم غد اخلـميس
سيـكون في ا�نطقت� الوسطى واجلنوبية صحواً مغبراً

W½“«u*« w� œuIF�« 5LCð VKDð WOÐd²�«
13الف طالب وطالبة ). 148مركزا امتحانيا ألكثر من  وهيأت  

مشيرا إلى أن (ا�راكز االمتحانية توزعت على اقضية ونواحي احملافظة). 
مؤكـدا ان (االمتحـانات انتـهت دون اي خرق يـذكر نتـيجة الـتعاون ا�ـشتر�
ب� القـوات االمنية و ا�ـديرية عبـر توفير حـماية متـكاملة لـلمراكز و منع اي
حالـة غش من خالل تفعيل اجهـزة التشويش) ولفت الـكعبي  الى ان (مدير
عـام تـربيـة مـيـسـان رياض الـسـاعـدي  حث الـطلـبـة عـلى الـنجـاح والـتـفوفق
كونـهم رجال ا�ستقبل) جاء ذلك خالل تفقدة الـقاعات االمتحانية في مركز
احملافـظة و هي (اعـدادية الثـورة النـموذجيـة � و ابو تـراب � و الشهـيد فرج

عثمان � و النبأ � و غرناطة للبنات � و اعدادية ميثم التمار).
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 خـاطـبت وزارة الـتـربـيـة� األمـانة الـعـامـة جملـلس الـوزراء بـضـرورة تـضـم�

315لـلمـحاضريـن باجملان فـي قانون األمن الـكلف ا�ـاليـة اخلاصـة بعـقود 
الـغذائي أو ا�ـوازنة ا�ـقبـلة� لـيتم صـرفهـا للـمسـتحـق� مـنهـم� وأكدت تـربية
الـرصـافـة الـثـالـثـة أن أغـلب ا�ـدار� مــهـددة بـشـواغـر كـبـيـرة حـال تـطـبـيق
الـقانـون اجلـديـد لـلـتـقاعـد. واعـلـنت تـربـيـة ميـسـان عن جنـاحـهـا في تـنـظيم
االمـتـحـانات الـعـامـة لـلدراسـة ا�ـتـوسـطـة التي اخـتـتـمت صـبـاح أمس بأداء
امـتـحان الـفـيزيـاء. و قال مـديـر االعالم التـربـوي محـمد الـكـعبي لـ(الـزمان)
امس ان (ا�ـديـريـة اجـرت االمتـحـانـات وفق االنـظـمـة والـتعـلـيـمـات الـوزارية

 ∫¡«b¼«

رئيس مجلس
القضاء

االعلى يتلقى
هدية هيئة
التصنيع
احلربي

�UI¡∫ رئيس البر�ان محمد احللبوسي يستقبل السياسي الكردي الهور شيخ جنكي في بغداد

القاهرة- مصطفى عمارة 
بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  غادر 
عمان  األردنية  العاصمة  الى  القاهرة  سلمان 
الثاني،  عبدالله  امللك  الهاشمي  العاهل  للقاء 
مع  االجتماع  للقاهرة  زيارته  شهدت  ان  بعد 

الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم 
في  الثالثاء  استثمارية  اتفاقية   14 توقيع 
القاهرة بقيمة 7،7 مليارات دوالر، بحسب ما 

أفادت وسائل االعالم الرسمية. 
وكشف مصدر دبلوماسي بالقاهرة للزمان أن 
خالل  اتفقا  سلمان  وابن  السيسي  الزعيمني 
البلدين  بني  املواقف  تنسيق  على  املباحثات 
النفط والغاز في ظل حاجة  إنتاج  في مجال 
الروسية  احلرب  بسبب  الطاقة  إلى  الغرب 
النفط  من  البلدين  إنتاج  وأن  األوكرانية 
والغاز لن يكون على حساب عالقاتهما مع كل 
من روسيا والصني ، وبالنسبة ألمن اخلليج 
خاصة في ظل املباحثات بني الواليات املتحدة 
وإيران حول امللف النووي فلقد أطلع الرئيس 
نتائج  على  السعودي  العهد  ولي  السيسي 
مباحثاته مع ملك البحرين حيث تعهدت مصر 
حماية البحر األحمر من أي تدخالت إيرانية 
باعتبارها  اخلليج  منطقة  بحماية  وااللتزام 
وبالنسبة   ، املصري  القومي  األمن  من  جزًء 
املوقف  بدعم  الطرفان  تعهد  فلقد  لألردن 
الوالية  في  األردن  بحق  يتعلق  فيما  األردني 
على األماكن املقدسة ، وفي هذا اإلطار أبلغت 
على  الفلسطيني  اجلانب  املتحدة  الواليات 
مبنى  إلى  الفلسطينية  الشؤون  نقل  عزمها 
مستقل بالقدس الشرقية، فيما تتمسك القيادة 

الفلسطينية بفتح قنصلية أمريكية بالقدس.
 

زيادة  طلبت  مصر  أن  املصدر  وأضاف 
االستثمارات السعودية في مصر حيث تولي 
االستثمارات  تلك  إلى  كبرى  أهمية  مصر 
تأزم  ظل  في  النقدي  الدعم  من  أكبر  بصورة 
احلرب  استمرار  بفعل  االقتصادي  الوضع 

الروسية األوكرانية .
 وفي السياق ذاته قال خبير العالقات الدولية 
الدولية  العالقات  خبير  البرديسي  طارق  د. 
تأتي  للقاهرة  سلمان  بن  زيارة  أن  للزمان 
املنطقة  تشهد  األهمية حيث  بالغ  توقيت  في 
مسبوقة  غير  واقتصادية  سياسية  حتديات 
على خلفية األزمة األوكرانية وما ترتب عليها 
العاملية  اخلريطة  تغيير  أن  البرديسي  وأكد 
وراءها  وما  معسكر  في  جانب  من  وروسيا 
من  وإيران  الصني  خفي  وبشكل  بالطبع 
األوروبي  واالحتاد  املتحدة  والواليات  جانب 
التي ليس لها موقف واحد كل هذه العوامل 
املتعنت  موقفه  عن  التراجع  إلى  بايدن  تدفع 
خاصة  والسيسي  سلمان  باألمير  وااللتقاء 
غزة  ملف  في  املصري  الدور  برز  أن  بعد 
وتدشينها  الغاز  ملف  في  مصر  قوة  بجانب 
قدرة  عن  فضال  املتوسط  شرق  غاز  منتدى 
أن  أي  النفط  إنتاج  زيادة  على  السعودية 
ملف  في  كبيرا  دورا  لهما  والسعودية  مصر 
زيارة  على  أهمية  يفرض  ما  وهو  الطاقة 
بايدن القادمة للمنطقة ولقائه مع دول مجلس 
والعراق  واألردن  ومصر  اخلليجي  التعاون 
رئيس  نائب  غباشي  طارق  د.  أوضح  فيما   .
هناك  أن  السياسية  للدراسات  العربي  املركز 
السياسي  املستوى  على  كامل  شبه  تنسيق 
مصر  بني  واالستثماري  واالقتصادي 
جانب  إلى  والبحرين  واإلمارات  والسعودية 

التدريبات العسكرية املشتركة .
على  احلكومية  األهرام  صحيفة  ونشرت   
العامة  الهيئة  أن  اإللكتروني  موقعها 
»استضافت  احلرة  واملناطق  لالستثمار 
بني  استثمارية  اتفاقية   14 توقيع  مراسم 
 7،7 بقيمة  والسعودي  املصري  اجلانبني 

مليارات دوالر«.

ومذكرات  االتفاقات  أن  الصحيفة  وأضافت 
»مجموعات  بني  كانت  املوقعة  التفاهم 
استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية 
وخاصة«، وشملت عدة قطاعات بينها البنية 
وإدارة  اللوجستية  واخلدمات  التحتية 
املوانئ والصناعات الغذائية وصناعة األدوية 

والطاقة املتجددة.

املصري،  اإلحصاء  جهاز  بيانات  وبحسب 
فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بني مصر 
والسعودية بنسبة جتاوزت 62 % لتصل إلى 
مقابل   2021 عام  خالل  دوالر  مليارات   1٪9

العام السابق له.
العاملني  املصريني  حتويالت  قيمة  وبلغت 
العام  خالل  دوالر  مليار   11،2 بالسعودية 

عن   %  17 قدره  بارتفاع   2021/2020 املالي 
احلكومة  تسعى  له.  السابق  املالي  العام 
املصرية إلى تخفيف وطأة األزمة االقتصادية 
تبعات  جراء  العالم  في  األسعار  وارتفاع 
احلرب الروسية األوكرانية. فقد طلبت مصر 
في  يتمثل  الدولي  النقد  صندوق  من  دعما 
ارتفاع معدل  قرض جديد، خصوصا في ظل 

أمام  احمللية  العملة  قيمة  وتراجع  التضخم 
الدوالر األميركي. من جهته، يجري محمد بن 
سلمان اعتبارا من األربعاء أول زيارة له إلى 
جمال  السعودي  الصحافي  مقتل  منذ  تركيا 
خاشقجي في سفارة بالده في اسطنبول في 
تشرين األول/أكتوبر 2018 ما أّدى إلى أزمة 

حاّدة في العالقة بني البلدين.

ليسيتشانسك )أوكرانيا-)أ ف ب( - موسكو -الزمان 
بدون  دونباس  منطقة  على  الروسي  الهجوم  يتواصل   
الثالثاء  حتدثت  التي  األوكرانية  السلطات  بحسب  توقف 
ملدينة  اجملاورة  ليسيتشانسك  في  كارثي«  »دمار  عن 
 570 نحو  يتحّصن  حيث  االستراتيجية  سيفيرودونيتسك 
شّددت  دبلوماسًيا،  الكيميائي.  آزوت  مصنع  في  شخصا 
بـ«تدابير«  فتوّعدتها  ليتوانيا  حيال  لهجتها  موسكو 
فرضت  بعدما  سكانها،  على  خطيرة«  سلبية  »عواقب  ذات 
قطارات  عبور  على  قيوًدا  األسبوع  نهاية  في  فيلنيوس 
الشحن احملّملة بضائع خاضعة لعقوبات االحتاد األوروبي 
االستراتيجي  الروسي  كالينينغراد  جيب  إلى  أراضيها 
العسكري، حتدث  الصعيد  على  البلطيق.  بحر  على  املطّل 
حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي صباح الثالثاء عن 
»معارك )دائرة( في املنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك 
ودمار كارثي في ليسيتشانسك«. وأشار إلى أن »الساعات 
للقوات  بالنسبة  كانت عصيبة«  املاضية  والعشرين  األربع 
جسور  )ثالثة(  استهدفت  التي  و«الضربات  األوكرانية 

ودّمرتها«  وليسيتشانسك  سيفيرودونيتسك  بني  تربط 
عدد  البالغ  سيفيرودونيتسك  عزل  في  زادت  وقد  مستمرة 
سكانها نحو مئة ألف نسمة عن بقية األراضي اخلاضعة 
لسيطرة كييف. قبل وقت قصير، صّرح غايداي للتلفزيون 
األوكراني أن 568 شخًصا بينهم 38 طفًلا يتحّصنون في 
املصنع وعائالتهم.  آزوت، وأغلبيتهم موّظفون في  مصنع 
ويكتسي املصنع أهمية رمزية في مدينة سيفيرودونيتسك 
على  تسيطر  تزال  ال  أنها  كييف  تؤكد  التي  الصناعية 
مرحلة  املدينة  على  ثلثها. وستشكل سيطرة موسكو  نحو 
مهمة في اجتاه السيطرة على كامل منطقة دونباس التي 
منها  جزء  على  ويسيطر  بالروسية  سكانها  معظم  يتكلم 
غايداي  وأكد   .2014 منذ  لروسيا  املوالون  االنفصاليون 
أن »الروس يريدون السيطرة على كامل منطقة لوغانسك« 
التي يسيطرون أصًلا على اجلزء األكبر منها، »قبل )األحد( 
خالل  ذلك  من  يتمكنوا  »لن  لكّنهم  حزيران/يونيو«،   26

خمسة أيام«.
بقية اخلبر على املوقع

تونس- الزمان 
اإلسالم  أن  الثالثاء  سعّيد  قيس  التونسي  الرئيس  أكد 
الذي  اجلديد  الدستور  في  الدولة«  »دين  يكون  لن 
سيعرضه على استفتاء في 25 متوز/يوليو. وقال سعّيد 
الله في  للصحافيني في مطار تونس العاصمة »ان شاء 
الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها اإلسالم 
عن  مختلفة  واألمة  اإلسالم  دينها  أمة  عن  نتحدث  بل 
الدولة«.تسلم الرئيس التونسي االثنني مشروع الدستور 
على  عرضه  قبل  عليه  يوافق  ان  يفترض  الذي  اجلديد 

لقرار  األولى  الذكرى  في  متوز/يوليو،   25 في  استفتاء 
رئيس البالد تولي كل السلطات.

دستور  إلعداد  االستشارية  الوطنية  الهيئة  منسق  وكان 
»اجلمهورية اجلديدة« في تونس الصادق بلعيد قال في 
مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 حزيران/يونيو إنه 
للدستور  مسودة  سعّيد  قيس  الرئيس  على  سيعرض 
التصدي  بهدف  للدولة،  كدين  االسالم  ذكر  تتضمن  لن 
»حركة  غرار  على  االسالمية  املرجعية  ذات  لألحزاب 
األول  الفصل  البالد. وينص  في  أثار جدال  ما  النهضة«، 

من الباب األول للمبادئ العاّمة لدستور 2014 أن »تونس 
دولة حّرة، مستقلة، ذات سيادة، االسالم دينها والعربية 
لغتها واجلمهورية نظامها«. ويفترض أن يحل الدستور 
مختلطا  نظاما  أنشأ  الذي   2014 دستور  محل  اجلديد 
التنفيذية  السلطتني  بني  متكررة  نزاعات  مصدر  كان 
والتشريعية. تتهم املعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق 
ليتناسب  الى مترير نص ُصمم  بالسعي  االنسان سعّيد 

مع تطلعاته.
بقية اخلبر على املوقع

بغداد -عبداحلسني غزال 
للقوى  التنسيقي  اإلطار  بأن  الثالثاء،  مطلع،  مصدر  افاد 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  من  وفدا  ابلغ  الشيعية 
الذي يتفاوض في بغداد حاليا، ان مدة حسم مرشح رئاسة 
اجلمهورية ليست مفتوحة.  وكان قياديون في اإلطار التقوا 
فؤاد  ضم  الكردستاني  الدميقراطي  من  وفدا  بغداد  في 

حسني وبنكني ريكاني وشاخوان عبدالله 
ملرشح  الكرد  حسم  مدة  أن  أكد  اإلطار  ان  املصدر،  وذكر 
البرملان  يدخلون  وبخالفه  مفتوحة  ليست  الرئاسة 
العراقية  احلكومة  رئيس  أكد  جهته  من  اثنني  مبرشحني 
مصطفى الكاظمي، الثالثاء، انه حكومته متمسكة باالتفاقية 
خالل  اتهمت  انها  مبينًا  حولها،  اجلدل  املثار  الصينية 
جرى  انه  الى  الفتا  االتهامات،  بشتى  املاضيتني  السنتني 
الكاظمي الى ان  الكثير من اجل العراقيني، وعرج  حتملها 
احلكومة اجلديدة في الطريق وانه مستمر بالعمل حتى اخر 
حلظة. .  وقال ان- العمليات مستمرة في مالحقة اجلماعات 
وقتل  مالحقة  في  لقواتنا  عملية  هناك  ويوميًا  اإلرهابية، 
بوالي  يسمى  ما  اجملرمني  القتلة  ضمن  ومن  الدواعش، 

األنبار.
االمنية،  بأجهزتنا  تشكك  أصواتًا  نسمع  بالقول:  ولفت   -
وتتهمها باتهامات مسيئة، واملؤسف حقا أن هناك من يقدم 

الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه التضحيات.

اإلطار  في  الفتح  كتلة  عضو  احلياني  محمود  قال  فيما 
التنسيقي ان السعي جار لوالدة حكومة قوية لكن العملية 
أوردته  ما  كبيرة بحسب  الى جهود  ليست سهلة وحتتاج 

السومرية نيوز من تصريحاته.
 فيما يبدو ان الكاظمي حتاشى التصريح باالتهامات التي 
تطلقها مليشيات موالية إليران تشير الى ربط تصريحات 
والتعاون  بومبيو  السابق  األمريكي  اخلارجية  وزير 
اإليراني  اجلنرال  اغتيال   في  العراق  داخل  االستخباري  

قاسم سليماني  قبل سنتني عند وصوله مطار بغداد.
هذا  في  كعراقيني  نتوّحد  أن  أمتنى  الكاظمي-  وأضاف   
أجل عملية إصالح  العراق ومن  أجل  الوقت احلساس من 
تنعكس  ولكي  واالقتصادي،  السياسي  نظامنا  في  حقيقية 
خالل  انه  واملواطنني.-واستطرد  اجملتمع  على  ايجابًا 
هَمت هذه احلكومة بشتى االتهامات، وحتملناها  أتُّ سنتني 
كرئيس  جميعًا  املسؤولية  وحتملنا  العراقيني،  أجل  من 
التنمية  قضية  في  تظهر  النتائج  وبدأت  ووزراء،  وزراء 
النمو  سرعة  على  وكذلك  اإلقتصادي،  الوضع  على  أو 

اإلقتصادي.
- وأشار الى انه ضمن اإلتهامات املوّجهة للحكومة كانت 
إتهام هذه احلكومة  الصينية، حيث جرى  اإلتفاقية  قضية 
املاضي  األسبوع  في  تابعتم  لكنكم  عرقلتها،  بأنها حتاول 
أول مشروع شَرعنا فيه هو مشروع بناء 1000 مدرسة في 

عموم العراق.- وتساءل ،كيف ميكن أن تعرقل احلكومة هذه 
تنفيذها  في  شرعت  قد  هي  احلقيقة  في  بينما  اإلتفاقية؟ 

وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية.
األولى،  مرحلته  في  املشروع  بهذا  مستمرون  نحن   -
واملرحلة الثانية تتضمن كذلك بناء 1000 مدرسة، وستشمل 
وُرقي  كبيرة،  أهمية  له  فالتعليم  احملافظات.  جميع  أيضًا 
بتأريخنا  نعتز  أن  يجب  التعليم.-  على  يعتمد  اجملتمعات 
اإلنسانية،  احلضارة  في  أساسيًا  مساهمًا  كان  الذي 
منها، وهو اجلزء  نّفذنا جزءًا  قد  الصينية  االتفاقية  واآلن 
اخلاص ببناء املدارس، وفي املراحل القادمة سنستمر في 
تنفيذ باقي البنود.وقال رئيس احلكومة الذي باتت فرصه 
الفائز  الصدري  التيار  انسحاب  بعد  التجديد  في  ضعيفة 

في االنتخابات :
- كانت سياستنا منذ اللحظة األولى تعتمد إّتباع سياسة 
التوازن والعمل على بناء عالقات جيدة مع جيران العراق 
املواطن  خدمة  في  العالقات  هذه  تكون  كي  واصدقائه، 
اخلارجية،  االستثمارات  جلب  من  نتمكن  وأن  العراقي، 

وجنحنا في هذه العملية.
-  وزعم الكاظمي بالقول : جنحنا خالل هذه املّدة بأن نأتي 
اجلوار  دول  مع  التعاون  عبر  للعراق،  كثيرة  باستثمارات 
أجل  من  السياسة  هذه  في  ومستمرون  العراق،  وأصدقاء 

العراق.

الرياض -الزمان
عقد في السعودية الثالثاء، أول لقاء رسمي سعودي إيراني بعد 3 
سنوات، جمع رئيس منظمة احلج والزيارة اإليرانية صادق حسيني، 
ووزير احلج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة.فيما نرتقب 
يوم وشيك  أي  في  عراقية  برعاية  البلدين  وزيري خارجية  بني  لقاء 
عن  الكالم  املبكر  من  ان  امس  قالوا  إيرانيني  مسؤولني  ان  .غير 
إعادة فتح السفارة االيرانية رفي الرياض .وتطرق حسيني في هذا 
ومحادثات  والسعودية  إيران  بني  السياسي  الفهم  سوء  إلى  اللقاء 
دبلوماسية  تتظافر  أن  إلى  متطلعا  العالقة،  املشاكل  حلل  البلدين 
من  أكثر  أن  ذلك. وأعلن  لتحقيق  السياسية  والدبلوماسية  احلج 
يترقبون دورهم ألداء فريضة احلج، داعيا  ايراني  1.2 مليون زائر 
خالل  اإليرانني  الرعايا  حصة  لزيادة  بالسماح  السعودي  اجلانب 
مناسك احلج هذا العام.وحث حسيني وزير احلج السعودي أيضا 
على العمل املشترك بهدف رفع العراقيل من مسار استئناف رحالت 
أسعار  منتقدا زيادة  اإليرانيني،  للزوار  بالنسبة  املفردة  العمرة 

الرسوم املترتبة على خدمات احلج. 
وطلب من املسؤولني السعوديني التعاون من أجل تقليل الضغوط عن 

احلجاج في هذا اخلصوص.

باريس- الزمان 
الفرنسي  رفض الرئيس   ، االنتخابية  اخلسارة  اثر  في 
إميانويل ماكرون الثالثاء استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية 
إليزابيت بورن، »لتتمكن احلكومة من متابعة مهامها«، على 
ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الثالثاء. في أعقاب االنتخابات 
التشريعية األحد، فقد ماكرون غالبيته املطلقة في البرملان، 
وفي  االستقرار.  عدم  من  ملرحلة  متهد  انتكاسة  يشكل  ما 
السياسية  »املشاورات  الرئيس  سيجري  السياق،  هذا 
الالزمة )...( من أجل حتديد احللول البناءة املمكنة خلدمة 
الفرنسيني«، بحسب الرئاسة، قبل سلسلة لقاءات مع زعماء 
جتتمع  اإلليزيه.  قصر  في  واألربعاء  الثالثاء  األحزاب 
بعد  ماتينيون  في  احلكومة  باعضاء  جانبها،  من  بورن، 
برس.  فرانس  لوكالة  مكتبها  ذكر  ما  وفق  الثالثاء،  ظهر 
بعد شهرين من االنتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون 
بوالية ثانية، فشل املعسكر الرئاسي في االحتفاظ باألغلبية 

املطلقة في اجلمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدًا.

الزمان  مونتريال- 
أعلنت وزيرة دفاع كندا االثنني حتديث نظام الدفاع اجلوي والصاروخي للبالد في 

القطب الشمالي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الواليات املتحدة. 
روسيا  من  املتزايدة  العسكرية  التهديدات  إلى  اجلديدة  اإلجراءات  الوزيرة  وعزت 

وظهور تقنيات جديدة للعدو، مثل الصواريخ الفرط صوتية. 
التي كشفت عنها موسكو في سياق  التحدي اجلديد مع الغرب. في مؤمتر صحافي 

في أكبر قاعدة جوية في كندا في مدينة ترينتون بأونتاريو، اعلنت الوزيرة أنيتا أناند 
تخصيص ميزانية قدرها 4,9 مليار دوالر كندي )3،6 مليار يورو( على مدى ست 
سنوات.  سيتم إنفاق األموال على إنشاء رادارات أرضية وأقمار اصطناعية قادرة 
على رصد القاذفات أو الصواريخ، باإلضافة إلى شبكات االستشعار ذات »القدرات 
السرية« ملراقبة األجسام املقتربة من اجلو والبحر من القطب الشمالي إلى البر. أدى 

غزو روسيا ألوكرانيا في شباط/فبراير إلى تسريع عملية التحديث. 

حقبة  إلى  يعود  الذي  القدمي  الشمالي  اإلنذار  نظام  محل  اجلديدة  األنظمة  ستحل 
الصواريخ  رصد  على  قادرة  اخلمسون  محطاته  تعد  لم  والذي  الباردة  احلرب 

احلديثة. 
وأضافت أن اإلنفاق اجلديد ميثل »أهم حتديث خالل ما يقرب من أربعة عقود«.

وأعلنت احلكومة الكندية في آذار/مارس نيتها شراء 88 طائرة مقاتلة أميركية من 
طراز F-35 لتحل محل أسطولها القدمي للقيام بدوريات في أقصى شمال كندا.

طبعة لندن

Anniversary

صاحب نوبل للسالم يبيع ميداليته من اجل األطفال والالجئني

دمار كارثي في دونباس وموسكو تبث قنوات بالروسية
في املناطق األوكرانية الناطقة بلغتها

الكاظمي متحدثًا عن حكومة جديدة:متمسكون باالتفاقية الصينية

ضغوط جلعل الكرد يتوافقون على مرشح واحد لرئاسة اجلمهورية

أول لقاء رسمي بني السعودية وإيران
وسط ترقب لقاء وزيري خارجيتي البلدين

ماكرون يرفض استقالة
رئيسة الوزراء 

محمد بن سلمان يغادر الى عمان وخبراء يحللون لـ)الزمان( أهداف زيارته

استثمارات ضخمة بني مصر والسعودية
والسيسي يتعهد ضمان أمن البحر األحمر

فاحت عبدالسالم:
اخلّزان البشري.. 

غياب وحضور
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البصرة- بغداد-)أ ف ب( - الزمان 
تنقطع  لم  التي  الترابية  العاصفة  هي  عوامل  ثالثة  اجتمعت 
التي  موجاتها الصفراء منذ شهرين  مع موجة احلر الشديد 
تنال من  بغداد واجلنوب خاصة وبقية العراق الى جانب سوء 
احلياة  سبل  توافر  وعدم  الكهربائي  التيار  وضعف  اخلدمات 
الكرمية في اجلنوب خاصة، ما جعل الوضع العراقي مأساويا 
مرض  شبح  يبرز  املالصق  اجلانب  وفي  الصيف.  هذا  خالل 
منها  البالد  في  مدينة  من  اكثر  في  ضرب  الذي  الكوليرا 
حتذيرات  وسط  الشمال،  في  والسليمانية  باجلنوب  الناصرية 
غير  الثلج  قوالب  استخدام  مع  االنتشار  زيادة  من  ومخاوف 
البدائي الوحيد  البديل  انها  املراقبة صحيا بشكل صارم غير 
للتبريد في ظل ضعف التيار . وتنقل وكالة الصحافة الفرنسية 

في تقرير لها مشاهدات مريرة من البصرة ،  حيث تقول انه
البصرة،  في  صفيح  من  بسقف  املغطى  الفقير  منزلها  في   
تبحث أم محمد البالغة من العمر 74 عامًا عن نسمة هواء... ال 
تعينها مروحتها الصغيرة على التنفس، في ظل ارتفاع درجات 
احلرارة في العراق الى أكثر من 45 درجة مئوية فيما الصيف 
ال يزال في أوله. وتقول املرأة بحسرة »تعبنا، تعبنا كثيرًا« من 
اخلدمات  مسؤولية ضعف  احلكومة  اخلانقة، وحتّمل  احلرارة 
الكهرباء.  ورغم االرتفاع املتزايد كل سنة  األساسية وأبرزها 
في درجات احلرارة خالل مواسم الصيف في العراق، ما زال 

عدد كبير من  العراقيني ال ميلكون وسائل للتكييف.
وبسبب تهالك البنى التحتية وشبكات نقل الطاقة، تعيش أغلب 
مناطق العراق معاناة ال توصف خالل أيام الصيف جراء نقص 
الكهرباء.  وما يزيد األمر صعوبة عدم قدرة جزء كبير منهم على 
تأمني مبالغ للحصول على مصاريف مولدات كهرباء لتعويض 

نقص التيار الكهربائي. 
وتبلغ تكلفة مولد كهرباء خاص لعائلة متوسطة حوالى 150 ألف 
األمر  الصيف،  أيام  دوالر( شهريا خالل  )حوالى 100  دينار 

الذي ال يعد سهاًل ألغلب العراقيني.
أّم محمد واحدة من هؤالء الذين ال ميلكون ما يكفي من املال 

حلل مشكلة ارتفاع احلرارة. 
 ... حياتنا.  تصّعب  تساعدنا،  أن  بدل  »احلكومة  املرأة  وتقول 
موجة  البالد  تواجه  حزيران/يونيو،  مطلع  منذ  نفعل؟«.   ماذا 

الظل،  في  حتى  احلرارة،  درجات  خاللها  اقتربت  خانقة  حّر 
إلى اخلمسني درجة مئوية. ورغم أنهم معتادون على طقس حار 
إجماال في بالدهم، يبدو اإلرهاق جليا هذه األيام على كثير من 

العراقيني خصوصا عند انقطاع الكهرباء خالل الليل.
وتقول أم محمد بتوتر »بالليل تقطع الكهرباء، أين نذهب؟ مللنا 

وتعبنا، أبقى مستيقظة طوال الليل«. 
الرطوبة  معدالت  ارتفاع  بسبب  البصرة،  في  املعاناة  وتزداد 
املعاناة خالل  في  وزيادة  تعّرقا  ما يسبب  لقربها من اخلليج، 

الصيف.

 »أولوية وطنية« 
 ويأتي هذا الصيف اخلانق بعد ربيٍع تكّررت فيه وبشكل غير 
مسبوق العواصف الترابية التي يعزوها اخلبراء إلى التصّحر 
سيف  الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  ويقول  املناخي.  والتغّير 
البدر لوكالة فرانس برس »نتوّقع أن نستقبل مرضى أكثر من 

املصابني بضربة شمس« خالل الصيف.
وأضاف »اخلبراء يتوقعون بأنه ستكون هناك موجات حّر أكثر 
وعواصف ترابية« متكّررة. ودعا الرئيس العراقي برهم صالح 
التغّير  ملواجهة  العمل  إلى ضرورة  مطلع شهر حزيران/يونيو 

أولوية  املناخ  لتغّير  التصّدي  يصبح  أن  »يجب  قائاًل  املناخي، 
وطنية للعراق. ال مجال للتقاعس، ألنه ميثل خطرًا وجوديًا على 
العراق«. وأضاف »علينا دعم الشباب بقوة في العمل املناخي، 
ألنهم اجليل الذي يشهد التأثيرات اخلطيرة للمناخ، وهو اجليل 

الذي يريد حماية مستقبله املعيشي والبيئي«. 
وقال  كارثيًا.  نقصًا  العام  هذا  الزراعية  احملاصيل  وتعاني 
صالح بهذا اخلصوص، إن »نقص املياه يتسّبب بضرر في كل 
أنحاء العراق«. رغم ذلك، ال يبدو ذلك من األولويات في العراق.  
في  جرت  التي  التشريعية  االنتخابات  من  أشهر  ثمانية  فبعد 
السياسية  األطراف  تتمكن  لم   ،2021 األول/أكتوبر  تشرين 
الكبرى من االتفاق على تسمية رئيس جديد للحكومة، ويتوّلى 
تصريف  حكومة  الكاظمي  مصطفى  احلالي  احلكومة  رئيس 
أعمال.  ويعني ذلك بالنسبة لسكان العراق البالغ عددهم 41 
مليون نسمة، بأن عليهم أن يعيشوا لوقت أطول »بدون كهرباء«، 
في  الناصرية  مدينة  سكان  من  اخلفاجي،  ناطق  يقول  كما 
اجلنوب.  ويضيف »أنا ناضج ميكنني تدبر اموري، لكن لدينا 
يستطيعون  ال  السّن  في  كبيرات  ونساء  ورّضع  أطفال صغار 

حتمل ذلك. ماذا نقول؟ إنها مأساة«. 
بقية اخلبر على املوقع

مخاوف من انتشار الكوليرا مع قوالب الثلج شائعة االستعمال في اجلنوب

حتالف احلر والعاصفة
الترابية وسوء اخلدمات يضرب

في عمق العراق 
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كندا تعلن حتديث امكاناتها الدفاعية ملواجهة الفرط صوتي الروسي

إطالق سراح رئيس حترير مقّرب من النهضة
الرئيس التونسي:اإلسالم لن يكون دين الدولة في الدستور اجلديد



اجملـــتــــمع الـــدولـي مع بالده فـي تـــأمـــ�
عودتهم إلى سوريا.ويـؤوي لبنان� الغارق
في أسـوأ أزماته االقـتـصـاديـة والـذي بات
عــاجـزًا عن تــأمــ� اخلــدمـات األســاســيـة
�واطـنـيه �ـا في ذلك الـكهـربـاء والـوقود�
 1,5مليون الجئ سوري بحسب تقديرات

رسمية� يشكلون نحو ثلث عدد سكانه.
W¹—uÝ W�“«

.وقـال مـيـقـاتي االثـنـ� من مـقـر احلـكـومة
"بعد  11عاًمـا عـلى بـدء االزمة الـسـورية�
لم يـعد لـدى لـبـنـان الـقـدرة على حتـمل كل
هــذا الــعبء� ال ســيـــمــا في ظل الــظــروف
احلالـيـة".وأضـاف "أدعـو اجملـتمـع الدولي
الى الـتـعـاون مع لـبـنـان العـادة الـنـازحـ�
السوري� الى بلـدهم واال فسيكـون للبنان
مـوقف لـيس مــسـتـحـبــا عـلى دول الـغـرب
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تــوقع ارتـفـاع هـذا الـعـدد)� واشـارت الى
انه (بـالنسبة ألسعار ا�ـشاريع السكنية�
ال �ـكن إنكار وجود أزمة سـكن حقيقية�
لــكـن هــنــاك مــضــاربـــات بــســبب زيــادة
الــــســــيــــولــــة� وهي حتــــدث في أمــــاكن
ومـجـمـعـات مـحـدودة)� واوضـحت جنار
ان (هناك تعاونًا مع البنك ا�ركزي بشأن
ا�ـشاريع السكـنية� إذ سيـلتزم ا�سـتثمر
بـسـعـر الـوحـدة الـسـكـنـيـة وفق عـقـد وال
يــتـمـكن من رفع االســعـار)� واسـتـطـردت
بـالـقـول ان (تـدخل الـهـيـئـة والـبـنـوك في
حتــديــد ســعــر الـوحــدة مع ا�ــســتــثــمـر
ســـيـــكـــون لـه دور كـــبـــيـــر في عـــدم رفع

األسعار). 
W³ÝUM�  UO�«

وتــرأس وزيــر الــتــخــطــيط خــالــد بــتـال
الـنـجم� اجتـماعـا لـلمـحافـظـ� �بحـضور
رئــيس الــهـيــئــة الــتـنــســيـقــيــة الـعــلــيـا
لـلمحافظات عـقيل اخلزعلي � للبحث في
وضع االلـيـات ا�ـنـاسـبـة لضـمـان تـنـفـيذ
قــانــون الــدعـم الــطــار� لالمن الــغــذائي
والــتـنـمــيـة� الـذي صــّوت عـلــيه مـجـلس
الـنواب مؤخرا وقال بيان تلقته (الزمان)

امـس ان (االجـتـمـاع نـاقش �واقع ا�ـشـاريع
ا�ـسـتـمـرة ضـمن بـرنـامج تـنـمـيـة االقـالـيم�
والـعمل عـلى توفـير ظـروف افضل لالسراع

فـي اجنــازهــا)� واكــد الـــنــجم  ان (الــوزارة
اتـخذت االجـراءات ا�نـاسبـة لضـمان صرف
مــسـتـحــقـات ا�ـقــاولـ�)� داعــيـا ايـاهم الى

(االسـراع في اجناز ذرعـات العـمل اخلاصة
بـا�ـشـاريع �حتى يـتم صـرف مـستـحـقـاتهم
فـي اســــرع وقت �ـــــكن)� مــــشـــــددا عــــلى
(ضـرورة اعادة توزيع االمانات ا�دورة لدى
احملـافظات على ا�ـشاريع ا�سـتمرة �الكمال
تـلك ا�شاريع بـدال من الدخول فـي التزامات
مــالــيـة جــديـدة)� وتــابع ان (الــوقت اصـبح
مــنـاسـبـا السـتــئـنـاف الـعــمل في ا�ـشـاريع
ا�ــتـوقــفـة� �ــا تـمــثـله مـن اهـمــيـة خــدمـيـة
وتـنـمويـة)� مشـيـرا الى ان (التـخـصيـصات
ا�ـالـية اصـبح بـاالمـكان تـوفـيرهـا� وايـقاف
الـعـمل بـالـقـرارات الـسـابـقـة الـتي تـسـبـبت
بـتـوقف ا�ـشـاريـع خالل االعـوام ا�ـاضـية)�
مـبـديا (اسـتـعداد الـوزارة لـتقـد� كل انواع
الـدعم ا�مـكنـة للـمحـافظات مـن اجل ضمان
تـنفيـذ ا�شـــــاريع بوتـيــــرة اعلى). بدوره �
اســتـعــرض احملـافــظـون (واقع ا�ــشـاريع
ا�ـــنــفــذة فـي مــحــافـــظــاتــهـم� وا�ــشــاكل
والـــتـــحــديـــات الـــتي تـــواجه اجنـــازهــا�
مـقـتـرحـ� احلـلـول وا�عـاجلـات ا�ـمـكـنة�
والســـيـــمـــا مـــا يـــرتـــبط مـــنـــهـــا بـــقـــلـــة
الــتــخـصــيــصـات ا�ــالــيـة الــتي ادت الى
تـوقف وتلكؤ عدد من ا�ـشاريع ا�همة).
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بغداد

ر�ا كـثير منـا يتفق مع رؤيـة قدمها مـختصون ,لـتوصيف عالم الـسياسـة بأنها فن
ا�ـمكن ,لـكن ضـيف لهـا مـفكـرون انه ينـبـغيـاحلـفاظ عـلى ا�بـدأ.. وهـو أمر البـد منه
خـصـوصاً ,�ن يـحـمل أرثـا يعـتـقـد انه سـقي بـالـدماء والـتـضـحـيات الـكـبـيـرة� على
إنيـجعل من هذه الـتضحـيات مـصداقا له أمـام جمهـوره.. وليـقنعه البـد له أن يكون

خطابه متسقا وفكر هذا اجلمهور ..
عـمــد الـتـيــار الـصـدري إلى أســتـخـدم أســلـوب ا�ـنــاورة� بـشـكـل مـتـكــرر ومـتـعـدد
األشـكال ,فـمرة نـراه يتفـق مع اجلميع ,وفيـاللـحظـات األخيـرة نراه يـتنصل عن أي
اتــفــاق ,ويــتــراجع عـــنه حتت مــبــررات هـــو يــقــدمــهــا� األمـــر الــذي جــعل الــقــوى
الـسـياسـيـةعـمـوماً ,تـتـرقب مـواقـفه عـلى حـذر وريـبة ,رغم أنـهـا في نـفس الوقت ال
تتـسق مـعهـا.االنـتخـابـات األخيـرة الـتي أجريت في تـشـرين األول ا�اضي ,شـكلت
مــنـعـطـفــاً جـديـداً في اخلـارطــة الـسـيــاسـيـة� وعـلى الــرغم مـنـكل ا�ـالحـظـات الـتي
تخللتها ,إال أنها رسمت وضعاً جديداً وطريقاً ,اتخذه التيار الصدري ليكون رأس
احلـربة في أي متغيرقادم ,هو يـتوقعه أو يريد حتـقيقه.الدعوة " األمـر" التي وجهها
الـسيـد الـصـدر لـنـوابه في الـبـر�ان ,بـالـتـهـيؤ لـتـقـد� اسـتـقاالتـهم جـمـيـعـاً� لـيست
بالـقضيةاجلديدة� فقد أسـتخدم هذا األسلوب مرات عـدة.. وكان يعتمد على حترك
الـشركـاء وإندفـاعهم ,إلقنـاعه بالـعودة إلى دوره فيـالعـملـية السـياسـية� ولـكن وكما
يبـدوا فان هذه ا�رة لـيست كسـابقتـها� فاجلـميع متـحامل على مـوقفه الذي شق به
عصيـالكتلة األكبر� وسعى ليكون سبباً مباشراً في تفتيت عرى ا�كون األكبر..وهو
خطـر تراه بقـية أحزاب وتـيارات ا�كـون االكبر ,خطـيئة كـبيرة وخـطرا يهـدد ا�كون
والعراق كله..لذلك فأن موقفه جديد/ قد� ,بالتالي فر�ا لن يكون هناك أي موقف
من الـشركـاء إلقنـاعه بـالعـدول عنه ,بل سيـكـتفي اجلـميـعـبالـسكـوت وعـدم التـحرك
نحوه ,�ا يعني إن هناك فرصة مهمة ستكون ,خلصومه في لإلطار التنسيقي في
التحرك نحوالفرقاء السياسي� ,إلقنـاعهم بتشكيل حتالف يجمع القوى السياسية,
لـتشـكـيل حـكومـة تـتـكون من جـمـيع ا�ـكونـاتـالسـيـاسـية في الـبالد.. ورغم انـهـا قد
تـكـون مغـامرة ,�ا عـرف عن إسـتخـدام التـيـار الصـدري ا�تـكـرر للـشارع ,ومـا فيه
مـنمخـاطر وتعـطيل للـحياة ,لـكنه قد يـدفعهم لـهذا اخليار ,عـندما حـصارهم بزاوية
ضيـقة من اخليارات في التـعامل معه..احلديث عن اسـتقالة نواب الـتيار الصدري,
حـصل في وقت سابق ور�ا لـعدة مرات ,وصـارت هذه اخلطـوات  مألوفـةومتكررة
من التيار ,وال تقود حلل البر�ان أبداً ,باعتبار هذه اخلطوة تعتبر مغامرة ,ال �كن
توقع أو حتـديد نـتائـجهـا بدقـة.. كمـا أن الـشارع الـعراقي ال يـتقـبل وال يتـحمل أي
انتخـابات جـديدة قريـبة�في ظل الـظروف الـصعبـة التي يـعيـشها� مـا يعـني أنذهاب
أي كـتلـة إلى االسـتقـالة ,ال �كن لـهـا أن تكـون مـعطـلـة لتـشـكيل احلـكـومة ,و�ـكن
تـشكـيـلهـا من بـاقي الـكتل ,والـذينـسـيسـتـغـلون الـفـرصة ,في تـصـعيـد مـرشـحـيهم
اإلحـتياط بدال من ا�ستقيل� ,ويعدلون ميزان القوى ,الـذي أركبته نتائجاإلنتخابات
األخيـرة...نعتقد وكما يرى محللون إن الوضع السياسي ال يتحمل
أي إعـادة قـريـبـة لالنـتخـابـات � ولـيس أمـام الـقوى الـسـيـاسـية
إالالـتـوافق لـتـشـكـيل احلـكـومة ,أو الـذهـاب خلـيـار االحـتـماء
بالـشارع� ما يعني دخول البالد في تشرين ثانية� ولكن هذه
ا�ـرةبــسالح الــصـدريـ� ,وبـواقع مــحــلي وإقــلـيــمي ودولي,
يخـتلف عما سبق.. واقع ال �كن توقع تـأثيراته في معادلتنا

مطلقا..
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اثناء تصفحي برامج التواصل االجتماعي استوفني منشور عن نافورة ا�وسيقية للوهلة اولى
اعتقد هـذه الصورة تعود لل يابان لكن دققت عـلى اسم الصفحة ( ×ديوة خانة خاتون ) اسم

بغدادي ومحتوى صفحة عن امور تراثية  وحتدثته في عن موضوع النافورة ا�وسيقية 
"من تصميم الـقسم الفني في أمانة العـاصمة اجنزت بكوادر عـراقية وافتتحت في شارع ابي
نؤاس عام  1970قريبا من  مـبنى وكالة االنباء العراقيـة.. وهي عبارة عن اسطوانات مجوفة
من اال�نـيـوم  واحلـديد نـفـذت عـلى شكـل مدرجـات مـلـتويـة وعـنـد تسـاقط رذاذ ا�ـاء عـلى هذه
االســطـوانـات  يـصـدر عـنـهـا صـوتـًا جــمـيًال يـشـبه الـنـقـر عــلى ألـة الـسـنـطـور والـقـانـون دون
اسـتخـدام اي مؤثرات او تـكنـلوجـيا حـديثـة..وكانت االصـوات ا�وسيـقيـة الرائـعة مـتنـاغمة مع
رذاد ا�اء ا�ـنع� �ا يـبعت الـراحة في الـنفس البـشريـة خاصـة في الليل حـيث يكـون الهدوء

والسكينه ..
لم تسـتمر هـذه النافـورة لفتـرة طويلـة حيث تـوقفت  بسـبب عطل فني جنم عن  حتـطم وسقوط
جـزء من النـافورة واهمـلت بعـدها قـبل ان تقـوم امانـة بغـداد بازالتـها  نـهايـة الثـمانـينات خالل
حمـلة اعـمار  شـارع ابي نؤاس .. وغابت  هـذه النـافورة كـما غـابت الكـثير مـن مالمح  بغداد

اجلميلة ...
صـورة نـادرة .. بل ر�ا هي الـصـورة الوحـيـدة  للـنافـورة ا�ـوسيـقـية في شـارع ابي نؤاس ..

بعدسة ا�صور ا�عروف  لطيف العاني" 
لكن اثـناء بـحثي في مـحرك الـبحث كوكل لـم تظهـر لي من هذه مـعلـومة لكن

ظهرت لي توجد في دبي و ايضا توجد في دولة الكويت 
وحديثًا افتتحت هذه نافورة في مدينة االنبار عام  2020

واغـلب الـعراقـيـ� يـجهـلـون وجـودها في مـطـلع الـسبـعـيـنات في
بغداد 

تـوصــيـاتي الى امـانــة بـغـداد ان تــهـتم بــهـذه امـور الــتي تـعـطي
جمالية �دينة بغداد احلبيبة 

»ŸUL²ł ∫ وزير التخطيط خالل اجتماعة بعدد من ا�افظ�

V�Uſ wKŽ 5�Š
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بريطانيا

ور جـمـيـلة أراهـا أول مـرة عن فـيـتنـام � في مـؤتـمـر مفـتـوح لالسـتثـمـار في مـخـتلف دول
الـعـالم � وطــبـعـا � ذكـر أن هــذه الـدولـة الـتـي كـانت غـارقـة بــحـرب طـاحـنــة مع أمـريـكـا
وانتـصـرت عـليـهـا باتت اآلن مـحط أنـظـار اجلمـيع � أمـا معـدالت الـنـمو فـهي في ارتـفاع

مستمر على كافة األصعدة.
مـا زاد من اسـتـغرابي أن الـدراسـات األخـيـرة تـذكر أن دخـل ا�واطن الـفـيـتـنـامي سوف
يزيد ثمانـية أضعاف خالل اخلمس السنوات القادمة � والدخل الشهري صدقا هو أكثر

من رواتب بعض شرائح اجملتمع في بعض دولنا .
أننا أمام حقـائق علينا أن ندركها جيدا أن دول كثـيرة في فترة قصيرة حققت ا�عجزات
في الـنـمـو االقــتـصـادي أوال والـنــمـو في اجملـاالت األخــرى اخملـتـلـفــة � وكل هـذا بـسـبب

اإلرادة الصلبة التي تصنع ا�ستحيل من الشعب .
ا�ضحك ا�بكي أن نـظرتنا عن فيـتنام وغيرهـا من الدول التي حققت مـعدالت �و مذهلة

� نظرة تنبع من ماضيها ونتجاهل الواقع التي تعيشه .
مـعدالت النـمو عـندنـا تترنح � وكل يـوم نبـتكـر" عذر أقبح من ذنب " �
االنــفــجــار الــسـكــاني � أوضــاع ا�ــنــطــقـة � قــلــة ا�ــوارد �هــجـرة
الكفاءات�  نقص الـتمويل � إنعدام البنـية التحتية والـقائمة طويلة

ونحن نسمعها منذ ما يقارب األربع عقود.
الـنـمو ال يـحـتـاج سـوى إلى شيـئـ� أثـنـ� وهمـا اإلرادة الـصـلـبة

للتغير والرؤية الثاقبة والثابتة فقط ال غير .
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كــشـفت االمـانـة الــعـامـة جملـلس الـوزراء
�عـن تــوجـــيه ا�ـــصــارف �ـــنح قــروض
مـيسرة للمواطنـ� �والتعاقد مع شركات
رصــيـنـة النــشـاء بـنى حتــتـيـة لالراضي
ا�ـوزعـة ضمن مـشروع داري�فـيمـا اكدت
الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لالسـتـثـمـار �سـعـيـهـا
اللــزام ا�ــســتـثــمــرين بــتـحــديــد اســعـار
الـوحدات السكـنية. وقال ا�ـتحدث بأسم
االمـانـة حـيـدر مـجـيـد في تـصـريح امس
انـه (� تكـلـيف وزارة اإلعمـار واإلسـكان
بالتعاقد مع شركات مطورة واستثمارية
إلنـشـاء الـبـنى الـتـحـتـيـة لالراضي الـتي
خـصـصت ضـمن مـشـروع داري)� مـؤكدا
ان (الـــشــركـــات ســتـــعــمل عـــلى الـــبــنى
الـتحتـية واخلدمـات �ا يخص اجملاري
والــكــهــربـاء وكل مــا يــحــتـاجـه ا�ـواطن

للسكن في هذا ا�شروع).
…d�O� ÷Ëd�

وتــابع ان (ا�ــصــارف ســتــقــدم قــروضـًا
مـــــيــــســـــرة الـى ا�ــــواطـــــنـــــ� من اجل
تـــشــجـــيــعـــهم عــلـى انــشـــاء الــوحــدات
الــسـكــنـيـة� دعــمـاً �ــبـادرة الـســكن الـتي

اطـــلـــقـــهـــا رئـــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
الـكاظمي). وكان مسـتشار رئيس الوزراء
لـشــؤون اإلعـمـار واإلسـكـان صـبـاح عـبـد
الــلـطـيف � قـد افـاد في وقت سـابق �قـرب
تــوزيع سـنـدات األراضي ضـمن مـشـروع
داري.وصـّوت مـجلس الـوزراء �على آلـية
تــوزيع األراضي الـســكـنـيــة. في غـضـون
ذلك � اعــلــنت رئـيس الــهـيــئـة الــوطـنــيـة
لالسـتثمارسهـا داود جنار� سحب العمل
من  165مـشـروعـاً مـتـلـكـئـًا� مـشـيـرة الى
وجـود حراك إللـزام ا�سـتثمـرين بتـحديد
أسـعـار ثابـتة لـلوحـدات الـسكـنيـة.وقالت
فـي تصـريح امس ان (جـميع الـدول التي
تـملك فائضاً مـالياً والدول ا�نـتجة للنفط
لـــديـــهـــا صـــنـــاديق ســـيـــاديـــة وبـــنـــوك
اسـتثمارية وتنمـوية� وتمويلها يأتي من
الـــفــائض وتـــدخل الـــدولــة شــريـــكــًا في
ا�ـشـاريع االقـتـصاديـة والـبـنى التـحـتـية
بـــشـــكل خــاص)� مـــؤكـــدة انه (بـــحــسب
تـــوجــيـــهــات رئـــيس الــوزراء �بـــســحب
ا�ـشـاريـع ا�ـتـلـكـئـة� تـمـكـنت الـهـيـئـة من
ســـحب  165مـــشــــروعـــًا)� ومـــضت الى
الـقول ان (هنـاك إنذارات مسـتمرة �وسط
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أعرب رئـيس حـكومـة إقـليم كـردسـتان
مــــســـرور الــــبـــارزاني� عـن قـــلــــقه من
انتشـار مرض الكـوليرا في مـحافظتي
أربـيل والـسلـيـمـانـيـة.وقـال الـبارزاني
في تــغـــريــدة عــلى تــويـــتــر (أقــلــقــني
انتشار وبـاء الكوليـرا في السليـمانية
وأربــيل� وأنــا عـلـى تـواصـل مع وزيـر
الــصــحــة من أجل اتــخــاذ اإلجــراءات
الالزمة لـلسيـطرة عـلى الوبـاء)� داعيًا
ا�ـواطـنــ� إلى (االلـتــزام بـاإلرشـادات
الــصـــحــيــة وتـــعــلــيـــمــات الــنـــظــافــة

والوقاية).
÷d*« ŸU{Ë«

 واجـــرى الـــبــارزانـي في وقت ســـابق
�اتصـاال بـوزيـر صـحة االقـلـيم سـامان
بــرزجنـي��ــتــابـــعــة أوضـــاع ا�ــرضى
ا�صاب� باإلسهال الشديد والكوليرا.
وقال بـيان ان (الـبـارزاني كلف الـوزير
�ــتــابـــعــة أحــوال ا�ـــرضى واتــخــاذ
إجــراءات مــشــددة لـلــحــد من مــَرَضي
اإلســهـــال والــكـــولــيـــرا والــســـيــطــرة
علـيهمـا)� مبـديًا (دعـمه الكـامل لكل ما
من شـــأنه احلـــفــاظ عـــلى مـــصــلـــحــة
ا�ـــــواطـــــنـــــ� وسـالمـــــتـــــهم)�ووصل
بـرزجني إلى الـسـلــيـمـانـيـة �ـثالً عن
رئـيس حـكـومـة االقـلـيم �لالطالع عـلى
سبل معاجلة مـرضى اإلسهال الشديد
والكولـيرا واتخـاذ إجراءات السـيطرة
عـلى تـفـشي ا�ـرض ومـكـافـحتـه. وقال
انه (�  إيصال أكثر من ١٠ أطنان من
ا�ستـلزمـات الطـبية إلـى السلـيمـانية�
ومـن ا�ــــقــــرر عــــقــــد ســـــلــــســــلــــة من

�ــصــادر ا�ــيـاه الــتي يــســتــخــدمــهـا
ا�واطنون في ا�دينة.

وقـالت في بـيـان إن (اجلـهـات ا�ـعـنـيـة
أجـرت فـحــوصـات مـخـتـبــريـة جلـمـيع
مــصـادر ا�ــيــاه الـتي تــشــرف عـلــيــهـا
ا�ــديـــريــة وتــلـك الــتي تـــوصل ا�ــيــاه
لــلــمــنــاطق الــســكــانــيــة)� واشــار الى
(الــتـــأكـــد من سالمـــة تــلك ا�ـــصــادر)�
مؤكدا ان (جميع الفحوصات الصحية
الـتي أجــريت �ــشـروعي دوكــان واحـد
ودوكــــان الـــثــــاني� وكــــذلك مــــشـــروع
سرجنـار واخلزانات� أظـهرت أن ا�ياه
نظـيـفـة وصاحلـة لالسـتـخدام وخـالـية
من أي مـــــشـــــاكل). فـي غــــضـــــون ذلك
�افـادت هــيـئـة الــبـيــئـة في كــردسـتـان�
بـشح� ا�يـاه في مـنـاطق بـاإلقـلـيم.وقال
رئيس الهـيئـة عبد الـرحمن صديق في
تـصــريح امس إن (االقــلـيم يــعـاني من
شح ا�ــــيـــاه)� واشـــار الـى ان (هـــنـــاك
مــــنـــــاطق فـي كــــرمــــيــــان اصـــــبــــحت
مــتــصــحـــرة)� مــشــددا عــلى (ضــرورة
االعـتــمـاد عــلى الـطــاقـة الــنـظـيــفـة في

اجملمعات السكنية اجلديدة)
ÁUO*« ŸUDI½«

. وفي ذي قــار � جــدد احملـــتــجــون في
قضاء سيد دخيل تظاهرتهم �للمطالبة
باقالة القائممقـام نتيجة انقطاع ا�ياه
منذ سـبعـة ايام .وذكـر شهـود عيان ان
(العـشـرات من احملـتجـ� أقـدمـوا على
قــطـع الــطــريـق الــرئــيـس الــرابط بــ�
الـنـاصـريـة واقــضـيـة شـرق احملـافـظـة
�للـمطـالـبة بـاقالـة القـائـممـقام �نـتيـجة

انقطاع ا�ياه منذ سبعة ايام). 
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االجــــــتــــــمــــــاعـــــات والــــــزيــــــارات في
ا�ـديــنـة).وافـاد مــحـافظ اربــيل أومـيـد
خوشناو� في تصـريح امس (بتسجيل
أربع إصابات مؤكدة �ـرض الكوليرا�
فضًال عن خمس حـاالت أخرى مـشتبه
فــيــهــا)� وعن اإلجــراءات ا�ــتـبــعــة في
مـواجــهــة ا�ــرض� قـال خــوشــنـاو انه
(ستـتم زيـادة عدد الـفـرق الطـبـية� كـما
ســــتـــتــــخـــذ االســــتـــعــــدادات وتـــؤمن
ا�تطلبات داخل ا�ستـشفيات)� مطالبا
ا�واطن� بـ (التعاون معهم �نع وقوع
عـــدد كــبـــيـــر من الـــضــحـــايـــا جـــــراء
ا�رض). وكان برزجني قـد عزا اسباب
تــفــشي الــكــولــيــرا الى تــلــوث ا�ــيـاه�
واالرتفـاعِ  الكـبير فـي درجات احلرارة
. فيـما أكدت مـديريـة ماء الـسلـيمـانية�
أن انـتــشــار الـكــولـيــرا لـيـس له عالقـة ��rO∫عدد من الالجئ� في مخيم منطقة ا�نية شمال لبنان

مسرور البارزاني
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REPUBLIC OF IRAQ
THE COUNCIL OF MINISTERS

IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC)
IRAQ DRILLING COMPANY (IDC)

STATE COMPANY
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نشيركم الى تمديد مـوعد غلق ا�ناقصة ا�رقمة (١٩ - خدمات - ٢٠٢٢ - البصرة) نوع ا�وازنـة (تشغيلية) - نوع التبويب (استئجار آالت ومعدات)
اخلاصة بتقد� خدمة تفكيك وحتميل ونقل وتفريغ ونصب معدات:-

أ- جهازي احلفر واالسـتصالح اخلفيفة / IDC-34 � IDC-33 في حقـول ميسان النفـطية عدد النقالت (٥٨) ثمـانية وخمسون نـقلة ب� احلقول (حقل
الفكة - حقل البزركان - حقل ابو غرب) وعدد اثنان نقلة العادة اجلهازين من محافظة ميسان الى محافظة البصرة.

ب- جهـازي احلفر واالستـصالح الثـقيلة/ IDC-49 � IDC-51 في حقول مـيسان الـنفطيـة عدد نقالت (٦) سـتة نقالت ب� احلـقول (حقل الـفكة - حقل
البزركان - حقل ابو غرب) وعدد اثنان نقلة العادة اجلهازين من محافظة ميسان الى محافظة البصرة.

لـيكون اخر موعد لـتسليم العـطاءات الساعة الثـانية عشر ظهـرا من يوم اخلميس ا�صادف ٢٠٢٢/٧/٢٧ بـدال من يوم االثن� ا�صادف ٢٠٢٢/٦/٢٧
وان اخر موعد لشراء وثائق ا�ناقصة يوم الثالثاء ا�صادف ٢٠٢٢/٧/٥ بدالً من يوم اخلميس ا�صادف ٢٠٢٢/٦/٢٣. 

مع التقدير
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وهـو الــعـمـل عـلى اخــراج الـســوريـ� من
لبنان بالطرق الـقانونية� من خالل تطبيق
الــقــوانــ� الـــلــبــنــانــيــة بــحــزم".وجــاءت
تـصـريـحـات مــيـقـاتي خالل إطالق "خـطـة
لـبنـان لالسـتـجـابـة لألزمـة لـعام - 2022

 "2023بدعوة من وزارة الشؤون
االجتماعية وحضور منسقة األ� ا�تحدة
لــلــشــؤون اإلنــســانــيــة في لــبــنــان جنـاة
رشـدي.وادلى وزير الـشـؤون االجـتـمـاعـية
هــــيـــكــــتـــور احلـــجــــار في أيــــار/مـــايـــو
بتـصريحـات �اثـلة� اكـد فيـها عـدم تمكن
لبنـان من استضـافة هذا الـعدد الكـبير من
الالجـئـ� الـسـوريـ�� رغم الـتـزامه �ـبدأ
عدم اإلعـادة الـقـسـرية.واعـتـبـر أن "الـدولة
مــلــتــزمــة مــبــدأ عــدم اإلعــادة الــقــســريـة
لـلـنـازحـ�� ولكـن الوضـع لم يـعـد يـحتـمل
ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على حتمل
كلـفـة ضـبط األمن في مـخـيمـات الـنـازح�
وا�ـنـاطق الـتي يــنـتـشـرون فـيـهـا".وطـالب
لبـنان االثـن� بـتقد�  3,2ملـيارات دوالر
�ـعـاجلة تـداعـيـات الـلـجـوء الـسـوري على
أرضه بحـسب بـيـان لأل� ا�تـحـدة.وقالت
األ� ا�ـتــحــدة من جــانـبــهـا أنــهــا قـدمت
تـسـعـة مـليـارات دوالر مـن ا�سـاعـدات في
اطار خـطة لـبـنان لالسـتجـابـة لألزمة مـنذ
عام .2015لـكن أزمـات لـبـنـان ا�ـتالحـقـة
أغرقت شـرائح واسـعة من الـلـبنـانـي� في
فقـر مـدقع� تفـاقم مـعه االسـتيـاء الـعام من

استمرار وجود الالجئ� السوري�.
ويـعـاني لـبــنـان الـذي تـخـّلف عـام 2020
للـمـرة األولى في تاريـخه عن سـداد ديونه
اخلارجـية� من تـضاءل احـتيـاطي الدوالر�
ما جعل السلطات عاجزة عن توفير أبسط
اخلـدمـات الــرئـيـســيـة من وقــود وطـبـابـة
وكهـربـاء� عـلى وقع تـردي خـدمـات مرافق

الدولة.
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{ بروكـسل(أ ف ب) - أعـادت بـلجـيـكا من
مـخــيم في شــمـال شـرق ســوريـا يــخـضع
لسـيـطـرة األكراد�  16طفـًلـا وسّت أّمـهات
هم أفــراد عــائالت جــهــاديــ� جــمــيــعــهم
بلجـيكيـون� على م� طـائرة تابـعة لوزارة
الـدفـاع هـبـطت لـيل االثـنـ� الـثالثـاء.وأكد
مــصــدر قــضــائـي لــوكــالــة فــرانس بــرس
ا�ـعـلومـات الـتي كـشـفـتـهـا شـبـكـة اإلذاعة
والتلفزيون البلـجيكية الناطـقة بالفرنسية

 .RTBFويُتوقع أن تعلن النيابة
البلـجيكـية الفـدرالية ا�ـزيد من التـفاصيل
أثناء مؤتمـر صحافي ُيعقـد قبل الظهر في

بروكسل.
وهّدد رئيس حـكومـة تصـريف االعمال في
لــبـنــان جنــيب مــيــقـاتـي االثـنــ� بــإعـادة
الالجـــئـــ� الــســـوريـــ� إذا لم يـــتـــعــاون

5ÝU¹ bOFÝ

بغداد
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السياسـة بدل البناء سببت في الـتهد��هل هي ا�مارسة أم من األهداف
ا�ـسبـقة�فـرقت األسرة الـواحـدة وزادت من التـطرف وإنـهارت الـعالقات

مع إشغال الناس وتوتر اجملتمع�من هو الصادق والكاذب?
من هـو ا�ـســتـفـيـد وا�ــتـضـرر? بــدل حتـقـيق احلـقــوق � رشـوة الـنـاس

للسكوت إشاعة مع أم ضد مأجورين



www.azzaman.com
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اعـربت وزارة الـصـحـة عن قـلـقهـا من
دهـول مــوجـة جـديــدة لـكـورونــا بـعـد
ارتــفـــاع عــدد االصـــابــات الــيـــومــيــة
�وزيـــــــــادة حــــــــاالت الـــــــــرقـــــــــود في
ا�ـســتـشــفـيـات. وقــال بـيــان لـلـوزارة
تلقـته (الزمان) انه (من خالل مـتابعة
فـرق الـرصــد الـوبـائـي لـلـوزارة آلخـر
تــطــورات ا�ـوقـف الـوبــائـي الـيــومي
جلــائـحــة كــورونــا �لــوحظ أن هــنـاك
ارتفـاعـا ملـحوظًـا في نـسبـة احلاالت
ا�وجبة من الـفحوصات الـكلية خالل
األيام ا�ـاضيـة� وكذلك زيـادة في عدد
حاالت الـرقود في ا�ـسـتشـفيـات ��ا
يـــعـــني دخـــول الـــعـــراق فـي مـــوجــة
وبــائـــيـــة جــديـــدة)� واشــارت الى ان
(الوزارة و منظـمة الصحـة العا�ية و
ا�ؤسسات العلمـية العا�ية �كانت قد
حزرت بـشـكل مـسـتمـر من احـتـماالت
حــدوث مـوجــات وبــائـيــة جــديـدة أو
ظــهــور مـــتــحــوّراتٍ جــديـــدة قــائــمــة
ومتوقعة). وكـانت الوزارة قد سجلت
�اول امس نـحو 500 اصـابـة جـديدة
بــالـــفــايـــروس �بــعــد انـــخــفــاض دام
اســابـــيع.  وعــزت الـــوزارة �في وقت
ســابق� ارتــفــاع مــســتــوى إصــابــات
كــورونــا الى الــتـــهــاون في تــطــبــيق
االجراءات الوقائية.واكـد مدير تعزيز
الصـحة بـالوزارة هـيثم الـعبـيدي في
تـصــريح امـس ان (ارتـفــاع اصــابـات
كـورونـا خالل االسـبـوع اجلـاري�كـان
نتيجـة التهـاون باالجراءات الـوقائية
وعـدم ارتــداء الـكـمــامـات او تــطـبـيق
الــتـبــاعــد االجــتــمــاعي)� واضـاف ان
(هــذا االرتـفــاع ال يــعــني إحــتـمــالــيـة
دخول العـراق �وجـة وبائيـة جديدة
�وان هذه ا�عدالت غير مقلقة)� وتابع
ان (الــــوزارة لم نــــســــجل حــــتى اآلن
حـــاالت خـــطــــرة حتـــتـــاج  الـــدخـــول

من الــصــحــة والــبــيــطــرة تــوجه الى
مــوقع اإلصـــابــة واتـــخــذ اإلجــراءات
الـصـحـيـة بـحق ا�ـصـاب واإلجراءات
البيطـرية الوقـائية في مـكان اإلصابة
الى جانب محـاضرة تـوعوية لـتفادي

اإلصابة با�رض ) . 
وأشارت جـاسم �  الى ( الـزام  عائـلة
ا�صاب على اتخـاذ إجراءات وقائية�
تـــــشــــمـل الــــعـــــزل وعــــدم الـــــتالمس
واالقــــتـــراب لــــتـــــــــفـــادي اإلصــــابـــة

با�رض) .  
من جـــانـــبه اعـــلـن ا�ـــكـــتب االعالمي
�ـديريـة الـبـيـئة في مـحـافـظـة ديالى �
انه (  بــــعـــد أن � ظــــهـــور اصــــابـــة
�رض احلـمى النـزفيـة في احملافـظة
�اجــرى فــريق من شــعــبــة الــتــوعــيـة
واالعالم والـشــرطـة الــبـيـئــيـة حــمـلـة
توعوية لعدد مـن محالت بيع اللحوم

في قضاء بعقوبة  ) . 
 واضاف لــ ( الـزمـان ) � ان ( الـفريق
ا�ــيــداني قــام بــتــعــريف ا�ــواطــنــ�
�ــخــاطــر هـذا الــفــيــروس وكــيــفــيـة
انــتــقــاله لـــكــونه من االمــراض الــتي
تصـيب احلـيوان ويـنـتقل الـى البـشر
بواسطة الناقل الرئيسي وهو القراد
ودمـــــاء الــــــذبـــــائــــح الـــــتـي حتـــــمل

الفيروس ) . 
واشـارت الى انـه ( � الـتــأكـيــد عـلى
اصحـاب ا�ـواشي باتـبـاع االرشادات
والـتــوصـيــات الـصـادرة مـن الـدوائـر
التابعة الى ا�ستشفى البيطري ومن
اهـمــهـا تــغـطــيس احلـيــوانـات ورش
احلــضــائــر �ــواد كــيــمــاويــة تــقــتل
الناقل لـلمرض  � اضـافة الى التـأكيد
بضرورة ذبح احلـيوانات في اجملازر
اخلاصة وبإشراف ذوي االختصاص
� فــيــمـــا دعت ا�ــواطـــنــ� بــضــرورة
التأكد من وجود اخلـتم لهذه الذبائح
 � مـشــيـرة بــان احلـمــلـة نـالـت قـبـول

وتفاعل من قبل اجلميع ) .

من ا�ـعـالم األثـرية الـتي كـان لـهـا صدى
واسع في فجـر السالالت� ولـكن التأريخ
أهمـلها فال جنـد إال إشارات بسـيطة عن
مـاضـيـهـا احلـضـاري هي مـديـنة كـوثى�
الـتي تـعـرف حـالـيـا بـ(جـبـلـة) وهي تـقع
شـمـال شرق مـحـافـظة بـابل� وتـبـعد عن
(احلـلـة) 50 كــيـلـومــتـرا� وتــتـبع إداريـا
اليـوم حملافـظة بابـل.  كوثى أو كوثه أو
كـــوثــا� وتـــعــرف بــالـــبــابــلـــيــة (كــو�)�

وبالسومرية (غودوا).
W¹d�uÝ WM¹b�

وتعـرف بـ(تل إبـراهيم) مـدينـة سومـرية
قد�ة تعـد من أبرز مدن بابل الـشمالية�
وكـانت تــقع عـلـى نـهــر الـفــرات بـحـدود
االلف الـثــالث قـبل ا�ـيالد� وهـو اجملـرى
الـشرقي الـقد� ا�ـعـروف �جـرى كوثى
(قــبـل أن يــتــغـــيــر مــجــراه إلـى مــوقــعه
احلالـي)� ولقـد أورد علـماء الـلغـة بعض
معان لها منها : الكوثى القصير� وكوّث
الـزرع تـكــويـثـا إذا صـار أربع أو خـمس
ورقـات� واتـفـق بـعض الـعـلـمـاء عـلى أن
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ا�ــفــردة لـيــست مـن الـعــربــيــة� وكــانـوا
يــعــنــون كــوثى الــدالــة عــلى الــنــهــر أو

ا�دينة.
مدينـة موغلة بـالقدم ومرت عـليها أدوار
تـــاريـــخــيـــة في عـــصــور الـــســومـــريــ�
واألكـديـ� والـبـابـلـيـ� � أهـمـيـة مـديـنـة
كــوثى تـأتي من كـونـهــا مـركـزا مـرمـوقـاً
لــلـفــكــر الــديـني الــقــد� وقــد ذكـرت في
التوراة مرت�� واشتـهرت كوثى بكونها
مـركـز عـبـادة أله الـعـالم األسـفل ا�ـذكور
بــالــتــوراة (نــرجــال) وله مــعــبــد كــبــيــر
(زقــورة ) تــســـمى (اي نــانـــار)� وتــذكــر
بـعض ا�ـصـادر أن (دونـكي) أحـد مـلـوك
أسـرة أور  الـثـالـثـة حـوالي سـنـة 2300
قـبل ا�ـيالد أعـاد بـنـاء ا�ـعـبـد والـزقورة
وجــددهــمــا� كـــمــا عــثــر عــلى لــبــنــة في
مـوضعـهـا احلالي حتـمل اسـمـها� تـعود
إلى عصر نبوخذ نـصر� كما ضمّت كلية
كـبـيــرة اشـتـمــلت بـعض ألـواحــهـا عـلى
تاريخ اخلـليـقة البـابلي� ويـذكر أن ا�لك
اآلشوري جتـالت بالصر قـدّم سـنة 729

قـبل ا�ـيالد أضـحـية إلى مـعـبـد (نـركال)
في كوثى� وفي العصـر البابلي احلديث
( 539 -626ق.م) كـــان �ـــديــــنـــة كـــوثى
ونهـرهـا الذي يـصل إلى مشـارف مديـنة
بابل أهمية قصوى فقد كانت من ا�راكز
الـديـنـيـة ا�ـهـمـة� ومن ا�ـدن الـكبـرى في

دولة بابل احلديثة.
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وكـــوثـى في ثالثـــة مـــواضع� فـي ســواد
الــعـراق� وفي بـابل� و�ــكـة وهـو مـنـزل
بنـي عبـد الـدار� وروي عن ابن األَعرابي
أَنه قــال: "سـأَل رجل� اإلمـام عـلــيّـاً (عـلـيه
السالم وكرم الله وجهه) فقال: أَخبرني�
يـا أَمـيـر ا�ـؤمـنـ�� عن أَصـلـكم� مـعـاشرَ
قُرَيْشٍ� فـقال: نحـن قوم� من كُوثى"� وعن

أهمية كـوثى قال حبر األمـة عبد الله بن
عــبــاس (نــحن مــعــاشــر قــريش حي من
الــنـــبط من أهل كـــوثى)� والــنـــبط عــنــد
العـرب تعـني ساكـني العراق� الـبابـلي�
وغــيـرهم مـن األقـوام الـقــد�ـة� وتــشـيـر
كــتـب الــتــاريخ بــأن غــالــبــيــة األنــبــيــاء
وسـيـدنـا ابـراهـيم (عـلـيـهم الـسالم)� من
أصل شـــنــعــاري� وشـــنــعـــار هــو األسم
األقدم لـوادي الـرافدين وهـو " س� آر "�
الذي يعني سهل أو مرج� وإذا صح هذا
الــقــول فـإن ذلـك يــدل عــلى أ�ــا قــصـدا
بالـنبط (نـبايـوت)� وهو (ابن إسـماعيل)
في الـــتـــوراة�  كــوث أو كـــوثى كـــان من
أوالد نــوح (عــلــيه الــسـالم) الــذي عـاش
مـحـنـة الطـوفـان في بـابل ثم رحل عـنـها

في مواضيع تبدو غير ملبية با�رة
من جـانب الـتـفـكـيـر بـتـاثـيـرات ماء
زمــزم عـلى ســربس ا�ـبــردة بـشـكل
اكـثـر وضـوحـا او الـتـطـرق الى  ما
يــنـتـجه الـبـعـيـر من الـبـان او بـوله
الذي يستخدم في بعض العالجات
 وهـذا مـا يـدعونـا لـلـمـطالـبـة بـنقل
جتــربـة الـبــحث الـعــلـمي الى افـاق
اكثر توسعا بالنظر لعقد توامة مع
جـامعـات غربـية اكـثر رصـانة لـيتم
تبادل اخلبرات العـلمية  وااللتفات
الى قـــضـــايـــا اكــــثـــر تـــمـــاســـا مع
مـجــتـمـعــنـا الــعـراقي  لــيـتم االخـذ
بــنـظـر االعـتـبـار  قـدرة ا�ـؤسـسـات
االكــاد�ـيــة في ا�ــشــاركــة بــصـنع
القرار  وابراز اكثر ا�واضيع التي
حتــــتك بــــامن ا�ــــواطن ســــواء في
مـجـاالته االقـتـصـاديـة او الـغـذائـية
او حـتى الـسـياسـيـة دون االنـحدار
�ــنـــاقــشــة ســفـــاسف االمــور الــتي
التــغـني والتـســمن من جـوع سـوى
بـتـرقـيـة الـشـخص ا�ـعـني وتـدرجه
الـوظيـفي  امـا عن رسـالته لـعـلمـية
وبــحـثه الـذي نــاقـشه فال وجـود له
على حيـز التطـبيق  او التـنفيذ في
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ودعـا مـهـنـد مـحـمـود الى ان تـكـون
الرسـائل الـعـلـمـيـة الـتي تـنـاقـشـها
اروقـة اجلــامـعــات الـعــراقـيــة عـلى
مـدى من التـنفـيذ والـتطـبيق اي ان
يــكــون لــهــا فــاصل زمــني لــغــرض
اتـخـاذهـا كـمـشــروع لـلـتـنـفـيـذ وان

التــكــون تــلك الــرســائـل الــعــلــمــيـة
ا�ــنـاقــشـة داخل اروقـة اجلــامـعـات
الـعراقـيـة مـجرد حـبـر على ورق او
طــريــقــة لــغــرض  احلــصــول عــلى
الترقـيات العلـمية فيـما يبقى واقع
التعليم الـعالي يعاني من مشكالت
 احلصول عـلى الشـهادة من جانب
نـــظــري فـــحــسـب دون ان يــتـــمــكن
طالب الـبكالـوريوس كمـرحلة اولى
من االستـفادة من شهـادته العلـمية
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طـــــالـب عـــــدد مـن االكـــــاد�ـــــيـــــ�
الـعـراقـيــ�  ا�ـؤسـسـات الــعـلـمـيـة
واالكـــاد�ـــيــة بـــضـــرورة مـــراعــاة
الــرصـانــة الــعـلــمـيــة في مــنـاقــشـة
الـدراســات الــعـلــيـا بــعـد ان لــفـتت
وســـائـل الـــتـــواصل الـى عـــنـــاوين
تــافـهـة وسـاذجــة  � اتـخـاذهـا من
قـبل طالب ا�ـاجسـتـير والـدكـتوراه
في عـدد من اجلــامـعــات الـعــراقـيـة
البـــــراز دراســــتـــــهـــــا في ســـــيــــاق
الــدراسـات الـعـلـيـا  وقـال الـدكـتـور
فـهــمي عــبــد الـرحــمن  ان مــا نـراه
الـــيـــوم فـي مـــنـــاقــــشـــة االطـــاريح
الــعــلــمــيــة من  اســتــســهــال لــتــلك
الــضـــرورات الــعـــلــمـــيــة واتـــخــاذ
عـنــاوين  التــلـبـي الـواقع الــعــلـمي
بـــاتت تــشــكـل مــعــضــلـــة يــتــوجب
الوقوف عـندها ومـناقشتـها  بشكل
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وابـرز عــبـد الـرحـمن  ان  مـا يـلـفت
الـــيه الـــفـــيس بـــوك من جـــلـــســات
ا�ـناقـشة الـتي تخـتص على سـبيل
ا�ـثـال بـاالشــارة الى بـول الــبـعـيـر
والبـانه  او ما يـختص بـتاثـير ماء
زمــزم عــلى  وحــدة  مــلف ا�ــروحـة
والـــتي تــمت مـــنــاقــشـــة احــدهــمــا
بـــجـــامـــعـــة تــكـــريت واالخـــرى في
الـكلـية الـتـقنـية الـهنـدسيـة �ديـنة
ا�ـوصـل  لـهــو تـعــريض لــلـرســالـة
الـعلـميـة التي يـتوجب ان تـنزه عن
كل الـتـاثـيـرات وان تـكـون مـلـتـفـتـة

بـشـكل عمـيق نـحـو خدمـة اجملـتمع
واالنسانـية والبحث عـما يكون من
الــــضـــروريـــات  في  اتــــخـــاذ تـــلك
ا�ـواضـيع ومنـاقـشتـهـا�  فيـمـا قال
فــاضل سـعـيـد ان  الــعـنـاوين الـتي
بـاتت تنـاقش في اروقـة اجلامـعات
العراقية  واالستسهال  الذي احكم
مـثـل تـلك ا�ــنـاقــشــات بـاتت يــهـدد
واقع الــتــعــلــيم  الــعــالـي  ويــؤطـر
حدوده بالتاثيرات التي تهدد واقع
الـبـلد بـشـكل عـام  واضاف  سـعـيد
باالمس وقفنا عـلى جر�ة تسريب
االسـئــلــة اخلـاصــة بـاالمــتـحــانـات
الـعـامـة لـلـمــرحـلـة ا�ـتـوسـطـة ومـا
تـشــكـله هــذه اجلـر�ــة من تــهـديـد
لـالجــيـــال  الــتـي يــنـــتــظـــرهــا دور
مــحـوري في بــنـاء الــوطن  اضـافـة
الى مــا تــشــكــلـه عـمــلــيــة تــســريب
االســئـلــة  من  اخـالل بـا�ــنــظــومـة
الــتـــربـــويـــة  وهــذا مـــا يـــنــعـــكس
بـالـتـوالي عـلى مــنـظـومـة الـتـعـلـيم
الـعـالي حـيـنـمــا تـشـعل الـسـخـريـة
والــــــتـــــنـــــدر مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجـتــمـاعي حــيـنــمـا يــتم االشـارة
الى بـعض جـلسـات ا�ـناقـشـة التي
تــسـتـعـرض مـواضـيع تـشـكل تـرفـا
عـلمـيـا فحـسب دون منـاقـشة مـاهو
اكــــثـــر ضـــرورة في بــــنـــاء الـــوطن
واالهـتــمــام بـقــضـايــاه ومــشـكالته
بـــيــنــمـــا قــال احــمـــد ســعــدون  ان
الرسائل العلمية  يتوجب ان تكون
عـلـى قـدر كــبــيـر من تــوســيع افـاق
الـبـحث الـعـلـمي  فـاين هـو الـبـحث

في مــجـــال تـــخــصـــصه بـــالــنـــظــر
لـــتــــخـــرجه  من اجلـــامـــعـــة وعـــدم
حصولـه على ا�هـنة ا�ناسـبة التي
حتــاكي الـتـخـصـص الـذي نـال فـيه
شــــهــــادته  حــــيث جنــــد ان اغــــلب
الــرسـائل الـعـلـمـيـة  ذات مـضـامـ�
ومـدلـوالت هي بـعـيـدة تـمـام الـبـعد
عن الـواقع وتسـتاثـر جانـبا عـلمـيا
سرديا فـحسب دون وجود اجلانب
الــعــلــمـي الــعــمــلي في الــتــطــبــيق

والـتـنـفـيـذ لـذلك جنـد ان اغـلب تـلك
الــــدراســـات تــــبــــحث في اجلــــانب
الـنــظـري دون وجـود جتـارب تـدعم
اجلـانب الـنـظـري وتـمـ� مـضـمـون
تــلـك الــدراســـات  خــصـــوصــا وان
مــنـاقـشــة تـلك الــرسـائل جتـري في
قــاعــة ا�ـنــــاقــشــات ولــيـسـت عـلى
جــانب من ا�ــشــاهــدة والــتــطـبــيق
والــتــجـريـب الـذي تــلــتــفت له تــلك
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نحـو الغـرب� ولقـد ذكر الـطبـري (كوثى)
فـي تـأريــخـه في ســبـعــة مــواضع� وابن
اجلــــــوزي في ســــــتــــــة� وابـن األثــــــيـــــر
وا�سعودي في موضع�� واحلموي في
ثالثــــــة� والــــــبالذري واألصــــــفـــــهــــــاني
والــــزمـــــخــــشـــــري في مـــــوضع واحــــد�
ومـصــادر أخـرى عــديـدة� ولـقــد تـنــقّـلت
ا�فـردة ب� أن تكـون ا�ديـنة ا�طـلة على
الــنــهــر� أو هـي الــنــهــر ذاته كــمــا عــنــد
ا�ــســعــودي في مـــروج الــذهب وتــأريخ
الـطبـري الذي ذكـر أن أم الـنبي ابـراهيم
(عـلـيه الـسالم) خرجـت منـهـا وأن أبـاها
هو مـن حفـر النـهر (نـهر كـوثى).وبعض
االخبار تنسب  انـها ا�وضع الذي القي

فيها النبي ابراهيم ع في النار.

 —bB�« 5�Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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جـرت الـعادة مـنذ الـعهـود القـد�ة أنَّ أصـحاب ا�ـنـاصب العـليـا والنـفوذ الـكبـير
يكـثر مَنْ يـدور حولهم من الـرعاع ويـتف� فـي خدمتـهم � واظهـار حُب�هِ ووالئه لهم

شراذِمُ من سائر الطبقات .
انّ كل ا�ظـاهر التي تشي بالتقدير واالجالل واحلُبّ واالخالص مرهونة� با�واقع
التي يـحتلـونها  فـمتى ما زالت عـنهم زالت تلك ا�ـظاهر بـأجمعهـا � واختفت عن

ا�سرح االجتماعي .
قال الشاعر :

ما الناس االّ مع الدنيا وصاحِبِها 
فكلما انقلبتْ يوماً به انقلبوا 

يعظّمون أَخَا الدنيا فانْ وثبتْ 
يوماً عليهِ �ا ال يشتهي وثَبَوُا 

-2-
ومن احلكـايات الـبـليـغة في هـذا الـباب حـكايـة الوزيـر (ابن مـقلـة) صاحب اخلط

الشهير .
لـقـد احـتــال احـد الـيـهــود وزوّر خـطه وضـمـنّه اســراراً لـلـدولـة أدّعى انـه كـتـبـهـا
لألعداء � ثم جـهد على ايـصال الكـتاب الى اخلـليفـة � فلمـا وقف عليه أمـر بقطع

يد الوزير .
كان الـوزير (ابن مقلة) يستعد للعيـد حيث وصل الكتاب الى اخلليفة يوم عرفة �
فلما قطعت يدُه وأصبح يوم العيد لم يأت أحد� اليه � وال توجع له ابن انثى ..!!
ثم اتـضـحت الـقضـيـة أثـنـاء الـنـهار لـلـخـلـيـفـة� فـعاقب الـيـهـودي احملـتـال بـالـقتل

وأرسل الى (ابن مقلة) أمواالً كثيرة وندم على ما فعل � واعتذر اليه 
فكتب ابن مقلة على باب داره :

حتالفَ الناسُ والزمانُ 
فحيثُ كانَ الزمانُ كانوا 
عاداني الدهرُ نصفَ يومٍ 

فانكشفَ الناسُ لي وبانوا 
يا ايها ا�ُعْرِضُونَ عنّي 

عُودوا فقد عادَ لي الزمانُ 
-3-

انّ ا�غـترين تنتظرهم غِيَرُ الزمان � وتنقلهم الى مواقع جديدة يذوقون معها طعم
ا�عاناة ا�رّة ويندمون ولن يجديهم الندم حينذاك .

-4-                                           
حذارِ من سَكْرة السلطة � 
وحذار من سكرة الغفلة �
وحذار من سكرة الغرور .

ال شك ان ايران بـاتت أحد أهم الالعب� االقلـيمي� خالل العقـدين ا�اضي� بعد
أن راكـمت عـنـاصر قـوتـهـا االسـتراتـيـجـيـة في الـعقـد االخـيـر من الـقـرن ا�اضي

نتيجة استثمارها الصحيح للظروف االقليمية والدولية السائدة آنذاك.
ومع نهـايات العقـد ا�اضي كانت ايـران أهم العب اقليمي بـسبب انحسـار اهمية
ا�ـنــطـقـة المـريـكـا�وضـعف الـالعـبـ� االقـلـيـمـيـ� ا�ــنـافـسـ� وحـصـاد سـنـ� من
االسـتـثـمـار االيـدلـوجي في ا�ـنـطـقـة. وكـأي العب أقـلـيـمي يـفـتـقـر الى االمـكـانات
االقـتـصاديـة واالسـتـراتيـجـيـة التي تـتـمع بـها الـدول الـعـظمى فـقـد واجـهت ايران
حتديات جيو استراتيجية واقتصادية كبيرة نتيجة تمددها الكبير الذي سبب لها
مشـاكل كثيرة بدأت تبرز مع نهايات العـقد ا�اضي�بعد ان بات التهديد االيراني
�صـالح (أسرائيـل) وأميركـا من جهة ولـدول االقلـيم من جهـة أخرى يبـرز بشكل
واضح ويهـدد التوازن االستراتـيجي بجديـة. ويبدو ان أيران جتاهـلت التهديدات
الـتي بـدأت بالـبـروز مـنـذ بدايـة الـعـقـد احلالي نـتـيـجـة مزيج من الـعـوامل احملـلـية
واالقـلـيمـيـة والعـا�يـة والـتي على مـا يـبدو سـتـزداد بشـدة خالل قـادم االشهـر�ا
يهدد مـا راكمته ايران من قوة استراتيجية منذ تسعينات القرن ا�اضي. من هنا
أطـرح تـساؤال قـابل لـلـنقـاش مـفـاده�هل اضاعت ايـران فـرصـتهـا االسـتـراتيـجـية
السـتـثمـار قـمة مـا بـلغـته من قـوة بـعد مـجيء ادارة بـايدن مـبـاشرة? قـبل االجـابة
على هـذا السـؤال البد من اسـتـعراض سـريع الهم ا�تـغيـرات احملـليـة واالقلـيمـية

والدولية التي جعلتني أطرح هذا السؤال:
1- الــتـغـيــيـر في ا�ــزاج الـشـعــبي الـداخـلـي واالقـلـيــمي نـحـو اخلــطـاب ا�ـؤدلج.
اعتـمدت ايران لـفترة طويـلة على الـتشدد فـي اخلطاب االيديـولوجي لكـسب مزيد
من ا�تحمس� سواء داخل ابران وخارجها.هذا االسلوب الذي كان سائدا حتى
في بلـداننا العربية لم يـعد مجديا في ظل مجيء اجيـال جديدة لم تشهد احلروب
الـعـربـية – (االسرائـيـليـة)�وال حـرب ايران-الـعـراق�وال غزو الـعـراق للـكـويت وما
اعـقـبـهـا من تـداعيـات.كـمـا ان تـوفـر وسـائل الـتـواصل مع الـعـالم رفع كـثـيرا من
سـقف تـوقـعـات تـلك االجـيال بـاجتـاه اجلـوانب ا�ـاديـة وصـاحب ذلك تـناقص في
القـدرات االقتصادية اليران وباقي الدول(التي ينـتشر فيها النفوذ االيراني) على
حتقـيق تـوقعـاتهـا.ان هـذا اجليل الـذي خرج بـاالالف في شـوارع ايران والـعراق
ولبنـان لم يعد يقتنع بتأجيل مطالـبه حل� (حترير فلسط�) او (انتصار الثورة)!
وكـلــمــا مـضى الــزمن أكــثـر كــلــمـا زاد الــتــحـدي الــذي تــواجـهه االيــديــولـوجــيـا

والشعارات في مقابل االمن والرفاه ا�ادي�.
2- التغـيير في اخلـارطة السيـاسية الـداخلية االمـريكية.لـعقود من الـزمن تميزت
اخلارطة الـداخلية االميركيـة بنوع من الد�وقراطية لم يـعد �كنا خالل العقدين
ا�اضـي� بسبب شدة االستـقطاب الداخلي.لـقد كان حمائم اجلـمهوري� وحمائم
الد�قـراطي� يشـكلون اغـلبية الـطيف السيـاسي ا�ؤثر عـلى السياسـة اخلارجية
االمـريـكـيـة وبـالـذات جتـاه ايـران. الـيــوم اخـتـفى هـؤالء احلـمـائم وبـاتت الـسـاحـة
االمـيـركـيــة الـداخـلـيـة مـسـيـطـر عـلـيـهـا مـن قـبل ا�ـتـشـددين.يـكـفي ان نـقـارن بـ�
اسـتـجابـة اعضـاء الكـونغـرس من اجلمـهوريـ� نـحو اقـتحـام الكـونغـرس من قبل
انـصـار ترامـب وب� اسـتـجـابـة اجلـمهـوريـ� أبـان فـضـيحـة ووتـرغـيت الـتي تـمر
ذكـراهـا الـسـنـوية هـذه االيـام. في تـلك الـفـضـيـحـة وقف اعـضـاء الـكـونـغرس من
اجلمـهوريـ� مع الد�وقـراطيـ� ضد رئـيسـهم الذي كـان في ا�نـصب(نيـكسون)
حـتى أُجـبـر عـلى االسـتقـالـة.أمـا الـيـوم فـعـلى الـرغم من قـنـاعـة كـثـيـر من الـنواب
اجلــمـهـوريــ� بـخــطـأ مـا قــام به انـصــار تـرامب�اال ان اجلــمـيع يــخـشى انــتـقـاد
رئيسـهم (السابق) واالنتصار �بـادىء الد�وقراطية�خلشـيتهم من شعبية ترامب
واالستـقطاب الشديد الذي يعيشه اجلمهور االمريكي. لذا فان اي ادارة امريكية
تتفاوض مع ايران ستكون يدها مقيدة بالشارع والسياسة ا�ستقطَبَتَ� بشدة.
3- الـتـغـيـيـر في اخلـارطـتـ� االقـلـيـمـيـة والـدولـية.السـبـاب كـثـيـرة اليـسـع اجملال
لذكرهـا هنا�فأن تـغيرات كبيـرة حصلت على الـساحة الدوليـة واالقليمـية بخاصة
بعـد اجلائحة حـدّت كثيـرا من قدرة ايران عـلى �ارسة نفـوذها ا�عـتاد. فتراجع
خطـر داع��والتـنـافس االمريـكي الصـيـني على ا�ـنطـقـة�وتراجع الـدور الروسي
بسبـب احلرب مع اوكرانـيا�وزيـادة االهمـية اجليـوستـراتيـجية لـلمـنطـقة في ضوء
ذلك الصـراع وتداعياته احملتملة�وتنامي امـكانات ايران النووية�فضالً عن تنامي
اهمـية نـفط وغاز ا�نـطقـة كلـها عـوامل تدفع امـيركـا ومن ورائهـا اوربا الى اعادة
تــمــوضــعـهــمــا بــاجتــاه مــزيــد من الــتــركــيـز عــلى ا�ــنــطــقــة وعــودة الــشــراكـات
االستـراتيجـية مع الدول الـتي طا�ا لـعبت دورا مـهما في احملـافظة عـلى ا�صالح
االميركـية(اسرائيل واحللفـاء العرب التقلـيدي�). ان الزيارة ا�رتـقبة التي سيقوم
بـها بـايـدن ستـمثل انـعـطافـة استـراتيـجـية مـهمـة ليـس في الشـأن االقتـصادي او
السـياسي فـحسب بل وقبل ذلـك في الشأن االمـني الذي يـرتبط �واجـهة الـنفوذ

االيراني.
اخلالصــة فــأن أيـران تــواجه تــزايــد في �ط الــتـهــديــدات االقـلــيــمــيـة والــدولــيـة
جتعـلها�ولر�ا الول مـرة منذ عقـود تواجه مرحلـة النزول من القـمة بعد ان كانت
في مرحـلة صعود استراتيـجي دائم لثالثة عقود. لذا أكرر طـرح السؤال بصيغة
أخرى:هل مـنع تشـدد اخلط الثـوري االيراني� ايـران من ان تغـتنـم الفرصـة التي
كانت مـتاحة لـها في االشهـر اخلمسـة االولى من هذه الـسنة حـينمـا كانت ايران

وامريكا على اعتاب ابرام صفقة نووية جديدة ? 
لقد كـنتُ من ب� ا�تفائـل� بقدرة السيـد رئيسي وطاقمه على ابـرام هذه الصفقة
لـكن يـبــدو ان االسـتــقـطـاب احلــاد في امـريــكـا والـذي لم تــدركه ايـران � وتــغـيـر

الـظـروف الـدولـيـة الـتي جتـبـر امـريـكـا وحـلـفـائـهـا االوربـي�
واالقلـيمي� على تـغيير استراتـيجيتهم فـي ا�نطقة كانت
اقـوى من أرادة رئـيـسي وطـاقـمه وبـايـدن وطاقـمه عـلى
ابرامـها. لالسف وكمـا قلت في مقال سـابق فان طبول
احلـرب باتت تُـسمع اقـوى من اي وقت مضى�وكل من
يفـرح بوقوعهـا سيكتـشف خطأه�كمـا ان اجللوس على

التل ومجرد مراقبتها خطأ فادح ايضاً.
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تـــمـــكــنـت مالكــات قـــسم االنـــقــاذ
الــبــحــري من انــتــشــال الــقــطــعـة
األخـــيــرة مـن الــغـــارق الــبـــحــري
وتزن  30 طـناً بـواسـطة الـرافـعة

حمرين .
وقـال مـديـر عـام الــشـركـة فـرحـان
الفـرطوسي (وجـهنـا قسـم االنقاذ
الـــبــحــري بــتــنـــظــيف مــيــاه شط
الــعــرب وقــنــواتـنــا ا�ـالحـيــة من

الغوارق واخمللفات البحرية).
من جـــانـــبـه كـــشف مــــديـــر قـــسم
االنـقـاذ الـبـحـري مـاجـد غازي عن
تمكن طاقم الـرافعة حمرين وفرق
الــعــمل والــغــواصــ� الــتــابــعــ�
لــلــقـــسم من انـــتــشــال الـــقــطــعــة
األخـيـرة لـلـغـارق الـبـحـري والتي
تــقع بـالـقـرب مـن ا�ـزلق الـبـحـري
في مـيــاه شط الـعـرب والـتي تـزن
30 طـــنــاً اذ ســـيــتم نـــقــلـــهــا الى
أمـاكن اخملـلـفـات الـبحـريـة بـعـيدا

عن حركة ا�الحة).
WOÐdŠ  UHK��

وســجــلت الـــشــركــة وصــول ست
ناقالت نـفطـية الى ارصـفة مـيناء
خـور الـزبــيـر الـتـخــصـصي وقـال
الــفـــرطـــوسي فـي بــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمــان) امس (تــعـمل شــركـتــنـا
كأداة هامه وتـساهم بوضوح في
عمل ا�وان� البحرية وترسم  لها
خـطـط أسـتـراتــيـجــيـة وتــطـورهـا

لتواكب ا�وان� العا�ية).
وأضـاف ان (ارصفـة مـينـاء  خور
الـزبــيـر الـتـخــصـصي اسـتــقـبـلت
ست نـاقالت نـفطـيـة وهن النـاقـلة
هيفـنا باتـرول رست على رصيف

رقم  2مـحــمـلـة �ـادة زيت الـغـاز
والـنـاقـلـة شط الـعـرب رست عـلى
رصيف رقم 6 محمـلة �ادة زيت
الوقود والـناقلـة فتح  رست على
رصيف رقم 6 محمـلة �ادة زيت
الوقود  والـناقلـة شانك يو رست
عــــــلى رصــــــيـف رقم 10 ســــــوف
حتمل �ـادة البانـزين  و النـاقلة
مـــــابل رسـت عــــلـى رصـــــيف رقم
11A مـحمـلـة �ادة زيت الـوقود
والـــنـــاقــــلـــة بـــغــــداد رست عـــلى
رصــيف رقم 12 مــحــمــلــة �ــادة
زيت الـــوقــود وجـــرت عــمـــلــيــات
الـــتـــفــــريغ والـــشــــحن واالرســـاء
واالقالع بـالــتــعـاون والــتـنــسـيق
بــ� ادارة ا�ـــيـــنـــاء وعــمـــلـــيــات

ا�الحة البحرية).
كـمـا شرعت مالكـات قـسم االنـقاذ
الـبـحـري بـعــمـلـيـات ادامـة زورق

الغوص ا�نار .
وقـــال الـــفـــرطـــوسـي ان (اعـــمــال
ادامـة وحـداتـنا الـبـحـرية تـعـتـمد
دائـما عـلى كـوادرنا فـي اعمـارها
وادامـــتــهـــا ..فــيـــمــا ذكـــر رئــيس
ا�هـنس� مـاجد غازي مـدير قسم
االنقـاذ البـحري ان عمـليـة تأهيل
زورق الغـوص ا�نـار مسـتمرة اذ
جـرت عــلـيـه عـمــلـيــات (االدامـة )
واألعـمــال الـكــهـربــائـيــة وفـحص

القدرة).
مـؤكــدا أن (االسـتـعـدادات جتـري
على قـدم وساق لعـمليـات الصبغ
لـلزورق وإكـمال بـاقي العـملـيات�
اذ سـيـكـون زورق الـغـوص ا�ـنار
عــــلى ا� اجلـــاهــــزيــــة لـــلــــعـــمل

البحري قريبا).

للمستشفيات). في غضون ذلك �أعلن
مــســتـشــار رئــاســة الــوزراء لــشـؤون
الصحـة وملف كورونـا باألردن� عادل
إصابة البـلبـيـسي� عن تسـجيل 402 
جديـدة بكـورونـا.وقال الـبـلبـيسي في
تـــصــــريح امس إنـه (لم تــــســـجل أي
حالة وفاة بالفايروس خالل األسبوع
اجلـــــاري)� مـــــشــــيـــــرا إلـى أن (عــــدد
الفـحـوصـات الـتي � إجـراؤها خالل
األســـبــوع بـــلـــغت  12430فـــحـــصــا
�مــقــارنــة مع  15071فــحــصــا خالل
األسبـوع ا�ـاضي� بـنـسبـة انـخـفاض
بـا�ـئـة)� مـؤكـدا ان (نـسـبـة بلـغت 18 
الـفــحـوصـات اإليــجـابـيــة بـلـغت 3.2
بـا�ئـة � بـارتـفـاع نـحو 46 بـا�ئـة عن
االســبـــوع ا�ـــاضي). ورصـــدت دولــة
اإلمـارات 1356 إصــابــة بـــكــورونــا.
وقال ا�تـحدث بأسـم الهيـئة الوطـنية
إلدارة الـطـوار� واألزمـات والـكوارث
طـاهـر الــبـريك الـعــامـري �في إحـاطـة
إعالمـيـة اسـتـثـنـائـيـة (سـجلـنـا خالل
ا�دة ا�ـاضـيـة� ارتـفاعـا مـلـحـوظا في
عدد اإلصـابـات � اذ ارتـفـعت احلاالت

بنسـبة تـفوق ا�ـئة بـا�ئة �في أقل من
أســبـوع� كــمــا لـوحـظ ارتـفــاع مــعـدل
الدخـول لـلمـستـشـفيـات)� واضاف ان
(ذلك �جـاء نتـيـجـة تهـاون الـعـديد من
فـئــات اجملــتـمع في لــبس الــكـمــامـات
بـاألماكن ا�ـغـلـقـة)� مـؤكـدا ان (ارتداء
الكـمامـات في األمـاكن ا�غـلقـة إلزامي
�حيث أن الـتـهاون بـذلك يعـد مـخالـفة
ويُعاقب عليها مرتكـبها بغرامة مالية
تـصل 816 دوالرا )� وتـابـع ان (ا�ـدة
ا�قبل سـتشهد تـشديدا بـالرقابة). في
وقت �اعـلن ا�ـسـتـشـفى الـبـيطـري في
مــحــافــظــة ديـــالى  � بــتــســجــيل اول
إصـابـة بـاحلـمى الـنـزفـيـة في اطـراف
ناحية بني سعد جـنوب غرب بعقوبة
� مشيرة الن ا�صاب رجل اربعيني .
وقــالت مــديــر ا�ــســتــشــفى ابــتــســام
جــــــاسـم� لــ ( الــــــزمـــــــان ) أمس � إن
(ديـالى سـجـلـت اول إصـابـة بـاحلـمى
النزفية لرجل يبلغ من العمر 42 عاما
في قريـة الـسـعادة فـي اطراف نـاحـية
بني سعد� التابعة لقضاء بعقوبة ) . 
واكـدت جـاسم � أن ( فـريـقـا مـشـتـركـا
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تعلن عمادة الكلية التقنية الهندسية / بغداد الكائنة في الزعفرانية عن اجراء مزايدة العلنيه عن وجود مواد مستهلكة عن ا�واد
ا�درجة ادناه

١- ثالجة ١٦ قدم ٦٣
٢- ثالجة عشتار ٩ قدم ٧

 ٥٨ UPS  -٣
٤ - مكيف هواء ٢٠

٥- حاسبة دسك توب ٢٧
٦- كيس حاسبة ٥

٧- طابعة ٣
وستجري ا�زايدة بعد عشرة ايام من تاريخ نشر اعالن ويتحمل من ترسو عليه ا�زايدة اجور نشر واالعالن على ان ال يزيد 2%

وان شروط دخول ا�زايدة جلب ( القيد اجلنائي / حتاسب ضريبي شراء التندر / تصريح امني)

WO½U¦�« …dLK� ÊöŽ«

5ÝU¹ qOLł qO³½ Æœ

W�U�Ë bOLF�«

تعلن عمادة الكلية التقنية الهندسية / بغداد الكائنة في الزعفرانية عن اجراء مزايدة علنيه (عن وجود مواد مستهلكة) من ا�واد
ا�درجة ادناه

١ -حاسبات دسك توب مع شاشة مع كيبورد عدد ١٥ عاطلة
٢ -سرير حديد ماليزي عدد ٣٤٦
٣ -كرفان حديد هيكل سيارة عدد ١

٤ -والب حديد  2باب عدد ١
٥ -خزان ماء حديد عدد ٩
٦ -رحلة جامعية عدد ١٥

وستجري ا�زايدة بعد  خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر االعالن وستحمل من ترسو عليه ا�زايدة اجور النشر واالعالن على ان
ال تزيد ٢%

وان شروط دخول ا�زايدة (جلب قيد اجلنائي / حتاسب ضريبي تصريح امني /  شراء التندر )
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سـلطة فاشلة سيـاسيا ألنها مؤلفة من
احــزاب ال تـمـلك اسـتـراتـيــجـيـة لـبـنـاء

دولة.
اقـامـة دورات ثـقافـيـة ألعضـاء مـجلس
الـــنــواب تـــتـــضــمن مـــوضـــوعــات في
ســيــكـولــوجــيـا الــتــعـامـل مع االزمـات

واخرى في الصحة النفسية.
a¹—U²K� oOŁuð

تـضمـنت هاتان الـدراساتان تـوصيات
خـاصـة بحـكـومة الـسـيد الـكـاظمي في

بداية تشكيلها كانت بالنص:
فـــرض ســــلـــطـــة الـــدولــــة �ـــا يـــؤمن
امــتالكـهــا األرادة الـوطــنـيــة وقـرارهـا

السياسي واعادة الهيبة للعراق.
اعـتماد احلكمة في التعامل مع مرحلة
حــرجـة وخــطــيـرة مــفـتــوحــة عـلى كل
االحـتماالت �ا فيها مواجهة مع قوى

خارجية واحتراب طائفي سياسي.
دعــوة الــسـيــد الــكـاظــمي الى احــاطـة
نـفسه �سـتشارين في االخـتصاصات
كـافة�يقولون له احلقيقة ال ما يحب ان

يسمعه..كسابقيه!
تــأمــ� انــتـخــابــات نــزيـهــة وشــفــافـة
بــــاشــــرف األ� ا�ـــتــــحــــدة واألحتـــاد
األوربـي ومــــــنــــــظـــــــمــــــات حــــــقــــــوق
االنـسان�بوصـفها هي طريق اخلالص

من االزمات وتوالي اخليبات.
و..الـقـيـام بـاصالحات تـزيل الـتـشـكيك
وتـولد اليقـ� لدى العراقيـ���ا فيها
تـشـكـيل مـحكـمـة من قـضـاة مسـتـقـل�
حملــاكـمـة الـفــاسـدين الـذيـن وصـفـتـهم
ا�ــرجــعـيــة بـ(احلـيــتــان)�واسـتــرجـاع
ا�ـلـيارات الـتي نهـبـوها�وتـأم� حـياة
كــر�ـة في وطن �ــتـلك كل ا�ــقـومـات

ألن يعيش أهله برفاهية.
والتساؤل:

هـل ســـــتـــــأخـــــذ بـــــهـــــا احلـــــكـــــومــــة
ا�ـقــبـلـة..ا�ـتـوقع أن يـشــكـلـهـا الـسـيـد
نــوري ا�ــالــكي(اذا مــا صـار شي!)� ام
انــــهـــا ســــتـــواصل الــــفـــشـل وتـــوالي

اخليبات?.

{ مــؤسس ورئــيس اجلــمــعــيــة الــنــفــســيــة
العراقية

الــعــشـوائــيــة والــتـســلق عــلى أكــتـاف
الـضـعـفـاء�واألجنـرار لـلمـيـول الـديـنـية
وا�ـذهبـية والعـنصـرية الكـاذبة� ولـفكر
بـدوي عشائري تسلطي  طائفي بثقافة
اجــتـمـاعــيـة هــابـطـة جــائت بـفــاشـلـ�
وافــرزت طـــبــقــة ســيــاســـيــة هــابــطــة�
والــســيــاسـيــ�.. خلــلل في تــكــويــنـهم
ا�ـهـني واالجتـماعـي والنـفسي� فال هم
ســيـاســيـون يـفــقـهــون ا�ـبـادىء والهم

مهنيون  يفهمون كيف تدار الدولة.
 UO�u²�«

قـــدمت الــدراســـتــان تــوصـــيــات كــانت
بالنص كاآلتي:

اصـدار تشريع او قانون يرتّب عقوبات
مـادية ومـعنويـة��ا فـيها الـسجن ضد
كـل ســـيـــاسـي تـــتـــضــــمن خـــطــــابـــاته
حتـريضـا طـائفـيا او تـعصـبا عـنصـريا

او عشائريا.
قــــيـــام وســـائل االعـالم ورجـــال الـــدين
وا�ــؤســســات الــتـربــويــة ومــنــظــمـات
اجملـتمع ا�دني بـاشاعة ثقـافة ا�واطنة
والـــتــســـامح والــسـالم بــ� مـــكــونــات

اجملتمع العراقي.
اجـراء اســتـفـتـاء بـشـأن اصـدار قـانـون
مـلزم ال يسمح فيه �ن يحمل جنسيت�
الـتـرشيح لـعضـوية مـجلس الـنواب�او
تـولي مسؤولية حكومية �نصب مدير
عــام فــمــا فــوق�بــدءا من األنــتــخــابـات

القادمة.
اشـاعـة الـوعي االنـتـخـابـي بـ� الـناس
وافـهـامـهم بـأنـهم كـانـوا أحـد األسـباب
في تـوالي اخلـيبـات واحلـياة الـبائـسة
الـتي عاشـوها ألنـهم جاءوا بـاشخاص
اتـــفق اجلـــمــيع عـــلى ان غـــالــبـــيـــتــهم
فــاســدين�وان الــطــريق حلــيــاة كــر�ـة
يــكـون بــاعـتــمـادهم مــعـايــيـر الــكـفـاءة
والـــــنــــزاهـــــة والــــوالء لـــــلــــعـــــراق في

االنتخابات القادمة.
قــيـام الــقــوى الـعــلـمــانــيـة والــوطـنــيـة
وشـباب الـتظاهـرات بتوحـيد صفـوفها
عــلى وفـق اســتــراتــيــجــيــة ســيــاســيـة
واضـحــة مـنـطـلـقـة من حـقـيـقـة ان قـوة
الـسـلطـة احلـاكمـة تـكمن فـي فرقـة هذه
الـقوى�وان توحدّها يـشكّل ضغطا على

االستفراد بالسلطة والثروة?
4- عـدم او ضـعف الـشـعـور بـاالنـتـماء
الـى العـراق مـن قبـل ا�ـسؤولـ� الـذين

يحملون جنسيات اجنبية?
5- اشـخاص يـأتمرون بـتعلـيمات دول
قــويـة (امــريــكـا وبــريـطــانـيــا) واخـرى

اقليمية?
6- تـعـصب او عـدم نـضج سـيـاسي او
مــــرض نـــفــــسي مــــصــــاب به الــــعـــقل

السياسي العراقي?
7- وصف آخر لك ان حتدده.

موجز نتائج
شـخصت الـدراستـان اهم اسبـاب فشل
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق بـعد

(2003) باآلتي :
تـــعـــصـب اوعـــدم نـــضج ســـيـــاسي او
مــــرض نـــفــــسي مــــصــــاب به الــــعـــقل

السياسي العراقي�
عـدم او ضـعف الشـعـور باالنـتـماء الى
الـــعـــراق من قــبـل ا�ــســـؤولـــ� الــذين

يحملون جنسيات اجنبية �
اشــخـاص يـأتــمـرون بــتـعـلــيـمـات دول
قــويـة (امــريــكـا وبــريـطــانـيــا) واخـرى

اقليمية�
قـضــيـة اشـخـاص اضـطـهـدهم الـنـظـام
الـــدكـــتــاتـــوري ويـــرون ان من حـــقــهم

االستفراد بالسلطة والثروة�
لـعـبـة اقويـاء اسـتضـعـفـوا واستـغـبوا

الشعب.
وعـزت نتائج الدراست� اسباب الفشل
الـى فــريــقــ� :الـــشــعب ألنه مـــجــتــمعِ
مـتفكك يرغب بالـفوضى وطرق العيش

مـا ستقرأه �ليس مقـاال صحفيا بل هو
نــتــائج دراســتــ� عــلــمــيــتـ� اجــريت
األولى في (25 زيران 2016) واجريت
الـثـانـيـة بـعـد أربع سـنـوات في(/29/6
2020) انــــــــــــطـالقـــــــــــا  مـن ان واجـب
األكـاد�ي� تشخيص اسباب الظاهرة
بــدراســـات تــســتــوفي شــروط ا�ــنــهج
الـــــــعــــــلـــــــمي مـن حـــــــيث الـــــــصــــــدق
وا�ـــوضــوعـــيــة�تــخـــرج بــتـــوصــيــات
يـعتـمدهـا ا�عـنيـون بالـشأن الـسياسي
بــهــدف دعم عـمــلــيـة األصالح وتــأمـ�
جنـــاحـــهـــا�بـــعـــد ان ثـــبت مـــيـــدانـــيــا
وجـــمـــاهـــيــريـــا ان فـــشل الـــعـــمـــلـــيــة
الـسيـاسية في الـعراق كان هـو السبب
فـي كلّ ما اصاب العـراقي� من فواجع
ومــا حلّ بــالـوطن من خــراب�وان عـلى
احلـكومـة ا�قـبلة ان تـغيـر  مسـار سكة
الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة الـقــائـمــة عـلى
احملـــاصـــصــة الـى ســـكــة بـــنـــاء دولــة
مـؤسـسات مـدنـية حـديـثة..وتـأخـذ �ا
يـتـوصل له االكاد�ـيون في دراسـاتهم

العلمية.
n¹dFð

تـــضـــمــنـت الــدراســـتـــان اســـتــطـالعــا
خالصته:

مــا الـوصف الــذي تـراه يــنـطـبـق اكـثـر
عـلى الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعراق

ومن بيدهم السلطة�هل هو:
1- لعبة اذكياء استغبوا الشعب?

2- لعبة اقوياء استضعفوا الشعب?
3- قـضية اشخاص اضطهدهم النظام
الـــدكـــتــاتـــوري ويـــرون ان من حـــقــهم
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سيـتطـلب دخـولهـا في التـوازن ليس
كخزين للنفايات السوفيتية أو عامل
تـــهــــدئــــة لـــدول كــــانت فـي االحتـــاد
الـسـوفـيـتي� بل وتـريـد اسـتـعـادة مـا
فقدتـه بسبب االحتـاد السـوفيتي عن
زمن الـقيـصـر وهذا الـسـبب الـرئيس
في الـــتـــحـــركـــات الـــعــســـكـــريـــة في
أوكـرانـيـا وبـعـد حتـقيـقـه تنـتـقل إلى
خط الــســـبــاق عـــلى الـــنــفـــوذ لــهــذا
تتجـنب اخلوض في حـرب نووية أو
عا�يـة رغم دخول الـغرب الـعملي في
هذه احلـرب بـا�ال والـسالح وتـقيـيد

روسيا.
•هـــذه احلــرب أبـــرزت تــعـــديال عــلى
خطط الغرب عنـدما استخدم سالحه
في حــصـار روسـيــا ضـده� فــبـعـد أن
كـانت الـفـوضى عـزم و إرادة �ـنـطـقة
الــشـرق واخلــلــيج� مـتــنــاسـ� أنــهـا
تـدعم أسـاس اقـتـصـادهم وعـمـلتـهم�
اســتـــطــاعت روســيــا قــلب ا�ــعــادلــة
عــنـــدمــا بـــان الــعـــجــز واضـــحــا في
مواجـهـة التـدهـور االقتـصـادي حتى
قــبل أن يــدخـلــون مع روســيـا حــربـا
مـبـاشـرة� لـهـذا فـان تـعـديال سـيـكون
عـلى اسـتــراتـيـجـيـة ا�ـنـطـقـة عـنـدمـا
تــمــلــمـــلت وتــلــكـــأت عن الــتــجــاوب
اجملـانـي ومن ا�ـســتـحــسن أن تـضع
قــيــودا لــلـعــبــة لـيــكــون لــهـا دور في
اجليوسـياسيـة والتوازن بـعد القادم
من فوضى حـتمـية تفـرضهـا مخاض
إعــادة الـتــمــوضع اجلـيــوســيـاســيـة
والـقـطـبي في الـعـالم وهـو �ـكن في

اجتماع اخلليج القادم.
�ـاذا يـجب أن تـعـيـد الـدول الـعـربـيـة
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واقع احلال أن الـتغـييـر حاصل قادم
لـكن إعـادة الـتـمـوضع ال تـرتـكز عـلى
أيــديـولــوجــيـا أو بــروز فــكـر جــديـد�
وإ�ــا تــكــرار لـــتــمــوضع حــصل في
احلروب الـعا�ـية الـسابـقة� بـيد أنـنا
أمـام تمـوضع فـشل وصـنـاعـة أزمات
وليس تموضـعا واعدا بـحياة أفضل
وان لن حتــصل لــكـن تـقــارب الــعــالم

أبدلت تلك الدول نفسـها �ستبدين
يــحــقــقــون ذات األغــراض تــقــريــبــا

ولتبقى تلك الدول سوقا.
qLKLð r�UF�

الــغــرب وأمــريــكــا وصــلت مــرحــلــة
انـسـداد في اخــتالل الـتـوازنـات مع
رغــبــة واضــحــة لــلــصــ� وروســيــا
و�ـكن ضم كـوريـا الشـمـالـيـة كـقوة
اســتـراتـيــجـيــة� ظـهــرت قـوى تـدفع
باجتـاه ضـرورة إعـادة الـتوازن إلى
معادلة مضطربة على حساب الدول
الضعيفة رغم أن بعضها يقوم عليه
اقــتــصـاد الــعــالم كـمــا دول الــشـرق
الـعــربي عـمــومـا� فـاالن الــعـالم �ـا
يشـبه مرحـلـة التـعو� وعـلى الدول
�ـا فيـهـا دول اخلـلـيج وا�ـشرق إن
جتد لها مكانا في التوازن اجلديد.
في عشر سن� مضت ظهرت بوادر 
اتـــضــاح تــضـــخـــم الــصـــ� كــقــوة
متـطـورة في النـظـام السـياسي رغم
بـقـاء احلـزب الـشـيـوعي� ومـتـطورة
اجــتـمـاعــيـا رغم بــقـاء االشـتــراكـيـة
كــفــكـرة عــامــلــة واجتـاه االقــتــصـاد
بـشكل مـواز لالقـتـصاد الـرأسـمالي�
لكنـها لم تك تـشكل قطـبا ثانـيا فهي
تـعـلم أنـها ال تـمـلك أدوات الـتـغـيـير
في اقــتــصــاد مــبـنـي عـلـى الـدوالر �
لـــكـن اآلن بـــاتـت تـــريــــد أن تــــأخـــذ

موقعها في مرحلة التعو�.
دخــول روســيــا في مــرحــلــة إحــيـاء
لــلــقـيــصــريـة ولــيس االرتــكــاز عـلى
الـــشــــيـــوعــــيـــة مـن جـــديــــد� وهـــذا
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عنـدما تـبـدأ أية مـنظـومة مـنتـجة أو
مـــديـــرة أو مــتـــغــافـــلـــة عن األزمــات
وبــغــرض االسـتــفــادة مـنــهــا ولـيس
منظـومة تـنتج اإلصالح عا�ـيا� فهي
منظـومة آيـلة للـسقوط وهـنالك خلل
في أقطـاب الـعالم حتـتـاج إلى إعادة

اصطفاف
مـنـظـومـة احلـداثـة الـتي بـنـيت عـلى
اإلقــطــاع أســاســا ولــتــتــطــور نــحـو
الرأسمالـية وتتخـذ طريق العلـمانية
وغـيـرهـا كـآليـات والـنـفـعـيـة كـمـنهج
سـلـوك قــيـمي عـنـدهــا وتـعـامـلت مع
نظم استبداديـة في اخلارج لتحقيق
الــنـفــعـيــة� كـمـا اتــخـذت فـي الـشـرق

آليات أيدلوجية قمعية غالبا.
جنوح نظام احلداثة الغربي وعجزه
أمام أسـئلـة ولدتهـا احلداثـة نفـسها
بــتــوسع االخــتــراعـات وا�ــواصالت
والتواصل لدرجة تقارب العالم دون
إمــكــانـيــة الـســيـطــرة عــلـيه� وعــجـز
االحتـــاد الــســـوفــيـــتي الـــســابق عن
تــمـثـيل الــتـحــدي وحـصــول الـقـطب
الـواحد الـذي اثـر سـلبـا عـلى الـعالم
مـن امــتـــصـــاص لـــلـــثـــروات وقالقل
وفـوضى تـتـيح عـمـلـيـة الـسـلب هـذه
دون الـــتــفــكــيــر بــأســلــوب االرتــقــاء
ا�دني وتـبـادل ا�نـفعـة وهو أسـلوب
نـــشـــأ مـــنـــذ االســـتـــعـــمـــار الـــقـــد�
بـاستـنـزاف الـشـعوب وعـنـدمـا ثارت
تـــلك الــشـــعــوب والــتـي دانت تــركــز
دعواها لقـرون على أن احملتل غريب

يجعل الثقة بها شبه معدومة.
الــنـظم الــغـربــيـة نــفـســهـا تــتـعـرض
لضـغـوط شعـبـية لـلـخروج من نـظام
الـعـو�ـة آلـيـة احلـداثـة في االنـتـشـار
والــهـــيــمــنــة ورأيــنــا خــروج واضح
لـبـريــطـانـيـا� بـيـد أنــهـا بـقت تـكـافح
لــبـقــاء مــكــانــتــهــا بــاحلــداثــة لــهـذا
وضــعت نــفــســهــا في الــواجـهــة في
حرب القرم احلـالية رغم أنـها ليست
األولى في تقد� الـدعم� لكن بصوت
عــال وفــقــدان الــدبـلــومــاســيــة الـتي
عـرفت بـهـا بريـطـانـيـا� والبـد لـها أن
تــــعـــود لـــتــــضع أسس جــــديـــدة مع
الـشـرق الـعـربي لـتـحـصـ� وضـعـهـا
القطـبي من خالل مشاركـات وارتقاء
مدني مـتبـادل يـجعل ا�ـنطـقة هـادئة
والشـعـوب مسـترخـيـة في رفاهـية ال
تــخــســر بــهــا شيء ألنــهــا أمــوالــهم

حقيقة.
تـداخل الغـرب مع الـنـازح� نـتـيـجة
ا�ـــشـــاكل� اظـــهـــر إن الـــغــرب لـــيس
متصاحلا مع نفسه وان هنالك بروز
�ــشــاكل مـن نــوع جــديــد وحتــديـات
واهـــتــزازات أكــثــرهـــا وضــوحــا في
الــعـلــمـانــيـة الالئــكـيــة والـتـي تـبـدو
مـتـنـاقضـة لـلـنـاظـر� وظـهور اإلسالم

فوبيا.
الـعـالم كـخالصـة يـتـحـرك بال عـروة�
ولو إن ا�ـسلـمـ� فهــــــــموا اإلسالم
وكــأنه يـنــزل الـيــوم وتـخـلــصـوا من
ســجـنــهم الــتــاريـخي فـي االجـتــهـاد
والــنـمــــــــــوذج� لـكــان خــيـر الــعـالم
وإعــادة تــوازنه عـــلى قــيم أخالقــيــة
وتــفــاهم بـدل الــصــراعــــــــــات الـتي
ســتــتــقــارب زمــنــيــا إلى أن تــصــبح
مـسـتـمـرة كـمـا الــــــــفـوضى شـائـعة
الـــيــــوم خـــفــــيـــة أو ظــــاهــــرا كـــذلك
سـتــــــــــكـون احلـروب إن لم يــتـيـقظ
ا�ـسلـمـون بفـكـر رباني مـفـهوم صح
ولـــــيس طـالسم وطــــــقـــــوس ونـــــقل
الــتــاريـخ �ـشــاكــلـه وأفــكــار ظــنــيـة
تـــضـــيع قـــيـــمـــة الـــتـــاريخ كـــعـــظـــة

وأشخاصه كقدوة.
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دَمُّونْ    دَمُّونُ إِنَّا مَعْشَر� يَمَانُونْ

وإِنَّنَا لِأَهْلِنَا مُحِبُّونْ
نـعم� نحن مُـحبّون ألهـلنا ولـديارنا� وال
نـفـرق ب� الـد�يار واألهـل� فالـسالم على

الد�يار� والسالم على أهلها� 
وهــذا جـريـر (ت 110هـ) يــحـيّي الـد�يـار

فيقول:
حــيّـوا الــد�يـارَ وأهــلَـهــا بـسالمِ    رَبْــعـاً

تقادَمَ أو صريعَ خيامِ
وهـــــــذا عــــــلـي بن اجلـــــــهم (ت 249هـ)

يحيّيها أيضا فيقول:
قـفـوا حيّـوا الد�يـارَ فإنَّ حـقّاً    عـليـنـــــا

أنْ نُحيّي بالسَّالمِ
وهــذا الـبـحـتـري (ت284هـ) �ــيل عـلى

الديار ليسأل عن بعض أهليها:
مـيلوا على الدّارِ مِنْ ليلى نُحيّيها   نعم

ونسألُها عن بعضِ أهليها
والـدار حياة� فـيها مـا فيهـا من ضجيج
الـقـول والـعمل� وحـولـهـا ما حـولـها من
صــخب األيـام والــسـنـ�� وكـم من حـلـو
الـكالم قـد دار فيـها� وكم من الـقلـوب قد

اشتعلت باحلب فيها.
والـيـوم� وقـد انقـطع عـهد الـوقـوف على
األطالل والـبـكـاء عـلى الـد�يـار� فـإن عـهد
حب الـد�يار لم يـنقطـع� وعليـنا أن جند�د
هـذا الـعـهـد� وجند�د اإلنـتـبـاه إلى قـيـمة
الــدار� من أجل إعالء شـأنــهـا واحلـفـاظ
عــلــيـهــا وحـمــايــتـهــا من كل شــر� فـهي
حِـصـن الـعـائـلـة ا�ـنـيع� وحِـمـاهـا اآلهل
بــا�ـودة واإلحـتــرام والـعـزة والــكـرامـة�

ويــتـجـاذبــون مـعـهــا أطـراف احلـديث�
وكـانوا يـقفـون علـيها ويـبكـونهـا حبا�
وإن لـم يبق منهـا سوى طلل أو أثر أو
رسم أو دِمـنـة� وكـانوا يُـقـرنـون بيـنـها
وبــ� احلـبـيــبـة� فــكالهـمـا فـي الـقـلب�
وكــانـوا يــذكـرونــهـا بــصـيـغــة اجلـمع�
فـيـقـولون: ديـار الـعـرب وديـار القـبـيـلة
وديــار األهل واألحـبـة� وكـان الـشـعـراء
اجلــاهـلــيـون يـبــدؤون قـصــائـدهم �ـا
سُـم�ي بـ (ا�ـقـدمـة الـطـلـلـيـة) إذ يـقـفون
عـلـى األطالل ويـبـكـون عـلـيـهـا بـقـلـوب
مـــوجَــعَــة ويــســـتــلِــذّون فـي وصــفــهــا
ووصـف مــا بـــقـي مـــنـــهـــا� وجـــعـــلــوا
الـوقـوف عـلى األطالل والـبـكـاء عـلـيـها
قــاعـدة فـنـيــة لـقـصــائـدهم � ونـادرا مـا
كـانـوا يـخرجـون عـنـها� وامـرؤ الـقيس
(ت 13هـ) كـــــــــــــــــــــــــــان أول مـــن وقــف
واســتــوقف وبــكى الـديــار� وقــال حـ�
بـلـغه مـقتـل أبيه: تَـطَـاوَلَ الـلَّيْلُ عَـلَـيْـنَا

لـيس الـعـراق سـوى دار كـبـيـرة� ولـيس
الــعـراقــيـون ســوى عـائــلـة كــبـيـرة� دار
كــبـيـرة وعـائـلــة كـبـيـرة تــضـمُّـنـا بـحب
وشـــرف وكـــرامـــة� ونـــحن نـــرتـــقي في
ظاللـها إلى العـلياء� فـالسالم على ديار
الـعراق كل العـراق� من زاخو إلى الفاو
ومـن طــريــبـــيل إلى ا�ــنـــذريــة� الــسالم
عــلـيــهـا دارا دارا� الــسالم عـلــيـهــا مـاءً
وأنـــهـــارا� الـــسالم عـــلــيـــهـــا أحـــجــاراً
وأزهـارا� الـسالم عـلـيـهـا كـلـمـا أشـرقت
شــمس� وطـلع قــمـر� وبــزغ فـجـر� وهبَّ
نـسـيم� وزقزق عـصـفور� الـسالم عـليـها

منذ هذه الساعة حتى قيام الساعة.  
لــقـد كـان الــعـرب ال يـنــظـرون إلى الـدّار
عـلى أنـها بـيت من شَعـر أو من ط� أو
مـن حـــجـــر� بل كـــانـــوا يـــعـــمـــدون إلى
(أنــســنــتِــهــا)� أي يــتــعــامــلــون مــعــهـا
بـــوصــفـــهــا إنـــســانـــا� وهــكـــذا كــانــوا
ــمــون عــلى الــدّار� ويــحــيّــونــهــا� يــســلـ�

ومــا أحـــرانــا الــيــوم مع جتــديــد عــهــد
احلب لـلـد�يار� أن نـكـون حريـصـ� على
أن تـكـون دورنـا جـمـيلـة ا�ـنـظـر� رائـعة
الـتـصـمـيم� غـنـيـة ا�ـبـنى وا�ـعنى� وأن
تــكــون شــاهـــدا عــلى حــبــنــا لــلــحــيــاة
واعـتـزازنـا بـعـوائلـنـا وأهـلـنـا� وإشارة
عـلى تطـلعـنا بشـرف نحـو األمام ونحن
نـبـذل اجلهـود اخلالقة من أجل حتـقيق
سـعـادتـنـا� ومن أجل أن يـكـون لـنا وَقْع
جميل وأثر رفيع على هذه األرض التي
جـعــلـهـا الـله تـعـالـى لـنـا كـفـاتـا أحـيـاءً
وأمـواتا� ونريد اليـوم أن نرى� كما قال
عـبـد الـقـاهـر اجلـرجاني (ت471هـ) في
كـتـابه (دالئل اإلعـجـاز)((آثـار ا�ـاضـي�
مــخــلَّــدة في الــبـاقــ�� وعــقــول األوَّلـ�
مـردودة في اآلخـرين))� والـدار بأهـلـها�
والـدار: مـخزن الـذكريـات وقاصَـة األيام
الـسّـالـفـة وصـنـدوق األمـنـيـات ومجـمع
األحــبـة وا�ـقــرَّبـون� وحــديـقـة الــقـلـوب
الــزاهـرة� فـسـقـاهـا الــله ا�ـاء الـطـهـور�
وبـاركها باخلير وهـو الذي بيده اخلير
وهـو عـلى كل شيء قـديـر� وجعـلـها دار
عـــز ومــنــعــة� وطــيَّـب شــذاهــا� وحــمى
أركــانــهــا� وجــعــلــهــا دار كــرام تــطــيب
ــد مــآثــرهم بـــذكــرهم اجملــالـس� وتــخــلـ�
ا�ــدارس� فــقـد غــرس ا�ـاضــون وكـانت
لـهم نِـعْمَ ا�ـغارس� وقـالـوا فكـان قـولهم

سديدا� وفعلوا وكان فعلهم رشيدا. 
حتـية لـديار الـعراق وأهـلهـا الكرام� في

كل قعود وكل قيام.
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وارســلــنـا مــخــاطـبــات رســمــيـة الى
وزارت الـــــشــــــبـــــاب والــــــريـــــاضـــــة
واخلارجية العراقية � لالستفادة من
ا�ــدربــ� ا�ــتـــخــصــصـــ� الــهــنــود
العــــتــــمـــــادهــــا مـــــادة في ا�ــــدارس
واجلامـعات � ورياضـة اليـوغا عامل
مسـاعد لـتخـفيف الـضغط الـنفسي �
والـتـخـلص مـن الـكـثـيـر من ا�ـشـاكل

الصحية .
WLN� W{U¹—

واكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ان رياضة اليوغا مهمة � و�
توجيه مـديرية الـرياضة الـبدنية في
الـوزارة العتـمـادهـا لـعبـة اسـاسـية �
والــتــعــاون مع الــســفــارة الــهــنــديـة
واستثـمار وجود ا�ـدرب� وا�دربات

الهنود ا�تخصص� باليوغا .

 ÍdLA�« rOŠ— ≠ œ«bGÐ

احتفـلت السـفارة الهـنديـة في بغداد
بــالـيـوم الــعـا�ي لــريـاضـة الــيـوغـا �
الـذي يــصـادف يـوم 21 حـزيـران من
كـل عـــــام � واقــــامـت صــــبـــــاح امس
الثالثاء بالتـعاون مع وزارة الشباب
والرياضـة نشاط لـلعروض احلـركية
الــــريــــاضـــــيــــة مـن مــــدرب هــــنــــدي
مـــتــخــصص � �ــشــاركــة الــســفــيــر
الـهـنـدي ووزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
وا�ــئـات مـن مـخــتــلف االعــمـار وكال

اجلنس� .
وقــال سـفــيـر جــمـهـوريــة الـهــنـد في
الــــعـــراق بـــراشـــانت بـــيـــســـاي � ان
الــيـوغـا لــلـتــنـاغم والـسـالم وتـشـكل
صحـة وليـاقة بـدنيـة � ونحـاول نشر
ثـــقــافــة الــيــوغـــا بــعــدد من الــدول �

5�% Í—UÝ ≠œ«bGÐ

استضافت اجلامعـة التكنولـوجية على اد� ملعـبها الوحدات الـتدريبية للـمنتخب العراقي
بكـرة قدم فـاقـدي االطراف ا�ـعـتمـد من قبل وزارة الـشـباب والـريـاضة والـذي تأسس في

الشهر الثامن 2021 الذي يحتوي على اكثر من 60 العب في عموم العراق.
ويعد مؤسس هذه الرياضـة في العراق كاب� الفـريق الدكتور محمـد عدنان النجار وعدد
الكادر التدريبي  5مدرب� شارك ا�نتـخب في تصفيات غرب اسـيا والتي كانت في شهر
اذار ا�اضي وتأهل لـنهائـيات كأس الـعالم بكـرة قدم فاقـدي االطراف ذلك بعـد فوزه على

الهند وفلسط� وسوريا وستقام نهائيات كأس العالم في تركيا الشهر التاسع 2022.
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عنـــــــدما يـحل ضيـفا علـى الوسط الذي
تسيل لــــــــعابه عـلى النقـاط الثالث لكن
الـصـــــــــناعـة مـؤكـد يـرفض االسـتسالم
من كون كل شيء واقع في مبـاريات كرة
الـقـــــــدم لـكن ا�ـشــــكـلـة حتى لـو تـمكن
الفريق من تخطي رابع الترتيب فإنـــــــه
ســيـــــــكـون امــام مـهــمـة لــيــست سـهــلـة
عــنــدمـــا يــلــتـــقي اجلــويـــة االخــر الــذي
يـــتــــنـــافس مع الـــوسـط والـــطالب عـــلى
الـوصــافـة وتـتـطـلب الــلـقـاءات ا�ـذكـورة
تعليق الفرق على امال االنتفاضة االكبر
و وتخــــــتتم مبـاريات الدور ا�ذكور غد
اخلــــمــــــــيس وأبــــرزهــــا بــــ� الــــزوراء
واجلـــويـــة الــــتي ســـتــــقـــام في مــــلـــعب
الـــشـــــــــعب الـــعــاشـــرة لــيال ويـــضــيف
نــوروز الـغــر� جــيـرانه اربــيل ويــخـرج
الـــبـــطـل الى الـــنــــجف ويـــضــــيف نـــفط

البصرة نفط ميسان.
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حـقق فـريق االتــصـاالت لـقب بـطل دوري
الـدرجة الـثـانـية بـعـدما تـمـكن من الـفوز
عـلى احلويـجـة بـخمـسـة اهداف دون رد
في الـــلــقـــاء الــذي جـــرى امس االول في

ملعب الـشعب وكان الـفريقـان قد تصدرا
مـجمـوعتـهـما فـي الدور الـتأهـيـلي الذي
انتـهى الشـهر ا�ـاضي الذي مـنح بطـاقة
الـــتـــأهل الربـــعـــة فـــرق هي االتـــصــاالت

قبر الراحل احمد راضي
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دوري
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الــنــورس واالســطــورة الــراحل احــمـد
راضي فـي الـذكــرى الــثـانــيـة لــرحــيـله
نـستذكـر اهم االجنازات التـي حصدها
في مــسـيـرته الـريـاضـيـة بـصـمت رحل
عن عـــا�ـــنـــا لــكـن ســتـــبـــقى ذكـــريــاته
واجنـــازاته عــالــقه فـي قــلــوبــنــا خالل
مـسـيـرته الكـرويـة له صـوالت وجوالت
عـــلى ا�العب الـــريــاضـــيــة فـي الــقــرن
ا�ـــاضي كــان يـــرعب الــدفـــاع اخلــصم
وحــصـل عــلى الــعــديــد من االجنــازات

الكروية استعرض اليكم اهمها
افــضـل لــقب يــحــصـل عــلــيه هــو لــقب
افـــــضل العب فـي اســــيــــا عــــام 1988
واالنـديـة التي لـعب لـهـا : شبـاب نادي
الــشــرطـة شــبــاب نـادي الــزوراء نـادي
الــزوراء نــادي الـرشــيــد نـادي الــوكـرة
الـقـطـري وا�نـتـخـبات الـتي لـعب لـها :
مـنـتــخب الـنـاشـئـ� مـنـتـخب الـشـبـاب
مــنـتــخب االو�ــبي ا�ـنــتـخب الــعـراقي
الــوطــني مـنــتــخب جنــوم عـرب اســيـا
واول مــبـاراة مــحـلــيه كــانت مع نـادي
الــزوراء ضـــد نــادي الــطــيــران الــقــوة
اجلـوية حاليا عام 1982 واول مباراة
دولــيـــة كــانت مع ا�ــنـــتــخب الــوطــني
الـعـراقـي ضـد االردن عام 1982 واخـر
مـبـاراة محـليـه كانت مع نـادي الزوراء
ضــد نــادي الــكــرخ عـام  1999وكــانت
ا�ـباراة الـنهـائيـة لكـأس التـحدي الذي
فــاز بـهـا الـزوراء 1 – 3 واخــر مـبـاراة
دولـية ضد منتخب بـاكستان في ملعب
الـشـعب الـدولي ضـمن تصـفـيـات كأس
الـــعـــالـم عــام 1997 وانـــتـــهـت بـــفــوز
الـــعــراق 1 – 6 واول هـــدف يــســـجــله
لـلـمنـتخب في مـرمى مـنتـخب االمارات
يــوم 1983-10-10 بــالــشــارقــة واخــر
هـدف يسـجله للـمنتـخب كان في مرمى
مـــنــتـــخب بـــاكــســـتــان عــام 1997 في
بـاكـسـتـان ضن تـصفـيـات كـأس الـعالم

.1998
عـــدد اهـــدافه الــدولـــيــة 83 هـــدفــا في
ا�ـبـاريـات الـرسـمـيـة فـقط حـيث سـجل
مـع ا�ـنــتـخب الــوطـني 52 هــدفـا ومع
ا�ــــنــــتــــخب االو�ــــبي 6 اهــــداف ومع
منتخب الشباب 18 هدفا ومع منتخب
الـنـاشـئ� 7 اهـداف ولـم تدرج اهـدافه
فـي ا�ـبــاريــات الــرســمـيــة اغــلى واهم

هـدف فـي حـيـاته الـريـاضـيـة هـو هـدفه
فـي مونديال ا�كسيك عام  1986 الذي
شــهـد اول واخـر مــشـاركـة عــراقـيـة في
نـــهـــائـــيـــات كـــأس الـــعـــالم في مـــرمى
ا�ـنـتـخب الـبلـجـيـكي الـذي حـصل على
ا�ـــركـــز الــرابع فـي ا�ــونـــديـــال وعــلى
افـــضل حـــارس مــرمـى في ا�ــونـــديــال
الـبـلـجـيـكي جـ� مـاري بـفـاف لـيسـجل
اســـــمه من ذهـب في ســــجـالت تــــاريخ
الـعـرب في نهـائـيات كـأس الـعالم اكـثر
مــنـــتــخب هــز شـــبــاكه هــو ا�ـــنــتــخب
الـسـعـودي حـيث سـجل عـلى ا�ـنـتـخب

االول 6 اهـداف وعلى مـنتخب الـشباب
3 اهـداف�اول رقم ارتـداه مـع ا�نـتـخب
17 واخــر رقـم ارتــداه مع ا�ــنــتــخب 8
ورقـمه الدائـمي مع االنديـة التي مثـلها
رقم  8ورقـمه ا�ـفضل  8ويـتـميـز احـمد
راضـي بــشــراســـته في لـــعب كــرة قــدم
ويـتمـيـز بشـكل كبـير في الـعاب الـهواء
وضــــــربــــــات الـــــدبـل كــــــيك وا�ــــــقص
والـضـربـات الرأسـيـة الـرائـعة ويـتـمـيز
بـتسديداته القـوية جدا ويتميـز بتقنية
الــتـسـديــد ويـتـمــيـز بـأدائه الــضـربـات
احلــرة ا�ـبـاشـرة الـتي نــادرا مـاتـخـطـأ

الـهـدف ويــتـمـيـز بـلـعـبه بـكـلـتـا قـدمـيه
بشكل اليصدق.
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حـصل على لـقب افضل العـب في اسيا
عـــام 1988. حـــصـل عـــلى لـــقب ثـــالث

افضل العب في اسيا عام 1989.
حصل على لقب خامس افضل رياضي
عــربي في اســتـفــتـاء اذاعــة لـنــدن عـام
 1993.حـصل عـلى ا�ركـز التـاسع ب�
هـدافـ� مـنتـخـبـات العـالم لـعام 1993
حسب اختيار مجلة ا�وسوعة العا�ية
بـكـرة الـقـدم الـصـادرة في ا�ـانـيا وهي
مــجـلـة مـتـخـصــصـة بـأبـرز جنـوم كـرة
الـقــدم واعـتـمـدت اجملـلـة في ذالك عـلى
ســــجل الالعــــبـــ� الـــدولــــيـــ� ضـــمن

منتخباتهم الوطنية
حـــــصل عـــــلى لــــقـب افــــضـل العب في
بـطولـة الصداقـة والسالم الـتي اقيمت

في الكويت عام 1989.
حـــــصل عـــــلى لــــقـب افــــضـل العب في
بـطـولة كـأس فلـسـط� االولى لـلشـباب

التي اقيمت في ا�غرب عام 1983
حـصل عـلى جائـزة تـقديـريـة من مجـلة
الـصــقـر الـقـطـريـة لـفـوزه بـلـقب هـداف
بـطولـة كأس فـلسـط� التـي اقيمت في

ا�غرب عام 1983.
حـــصل عــلى لـــقب افــضل مـــهــاجم في
بــطـولـة كـأس الـعــرب الـتي اقـيـمت في

Æ1988 االردن عام
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حــصـل عــلى لــقب افــضل العب �ــوسم
1989 فـي اسـتــفــتــاء جــريــدة الــبــعث
الرياضي ا�لغاة ونال 5376 صوت

حـــصل عــلى لــقـب افــضل ريــاضي في
الـثمانيـنات في االستفـتاء الذي اجرته

مجلة الف باء عام 1990.
حــصـل عــلى لــقب افــضل العب �ــوسم
1990 فـي اسـتــفــتــاء جــريــدة الـزوراء
الرياضي وحصل على 22000 صوت
حــصـل عــلى لــقب افــضل العب �ــوسم
1991 وموسم  1992على التوالي في

استفتاء جريدة اجلمهورية
حــصل عــلى لــقب افــضل العـب عـراقي
لـــعــام 1992 فـي اســتــفـــتــاء بـــرنــامج
عــراقـنـا الــريـاضي الــذي كـان يـبث من
اذاعـــــة بــــغــــداد مـن اعــــداد وتــــقــــد�
االعـالمي علي ريـاح . حـصل عـلى لقب

الـــبــلــجــيـــكي عــلى افـــضل حــارس في
ا�ـونـديـال جـ� مـاري بفـاف بـتـسـديدة
قــويـة رائــعـة لــيـكــون اول واخـر هـدف
عــراقي في الـنـهــائـيـات مــسـجال بـأسم

احمد راضي
اخـر الــقـابه هـو اخـتـيـاره افـضل العب
عـراقي في القـرن ليـحتل ا�ـرتبة االولى
ومـن بعده ا�ركز الثاني الالعب حس�

سـعـيـد وا�ركـز الـثالث
الـالعـب حـــــــبـــــــيب
جـــعــفــر وا�ــركــز
الــرابـع حلـارس
ا�ـــــــرمـى رعــــــد

حمودي
وفــي مـــــــــــوسـم

1993-1994
غـــــــادر أحــــــمــــــد
راضـي الـــــــدوري
الـعـراقي مـتوجـهاً
لــلــدوري الـقــطـري
حـــــــيـث الــــــتـــــــحق
بصفوف نادي الوكرة

ولـــــــــــثـالث

مــواسم من عـام 1993 إلـى عـام 1996
حـــيث قــدم مع الــنـــادي الــقــطــري كــرة
عراقية رائعة وتألق هناك كثيراً بعدها
عـــاد إلى نـــاديه االم الـــزوراء لـــيــلـــعب
مـــوســمــ� حــتى عــام 1998 لـــيـــنــهي
مــسـيــرته احملـلــيــة الـتي كــانت مـلــيـئه
بــــالـــتـــالـق لـــعب أحــــمـــد راضي خالل
مـسـيـرتـه احملـلـية 125 مـبـاراة سـجـله
خاللـها أكثر من مئـة هدف بعد اعتزاله
الــلــعب مــحــلــيــاً ودولــيــاً اجته أحــمـد
راضـي إلى الــتـــدريب حــيث درب
نـادي الشـرطة كـما درب نادي
الـقوة اجلوية لفـترة بسيطة
ومـنتـخب الـناشـئ� ونادي
الــــــزوراء الــــــذي أصــــــبح
رئـيسـاً له فيـما بـعد.احـمد
راضـي افــــــــضـل العـــــــــبي
الـقـارة في الـثـمـانـيـنـات له
دور كـبـير في تـاهل الـعراق
الـى مــونــديـــال ا�ــكـــســيك .
رحـم الـله االســطــورة احــمـد
راضـي وادخــــله فـــــســــيح

جناته .

افــــــضـل ريـــــاضـي لــــــعـــــام 1992 فـي
االســتــفــتــاء الـذي نــضــمــته الــلــجــنـة

الرياضية بنقابة الصحفي�
حـصل على لقب هداف تـصفيات كأس
الــعـالم عـام 1990 بــرصـيـد 6 اهـداف
منها اربعة اهداف في مباراة واحدة
فـاز بلـقب هداف بـطولـة غوتـا الدولـية
لـلناشئ� التي اقيمت في السويد عام

1981 برصيد 7 اهداف
فـاز بلقب هـداف بطولـة كأس فلـسط�
للشباب االولى التي اقيمت في ا�غرب

عام 1983 برصيد 8 اهداف
فــاز بــلـقب هــداف تــصـفــيــات بـطــولـة
شـبـاب اسيـا الـتي اقيـمت في الـنيـبال

عام 1982 برصيد 9 اهداف
فـــاز بــلــقب هـــداف الــدورة الــعـــربــيــة
الـسادسـة التي اقـيمت في ا�ـغرب عام

1985 برصيد 3 اهداف
فـاز بلقب هـداف تصفيـات كأس العالم

لعام  1986برصيد 8 اهداف
فـاز بلـقب هداف دورة اخللـيج العربي
الــتــاسـعــة الــتي اقــيـمـت في ا�ـمــلــكـة
الـعربية الـسعودية عام 1988 بـرصيد
4 اهـدافـفـاز بلـقب هـداف بطـولـة كأس
الـــعــرب الــتي اقـــيــمت في االردن عــام

1988 برصيد 4 اهداف
فــاز بــلــقب هــداف بــطــولــة الــصــداقـة
والـسالم الـتي اقيـمت في الكـويت عام
1989 بـــرصــيــد 5 اهـــدافــفـــاز بــلــقب
هــداف بــطــولــة االردن الــدولــيـة الــتي
اقـيـمت فـي االردن عام  1992بـرصـيـد
7 اهداففاز بلقب هداف الدوري �وسم

1986-1985 برصيد 9 اهداف
فــاز بـــلــقب بــطــولــة رئـــيس الــلــجــنــة
االو�ـبية العراقـية السابق عدي صدام
حس� عام 1988 برصيد 4 اهداف

فــــاز بــــلـــقـب هــــداف الـــدوري �ــــوسم
1992-1991 برصيد 34 هدف

فـاز بلـقب هداف بـطولـة الكـأس �وسم
1992 بـــرصــيــد 9 اهـــدافــفـــاز بــلــقب
هـداف الـدوري القـطـري �وسم -1993
1994 برصيد 12 هدففاز بلقب هداف
الــكـأس الـقـطـري �ـوسم 1994-1995
بـرصيد 7 اهـدافاخـتير ضـمن تشكـيلة
مـــنــــتـــخب جنــــوم عـــرب اســـيـــا عـــام
1989.اخـتيـر مع زميله عـدنان درجال
من قــبـل جــريــدة الــعـمـل الــتــونــســيـة
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�ــنـتـخب جنـوم االنـديــة الـعـربـيـة عـام
1986.يـعـتـبر اول العب عـربي يـسجل
 4اهـــداف في مـــبـــاراة واحـــدة ضــمن
تـصفـيات كـأس العـالم عنـدما سجل 4
اهــــداف في مـــرمى االردن عـــام 1989
فـي بغـداد يشـترك االعب احـمد راضي
مـع االعب الدولي السـابق نوري ذياب
بـتسجيل اعـلى رصيد من االهداف في
مــبـاراة واحـدة مع ا�ـنــتـخب الـوطـني
حــــيث ســـجـل االعب نـــوري ذيـــاب 5 
اهـداف في مرمـى البحـرين عام 1966
بـيـنـمـا سـجل الـكـابـ� احـمد راضي 5
اهـداف في مرمى مـنتـخب أثيـوبيا في

بطولة االردن الدولية عام 1992.
5�b¼ qO��ð

سـاهم بـشـكل كبـيـر في تأهل ا�ـنـتخب
الـعـراقي ألول مرة الى نـهـائيـات كأس
الـعالم لعام 1986 فـي ا�كسيك وكانت
هـــذه ا�ـــرة الــوحـــيـــدة الـــذي يــتـــأهل
الـعـراق لـلـمـونـديـال واسـتـطـاع احـمـد
راضـي تـسـجـيل هـدفـ� في ا�ـونـديـال
ا�ـكـسـيـكي وكـان الـهـدف االول الحـمـد
راضـي في ا�ــونــديــال عــلى مــنــتــخب
الـبارغواي كـان هدفا رائـعا من راسية
رائـــعــة جـــدا من احـــمــد راضـي الكــنه
الــغي بـشـكل غـريب واليـصـدق حلـد
يـومـنا هـذا حـتى انه حـلل من قبل
قــنـــاة اجلــزيــرة الــريــاضــيــة في
بـــرنــامج احلـــكم اخلــامس ان
الـهدف صـحيح 100 بـا�ئة
وكـان هـدفه الـثـاني على
ا�ـــنــــتـــخب صـــاحب
ا�ـركـز الـرابع في
ا�ـــــونــــديــــال
ا�ـنـتخب
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�ـــيـــزةً� وكـــانـــوا عـــلـى قـــدرٍ عـــالٍ من
ا�ـسؤولـيـة� حيث تـعـاهدَ اجلـمـيع على
تغـيـيرِ الـصورة الـتي ظـهرَ بـها الـفريقُ
في بـطــولـةِ غـرب آسـيـا الــتي اخـتـتـمت

مؤخراً في الكويت.
وأضــافَ: أمـــام مــنـــتــخبِ مـــصــر كـــنــا
الـــطــرفَ األفــضـل فــنــيــاً� حـــيث أظــهــر
الالعبون انضباطاً فنياً وتركيزاً ذهنياً
عالياً طوال شوطي اللقاء� وكنا قريب�
جــداً من الــفــوز� ولــكـن ظــروف الــلــقـاء
فرضت كلمـتها خاصـةً في دقائق اللقاءِ

األخيرة.
وفـي الـــســـيــاق نـــفـــسـه� أعـــربَ مُــدرب
مــنــتـخــبــنــا الــوطــنـيّ لــكــرةِ الــصـاالت
اإليراني ناظم الشريعة عن كاملِ رضاه
عن ا�ُــســتــوى الـفــني الــذي كــان عــلـيه

الالعــبـون� مــشـيــراً إلى قــوة ا�ـنــتـخب
ا�ـصـريّ وتـأريـخه احلـافل بـاإلجنـازاتِ

في بطوالتِ كأس العرب السابقة.
واختـتمَ مـدرب منـتخـبـنا الـوطني لـكرة
الــصـاالت حــديـثه: ســنـســعى لـلــمـضي
بـعـيداً فـي مشـوارِ الـبـطـولـة� واخلروج
بأكبر فـائدة مرجوة من أجل الـتحضيرِ

اجلدي للنهائياتِ اآلسيويّة.
 يشـارُ إلى أن اللـجنـة ا�نـظمـة اختارت
العب منـتخـبـنا الـوطني لـكرة الـصاالت
سـالـم فـيـصـل أفـضل العب فـي ا�ـبـاراة

أمام مصر.
وفي سياق مـتصل تـمكنت سـيدات كرة
الصاالت� من حتقيق الـفوز على نظيره
الـفـلـسـطـيـني بـسـبـعـة أهـداف مقـابل ال
شيء� وذلك ضــمن مـنــافـســات اجلـولـة
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تعادلَ منـتخبـنا الوطني لـكرةِ الصاالت
إيـجــابـيـاً فـي مـواجـهــةِ اجلـولـةِ األولى
حلِـسـابِ اجملمـوعـة الـثانـيـة من بـطـولةِ
كـأس الـعـرب ا�ُقـامـة في مـديـنـةِ الـدمام
السـعوديّـة أمام نـظيـره ا�صـري بثالثةِ
أهـــدافٍ لـــكل مــنـــهـــمــا� ســـجل أهــداف
ا�نتخب الوطـني الالعبون محب الدين

جمعة وطارق زياد وغيث رياض.
وأشــادَ عُــضــو االحتــاد� رئــيس الــوفــد
يـحـيى زغـيـر � بـا�ُـسـتـوى الـفـنيّ الـذي
ظهرَ به العبو ا�نتخب في أول مواجهةٍ
بــالــبـــطــولــة� حـــيث أكــدَ أن مُـــســتــوى
ا�نتخب في صعودٍ مـستمرٍ على جميع

ا�ستويات.
وقـالَ: قـدّمَ الالعــبـون مـسـتـويـاتٍ فـنـيـةً

عـندما احتدث عن الفار واهميـته اقف هنا �عاتبة االحتاد
الـعــراقي لــكـرة الــقـدم ونــحن في مــنـتــصف عـام 2022
حـيث تطور العالم في هذه العبة وما وصلت اليه التقنيات
اإللـكـتـرونـيـة من تـطـور لـتـمـيـز هـذه الـعـبـة واضـفـاء طـابع
ا�ـشـاهـدة ا�ـمـتـعـة .. لــكن هـنـا في الـعـراق لم نـلـمس اي
اهـتــمــام من قـبل االحتــاد ال في ا�العب و ال في اضــافـة
الـفـار الى ا�العب هـنـاك في أوربـا عـنـدمـا يـنتـهي مـوسم
الـدوري يبدأ بـإزالة ارضـية ا�لـعب بسـبب كثرة ا�ـباريات
عـليـة ويـفـرش بأرضـيـة جـديـده .. لكن في الـعـراق الـعمل
عـكس كل التوقعات التمسنا وفـرحنا عندما استلم عدنان
د رجـال وقـلنـا ريـاضي ولـديـة اخلبـرة لـكن لم نـلـمس منه
اي حتـرك اجتـاه اي مـلـعب .. والـيـوم نـرى ويـرى رؤسـاء
االنـدية ظلم احلـكام في ادارة ا�بـاريات وهذا بـسبب عدم
وجـود الدورات ا�كـثفـة للـحكام الن دوريـنا طـويل وبسبب
عـدم وجود الفـار وكذلك عـدم اعطاء األولـوية والـصالحية
بـاتـخـاذ الـقـرار لـلـحــكـام بـدون خـوف وبـدون مـحـسـوبـيـة
ومـنـسوبـيه او ان احلـكـام لـيس لـديهـم اخلبـرة الـريـاضـية

والثقافة الرياضية او انه ليس لديه عالقة بالرياضة .. 
وهـذا ما حـدث اثـناء مـبـاراة الكـرخ والـطلـبـة عنـدمـا الغي
هـــدف صـــحــيـح وواضح كـــوضــوح الـــشـــمس وهـــذا مــا
يـتـعرض له نـادي الـكـرخ دائـمـا في اي مبـاراة يـلـعب لـها
ضـد اي فريق جـمـاهيـري و ال اعرف �ـاذا دائـما احلـكام
يـخـطـؤون عـنـدمـا يــلـعب نـادي من االنـديـة ضـد نـادي من
االنـديـة اجلـمـاهــيـريـة .. امـا تـصـريــحـات يـونس مـحـمـود
عـندما يقـول ان العراق لديه مالعب افـضل من السعودية
. وانـــا اقـــول لـه اي مالعب االرضــــيـــة او ا�ـــدرجـــات او
مـنــازع االعـبـ� او احلــمـامــات او االضـواء الـكــاشـفـة او
الـشـاشــات الـعـمالقــة الـتي تـزين ا�ـالعب او الـفـار الـذي
نـفــتـقـر الــيه رغم اهـمــيـته حـتى ال
يظلم احد ..لذا اتمنى ان تتخذ
اجــراءات بــهــذه اخلــصــوص
من قـبل االحتـاد او يـنـسـحب
ويــتـــرك �ن هـــو اقــدر بـــهــذه

ا�سؤولية.

يـحـارب عـلى جــبـهـتـ� بـعـدمـا جنح في
الـوصول لـنـصف نـهـائي الـكـأس ما دفع
بادارة الـنادي لـتجـديد عـقد ا�ـدرب لؤي

صالح.
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وتبدو فرصة زاخو قائمة في الفوز على
ســامـراء ســعـيـا لــتـحــسـ� مــركـزه عـلى
حسـاب جـيرانه نـور وز كـما يـريد وضع
حـد لـسـلـسـلـة من الـنـتـائج احملـبـطـة في
عـقر داره فـيـمـا تعـد ا�ـواجـهة هـامـشـية
للـضيـوف�واكثـر لقـاءات اليـوم اهمـية و
سـخونـة تـلك التي سـتـجري بـ� االمـانة
38 والـــديــوانـــيــة 35 في جتـــاوز ازمــة
البقاء الشغل الشـاغل لهما سوية والتي
تهدد الديوانـية بشكل اكـبر وقد تعصف
بـامــاله ايــة نــتــيـجــةغــيــر الـفــوز فــيــمـا
ســيــنـصـب تـركــيــز العـبــو االمــانــة عـلى
حتـقيق نـتـيجـة ا�ـوسم الـتي قد تـمـنحه
الـبـقـاء مـبــاشـرة بـغض الـنـظـر عن لـقـاء
الــطالب الــدور االخــيـر بــشــرط خــسـارة
الصنـاعة الـتي ستدعـم الديوانـية اذا ما
حــقق الــفــوز عــنــدمــا يــخــرج في واجب
خطر جدا قد يقـضي على حلم البـــــــقاء
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الـكل يـدرك أن ا�ــواجـهـات احلـاسـمـة لم
تكن سهلة عـلى اإلطالق وتتطلب تخطي
مـوقف صــعب وبـغـيـر ذلـك ر�ـا تـقـضي
عـلى اي امـال في ا�ـنـافـسـة عـلى مـواقع
ا�ــقـــدمــة وحتـــســـ� ا�ــراكـــز والــبـــقــاء
وبــاسـتــثـنــاء رغــبـة الــشـرطــة في زيـادة
الرصيـد وحتقـيق الرقم األكبـر وسامراء
وا�يـناء الـلذين غـادرا ا�سـابقـة فإن ذلك
يـنـطـبق عــلى مـبـاريـات بـقـيـة الـفـرق في
الـــدور37 ومــــاقــــبل االخــــيـــر لــــلـــدوري
ا�مـتازالـذي يشهـد اليـوم األربعـاء اقامة
ســتـة مـبــاريـات تــمـثل الـتــحـدي بــعـيـنه
خـصــوصـا لـلــفـرق الـبـاحــثـة عن فـرصـة
البقاء النها تعلم بـغير اللعب في ا�متاز
تخـتـلف علـيهـا االمـور وستـغيب. الـنفط
والـقـاسـمـوتظـهـر رغـبـة الـنـفط الـسادس
 58 في ان يــفــوز عــلى ضــيــفه الــقــاسم
بـــا�ـــركـــز اخلـــامـس عـــشــر 40 من أجل
الـتـقــدم �ـوقع الـزوراءاخلـامس 60 ومن
جديد يعـلق الفريق االمال عـلى عناصره
الــتي الزالـت تـقــدم مــبــاريــات مــتــمــيـزة
اخـــذت الــفــريـق الى افــضـل ا�ــواقع في
فـتـرة سـريـعــة جـعـلت الـكل يـتـحـدث عن
نــتـائـجه االســتـثـنــائـيـة خــصـوصـا ضـد
الفـرق اجلـماهـيـرية فـيمـا يـبدو الـضيف
حـذر للـغـاية لـصـعـوبة اخـتـبار الـتـحدي
احلــقــيــقي وســيــكــون امــام 90 دقــيــقـة
تـتطـلب من االعـبـ� الـعمل مـا بـوسـعهم
لــتـجــنب الـهــز�ـة الن ذلك قــد �ـنــحـهم
فــرصــة الـبــقــاء مـوسم ثــالث كــمــا يـامل
بتعثـر مالحقيه وقبلـهما ا�تـقدمان عليه
بـالـتـرتـيب بـفـارق االهـداف حـيث الـكرخ

ونفط ميسان وكالهما بنفس رصيده.
¡UÐdNJ�«Ë ŒdJ�«

ويسـعى الكرخ الـذي يحـضى �جـموعة
العـبـ� مـثـابـرة جتـاوزت فـتـرات صـعـبة
لـتـعـزيـز مـوقـعه الـثـالث عـشـر كـما يـامل
بتعثر نفط البصرة امام نفط ميسان من
أجل التقدم �ركزه لدعم امال البقاء التي
قـد حتـددهـا نـتـيـجـة الـلـقـاء امـام ضـيـفه
الـكـهـربـاء الثـامن 50 احـد افـضل الـفرق
ا�ستفـيدة من منافـسات ا�رحلـة الثانية
بـوضـوح واستـمـر يـقـدم مبـاريـاته بـثـقة
عـالـيـة ومـتـوقع ان يـكـون في اجلـاهـزيـة
�ـــواجــهـــة اصــحـــاب االرض وهــوالــذي

واجلوالن واحلـويـجة ومـصـافي الوسط
للـعب في دوري الـدرجة األولى لـلـموسم
الـقـادم الـذي يـشـهـد مـشـاركـة 20 فـريـقا
ومتوقع ان يـقام بـأسلوب الـدوري العام

ومــرت بــطـولــة الـدرجــة الــثـانــيـة بــعـدة
تصـفيـات شهـدتهـا البـطولـة التي شارك
فـيـها 126 فـريـقـا من عـمـوم احملـافـظات
ونظمت بشكل جيد حتى للقاء النهائي.

الـثــانـيــة من بـطــولـة كـأس
غــرب اســـيــا اجلــاريــة في

مدينة جدة السعودية.
وانــــتــــهـى الــــشـــوط األول
بــتـقــدم ا�ـنــتـخب الــعـراقي
الـــنــســـوي بــهـــدفــ� لالشيء

�ـنـتخب فـلـسـطـ� بهـدفي تـبـارك مـؤيد
وشوخان نور الدين.

وفـي الــشــوط الــثـــاني ســجـــلت العــبــة
منتـخبنـا درين محمـود الهدفـ� الثالث
والـــرابع� فـــيــمــا عـــادت تــبـــارك مــؤيــد
لتسجل الـهدف اخلامس� ولـينا صديق
الهدف السـادس� لتعود تـبارك وتختتم
مـهـرجـان األهـداف بتـسـجـيـلـهـا الـهدف
السابع في ا�بـاراة التي جرت في قاعة

اجلوهرة.

مدرب منتخب
سيدات
الصاالت

احمد راضي



عليك االنـتباه اكثر �ـصاريفك فقـد تطرأ بعض االمور
ا�فاجئة.

qL(«

اليأس واخلـذالن وعيش دور الضـحية امـور قد تفاقم
من سوء الوضع.

Ê«eO*«

يعمل الـشريك في هذه الفترة على دعمك بشكل الفت
وكبير.
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 حـان الوقت لـتـظـهر اجلـانب الـقوي مـن شخـصـيتك�
وتبدأ احلرب من اجل نفسك.
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يـحــاول بـعض الــزمالء الــتـقــلــيل من قــيـمــة مـا تــقـوم
به�فتشعر بالتوتر منهم.
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 اصـبح الــوقت مــنـاسب جــدًا لـلــحـديث مع الــشـريك
وحل ا�شاكل بينكما.
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انــتـــبه مـن الــتـــســرع فـي ردة فــعـــلك بـــامــر يـــتـــعــلق
بالشريك�رقم احلظ.2

ÊUÞd��«

تعود االمـور مع الشريك إلى سـابق عهدهـا� فقد هدأ
كل منكما اخيرًا.

Íb'«

قـد تكـون االمور لـيست كـما هي ظـاهرة� االسـتفـسار
افضل من ا�هاجمة.

bÝô«

عــلـيك وضـع خـطــة واضــحـة وســهــلـة الجنــاز ا�ــهـام
الكثيرة ا�طلوبة منك.

u�b�«
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اكـتب مــرادفـات ومــعـاني
الــكــلــمــات أفــقــيــا ضــمن
الــدوائــر لــتـقــرأ الــكــلــمـة

ا�طلوبة:
(مبتكر طوابع البريد):
1- عملية حسابية

2- جزاء مقابل اخلطأ
3- تفسير مفصل

4- أول ســـــور الــــــقـــــرآن
الكر�

5- االجواء
6- أداة اعالم

7- نقيض ترغيب
8- عطل طاريء

…dOš_« q³�7
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�ناسبة عيد الصحافة العراقية الذي
مـر مؤخـرا هذا غالف مـجـلة لـيلى اول
مـجـلـة نـسـائـيـة عـراقـيـة صـدر عـددهـا
األول  في   15تشرين االول عام 1923
اصدرتـها الـسيـدة بوليـنا حـسون قبل

99عاما.
الــعــدد االول تــضـمن كــلــمــة لـلــســيـدة
بـوليـنا قـالت فيـها "يـفتـكر بعـضهم ان
ظهـور مجلة نـسائيـة في العراق  من (

ا�ـقابـلة..... وعـنـدما اُعـلنت قـائمـة القـبول
كـان مـنـزويا في زاويـة بـعـيـده لكـنـة تـقرب
الى الـــقــائـــمه وقف مـــنـــذهال بــان اســـمــة
الـسـادس.. وكـان االول عـمو ويـلـيـة ضـياء
الــبـــيــاتي ومـــهــدي الــصــفـــار ثم راسم ثم
روميو... بدأت الدوره االولى من 14طالب
11 طـالب و3 طـالـبـات انـسحـبـتـا اثـنـتان
وبــقـيت واحـده اســمـهـا امل ضــيـاء الـدين
وكــانـت اكــاد�ــيـــة الــفــنـــون تــدرس فــقط
سـينـما وبعـد ذلك استحـدث ا�سرح... اهم
ا�ـدرسـ� حـكـمت لـبـيب�مـاجـد كامـل� علي
جـواد الطاهـر (كيف تـكتب قصه وحتـولها
الى سـينـاريو) اسعـد عبد الـرزاق (ا�سرح
الــعــربـي) جــعــفــر عـــلي (تــمــثـــيل نــظــري
وعــمـلـي).. كـانت دورة مــتــمـيــزة.. بــحـيث
وجه لـهم  االستاذ اسعد عبد الرزاق دعوة
 الى فــرقــة ١٤ تــمـوز الــتي كــان يــرأســهـا
وعـمل وتــعـلم الـكـثـيــر في تـقـد� الـبـرامج
بـاللـغة الـفصـحى كذلك كـان لهم اسـبوعـيا
تـمثيلية وكان يـحصل على مصروف جيد.
كـمـا تـعرف عـلى الـكـثيـر �ـا يـحدث داخل
االسـتـديـو وكـذلك كـان يـسـاعـد  ا�ـصورين
في سـحب الـكـامـيـرا النـهـا كـانت كـبـيرة و
ثـقيلة جـدا وتعرف على ابو سـعاد ومحمد
خطار.. كذلك بهجت العاني منفذ الصوت.

اخلــدمـة لـألسـر الــعــراقـيــة .إنــهـا أول
مـجـلـة نـســائـيـة تـوفـقت فـتـاة عـراقـيـة
إلصـدارهـا � فـهي تفـتـخـر بذلـك مثـنـية
عــــلى كل مـن دفــــعـــتـه الــــنـــخــــوة الى
تنشـيطها �ا�ـرأة احلقيقـيـــــة قالوا ان
لــلــمــرأة مــركــزا ســامــيــا وامــتــيـازات
خـاصـة لـقاء مـشـقـات اإلمومـة وتـربـية
األوالد �فـ�ن تـلـقت بـعـض الـنـسـاء هذا
الـقـول �عـنـاه احلرفي وشـيـدن صرح
مجـدهن على والدة األوالد وإرضـاعهم

الكـمالـيات)  التي الحـاجة الـيها اآلن �
وان ا�ـنـاداة بـنـهـضـة ا�ـرأة الـعـراقـية
نـــفخ في رمـــاد .. فــهـــؤالء وأمــثـــالــهم
مـعتـادون أطـفاء األرواح � ولـعـلهم من
بقـايا (الـوائدين ) ولكن مـالنـا وفكرهم
الـــرجــعي ? ومــا مــجـــلــة لــيــلى ســوى
عاطفـة من عواطف ذياك القـلب العزيز
وهـــا قــد ظـــهـــرت وشـــعـــارهـــا (احلق
واإلخالص ) فــــســــتــــجـــاهــــر بــــاحلق
الــصــريح بــأعـلـى صـوتــهــا مـخــلــصـة
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االديب الـعـراقي الـراحل تـقـيم دائـرة الـعالقـات الـثـقـافـيـة
العـامـة بـوزارة الـثـقـافـة والسـيـاحـة واالثـار صـبـاح الـيوم
االربـعـاء حفل تـوزيع اجلـائـزة ا�عـنـونـة باسـمه واخلـاصة

بادب الرحالت في دورتها الثانية عشر.
b�UI�« 5�Š
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الـشـاعرالـعـراقي صـدر له عن دار دور لـلـطبـاعـة والـنـشر
والتوزيع� في بغداد� ديوان (حلويات) يضم مقدمة وأربع
وثـمــانـ� قـصــيـدة في مــئـة وثالثٍ وتــسـعـ� صــفـحـة من

القطع الصغير.
wÝËô« bFÝ

االعالمي الــعـراقـي تـلــقى تـعــازي االوسـاط  الــصـحــفـيـة
لوفـاة عمه احلـاج عباس الـشيخ عـيدان االوسي �سـائل�

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
 d�� uÐ« WŽbł

الـشــاعـرة الـســوريـة وقــعت في أمـســيـة شــعـريــة بـاكـورة
اعـمـالـهـا (احلـبـيــبـة وصـيـة) بـجـلـسـة اقـيـمت في  ا�ـركـز

الثقافي العربي بأبو رمانة .
Í—b³�« fOLš

الـتـدريـسي في كـلـيـة الـعـلـوم السـيـاسـيـة بـجـامـعـة بـغداد
ضـيـفه امس الـثالثاء  قـسم الـدراسـات الـسيـاسـيـة بـبيت
احلــكـمــة في نـدوة عــلـمــيـة بــعـنـوان(الــنـظــام الـنــيـابي في

العراق.. طبيعته وفرص جناحه).
”uMÞ ÷uŽ

ا�طرب الفـلسطـيني اطلق أغنـية جديدة بـاللهـجة اللبـنانية
بــعــنــوان ( صــرتـو واحــد )عــبــر قــنــاته الــرســمــيــة عــلى
الـيـوتـيـوب.� مع اخملـرج زيـد ابــو طـالب� و كـلـمـات نـسـيم

العلم � وأحلان ماجد أم�.
 …eF�« WLÝUÐ

وذلك �دة اربـعة ليـالى متصـلة على
ا�ـســرح الـكـبـيـر .بـالـيه كـلـيـوبـاتـرا
يدور حـول القـصة الـتاريـخيـة �لـكة
مــصـر وزواجــهـا �ــارك أنـطــونـيـو
الــذي اقــتــسم حـكـم اإلمـبــراطــوريـة
الرومانـية مع أوكتـافيوس بـعد قتل
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تـقــدم فــرقــة بـالــيه اوبــرا الــقــاهـرة
عــرض "كــلــيـــوبــاتــرا" �ــصــاحــبــة
اوركــسـتـرا اوبــرا الـقـاهــرة بـقـيـادة
ا�ــايـــســتــرو مــحــمـــد ســعــد بــاشــا
وتـصمـيم الـرقصـات خلـوزيه بيـريز

يـــــولــــيـــــوس قـــــيــــصـــــر � ثم اعالن
أوكـتافـيوس احلـرب ضـد كلـيوبـترا
ومــارك أنـطـونـيـو وهــز�ـتـهـمـا في
معـركة أكتـيوم البـحرية ونـهايتـهما

ا�أسوية بعد انتصار خصمهما .
يـشار ان فـرقة بـالـية اوبـرا القـاهرة
تـأسـست عـام  1966وكـانت تــابـعـة
للمعهد الـعالى للباليه وقدمت أولى
عروضـها فى نـفس العـام � انطـلقت
خـارج مــصـر مــنـذ عـام  1972حـيث
طـافت العـديـد من دول الـعالم مـنـها
روسـيـا � بـلـغـاريـا � يـوغـوسالفـيا �
أ�انـيـا � فرنـسـا وتونس � اصـبحت
احد الفرق التـابعة لدار االوبرا عام
 1991ويــــــضم ريـــــبــــــورتـــــوارهـــــا
مـــجــمـــوعـــة من اشـــهــر الـــعــروض
الـكالسـيكـيـة الـعا�ـيـة مـنهـا رومـيو
وجوليـيت � بحـيرة البـجع � كسارة
الـبــنـدق � جـيــزيل � دون كـيـشـوت �
طقوس الربيع � هاملت � لوركيانا �
كارمينـا بورانا � بولـيرو � سندريال
� رقصـات نـلتـقى بـها � وبـالرغم من
كـل شئ وقـدمـت بـالــيه كــلـيــوبــاتـرا

ألول مرة عام 2019.

عليك اخلـروج من الوضع النـفسي الذي تـعيشه� يوم
السعد االحد.
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 بـالـرغم من كـثـرة الـعمـل اال انك سـعيـد� فـانت حتب
ان تشغل وقتك به.
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عـنـدما انـتمـيـنا ونـحن طلـبـة في أكاد�ـية
الـفنون بداية السبعينات إلى فرقة ا�سرح
الـفـني احلـديث تـبـيـنت لـنـا احلـقـيـقة بـكل
وضـوح أن هذه الـفرقة فـعال بنـيت على يد
اعـــضــائـــهــا بـــجــهـــدهم الـــذاتي من خالل
الـتـفاني واإلخـالص والذي جـمـعهم الـفـكر
والـفن مع زوال الـفـرديـة واال�ـان بـالـعمل
اجلــمــاعي وهــو ســر ابــداعــهم وتــألـقــهم.
تــراهم كـخـلــيـة نــحل والـكل يــعـمل حـسب
واجـبه وكأنه مؤسسة كـبرى أو معهد فني
كـبير.اإلداريـون في عملـهم والفنـيون كذلك
وهـناك من يـتدربـوا على الـصوت وااللـقاء
وا�ــبـارزة بــالــسـيف الســيــمـا أنــهــا كـانت
مـسـرحـيـة (هامـلت عـربـيـا) والـتي تـتـطلب

الكثير من التمارين.
هـناك فـنان قـدير له خـصوصيـته من حيث
االلــتـزام ونــكـران الــذات والـعــمل الـدؤوب
خــريج الــدورة األولى ألكـاد�ــيــة الـفــنـون
١٩٦٤ اال وهــو الـــفــنـــان الــقــديـــر رومــيــو
يـوسف  ا�ـسـتـعـد دائمـا إلجنـاز اي مـهـمة
يــكـلف بــهــا إن كـان �ــثال أو مـخــرجـا أو
مـديـرا لـلمـسـرح أو األمـور الفـنـيـة األخرى
(اإلنــارة � الــصــوت �ا�ــوســيــقى�االنــتـاج)
فــضال عن شـخــصـيــته االريــحـيــة ا�ـؤثـرة
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اجلــذابـة ونــحن كـشــبـاب جــدد الـتــحـقــنـا
بالفرقة دائما يؤكد لنا اسلوب عمل الفرقة
ويـنصـحنـا باالنـضبـاط وااللتـزام واحترام
الــرواد ومــحـاولــة الــتــعــلم من جتــربــتـهم
الـكبيرة .لم اراه يوماً ببدلة رسمية إذ كان
دائـمـا يـرتـدي حـذاءا ريـاضـيـا كـأنه ذاهـبا
لـلحرب.جاءنا يوماً وقال (ياشباب سنفتح
ورشــة خـاصــة لـلـتــدريب عــلى اسـتــعـمـال
الــسـيف قــبل مـوعــد الـبــروفـة) انــتـظــمـنـا
جـمـيـعـا بـهذه الـدورة الـتي قـادهـا بـنـجاح
.كـان يــقـوم بـدور (اليـرتس) الــذي يـتـطـلب
ا�ـــبــارزة فـي عــدة مـــشــاهـــد .في يـــوم مــا
احـتـاج اخملـرج سامي عـبـد احلـميـد عـازفا
(نــقـارا عــلى الــطــبل) في إحــدى ا�ـشــاهـد
وكــان مـحــتـارا ومــحــرجـا انــبـرى رومــيـو
يـوسف وقــال(انـا احـسن نـقـار )وادهـشـنـا
بـنقـره ا�ضبـوط على الـطبل ولـكنه تـلفلف
بـاليشماغ ولم يبرز سوى عينيه النه �ثل
دورا اخـر مهما في ا�سـرحية وادى ا�همة

بنجاح.
ولـد الفـنان الـكبـير روميـو يوسف في /28
 8/1942وســجل فـي الــكــنــيــســة في هــذا
الـتاريخ ولـكنة سـجل في دفتر الـنفوس /1
 7كــكل الـعــراقــيـ� تــلك الــفـتــره وعـنــدمـا
اصــبـح يــافــعـــا كــان يـــقــلــد ابـــطــال افالم
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قــال له زمـيـلـه مـحـمــد سـعــيـد هـادي( انت
فــنــان مــوهــوب �ــاذا ال تــقــدم ألكــاد�ــيــة
الـفـنون وهي افـتـتاح جـديـد االن) ( وكانت
لـديه معـلومـات جيـده كونه يـشتـغل اداريا
في االذاعــة) ولـكن غـدا خــمـيس وهـو آخـر
يـوم للـتقـد� اال ان روميو انـتظـر اخليوط
االولى لـصـبـاح اخلـمـيس وانـطـلـق مـبـكرا
الى اعــداديــة الــتــجــارة طـلــبــا لــلــوثــيــقـة
واسـتــقـبـله ا�ــديـر وقـال له تــسـتـحق هـذه
الـوثيقـة روميـو انت موهوب.. ولـكن عليك
ان تـسرع قـبل انتـهاء الـدوام ذهب مسـرعا
الى دار ا�ــعـارف وخـتـم الـوثـيــقـة من عـدة
غـرف متالطمـة مع بعضـها بطـريقة ابواب

بارات افالم الكابوي.. 
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واخــيـرا وقــبــيل انــتـهــاء الــدوام حـيث ان
اخلــمــيـس (نــصف دوام) ذهب الى مــبــنى
االكـــاد�ـــيـــة الـــكـــائن فـي بـــيت (بـــهـــجت
الـعطية) مدير االمن العام في العهد ا�لكي
وكان بيتا زاخرا باحلدائق الغناء والكائن
في مـنـطقـة الـصـليخ.. تـقـدم بـالوثـيـقة الى
رجل سـمـ� جالـسـا عـلى كرسي ومـنـضدة
وقــال له.. هـذه فـقط الــوثـيـقــة ولـيس لـدي
ا�ــكـــمالت االخــرى من عـــدم مــحــكـــومــيــة
وغــيــرهــا... لـكــنــة قــال هل خــتــمــتـهــا من

هـــــولــــــيـــــود في طــــــرزان وفالش كـــــوردن
والـكابوي مع اقرانه في الشارع ولم يخطر
بـبـاله انه سـيـصـبـح يـومـا مـا فـنـانـا يـشار
الـيه بـالـبنـان  ور�ـا بـشـكل ال ارادي حيث
ان والـــده يــعـــزف عــلى آلـــة (ا�ــانـــدولــ�)
والــــــــــوالـــــــــدة عـــــــــضـــــــــوة فـي كـــــــــورس
الــكــنــيــســة..واثــنـاء دراســتـه في ثــانــويـة
الــتــجـارة عــام ١٩٥٧ قــرأ إعالن صـادر من
االدارة ان من لـــديه رغـــبـــة في الـــتـــمــثـــيل
فليسجل اسمه وكان من يشرف على فرقته
طـلبـة معـهد الـفنـون آنذاك وهم عـمونـائيل
رسـام وفوزي الصفار وضـياء البياتي وقد
نــصـحــوه بـأن يــكــون فـنــانـآ بــعـد ان رأوا
مـوهـبـته.. عـلى ايـة حال.. كـان يـعـتـبر ذلك
لـلـمـتـعـة لـيس إال ... وعـنـدمـا ا� الـدراسـة
االعـدادية. ذهب لـلـتقـد� لكـليـة التـجارة ..
اال انه كـان متأخـر كثيـرا فقد ذهب ا�وظف
الـذي كـان يجـمع الـطلـبـات.. وبقي حـائرا..
اال ان مـوظـفة مـهـذبة قـالت له.. كـيف حالك
بـالـلـغة االنـكـلـيـزيـة قال لـهـا. جـيـده.. قالت
اذن لم يـبـقـى غـيـر مـعـهـد الـلـغـات الـعـالي.
فــــــقــــــدم اوراقـه و� قــــــبــــــولـــــــة بــــــهــــــذا
ا�عهد..وانسجم  في هذه االجواء اجلديدة
وكان دائم النكتة واحلركات ا�ضحكة امام
زمالئـه وزميـالته وهم فـرحـون.  ويـومـا ما

ا�ــعــارف.. قــال نــعم.... قــال ا�ــوظـف هـذا
يـكفي والسـبت اكمل ا�ـعاملـة. فرح روميو
كـثـيرا وهـو ينـتـظر بـلـهفـة يـوم االختـبار .
عــنـدمـا حــان مـوعـد االخــتـبـار رأى وجـوه
مــعـــروفــة فـي الــوسط الـــفــنـي واغــلـــبــهم
خـريـجـو مـعـهد الـفـنـون كـراسم اجلـمـيلي.
وعـــمــو نـــؤيل رســـام. ومــهـــدي الــصـــفــار
وضـيـاء الـبـيـاتي وبـسـام الـوردي وجـعـفر
الـســعـدي واخـرين.. وهـنــا اصـابه الـيـأس
بــعــدم مــجــارات هــؤالء الــذين �ــتــلــكــون
اخلـبرة. دخل رومـيو االختـبار غـير خائف
وغير متردد. وكان يتصرف بعفوية مطلقة
وكـانت اللـجنة مـتكونـة من ابراهيم جالل.
وحــكـمت لــبــيب.. ومـاجــد كــامل. وجـعــفـر
عــلي.. وســأله جــعـفــر ســؤاال غـريــبــا.. مـا
الــفـرق بـ� افالم هــتـشــكـوك وفـلم ســعـيـد
افـندي اجاب بكل عفوية وبراءة وبدون ان
يــحــسب اي حــســاب. قــال.. اوه فــرق بـ�
الـسـمـاء واالرض (هيـتـشكـوك في هـولـيود
وهـذا سعيد افـندي فيلم بـسيط في بغداد)
وقـد ضـحـكوا كـثـيرا وكـادوا ان يـقـعوا في
االرض.. لــهــذه االجــابـة ا�ــثــيــرة. لــكـنــهم
اسـتـحـسـنـوا هـذه االجـابـة ألنـهـا تـلـقـائـية
وبــدون خــوف. حـقــيــقـة خــرج رومــيـو من
االخــتــبـار وهــو غــيــر مـطــمــئن بــعــد هـذه
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أقام الـفـنـان صبـاح شـغـيث مـعرضـا لـلـرسوم
الـكــاريـكــاتـيــريـة عــلى قـاعــة مـنــتـدى الــثـقــافـة
والـفــنـون فـي مـيــسـان � ضم  30لـوحــة فـنــيـة
تنـاولت قـضـايا الـفـسـاد وا�فـسـدين واحلاالت
السـلبـية ا�ـتـعلـقة بـسـرقة أمـوال الشـعب.وقال
شـغـيت لـ(الــزمـان) إن (ا�ـعــرض يـقـام لــلـمـرة
الثـالثـة ويتـناول قـضايـا الفـساد من خالل 30
لوحة حـظيت بإعـجاب احلاضريـن الذين أثنوا
على إقـامة مـعرض �ـواجهة ا�ـفسـدين وفضح

أساليب السرقة التي نخرت جسد الدولة).

الـــــشــــــاعـــــر الـــــعــــراقـي تــــلـــــقى
تــعــــــــــازي ومــواســاة  االوسـاط
الــثــقــافــيــة لــوفـــــــــاة شــــــقــيــقه
صــــادق االحـد ا�ــاضي�سـائــلـ�
الــلـه تــعــالى ان يـــســكــنـه فــســيح

جناته.

الـتشـكيـليـة االردنية شـاركت في معـرض الفن الـتشـكيلي
الـثالث الـذي نظمـته جمعـية الـبوصلـة للثـقافة والـفنون في
قاعـة فـخـر النـسـاء با�ـركـز الـثقـافي ا�ـلـكي بعـمـان يومي

االثن� والثالثاء ا�اضي�.

�×UD ∫ مسيرة روميو يوسف غنية باحملطات الفنية

وحــــسـب � فــــهن عـــــلى ضالل
مــبـ� � ألن الــوالدة واإلرضـاع
طــبــيــعـيــان فـي األنـثـى سـواء
عقلـت أم لم تعقل فال تـستحق
ألجـلـهــمـا ا�ـركــز الـسـامي .ان
الـــكــثـــيــرات من بـــنــات حــواء
اليـــلـــدن � ومع ذلك قـــد يـــنـــلن
مــنــزلــة اعـظم لــقــاء حــســنـات

جليلة يؤدينها للبشر .  
فـا�ـركـز الـسـامي واإلمـتـيازات
اخلاصة � حق ا�رأة احلقيقية
التي تـتفـادى في نفع اجملـتمع
اإلنــسـاني � الــتي تـتــفـانى في
حـــسن ادارة األســرة وإعــطــاء

األمة أوالدا صاحل� .
ا�ـرأة احلـقــيـقـيــة هي � حـيـاة

األسـرة وروح ا�ـنـزل وبـهـجـته وسـبب
سعـده ..همهـا الوحيـد تليـ� الصعاب
� وتـنـشـيف الدمـوع � وإزالـة الـشـقاء �

شغـلـهـا الـشـاغل � التـدبـيـر والـتـرتيب
والــتــوفـــيــر � وكل مــا به خــيــر ورفــاه

لألفراد وبالنتيجة للمجتمع ."

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

حتدثـت الفنانة ا�صرية نداء شرارة عن
مواصـفـات شـريك أحالمـهـا� مـؤكـدة انـها
تـريــده بـسـيـط لـلـغــايـة وخــلـوق وإبن نـاس�
لـتقول وهي تـضحك: (وهي دي ا�شـكلة)�
بــــإشــــارة أنه مـن الــــصــــعب إيــــجــــاده�
وتابـعت: (حـد لطـيف وكذلـك يكـون ملـمًا
بالـفن ولديه نظرة فنـية و�كن أن يتزوج
فــنـانـة).وأكـدت أنــهـا تـرفض الـزواج من
الـــوسط الـــفــني: (لـن أقــبـل الــزواج من
مــــلــــحن أو مـــــوزع أو أي شــــخص من
الوسـط الفني� ألنه هيكون مشغول وأنا
مشـغـولة� وبـالـتالي الزم حـد يـشيل عن
الـتـاني).وخالل بـرنـامج تـلـفـازي أكدت
أنه لـــيـس من ا�ــــمـــكن أن تــــتـــزوج من
شـــخـص يـــرفض عـــمــــلـــهـــا � وقـــالت:
(أتمـنى رجل وسنـد �عـنى الكـلمة ألن
الــوسط الـفــني مش سـهل وكــله سـفـر

وتعب� الزم حد يبقى معايا).

5�( ‰UI� vKŽ VIF¹ ÍuKF�«
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كتب الكاتب واالعالمي الرائد حـسن العلوي تعلـيقا على مقال
للـصـحـفي الرائـد مـحـسن حسـ� بـعـنوان (حـيـرني هذا االب)
نــشــر االثــنــ� ا�ــاضـي في الــصــفــحــة مـــا قــبل االخــيــرة من
(الزمان) �ا يلي: كـان والدي اليريد.مـنا ان نستـمر بالدراسة

.وا�ـا نـكون عـمـال بـنـاء مـعه ثم نـصـبح  اسـطـوات.  ولم تـكن
امـهـاتنـا تـرضى فـكن يـرسـلـنـنـا لـلـدراسـة.ولـهن الـفـضل فـيـما

وصلنا اليه لكنى عملت معه ولم انقطع عن الدراسة.
ظاهرة فريدة ان االم االمية تصر على تعليم اوالدها.

انها االم العراقية.

…d¼UI�« «dÐË√ w� «dðUÐuOK� tO�UÐ
على ا�ـسرحـية ا�ـزيد من اإلبـــداع
. الــعـــرض بــدأ بــتــقــدمــيه الــبــيت
الـــفــــنى لـــلــــفـــنـــون الـــشــــعـــبـــيـــة
واالسـتـعـراضـيــة بـرئـاسـة اخملـرج
عادل عـبده� من16 الشـهـر اجلاري
ويــتـــواصل حــتى الـ25 مـــنه عــلى
مسـرح البـالون لـلمـوسم اخلامس�
فى إطـار احـتـفـاالت وزارة الـثـقـافة
ا�ـصـرية بـرواد عـشريـنـيات الـقرن
ا�اضي� وهو يتحدث عن احملطات
الهـامة فى حيـاة سيد درويش� من

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

يجسد الفنان ميدو عادل شخصية
فــنــان الــشــعب ســيــد درويش� فى
الــعـرض ا�ـسـرحـى االسـتـعـراضى
الـــغـــنــــائى "ســـيــــد درويش" عـــلى
مـسـرح الـبـالــون� ويـجـيـد بـبـراعـة
إظـــــهــــار اجلـــــانب الـــــوطـــــنى من
شــــخـــصـــيـــة ســــيـــد درويش� فــى
الـعــديـد مـن مـشــاهـد الــعـرض إلى
جـــانب إجــادته لــلـــغــنــاء بــأشــهــر
أغــانى سـيـد درويـش الـتى أضـفت
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إنـتـاج فـرقـة أنـغـام
الــشـبــاب � بـطــولـة
الـفـنـانـون : مـحـمـد
عـــــــــادل� لـــــــــقــــــــاء
ســــويــــدان� ســــيــــد
جــبــر� رشــا سـامي�
محمـد عنتـر. تأليف
الــســيــد إبــراهــيم�
إخـــــراج أشـــــرف

عزب.

{ لـوس اجنـلوس - وكـاالت - تـصـدرت الـنـجـمة الـعـا�ـيـة سـاندرا بـولـوك الـتـرنـد على
مواقع الـتواصل اإلجـتمـاعي وعلى مـحركـات البـحث� بعـد تصـريحـاتهـا األخيـرة حول
ابـتــعـادهــا عن الــتـمــثــيل هـذه الــفــتـرة بــهـدف أخــذ إجــازة مـؤقــتـة لــكن ســانـدرا في
تصريـحاتـها أشـارت إلى أنهـا حالـيا غـير قـادرة على اتـخاذ الـقرار الـصائب عـندما
قالت: "لـست قـادرة على اتـخاذ قـرارات سلـيمـة في الـوقت احلالي� وأنـا أعلم ذلك"�
في إشارة مـنها إلى أنه من ا�مـكن في الوقت احلالي أن تعتـزل التمثـيل وتبتعد عن
األضواء� إال أنـها استدركت األمر وأخذت إجازة مفتوحة كي تفكر في األمر.وقالت
بولـوك جمللة "هوليـوود ريبورتر"� أنـها تنوي في الـوقت احلالي أن تركز عـلى حياتها

العائلية مؤكدة أنها مرهقة ومتعبة في الفترة األخيرة .
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مـــنــــهـــا ( (CDCإلى أنّ % 92,2من
عـمـليـات اإلجـهـاض حتـصل في األشـهر

الثالثة األولى من احلمل.
WL�IM� ¡«—¬

ويرى أكثر من  %60من األميركي� أن
اإلجـهـاض ينـبـغي أن يـبـقى مـشـرعاً في
احلاالت كلـها تـقريبـاً� وهي نسبـة بقيت
مستقـرة نوعاً ما في الـسنوات األخيرة�
على ما يظهر استطالع رأي أجراه مركز
“بيو ”لألبحاث. لكن األرقام التي
تستنـد إلى القناعـات السياسـية تتسم
بـــاخـــتالف كـــبـــيـــر� إذ إن  %80من
الـد�ـوقـراطـيـ� يـؤيـدون هـذا الـرأي�
مـقــابل  %35من اجلـمــهـوريــ�� مـا
يظهر أنّ الفجوة ب� النسبت� تتسع
بعدما كانت  %72للد�ـوقراطي�
و %39لـــلــجـــمــهــوريـــ� ســنــة

2016.
أمـا ا�عـتـقدات الـديـنـية فـتـلعب
دوراً مــهــمــاً كــذلك� إذ يــعــتــبـر
 %77من اإلجنيلي� البيض أن
اإلجـهاض يـنـبـغي أن يـحـظر في

غالبية احلاالت.
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وفي حـمـلتـه الرئـاسـيـة سـنة
 ?2016جنح دونالد
تـرامب في جــذب نـاخـبـ�
يـــنــتـــمـــون إلى الــيـــمــ�
ا�تدين� إذ وعدهم بتعي�
قضاة في احملكمـة العليا
يتـمتعـون بالقـيم نفـسها
الـــتي يـــؤمـــنـــون بـــهــا
ومـــســتــعـــدون إللــغــاء
احلــــكـم الــــصــــادر في
قضية “رو ضد وايد.”

Œ“d³�« w� œö³�«

Âö��« b³Ž #U�

fatihabdulsalam@hotmail.com
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أكـثـر من مــرة واجـهـني سـؤال من مـتـابـعي هـذه الـسـطـور الـتي
أكــتـبــهـا في هــذه الـزاويــة الـيــومـيــة مـنــذ مـا يـقــرب من خــمـسـة
وعـشـرين عـامـاً. يـكـاد يـكـون سـؤاالً واحـداً لـكـنه يـردني بـصـيغ
مـتـعـددة ووجـوه مــتـقـلـبـة وأذرع مــتـداخـلـة� مـرةً يــكـون مـرفـوقـاً
بـالـتمـنـيات ومـرةً مـشحـونـاً بـالغـضب� وثـالثـة مـدفوعـاً بـأغراض
تتـخلل كـلماته ال تـخفى عـلى أحد� ورابـعة بشـكل انفـعالي عالي
الصـوت� وخامسـة بحقد وتـشف� وسادسة بـعقالنيـة وبحثاً عن
معـلومـة� وسابعـة عن جهل وتـرديد بـبغاوي� ومـرة ثامـنة يـأتيني
هـادراً عن حرقة قـلب وطني عـراقي فَقـدَ األملَ في نهوض بالده
كــسـائــر الـبــلـدان وهــو يـشـهــد مـسـخ الـقـيـم والـرمـوز والــتـاريخ
واجلـغـرافـيـا أمـامه كل يــوم� من دون أن يـقـوى عـلى فـعل شيء

بعد أن سلبوه كلّ شيء.
ذلك السـؤال ا�تفجر من الصدور بصور لفظـية ومعنوية مختلفة
هو مـتعـدد الطـبقـات ويتـوافـر على سـيل من عالمات االسـتفـهام
بعـد كل بضع كلمات فيه� حتى تصل الى عتبة االجابة� وهو قد
يغـضب احلكومات والزعـماء في العراق� لكـنه سؤال يكاد يكون
يـومـيـاً ومـعـروضـاً عـلى قـارعـة الـطـريق� ومن الـسـذاجـة جتاهـله
ومـن الــغــبــاء جتــاوزه أيــضــاً� فــضالً عن انّ الــتــاريخ يــحــفــظه

وسيرويه لالجيال إنْ امتنعنا عن  سماعه أو ذكره� هو:
 �ـاذا اسـتـسـلـمـت أمـريـكـا في الـعـراق وسـلــمت سـلـطـة الـنـفـوذ
والقـرار لغـر�تـها ايـران� بعـد ا�ـليـارات التي صـرفتـها والـدماء
الــتـي نــزفــتـــهــا في حـــرب كــســرت كـلّ قــوانــ� األ� ا�ـــتــحــدة
واإلنـســانـيــة فـضالً عـن تـمــزيـقــهـا كـلّ شـرائع الــسـمــاء? و�ـاذا
تتـحـرك أمريـكا الـيـوم حول الـعـراق� ويُعـنى أي رئـيس للـواليات
ا�تـحدة ح� يـتقلـد منصـبه بالـعواصم احمليـطة ببـغداد في ح�
يــبـدو غــيــر مــكــتــرث بــهــذه الــبالد الــتي كــانـت قــلب الــتــفــكــيـر
االستـراتيـجي قبل أقل من عشـرين سنة� حـ� كان اجلالس في
البـيت األبـيض يرى حـركـة الكـوكب من خالل مـنظـار �ـتد نـحو

بغداد أوالً وآخراً? 
وهل بــاتـت ا�ـعــادلــة عــلى هــذه الــســذاجــة في الــفــهم والــتـقــبل
والتـعاطي� فـنجـد أمـامنـا العـراقيـ� ا�تـورطـ� في تبـني القـبول
بـاحـتالل تـراب بـلـدهم أو اآلخـرين ا�ـتـأثـريـن عـرضـيـاً بـالـدعـاية
التي مـهّدت لذلك االحتالل� كانوا يتعاملون مع أعظم جيش غازٍ
في األرض على أنه بـندقـية مـستـأجرة ثمن أجـرتهـا دماء مـليون
عـراقي أريـقت وتـهـد� بـالد كـانت أصل ا�ـعـرفـة ومـولـد الـكـلـمة

األولى على البسيطة� وأن ذلك كله لم يلحظه أمريكي واحد?
 وبـعــد ذلك� لم يــعـد بـأيــدي اهل الـبـالد مـسـوغــات لـلــبـحث عن
إجـابـة يـجب ان �ـلكـهـا غـيرهم� لم يـعـد امـامنـا سـوى اجملـهول

الذي كنّا نسمع به سنوات قبل أن نعيشه اليوم حقيقة.
 مـصـيـر العـراق مـرهـون بـ� قرار دولـتـ�� إحـداهمـا كـأنّـها في
صمـت أهل القـبور. يـا تُرى� هل مـاتت البالد حـقاً� وهي تـعيش

االنتظار االزلي مع أهل البرزخ?
 

تكـاد تكون صفـحتي على حائط الـسيد مارك من الـصفحات
الـنـادرة التي تـتـعـرض للـحـظـر والتـقـييـد وعـلى فـترات زمـنـية
متـقاربـة � والسـبب كمـا يقـولون في رسـالتـهم بعـد الغـلق هو
أن منـشورك أو تـعلـيقك هـذا يحـرض على الـكراهـية والـعنف
وال ينـسجم مع ا�ـعاييـر التي وضـعها اجملـتمع ويـقصدون به

عالم الفيس بوك الشاسع . 
بعـد احلـظر �ـنـحونك فـرصـة لتـشـرح لـهم مكـتـوبك في حال
قمت برفض القرار � فتقوم بإرسال رسالة مختصرة تعلمهم
فيـها بأنك ال تشـجع الناس على الـكراهية والـعنف والضاللة
واجلـهل ومـا حـوله من ا�ـضـار وا�ـساوىء بـل أنك فـقط ضد
الغـزاة واحلرامية والقتلة ا�سـتعمرين � فلن يردوا عليك أبداً

فتقعد حتى تنتهي مدة ا�نع التي قد تصل إلى شهر .
شخـصياً اعتدت األمر من خالل فتح صفـحة ثانية للتواصل
والرد عـلى تعليـقات األصدقاء واإلشـارات وا�شاركات � وما
ســــاعــــدني عــــلى ذلـك هــــو أنــــني فـي األصل ال أســــتــــعــــمل
الـفـيـسبـوك كـثيـراً وأنـشـر مادة واحـدة كل يـومـ� تقـريـباً وال
أستـخدم مـا يـسمى بـا�اسـنـجر � وال أرى صـفحـتي إال على
جهـاز الكـومـبيـوتر خـاصـتي � ألنني مـا زلت أستـعـمل هاتـفأ
خــلــويــاً قــد�ــاً مـن الــصــنف الــذي اشــتــريــته قــبل أزيــد من

عشرين سنة .
ما دفـعني لكتـابة هذا ا�ـكتوب اليـوم هو ذلك احلظـر العجيب
الغـريب الذي قـيـد صفـحتـي بسـبب منـشـور وتعـلـيق اعتـبرته
إدارة الـفـيـس حتـريـضـاً عـلـى الـعـنف � لـكن مــنـشـوري أيـهـا
األصدقـاء كان عـبارة عن قـصة أدبيـة قصـيرة جـداً على قدر
كبـيـر من اإلزاحة واخلـيـال ينـوي بـطلـهـا قتل أحـدهم ! إلـيكم

القصة وعليكم احلكم مع محبتي وامتناني أيها الكرام :
هو يـشبهـني . جدُّ يشـبهني . الـتطابق مـطلق . حليـته بيضاء
ترفـرف عـلى وجـهه الـذي صـار تمـام وجـهي . نـركب سـيارة
فـيــطــلب مــنــا اجلـابـي أُجـرة كــائن واحــد فــقط . نــفس األمـر
يـحدث عـنـد نزولـنـا �طـعم ومـشفى
ومـقــهى وحــانـة وفــنــدق ودار وحـلم

ولباس . 
ضــــقـت به وضـــــاق بـي فال خالص

وال منجى . سأقتله الليلة .

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 7307 Wednesday 22/6/2022 22 من ذي القعدة 1443 هـ 22 من حزيران (يونيو) 2022م الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7307 االربعاء 

r�UŽ s� W³O−Ž WB�   

dOÐd�Ë“ „—U�

تـفـرض عـلـى ا�ـرأة أن تـسـمع دقـات
. مــنــذ األول من قــلـب اجلــنــ� مــثـالً
أيـلـول/سـبتـمـبـر� تُـمـنع الـنـساء في
تكساس من االجهـاض بعد األسبوع
السـادس من احلـمل �ـوجب قـانون
رفـضت احملـكـمـة األمـيـركـيـة الـعـلـيـا
الحقاً تعطيله. وتشكل األموال عامالً
آخـر استـنـدت إلـيه الواليـات لـتـشدد
الـقــيـود عــلى اإلجـهــاض� إذ حتـظـر
نــحــو عــشــر واليــات عــلى شــركــات
التأم� اخلـاصة أن تسدد الـتكاليف
اخلاصة بـعمليـات اإلجهاض� بـينما
تعتمـد نحو خمس عـشرة والية على
أمــوالـهــا اخلـاصــة لـتــدفع تـكــالـيف
عـمــلـيـات اإلجـهــاض لـلـنـسـاء ذوات

الدخل ا�نخفض.
 UOK�_« s� ¡U�½Ë  «dOI� 

سُـــجـــلـت أكـــثـــر من  930ألف حـــالـــة
إجـــهــاض ســـنــة  2020في الـــواليــات
ا�تحدة� على ما تـظهر أحدث إحصاءات
صـادرة عن مــعـهـد “غـوتــمـاكـر ”الـذي
الحظ انــتـــعـــاشــاً في عـــدد عـــمــلـــيــات
اإلجـهـاض خالل اآلونـة األخـيـرة بـعـدما
شهدت تراجـعاً مستـمراً طيلـة السنوات
الثالث� ا�اضية.ويـشير الرقم الذي أفاد
به ا�ـعـهـد إلى أنّ مـعـدل اإلجـهـاض هـو
 14,4حالة لكل ألف امرأة في سن

اإلجناب� وهـو رقم �ـاثل لـذلك اخلاص
�خـتلـف البـلدان الـغنـية.وتـعيش نـحو
 %50من النساء اللواتي يلجأن إلى
اإلجـهـاض حتت خط الـفقـر� فـيـمـا تـبرز
الــنــســـاء الــســوداوات واألخــريــات من
أصـول أمـيـركــيـة التـيـنـيـة بـشـكل كـبـيـر

( %29و  %25على التوالي).
وتشير مراكز مـراقبة األمراض والوقاية

الـنـهـائي� إذ تالعـبت عـلى مـصـطلح
“عبء ال مبرر له ”معتبرةً انه

غـامض بـهـدف تـشـديـد الـقـيود عـلى
اإلجــــهـــــاض� وأجـــــبــــرت مـــــراكــــز
متـخصـصة كـثيـرة على الـتوقف عن
العمل. وفي والية فيرجيـنيا الغربية
(شـــرق الــواليـــات ا�ــتـــحــدة) أو في
ميـسيسـيبي (جـنوب)� ال يـزال مركز
واحد فقط يـجري عـمليـات إجهاض�
بـيـنـمـا تــضم كـالـيـفـورنـيـا أكـثـر من
 150مركزاً. وتفرض بعض

الواليات قيودا عـلى النساء� إذ تلزم
القاصرات منهن باحلصول على إذن
لإلجـــهــاض مـن أحــد الـــوالــدين� أو

الدستـور وجعل موضـوع اإلجهاض
شــــأنـــاً نـــيــــابـــيـــاً .”وفي خـــطـــوة
اسـتـباقـيـة� أقـرت ثالث عـشـرة والية
قـوانـ� حتـظــر عـمـلـيـات اإلجـهـاض
ومن شـأنهـا أن تـدخل حيّـز الـتنـفـيذ
بشكل شبه تلـقائي إن ألغت احملكمة
احلـكم الـصـادر في قـضـية “رو ضد
وايد .”وإن أقـرّت احملـكــمـة الـعـلـيـا
هذا القرار بصورة نهـائية� فستعود
الـواليات ا�ـتـحـدة إلى الـوضع الذي
كان سـارياً قبل  1973عنـدما كانت
كلّ واليــــــة حــــــرّة في أن تــــــســــــمح
باإلجهـاض أو أن حتظره. لم تـنتظر
الــواليـات احملــافـظــة قـرار احملــكـمـة
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هذه االتهامات قائالً عبر محاميه
اإليــطــالي مـــيــكــيــلـي الفــورجــيــا
“باشِروا بالتحقيقات في أقرب

”? وقت �ـكن� فـأنـا بـريء تـمـاماً
على ما ذكرت وكالتا األنباء. 

وتــعــذر حـــصــول وكــالــة فــرانس
برس عـلى معـلومـات إضافـية من
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{ باريس (أ ف ب)  –يعرف بتريت
خـلــيالي الـبـالغ  36عـامـا� احلـرب
جيداً إذ عاشها في كوسوفو كطفل
الجـئ… ويــــنــــقـل هــــذا الـــــفــــنــــان
ا�ــتـخــصص في الــفـنــون ا�ـرئــيـة
جتربته هـذه من خالل رسوم �كن
لــلـجــمـهـور حــالـيــا رؤيـتــهـا خالل

معرض في باريس.
كــان بـيـتــريت يـبـلغ  13عـامـا فـقط
عندما أصبح الجئا بسبب الصراع
ا�ـســلح في كـوســوفـو  �ــواجـهـة
يـوغـوسالفـيـا الـسـابـقـة. ولـنـقل ما
كـان يــراه� اسـتــخــدم الـقــلم ا�ـشع

لرسم جنود يقتلون ا�دني�.
ولـفـتت هـذه الـطـريـقـة في تـصـوير
احلـرب انـتـبـاه كـوفي أنـان� األمـ�

العام لأل� ا�تحدة آنذاك.
فـأثــنــاء زيـارته خملــيم الجــئـ� في
ألـبـانـيـا عام  1999بـرفـقـة وسـائل
إعـالم من مـخـتــلف أنـحــاء الـعـالم�
الـتـقى كـوفي أنـان الـفـتى بـيـتـريت

الذي عرض أمامه رسمه.
وأوضح بـيـتريت خالل مـقـابـلة مع
وكـالــة فـرانس بـرس “في الـبـدايـة
قـلت لـنفـسي +هـذه فـرصـتي لوقف
احلـرب+. لـذلـك كـنت في عـجـلـة من
أمـري إلنــهــاء رســمي قــبل وصـول

كوفي أنان.”
لــكـن عــنــدمــا ســأله األمــ� الــعــام
السابق لـأل� ا�تحـدة عما إذا كان
بـإمــكـانه أخــذ رسـمه الســتـخـدامه
كــشـــاهــد عــلـى أهــوال احلــرب في
اجــتـمـاع مـهـم لأل� ا�ـتـحـدة� أتى

جواب بيتريت بالرفض.
واســتــذكــر بــيــتـريـت خــلـيـالي مـا
حصل قائال “ر�ا في تلك الـلحظة
فـكرت مـرة أخـرى في كلـمـات جدي
الـذي قال لي إن مـجيء كـوفي أنان
كــان مـجـرد تــمـثـيل. أو ر�ـا أردت

فقط االحتفاظ برسمي لنفسي.”
رسومات باحلجم العريض 

الـيوم� بـات بيتـريت خـليالي فـنانا
مــعــروفـــا� ويــواصل اســتــكــشــاف
صدمات احلرب ومـسألة الالجئ��
مــا يــتــجـلـى في مــعــرض ألعـمــاله
تـسـتـضيـفه حـالـيا دار كـامل مـنور
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{ طـــوكـــيـــو (أ ف ب)  –قـــضت
مــحـكــمــة يـابــانـيــة االثـنــ� بـأن
رفض اعــــتـــراف الــــبالد بـــزواج
ا�ـــثـــلـــيـــ� أمـــر دســتـــوري� في
انـتـكـاسـة لـلـنـاشـطـ� في مـجال
حــقـــوق ا�ـــثـــلــيـــ� بـــعــد حـــكم
تــاريـخي خــلص الــعــام ا�ـاضي
إلـى عــــكس ذلك. فــــقــــد رفــــضت
محـكـمة مـقـاطعـة أوسـاكا بـغرب
الــيـابــان حـجــجـا قــدمـهــا ثالثـة
أزواج مثلـي� كـجزء من سلـسلة
دعاوى رفـعهـا نشـطاء يـطالـبون
با�ـساواة في الـزواج. وجاء في
حـــكم احملـــكـــمــة “من مـــنـــظــور
الكرامة الفردية� �كن القول إنه
مـن الــــضـــــروري إدراك فــــوائــــد

االعـــتــــراف الـــرســـمي بـــاألزواج
ا�ثـلـي� .”وأشار احلـكم إلى أن
اإلخــفــاق احلـالـي في االعــتـراف
�ـثل هـذه الـزيـجـات “ال يُـعـتـبر
انتهاكا للدستور ?”الفتا إلى أن
“النقاش العام حول نوع النظام
ا�ناسب لذلك لم يحصل بصورة
مستفيضة .”وقال احملامي الذي
�ـــثل ا�ـــدعـــ� فـي الـــقـــضـــيـــة
أكـيــوشي مــيـوا إنه “صُـدم ”من
عـدم رغـبـة احملـكـمـة في الـتـدخل
في النـقاش.وأضاف “هذا يعني
أن الــقــاضي يـقــول إن احملــكــمـة
لــيس عـلــيـهـا أن تــتـدخل بــشـكل
فــــاعـل في قـــــضـــــايــــا حـــــقــــوق
اإلنسان .”وقضت احملكمة أيضا
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مـــــكــــتـب ا�ــــدعـي الــــعـــــام أو من
الفورجيـا األحد.وكان يُـفترض أن
يـحضـر بـول هـاغيس ( 69عـاماً)
الـذي تـولى كتـابـة فـيلم “كراش”
وإخراجه� وهـو عمل حاز بـفضله
جوائز أوسكـار عدة� في مهرجان
“ألورا فيست ”السينمائي الذي

يـنــطـلق الـثالثـاء في مـديـنـة
أوســــتـــوني الــــواقـــعـــة في
مـقـاطعـة بـرينـديـزي.وأشار
ا�ـــــــدعـي الـــــــعـــــــام إلى أنّ
الـضـحــيـة ا�ـزعــومـة كـانت
بـــــرفــــقــــة هـــــاغــــيـس قــــبل

ا�هرجان.

أنه إذا � إنــشـــاء إطــار مــشــابه
لــلــزواج� فــســيـتــمــكن الــشــركـاء
ا�ثليون من احلصول على مزايا
قـانـونـيـة.ويـأتي احلـكم الـصـادر
االثــــنـــ� بـــعـــد عـــام عـــلى آخـــر
خـلصت فـيه مـحكـمـة محـلـية في
مـنــطـقــة سـابـورو شــمـال الـبالد
الـــعـــام ا�ــــاضي إلى نــــتـــيـــجـــة
مــعــاكـــســة� إذ قــضت بــأن فــشل
احلــكــومــة في الــســمــاح بــزواج
ا�ثـليـ� يـنتـهك أحكـام الدسـتور
الـتي تــضـمن ا�ــسـاواة �ـوجب
القانـون.ورحب النشـطاء حيـنها
بـاحلـكـم مـعـتـبــرين أنه انـتـصـار
كبـيـر من شـأنه أن يزيـد الـضغط
عـــلـى الـــنـــواب لـــتـــشـــريع زواج
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–  { لــــــــوس اجنـــــــــلس  (أ ف ب) 
أُوقف اخملــرج وا�ــنــتج الــكــنــدي
بـول هـاغيس في جـنـوب إيطـالـيا
بــتــهـمــة االعـتــداء جــنـســيــاً عـلى
شــابـة أجــنــبــيـة� عــلى مــا أفـادت
األحـد وكـالــتـا أنـبـاء إيــطـالـيـتـان
نـــقالً عن ا�ـــدعي الـــعــام.ونـــقــلت

وكـالـتـا األنـباء “أنـسا ”و”أجي”
عن ا�دعي العام في برينديزي أنّ
اخملــــرج وكـــاتـب الـــســــيـــنــــاريـــو
“يُشتبه جدياً في ارتكابه جرائم
اعـتـداء جـنـسي وأذى جـسدي مع
أسـبـاب مـشددة لـلـعـقـوبة في حق
شـابــة أجـنـبـيـة .”ونـفى هـاغـيس

23 فــي بـــــــــــــــــاريـس حـــــــــــــــــتـى 
حـــزيــران/يــونــيـــو احلــالي� بــعــد
عــروض ألعـمـاله في مــتـحف تـايت

البريطاني الشهير.
هـذا الرجل الـذي يـقدم دروسـا مرة
واحـدة شــهـريـا في كــلـيـة الــفـنـون
اجلـميـلة في بـاريس� يرى األشـياء
عـلى نـطـاق واسع من خالل عـرض
نــسخ بـحــجم عــريض لــرســومـات
طـفـولـته والـطـبـيـعـة واحلـيـوانات�
وأيضـا بعض الـرسوم ا�ـستـوحاة
من احلــرب� كــعــمل �ــثل جــنــديـا

يهدد السكان �سدس وسك�.
لـكن بـعـيـدا عن رسومـات الـطـفـولة
الـبـسـيـطـة� يـرى بـيـتـريت في الـفن
طـريقـة للـتعـبيـر عن التـجربـة التي
عــــاشــــهـــا عــــنــــدمــــا كــــان طــــفال
ومــشــاركــتـهــا� مــا يــنــقل أصـوات
مالي� األطـفال الـذين أجبـروا على
الـــفــرار من حـــرب وحــشــيـــة عــلى
األرض األوروبــــيـــــة مــــجــــددا� في

أوكرانيا هذه ا�رة.
إلى ذلك� تُعرض رسـومات لألطفال
األوكــرانـيــ� أيــضـا بــ� األعــمـال
اخملـتـلــفـة لـبــيـتـريـت خـلـيالي� في

طريقة لربط ا�اضي واحلاضر.
وقال خـليالي لـوكالـة فرانس برس
“في احلــرب� تــتـــعــلم اخلــوف من
الغرباء واآلخـرين. �جرد وجودي
في مـخـيم الالجئـ�� تـعلـمت الـبدء
بـالـتواصـل مع الغـربـاء مـرة أخرى
وكان وجـود الفن في غـاية األهـمية

كطريقة للتعبير وا�شاركة.”
لـكن عـرضه اجلـديــد يـؤكـد أهـمـيـة

االسترشاد بخبير نفسي.
وأبدت ا�ـنسقـة ا�شـاركة للـمعرض
آمي تـسيـون قلـقـها من رؤيـة صور
أطفال أوكراني� تُستخدم لتصوير

احلرب في الصحف مؤخرا.
وقـالت لـوكـالـة فـرانس بـرس “كان
لـدى بـيـتـريت طـبـيب نـفـسي مدرب
على العمل في ا�ـواقف ا�ؤ�ة� وقد
فــهم حــقـا كــيــفــيـة تــقــد� ا�ـوقف
بــطــريــقـــة عالجــيــة أوال وقــبل كل
شـيء� ولـــــــيـس كــــــــشيء �ــــــــكن

استخدامه كأداة.”

ا�ثـلـي�.ويـنص دسـتـور اليـابان
عـــلى أن “الــــزواج ال يــــكـــون إال
بـــــــــرضـى شـــــــــخـــــــــصـــــــــ� من
اجلـنـسـ�.”لــكن في الــســنــوات
األخـــيــرة� اتـــخــذت الــســـلــطــات
احملـليـة في جـمـيع أنـحـاء البالد
خطوات لالعتراف بالشراكة ب�
ا�ثلي�� رغم أن هذا االعتراف ال
يــــحــــمل احلــــقــــوق نــــفــــســــهـــا
لألشـخـاص ا�ـتـزوجـ� �ـوجب
القانون. وقالت محـافظة طوكيو
الــشــهــر ا�ــاضي إنــهــا ســتــبــدأ
بـــاالعــتـــراف بــالـــشــراكـــات بــ�
ا�ــثــلــيــ� اعــتــبـارا مـن تـشــرين
الـــثــاني/نــوفـــمــبــر� فـي تــعــديل

لقواعدها احلالية.
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{ بــــــــــاريس (أ ف ب)  –وجـــــــــد
مــتـــخــصــصــون فــرنــســيــون في
احلــسـاسـيـة أنّ مــرضـاهم عـانـوا
هـذه الــسـنــة عـطـســاً مـتــسـلـسالً
وحـــكّــة ونـــوبــات ربــو أكـــثــر من
االعـوام الـسـابـقـة� بـسـبب أحوال
الـطقس الـتي ساهـمت في تـشتت
تــركــيــزات عــالـيــة من حــبــيــبـات
الــلـقــاح (او غــبـار الــطــلع)� وهـو
اجتـــاه من ا�ــتــوقع أن يــزداد مع

االحترار ا�ناخي.  
وقـــالت إيـــلــودي جـــيـــرمــان (43
عــامـا) وهـي من ســكـان مــنــطــقـة
بـــاريس ولــــديـــهـــا حـــســـاســـيـــة
مـوسـمـيـة مـنـذ ا�ـراهـقة “عـانيت
في األســـابــيـع األخــيـــرة نــوبــات
أقوى بـكثـير �ـا كنت أعـانيه في
الـــفـــتـــرة نـــفــســـهـــا مـن االعــوام

ا�نصرمة  .”
وكـان ذلـك سـبـبـاً في تـردد سـيـدة
األعـمال في تـمضـية عـطلـة نهـاية
األسـبـوع في ا�نـزل الـريـفي الذي
اشـــتـــرته أخـــيـــراً فـي مـــنـــطـــقــة

نورماندي.
وشــرحت أنــهــا شــعــرت �ــجـرد
وجــودهــا في مــســاحــة خــضـراء
”كأن  موجة من حبيبات اللقاح”
جتــــتــــاحــــهــــا. وأشــــارت إلى أن
األعـراض الـتي انـتـابـتـهـا تـتـمثل
في “ســــيالن األنـف ا�ـــســــتــــمـــر
واحلـــكـــة في كل أنـــحـــاء الـــوجه
والـــرقــبـــة واحلــنك ?”واجلــديــد

“ربو ليلي ”منعها من النوم.  
وأكد متخصصون في احلساسية
تـلـقـيهم عـدداً كـبـيراً من ا�ـكـا�ات
من مــرضى� ومـثــلــهم جــمـعــيـات

مـعـنــيـة� ولـو أن من غــيـر ا�ـمـكن
حتــديــد رقم إحــصـائي دقــيق عن

تزايد هذه الظاهرة.  
كـذلك� تـصعـب ا�قـارنـة بالـعـام�
األخيـرين� بحسـب ا�ديرة الـعامة
لـلـجمـعيـة الـفرنـسيـة لـلوقـاية من

احلساسية باسكال كوريتييه.  
وأوضحت “كان النـاس في العام
 2020أقل خــروجـاً من مــنـازلـهم
بسبب تدابير اإلغالق. وفي العام
الفـائت� ساهم وضع الـكمـامة في

احلماية من احلساسية   .”
وأكدت كورتييه أنّ “كثراً شعروا
بطريقة باألعراض ”هذه السنة “

حادة جداً  .”
ويـــصـف ا�ـــتــــخــــصـــصــــون في
احلـسـاسيـة عالجـاً يعـتـمد غـالـباً
عـلى مـضــادات الـهـيــسـتـامـ� أو

الـــقــــطــــرات أو الــــكــــورتــــيــــكـــو
سـتيـرويدات وفي مـعظم االحـيان
عالجـــــاً طــــويـل األمــــد ل”إزالــــة
التحسسوتـبدأ احلساسية من رد
فـــعل مــنـــاعي مــعـــ� عــلى مــواد
غـريبـة عن جـسم اإلنسـان تـسمى
مسببات احلساسية� ومنها غبار
الـــطـــلع.وتـــتــوالـى ثالث فـــتــرات
مـوسـميـة حلبـيـبات الـلـقاح خالل
العـام. أولهـا حبوب لـقاح الـشجر
(الـــزيـــتـــون والـــدلب والـــبـــتـــوال
والبـلوط…). ثم فتـرة حبـوب لقاح
الـعــشب الــتي تـتــوافق مع فــتـرة
حــمى الـــقش. ويــنــتـــهي ا�ــوسم
بحبوب اللقاح العشبية والنبتات
العطرية.ويعتـمد انتشار حبيبات
اللقاح هذه على األحوال اجلوية.
وتـــســـاهم احلـــرارة في تـــعـــزيــز

بفعل االحترار ا�ناخي.  
وقـــال الــنـــاطق بــاسـم الــشـــبــكــة
الوطـنـية لـلـمـراقبـة الـبـيولـوجـية
الهوائيـة سامويل مونـييه لوكالة
فـــــرانس بـــــرس إنه الحظ “خالل
 30عاما أن كميـات حبيبات لقاح
شــــجـــــرة الــــبـــــتــــوال ازدادت في
األجــواء بـنــسـبـة  20في ا�ـئـة.”
ومـع ارتـــــفـــــاع درجـــــات حــــرارة
الـكوكب� تـنتـشـر بعض الـنبـاتات
أو األشــجــار أيــضـــاً في مــنــاطق
جــــديــــدة.  والحـظ مـــونــــيــــيه أن
“ا�ـــزيـــد من حـــبـــيـــبـــات لـــقـــاح
األمــبــروزيــة (دمــســيــســة)� وهي
نـباتـات تـسبب لـلنـاس حـساسـية
شـديـدة� تـتـحــرك شـمـالًـا �ـا في
ذلـك عـــلى ا�ــــرتـــفــــعـــات  .“وفي
فرنـسا� بـات حوالى  20في ا�ئة
مـن االطـــفــــال اعـــتـــبــــاراً من سن
الـــتــــاســـعـــة و 30فـي ا�ـــئـــة من
الـــبـــالـــغـــ� مـــعـــرضـــ� الـــيــوم
حلــســاســيـة حــبــيــبـات الــلــقـاح�

بحسب وزارة الصحة.
وتــوقع ا�ـتــخـصــصـون أن يـزداد
حتما عدد ا�ـصاب� في السنوات
ا�ـقـبـلـة.  وحـذّرت رئـيـسـة نـقـابـة
خــبـــراء احلــســـاســيـــة إيـــزابــيل
بوسيه من أن “االحتـرار ا�ناخي
ســــيــــؤدي إلى إطـــــالــــة مــــواسم
حــبــيـــبــات الــلــقــاح� في حــ� أن
الـتـلـوث سـيـجعـلـهـا أكـثـر حدة.”
وأضــافت “هــذه قــضــيــة صــحــة
عامـة حـقـيـقـيـة. عـنـدمـا ال يـعاني
ا�ـرء حـساسـيـة شديـدة� ال �ـكنه
فـهم مـاهـيـتـهـا� إذ إن لـهـا تـأثـيراً
كـبــيـراً عــلى نـوعــيـة احلــيـاة  .”

الــتـلــقـيح� فــيـمــا تـشـتـت الـريـاح
احلبيبات في الهواء.  

وسـاهم ارتـفـاع احلـرارة في وقت
مـبـكـر من ا�ـوسم هـذه الـسـنة في
انــتــشـار كــمــيـة كــبــيــرة جـداً من

حبيبات لقاح العشب.  
وبـحــسب آخـر نـشـرة صـادرة عن
الــشـبــكــة الــوطــنــيـة لــلــمــراقــبـة
البيولوجية الهوائية التي تتولى
مــراقـــبــة مــحـــتــوى اجلـــزيــئــات
البـيولـوجيـة في الهـواء� ما زالت
فرنـسا في حال تـأهب قصوى في

ما يتعلق بأخطار احلساسية.
ورغم أن اجلـزء األكــبـر من أنـواع
احلـسـاسـيـة يـتـراجع بـعـد نـهـاية
حزيران/ يونيـو� يتوقع أن تشهد
الــــســـنـــوات ا�ــــقـــبـــلــــة مـــواسم
حسـاسية أطـول ور�ا أكـثر شدة

{ واشـنـطن (أ ف ب)  – يُـتـوقع أن
تـصـدر احملـكــمـة الـعـلـيـا االمـيـركـيـة
بحلول نهاية حزيران/يونيو قرارها
ا�نتظر في شأن إلغاء تشريع يحمي
حق الـــنــســـاء في اإلجــهـــاض بــعــد
خمـسـ� سنـة من قـرارها الـتـاريخي
بحمايته.أصدرت احملـكمة العليا في
الـواليات ا�ـتـحـدة سـنة  1973وفي
ظل غـــيـــاب قــانـــون فـــدرالي خــاص
باإلجـهاض� حُـكمـاً في ختـام نظـرها
في قـضـية “رو ضـدّ ويد ”اعـتـبرت
فــيه أنّ حقّ الــنـســاء في اإلجــهـاض
مـكـرّس في الــدسـتـور االمـيـركي� مـا
ألغى احلـظر الـذي كان سـائداً آنذاك
في واليات عدة.ويكـفل الدستور حقّ
ا�رأة في أن تـنهـي طوعـاً حمـلهـا ما
دام جـنـيـنـهـا غـيـر قـادر عـلى الـبـقاء
عـلى قيـد احلـيـاة خارج رحـمـها� أي
لـغــايـة نــحـو  22أسـبــوعــاً من بـدء
احلمل� عـلى ما ذكـرت احملكـمة سـنة
 ?1992متخطية بذلك ا�هلة

احملـــددة عـــلى نـــطـــاق واسـع حــول
العالم والـتي تتيح اإلجـهاض ضمن
األســــــــــــــــابـــــــــــــــــيـع الـ 12األولـى
لـــلـــحــــمل.وأضـــافـت احملـــكـــمـــة أنّ
الواليات حتتفظ بحقها في التشريع
حلـــمـــايـــة صــحـــة ا�ـــرأة طـــا�ــا أن
القـرارات ال حتـمّل النـساء “عبـئاً ال
مـبـرر له.”ويـظــهـر مــشـروع قــانـون
سُــــرّب في أيــــار/مــــايــــو أنّ اإلطـــار
القانوني الـذي تستنـد إليه الواليات
قد يتغير بشكل كامل� ويشير إلى أن
“احلكم في قضية +رو ضد وايد+

كـان قــراراً خـاطـئـاً مــنـذ الـبـدايـة?”
بول هاغيسمــضـــيــفــاً “حـــان الــوقت الحـــتــرام


