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ان يــــزور رئـــــيس ـــــقـــــرر  من ا
الــوزراء مــصـــطــفى الـــكــاظــمي
في العاصـمة االيرانـية طهران 
باحثات الـتي حتتضنها اطار ا
بـــغــداد العـــادة الـــعالقـــات بــ
الــســعـوديــة وايــران الى سـابق
عـــــدهـــــا. وقـــــالت مـــــصــــادر ان
(الكـاظمي سـيزور طـهران خالل
ضـمن اطـار ـقـبــلـة  الــسـاعـات ا
ــبـاحــثــات الــتي حتــتـضــنــهـا ا
بــغـداد بــ الـسـعــوديـة وايـران
العــــادة تــــطـــــبــــيع الـــــعالقــــات
الـــثـــنـــائـــيــة) وتـــابـع ان (هــذه
الــزيــارة تـــأتي قــبل مـــشــاركــته
الـقـمـة الـسـعـوديـة). وسـيـشـارك
في قـــمـــة عـــربـــيــة الـــكـــاظـــمي 
اقـلـيـمـية حتـتـضـنـها الـعـاصـمة
الــسـعـوديــة الـريـاض بــحـضـور
الــرئــيس االمــريـكي جــو بــايـدن
ـنـاقـشـة الـتـعـاون االقـتـصـادي
ـنــطـقـة. وقــال بـيـان واوضــاع ا
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(الـــــكـــــاظــــــمي تـــــلــــــقى دعـــــوة
لـلمـشاركـة في الـقمـة االقلـيمـية
الـــتي حتـــتـــضـــنـــهـــا الـــريــاض
بحضور قبل  منتصف الشهر ا
بـايــدن). بـدوره  اعـلن الـديـوان
ــلــكي الــســعــودي ان (بــايــدن ا
لك سـيشـارك في قمـة دعـا لهـا ا
لـقـادة سـلـمـان بن عـبـد الـعـزيـز 
مجلس الـتعاون اخلـليج ومصر
اكـد واألردن والــعـراق). بــدوره 
الــــبــــيـت األبــــيض ان (بــــايــــدن

سـيـزور منـطـقـة الـشرق األوسط
حيث ـقبل  ب 13و  16تموز ا
تلبية لدعوة سيتوجه إلى جدة 
ـنـطـقة ـلك سـلمـان). وتـشـهد ا ا
حـيث حــراكـا عــربــيــا مـكــثــفــا 
وصل أمـيـر دولـة قـطـر تمـيم بن
حــمــد آل ثـانـي إلى الـعــاصــمـة
ــصـــريــة الـــقــاهـــرة في زيــارة ا
. وقـال رســمـيـة تــسـتـمــر يـومـ
الــديــوان األمــيــري الــقــطـري إن
(الـزيارة تـأتي تلـبـية لـدعوة من
ـصـري عــبـد الـفـتـاح الــرئـيس ا
تـــتـــضــــمن بـــحث الــــســـيـــسـي 
الـــعالقـــات الـــثــنـــائـــيـــة وســبل
تـعزيـزهـا في مخـتـلف اجملاالت
فـــضـال عن الـــتـــبــــاحث بـــشـــأن
تـطـورات الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة
اإلقليمية والدولية). وسبق هذه
وصــول ولـي الــعـــهــد الــزيـــارة 
السعودي محـمد بن سلمان الى
حــيث الـتــقى خاللـهـا الــقـاهـرة 
الـسيـسي . وجـرى خالل الـلـقاء

(بـحث الـعالقـات الـثـنـائـيـة ب
البـلدين). كمـا شمـلت جولة ابن
سـلـمـان كل من االردن وتـركـيـا 
حـيث جــدد حالل لـقـائه الـعـاهل
ــلك عـبــد الـله الــثـاني االردني ا
بحضور ولي عـهده احلس بن
وقــوفــهــمـا بــجــانب عــبــد الــله 
العـراق ودعم جـهـوده في اعادة
االعـــــــمــــــار وحتـــــــقـــــــيـق االمن
واالســـتـــقـــرار. وقـــال بـــيـــان ان
(الــعــاهل االردني وولي الــعــهـد
ـرافق له  الـســعـودي والــوفـد ا
بـحــثـا في الــعـاصــمـة االردنــيـة
شـتركـة وابرز ـلفـات ا عمـان  ا
الــــقـــضــــايــــا عــــلى الــــســــاحـــة
االقليمية) وجدد اجلانبان على
وأن (مــــركــــزيـــة أمـن الــــعـــراق 
ـنـطـقـة اسـتـقـراره ركـيـزة ألمن ا
واســــتـــــقـــــرارهـــــا) مــــؤكـــــدين
(وقــوفــهـمــا إلى جــانب الــعـراق
ـبــذولـة الــشــقـيق فـي جـهــوده ا
لـــتــحـــقــيـق األمن واالســتـــقــرار
ومـــكـــافــــحـــة اإلرهـــاب وإعـــادة
اإلعــمـــار وحتــقـــيق مــســـتــقــبل
أفضل للشعب العراقي) واعرب
الطرفـان عن أملهـما في (توصل
األطـراف الــعـراقـيـة إلى صـيـغـة
لتشكيل حكومة جديدة تكريسا
لـعـملـيـة سيـاسيـة جـامعـة تـلبي
تطلعـات جميع مكـونات الشعب
العـراقي الـشقـيق) وشـددا على
(ضـرورة دعم اجلــهـود الـدولـيـة
ــــنـع إيــــران من امــــتالك سالح
نــــووي وضــــمــــان ســــلــــمــــيـــة

برنامجها النووي). 

—Ëe¹ wLþUJ «Ë lÝ«Ë wÐdŽ „«dŠ

÷U¹d « l   U¦ŠU³*« —UÞ≈ w  Ê«dNÞ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7310 Sunday 26/6/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7310 األحد 26 من ذي القعدة  1443 هـ 26 من حزيران (يونيو) 2022م

دعوني أوالً أفـخر وأتبـاهى بصـداقتي الدائـمة ألبي الطـيّب األستاذ
ا أدعوه حبّته لي واسـتجابته مرّات ومرّات  سعـد البزاز وأيضاً 
إلـيه من عــملٍ كـر يـنـتــمي إلى سـجـايــا فـروسـيـته أخـالقـاً وقـلـبـاً
. وبـصدق أقـول: لم أجسـرْ يومـاً على أنْ أخدش وضمـيراً ووجـداناً
صورته اجلـميلـة في قلبي. وال منـقبة لي في ذلك فـلقد أحبّه كلُ من
ـرة عــرفه واقــتـرب مــنه زامــله أو رافــقه في رحــلــة أو حــتى رآه 

واحدة.       
عرفتُ كـراماً كباراً قـليلـ لكنّ من الصعبِ عـلى وجداني أن يجعل
ـسـتـوى شـجـاعـة سـعـد البـزاز ذلك أنّ ـاً من هـؤالء الـكـرمـاء  كـر
الـكـرم شـجـاعة والـشـجـاعـة أولى قـسـمات الـفـروسـيـة إذ ال فارس
جبـانـاً وال فارس بـخـيالً وال فـروسيـة من دون هـاته وتلك!. بـلـسان
جـمـيع من وفق الـله سـعـداً إلعانـتـهم -وأنـا شـخصـيـاً مـنـهم- أقول:
ربّنـا يحـرسه ويـحمـيه ويـكرمه كـما يُـكـرم أصدقـاءه وزمالءَه وقبل
ذلك فــقــراء الــنــاس ويــحــمي كــرامـات الــنــســاء واألطــفــال وكــمـا
ـسـاعـدة ال عـلى قـدر مـا يـحب أن “يـنـتـخي ”سـرّاً وعالنـيـة إلبـداء ا
يؤدي لـلنـاس من خـدمات إنـسـانيـة وال عـلى قدر مـا يـستـطـيع لكنْ

ا يجب!. فوق ما يطيق وأكثر 
إنّ ثـريــا أبي الــطـيّب بل “أبــو الـطِــيب كـلِّه ”تـتــنـزّه دائــمـاً وفي كل
مـنـاسـبـة عن  ثرى “زنـاگ الـعراق ”الـبائـس “اجلـبـناء ”الـذين ال
يـنظرون إلى عِـزّ احليـاة إال من ثقب باب “ذلّ الـقماءة ” وال يـعرفون
من دنيـا الـله اخلـالـدة إال صالة يكـرّرون فـيـهـا حركـات ريـاضـية ال
قيـمة لـها ويـحفـظون شـيئـاً من الـقرآن الـذي يلـعنـهم في كل آية من
آيـاته الـبيّـنات!. إنّ من “الـوغادة ”بل من “الـال تأدّب ”حـيـالَ جـميع
آيات جـود الله ورحـمته وكـرم محـمد وجـماالته وإيـثار عـلي وزهده
وحبِّ عمـر للفقراء وعدله ورفقِ أبي بكر وبذله وسخاء ذي النورين
عـثـمـان (األكـرم مـثـاالً في إنـفـاق مـاله عـلى بـدء الـرسـالـة) أنْ يـزعم
هؤالء األثـريـاء الـفاحـشـون في ثـرائـهم أنهم مـسـلـمـون أو أنّهم من
فــيـافي الـعــروبـة في شيء أو بـاالنــتـمـاء إلى رغـدِ “عــراقـتـهم ”وهم
يرون مـنذ أكثر من عـقدين ما يفـعله األستـاذ البزاز لكـنّهم كالصم
الـبــكم الــعــمي ال حــراك حلــواسّــهم حـيــال كــرم الــبــزاز وجـوده
وحيـائه ونخـوته وشـهامـته وبطـولـته في إنقـاذ الكـثـيرين من فـقراء

شعب العراق ومساكينه!.
   بالـطبع أنـا أستـثني عـديد الـكرمـاء الذين أعـرفهم شـخصيـاً لكنّ
كرمـهم بصـراحة بـرغم ضخـامـة ثراء بـعضـهم ال يكـاد يكـون شيـئاً
بـإزاء مـا يـداوم عـلـى فـعـله أبـو الـطـيّب ال حــبّـا بـظـهـور وال نـشـدانـاً
ا لتـكر أحد وال رغـبة في اعتراف بـاجلميل مـنّي أو من غيري إ
هي سـجـيـة كـانت فـي األسـتـاذ سـعـد البـزاز واسـتـمـرت ومـازالت
باقـية فمـذ عرفـته ألربع سـنة ونـيّف!. هو هو في كـرمه لكنْ كـلّما

زادت قدراته زادت أيادي طيبه وطيّباته.

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

يبـدو ان مـوعـد اخلـروج من نفق
االنـســداد الـسـيــاسي الـذي دخل
مـرحـلـة الـتـعـقـيـد بـعـد انـسـحاب
رئـيس الـتــيـار الـصـدري مـقـتـدى
لم يـــحن بــعـــد بــســبب الـــصــدر 
مـــخـــاوف اخلـــصـــوم من ركـــوب
ـعزل مـوجـة تشـكـيل احلـكـومـة 
ــتـلـكـون عن الـصــدريـ الـذين 
ـا قـاعـدة جـمـاهـيـريـة واسـعـة 

دفع بعض اطراف التنسيقي الى
مــغـــازلــة الــصــدر بــالــدعــوة الى
انتخابات مبكرة وبقانون جديد.
وقـال امــ عـام حــركـة عــصـائب
اهل احلـق قـــيس اخلــــزعـــلي في
تـــصـــريـح امس ان (الـــعـــمـــلـــيــة
الــســيـاســة اصــبــحت االن اكــثـر
تــعــقــيـــدا بــعــد غــيـــاب الــكــتــلــة
الصدرية فكيف نتوقع ان تشكل
احلكـومـة?) واضـاف ان (نتـيـجة
االنتخـابات بالـشكلـ ال تعطـينا

ظـروف مريـحـة لتـشـكيل حـكـومة
بشكل مـريح) وتابع ان (االجراء
هــو حــدوث اتــفــاق الــطـــبــيــعي 
ســــــــــيــــــــــاسـي عــــــــــلـى اعـــــــــادة
شــريــطــة  تــعــديل االنــتــخــابــات
الـــقـــانـــون والــغـــاء الـــتـــصــويت
االلــكـتــروني واجــراء تــغـيــيـرات
ــفــوضــيــة الــعــلــيـا مــهــمــة في ا
ـستـقـلـة لالنتـخـابـات) ومضى ا
الى الـــقــول (يـــجب تــشـــمل هــذه
االنتـخابات مـجالس احملـافظات

الن هـنـاك مـشـكـلـة عـلى مـسـتوى
فــاحملـافظ يـفـعل مـا احملـافـظـات 
يـفعـل دون وجود آلـيـة لـرقـابته)
واشار الى ان (االخوة في الكتلة
ان الـصـدرية انـسـحـبـو من الـبـر
ولـيس وهـذا أمــر مـؤسف بــحق 
مـدعـاة لـلــفـرح بـغض الـنـظـر عن
خالفـاتنـا النـهم بـالـنتـيـجـة جزء
من مجتمعنا). وقدم حتالف قوى
مبـادرة للمـرحلة الدولة الـوطنـية
ـعـقـدة ـقـبـلــة الـتي وصـفـهـا بـا ا

واخلــطــرة. وقــال بــيــان اطـلــعت
عـلـيه (الــزمـان) امس ان( الـواقع
احملــلي مـعــقـد وخــطـر ومــفـتـوح
سوك وال النـهايات وهـو غيـر 
والــفــواعل فــيـه كــثـر مــتــمــاسك 
ومتـعارضـة حلـد التـناقض وأي
ــرة ســيــقـود فــشل جــديــد هـذه ا
لـسـيـنـاريـوهـات غـيـر تـقـلـيـديـة)
واشار الى ان (التحدي احلقيقي
لـيس بـتـشـكـيل مـعـادلـة حـكم أيـاً
كــانت بل بــنــوعـهــا الــقــادرعـلى

إبــقـائــهـا والــبـقـاء هــنـا مــتـصل
عادلة نتـجة  بطبيعـة العوامل ا
احلــكم وبــقـدرة مــعــادلــة احلـكم
عــلى الــتــعــاطي مـع الــتــحــديـات
تـنوعـة بطـبيـعتـها وفـواعلـها) ا
الفـــتـــا الى ان  إنـــتــاج مـــعـــادلــة
احلـــكـم عـــلى أســـاس فـــئـــوي أو
شـخـصي أو مـصاحلـي ضيق أو
مغامر وعدم األخذ بنظر اإلعتبار
اخملـاضــات والـتــداعـيـات وردات
ؤثـرة هو خـطأ الفـعل  لـلقـوى ا
واحلــــكم مـــــعــــادلــــة مـــــصــــالح
صلحة بأقل والسياسة حتقيق ا

اخلسائر).
ــقـــبــلــة ـــرحــلـــة ا مـــؤكــدا ان ( ا
انـتــقـالـيـة تــنـتـهي بــانـتـخـابـات
جـــديـــدة يُـــتـــفق عـــلى مـــدتـــهـــا
وتـشـكـيل مــعـادلـة حـكم وسـطـيـة
مــتــزنــة ومــحل قــبــول إقــلـيــمي
دولي ومــحل إطـمـئــنـان لــلـقـوى
ــشـــاركــة وغــيــر الــســيــاســـيــة ا
ــشــاركـة بــاحلــكــومـة ضــمــانـاً ا
وإعـادة لـوحـدة الـصف الـوطـني 
ثقة الـشارع بالـنظام الـسياسي).
في غـضـون ذلك  افـادت مـصادر
ـقراطي بإن رئـيس احلـزب الـد

الـكردسـتـاني مـسعـود الـبارزاني
رهن اتـفــاقه مع االطـار بــتـحـقق
ـصادر ان ثالثة شـروط. وقالت ا
اشـــــتـــــرط عـــــلى (الـــــبـــــارزانـي 
تشـريع قانـون النفط التـنسيـقي 
ادة  140بشأن والغـاز وتنـفيـذ ا
حتــديـد مــصــيـر كــركــوك وحـسم
مـصيـر مـبالـغ قوات الـبـيشـمـرگة
ودفع مــسـتـحــقـاتــهـا بـاوقــاتـهـا)
بـحـسب تــعـبـيـرهم. بـدوره  اكـد
مـــقــرر كــلـــتــة االحتـــاد الــوطــني
الكردستاني في مجلس النواب 
كــــاروان يـــارويـس بـــأن هــــنـــاك
إمكانية كبـيرة ليتوصل احلزب
الـرئـيـســ في اقـلـيم كـردسـتـان
إلى اتـفـاق بـشـأن مـرشح رئـاسـة
اجلـــمــــهــــوريــــة. وقــــال كـــاروان
يـــارويـــســـفي تـــصـــريح امس ان
(قـوة الــصـدر الــوحـيـدة اآلن هي
الــشــارع وجــمــاهــيـره وحتــريك
هذه اجلماهير مـرتبط باحلكومة
ـســتـقـبل الــتي سـتــتـشـكـل في ا
والـشـخص الــذي يـتـولى رئـاسـة
الـوزراء) واشار الـى ان (حتريك
احــد الــشـــارع من قــبـل الــصــدر 

قلقة). االحتماالت ا

مصطفى الكاظمي 

االطفـاء في مـحافـظة كـركوك من
إخــمــاد حــريـق حي الــصــنــاعي.
وذكــر الـــبــيــان ان (فــرق الــدفــاع
تمكنت من دني في مركز تـازة  ا
واد إخمـاد حـريق مـخزن لـبـيع ا
ــنــطــقـة ــولــدات  الــزراعــيــة وا
احلي الـصــنـاعي فـي كـركـوك من
دون تسجيل إصابات أو خسائر

بشرية). 
وفي الـنـجـف افـاد شـهـود عـيـان
ــدرســة ســمـا بــانــدالع حــريق 
بـغـداد االهـلـية الـواقع فـي شارع
من دون ذكــر مــطـــار احملــافـــظــة 
مـزيـدا من الـتـفـاصـيل. الى ذلك 
ووجه وزيــر الــداخــلـيــة عــثــمـان
ي بـتـشـكـيل جلـنـة عـالـية الـغـا
ستـوى للـتحقـيق في مالبسات ا
حادث العـقيـد عادل لطـيف تبان.
وذكـــر بـــيـــان لـــلــــوزارة تـــلـــقـــته
ي (الــــزمـــان) امـس ان (الـــغــــا
وجه بــتـــشـــكــيل جلـــنـــة عــالـــيــة
ستـوى للـتحقـيق في مالبسات ا
حادث العقيد الذي قدم استقالته
من سـلك الـشرطـة  كـمـا أمـر بأن
تتـوجه هـذه اللـجنـة اليـوم االحد
الى مـحـافـظـة األنـبـار لـبـدء سـير
التحقيق). وكان تبان قد وقع في
مـــشــاجـــرة مع شـــخص بـــســبب
رور مـخـالـفـته قـواعـد الـسـيـر وا
عكس االجتـاه  االمـر الـذي دفعه
الى تــقــد اســتــقـالــته مـن سـلك
الـشـرطـة ورفـعـهـا الى الـداخـلـيـة

بعد احلادثة. 

شن في مـنطـقة الـكرادة مجـمع ا
بـبـغــداد) واشـار الى ان (الـفـرق
اســــتـــنـــفــــرت وطـــوقت احلـــادث
وأبـعـدت خـطــر انـتـشـار احلـريق
إلى الــــبــــنــــايــــات الــــتــــجــــاريـــة
اجملــــاورة) وتــــابـع أن (الــــفـــرق
اقتحـمت مخـزن الشركـة احملترق
لتحكم سيـطرتها الكـاملة وتنهي
أعــمـال اإلخــمـاد والــتـبــريـد دون
تــســجــيل إصــابــات بــشــريــة مع
ـادية) ولـفت حتـجـيم األضـرار ا
الـى ان (ســــــبـب احلــــــادث كــــــان
نـــتــيــجــة تــمـــاس كــهــربــائي في
ــــــــــولـــــــــدات أسـالك ســــــــــحـب ا
ـا أشـعل احلـريق الـكـهـربـائي 
بــاد األمـر). كــمـا تــمـكــنت فـرق

ســــريع مـــــحــــمــــد الــــقـــــاسم في
ـرور الـعـام بـغــداد.وذكـر مـديــر ا
اللـواء طـارق إسـماعـيل في بـيان
امس انه ( إعـــادة فــتـح طــريق
ركبات محمد القاسم أمام سير ا
قطع بعد انتهاء اعـمال صيانة ا
ـتـضـرر مـن قـبل مالكـات امـانـة ا
بـغــداد). واخـمــدت فـرق االطــفـاء
ــخـزن ومــحـال حــريـقــا نــشب 
ـــــــشـن في ضـــــــمـن مـــــــجـــــــمـع ا
ـديريـة الدفاع بغـداد.وذكر بـيان 
ـدني تــلـقـتـه (الـزمـان) امس أن ا
(فــرق االطــفــاء أخــمــدت حــريــقـاً
نــــشب داخـل شـــركــــة لـــتــــجـــارة
ـسـتـلــزمـات الـزراعـيـة حتـتـوي ا
على مخزن ومحال جتارية ضمن
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في ســـقـــطـت اربـــعـــة صـــواريخ 
اعـــتـــداء هــو الـــثـــالث من نـــوعه
خالل يـــومــ  عــلـى حــقل دانــة
غــاز في الــســلــيــمــانــيــة. وقــالت
مــــصــــادر امــــنــــيــــة ان (اربــــعـــة
وقـعت صـواريخ عـيـار ١٠٧ مـلم 
بـالــقـرب من مـصــفى شـركـة دانـا
والـــــهالل االحــــمـــــر في قــــضــــاء
جمجمال  بالسليمانية). من دون
ذكـــر مـــزيــــدا من الـــتــــفـــاصـــيل.
واستهـدف صاروخ كاتـيوشا في
مــسـتــودعــات حـقل وقت ســابق 
دون وقـــوع كــــورمــــور الــــغــــازي
إصـابـات مــاديـة اوبـشـريـة.وكـان
احلـقـل كـورمــور قـد تــعـرض الى
اضي االربـعاء ا قصف مجـهول 
دون ان يـــــــؤدي ايــــــــضــــــــا الى
اصـــابــــات أو اضـــرار بـــحـــسب
أشــار مـــصــادر أمــنـــيــة. بــدوره 
نـــائـب رئـــيس حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كوردسـتان قوبـاد الطـالباني إلى
أن (التحقـيقات مـتواصلة لـكنها
لم تسفر عن أية نتائج إلى اآلن)
مؤكدا ان (هذا االعتداء قد يلحق
ضراراً مـعـنويـاً بـإالقلـيم ويـبعث
ـة الـشـعب عـلى الـقـلق لـكن عـز
والـشركـات الـعـامـلة هـنـاك أكـبر
). وفي من أن تـنـهـار بـصاروخـ
ـرور بــغـداد  تــبـاشــر مـديــريـة ا
العامـة في وزارة الداخلـية اليوم
االحـــد بــاعــادة افــتـــتــاح طــريق
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نـعى بـيت احلكـمة ورئـيـسه محـمد
حـسـ آل ياسـ الدكـتـورة فاتـنة
عاصرة حمدي  استاذة الفلسفة ا
وعــلم اجلــمـال في جــامــعـة بــغـداد
رئـيـسة قـسم الـدراسات الـفـلسـفـية
الـسابـقة في بـيت احلكـمة عـن عمر
يـنـاهز 75 عـامـا. وقـال بـيان امس
(ان الـفقيدة انتقلت الى جوار ربها
بــعــد مــســيــرة حــافــلــة بــالــعــطــاء
نجزات العلمية). وقال تلميذها وا
وزمــيـلــهـا طه جــزاع لـ(الـزمـان) ان
(الـدكـتـورة حـمـدي كـانت اسـتاذتي
فـي الـقــسم بــكــلــيــة اآلداب قـبل ان
اكــون زمـيالً لـهــا في الـقـسم ذاته)
واضــاف انـهـا (مـتـخــصـصـة بـعـلم
اجلـمــال والـنـصـوص االنـكـلـيـزيـة

خالل حــــقـــبـــتي الــــثـــمـــانـــيـــنـــات
والــتـسـعــيـنـات ودرست فـي كـلـيـة
يـة الفنـون اجلمـيلة االداب واكـاد
وأشــرفت عـلـى الـعـديــد من رسـائل
ـاجـستـيـر واطاريح الـكـتوراه في ا

عاصرة). الفلسفة احلديثة وا
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اجتـاحت عاصفـة ترابـية وصفت
بــــغـــداد وعــــددا من بـــالــــقــــويـــة
مــســبــبـة انــعــدامـا احملــافــظـات 
دى الرؤية في االقسام الغربية
والشمالية. وقالت الـهيئة العامة
لالنـــــواء اجلــــــويـــــة والـــــرصـــــد
الـزلـزالي الــتـابـعـة لـوزارة الـنـقل
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
( طقس الـيـوم األحد سـيـكون في
ـنــاطق كـافــة صـحــواً مع غـبـار ا
خـــــفــــــيف ودرجــــــات احلـــــرارة
تـنـخـفض عن الـيـوم الـسـابق في
جـمـيع مـناطـق البـالد). وتداولت
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي
صــورا اظـهــرت قـوة الــعـاصــفـة
الـتي اجـتـاحت مـحـافـظـة االنـبار
دن في قبل ان تـتـجه الى بـاقي ا
الـــــــبـالد .وضــــــــربـت مـــــــعــــــــظم
عــاصـفـة احملــافـظــات الـســوريـة 
مـطريـة قـويـة أسـفـرت عن وقوع
ضـــــحـــــايـــــا وأضـــــرار مـــــاديـــــة
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w½U³Ýù« WOKOK
{ الرباط (أ ف ب) - قضى  18مـهاجرا من أصول إفريقية اجلمعة خالل
ـغرب للـعبور نـحو جيب محـاولتهم اقـتحام الـسياج احلـدودي انطالقا من ا
ـغربـية احملـلية مـليـليـة اإلسبـاني وفق حصـيلـة جديـدة نشرتـها الـسلـطات ا
مسـاء اجلمعـة.وقالت الـسلطـات احملليـة في إقلـيم الناظـور في بيان إن "13
مهاجـرا غير شرعيـ سبق أن أصيبوا خالل الهـجوم على مدينة مـليلية قد

فارقوا احلياة مساء اليوم متأثرين بجروحهم اخلطيرة".

كــبــيــرة.وشــهــدت كل مـن الــغـاب
والــسـقــيـلــبـيــة ومـصــيـاف غـرب
هـــطــول أمــطـــار غــزيــرة حـــمــاة 
مــــــصـــــــحــــــوبــــــة بـــــــعــــــواصف
رعــديـة.وأفــادت مـصــادر بـ(وفـاة
شــخص إثـر إصــابـته بــصـاعــقـة
رعـديــة أثـنـاء عــمـله داخل أرضه
فـي قــريـــة قــريـن بــريـف مــديـــنــة
مصـيـاف في محـافظـة حـما).كـما
ــنــطــقـــة الــســاحــلــيــة شــهــدت ا
أضـرارا كـبـيـرة جـراء الـعـاصـفة
الــرعــديــة الــقــويـة الــتي ضــربت
نـطـقة. واجـتاحت الـفـيضـانات ا
حيث مديـنة طـرابلس الـلبـنانـية 

ياه الشوارع.  غطت ا
في غـــضـــون ذلك  أعـــلــنت األ
ــــتــــحـــدة أن  3,5ماليــ طــفل ا
يـفــتـقــرون إلى مـيــاه الـشـرب في
بـــنــغالدش بـــعــد الــفـــيــضــانــات
ــدمــرة.وقــالت إنــهــا (بــحــاجــة ا
مـــاســـة إلى  2,5مـــلـــيـــون دوالر
لــــتــــمــــويل عــــمــــلــــيــــاتــــهــــا في

بنغـــالدش).
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توج منـتخب سـيدات الـعراق بكـرة الصـاالت بلـقب غربي اسـيا للـسيـدات بفـوزه على فريق
نـتخب  الوطني ُـباراةِ ا ؤتمـرُ الفنيّ  الـسعودية 4 -  2 (تـفاصيل ص 6).  وعقـدَ امس ا
لـلـصـاالت  ونـظـيره الـكـويـتـي التـي تـقـام حلـسـابِ دور نصـف نـهـائي بـطـولـة كـأس الـعرب.
. ديـرُ اإلداري علي عـيسى ومُـدير التـجهـيزات طـالب حس وحضـرَ عن اجلانبِ الـعراقيّ ا

رمى ُـنتـخـب وسـيـرتدي مُـنـتخـبـنا الـطَقـمَ األخضـر الكـامل وحـارس ا ّ حتـديدُ أطـقم ا و
رمى باللونِ باللـونِ األحمر بينما سيرتدي منتـخبُ الكويت الطَقمَ األزرق الكامل وحارس ا

األسود.
نتـخب الـيوم  األحد في الـساعة الثـامنة والـنصف مسـاءً بتوقيت واجهـة ب ا  وستقـامُ ا

بغداد وحتتضنها الصالةُ اخلضراء في مدينةِ الدمام السعوديّة.
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الـغربـية قُتل فـيها  19 شـخصـا معـظمهم من
. وخالل عـــــمــــلــــيـــــات اجلــــيش ــــدنـــــيــــ ا
اإلسـرائـيـلي هـذه قُـتل  46 فـلـسـطـيـنـيـا عـلى
األقـل وثالثـة مــهـاجـمــ من عـرب إســرائـيل
بـعضهم أعـضاء في فصـائل مسلـحة وكذلك
مـدنيون بيـنهم صحافـية كانت تغـطي عملية
. وأعــلــنـت الــشــرطــة الــنــروجــيـة في جــنــ
اجلـمعة أنـها تتعـامل مع حادث إطالق النار

الى الـشـمـال من مـديـنـة رام الـله. وعـلى بـعد
امـــتـــار مــنـــهـــا تــقـع مــســـتـــوطــنـــة عـــوفــرة
االســرائـيـلـيــة الى جـانب مــعـسـكـر لــلـجـيش
االسـرائيلي. وكثفت قـوات األمن اإلسرائيلية
مـنـذ نـهـاية شـهـر آذار/مـارس عمـلـيـاتـها في
إســرائـيل والــضـفــة الـغـربــيـة احملــتـلــة بـعـد
سـلـسـلة من الـهـجـمات نـفـذها فـلـسـطيـنـيون
وعـرب إســرائـيـلـيـون في إسـرائـيل والـضـفـة
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{ رام الــــله (أ ف ب) - اســــتـــشــــهــــاد فـــتى
فـلسطيني بـرصاص اجليش االسرائيلي في
بـلدة سلـواد في الضفـة الغربـية كمـا أعلنت
مصادر فلسطينية فجر أمس السبت. وقالت
مصادر أمنية وبلدية سلواد ان الفتى محمد
عــبــد الــله حــامـد ( 16 عــامــا) تــوفي بــعــيـد
إصـــابــته بــرصـــاص اجلــيش االســـرائــيــلي
بـالقـرب من شـارع يسـتخـدمه االسرائـيلـيون
عــلى اطـرف الـبـلـدة.وقــال مـصـدر في بـلـديـة
ســـلــواد لـــوكــالـــة فــرانـس بــرس إن الـــفــتى
الفلسطيني كان بالقرب من طريق يؤدي إلى
مـسـتوطـنـة عوفـرة اجملـاورة لسـلـواد عنـدما
. وذكرت أصـيب برصاص جـنود إسرائيـلي
مـتحـدثة بـاسم اجليش اإلسـرائيـلي لفرانس
بـرس إن فـلـسـطيـنـيـ جتمـعـوا بـالـقرب من
ــشـتـبه ســلـواد مــشـيـرة إلـى أن "عـددا من ا
ارة ـدني ا بـهم رشقوا بحـجارة سيارات ا
على الطريق ) 60 أحـد الطرق الرئيسية عبر
ــا عــرضـهم الــضــفــة الـغــربــيــة احملـتــلــة) 

للخطر".
…dOš– Â«b ²Ý≈

ـــوقع قـــامـــوا وأضـــافـت أن "اجلـــنـــود فـي ا
ـتبـعة بـاعـتقـاالت عـبر اإلجـراءات العـمـليـة ا
عـادة وبـاستـخـدام الذخـيـرة احليـة كـوسيـلة
أخــــيــــرة".وأكـــد اجلــــيش اإلســــرائـــيــــلي أن
فــلــسـطــيـنــيــا أصـيب بــجــروح من دون ذكـر
تـفـاصـيل. ونعت حـركـة فـتح التـي يتـرأسـها
رئـيس السـلطة الـفلـسطيـنيـة محمـود عباس
في بـيان الـفتى حـامد. وقـالت في بيان وزّع
بـشـكـل مـلـصـقـات " قـمـر من سـلـواد يـلـتـحق
ـوكب الـشـهـداء الـيـوم".وتـقع بـلـدة سـلواد
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ــورد الى مـحــطـات اكـدت وزارة الــكـهــربــاء امس زيـادة اطالقــات الــغـاز االيــراني ا
فـيـما الـتولـيـد لنـحو  40 مـلـيون مـتـر مـعكب بـعـد تسـديـد الـعراق مـا بـذمتـه من ديون
كشفت عن مـضمون عقدها مع شركة امارتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقدرة

الف ميكا واط كمرحلة اولية في محافظات ميسان ونينوى وي قار واالنبار.

االجــراءات الالزمــة إلنــشــاء مــحــطـات
لـلطـاقة الـشمسـية. وذكـر بيـان للوزارة
أن (الــعــقــد تــضــمن إنــشــاء مــحــطـات
لـلطاقـة الشمسـية بقـدرة الف ميگاواط
كـمـرحلـة أولى  في مـحافـظـات ميـسان
مـئة ميـگاواط و ذي قار  450 مـيگاواط
و نـينـوى مئـة ميـگاواط  واألنـبار 350
مـــيــگــاواط) واشـــار الى (اســتـــكــمــال
إجــــــراءات تـــــخــــــصـــــيـص األراضي 
وحتـديد مسارات خـطوط النقل) واكد
الــبـيــان ان (الـشـركــة بـاشــرت بـإجـراء

عـملـيات مـسح األرض الطـوبوغرافي 
وتـقـو اآلثـار الـبـيـئيـة واالجـتـمـاعـية

وفحوصات التربة).
 UD×  ¡UA½≈

ـــفــاوضــات ومـــضى الى الـــقــول ان (ا
اخلـاصة بعقد شـراء الطاقة قد وصلت
لـلـبـدء بـإجـراءات مـراحـلـهـا الـنـهـائـيـة
الــتــمــويل من قــبل الــشــركــة وإنــشـاء
ـتــفق عـلـيـهـا). ـواقع ا احملــطـات في ا
افــــادت وزارة الــــصــــنــــاعــــة الـى ذلك 
ــعـادن بـإنــتـاج مـواد ســلـيـكــونـيـة وا

ــنــتــجــات الــطــاقــة الــبــديــلــة تــدخل 
واألجــهــزة اإللـكــتــرونــيـة. وقــال بــيـان
تـلقته (الزمان) امس ان (خطط الوزارة
الـتـي  تـنـفـيـذهـا تـشـجع االسـتـثـمـار
ـعـدني على خـلق مـنتـجـات تدخل في ا
ا أفرز جملة من مـختلف الصناعات 
التعاقدات مع شركات مستثمرة النتاج
ــلح بــكـافــة انـواعه مـن مـلح مــصـفى ا
ومـلح صنـاعي وملـح طعام اضـافة الى
االسـتثمـار في خطوط انـتاجيـة جديدة
النـتـاج مـادة الكـلـور والـهايـبـوكـلورات

نـتجـات) واشار الى ان وغـيرهـا من ا
(شــركــة الــفــرات الــعــامـة رفــدت اخلط
االنـتاجي لشركة الصنـاعات التعدينية
لح الصناعي بـ  14الف طن من مادة ا
ا شكل كـمادة اولية النتاج الكلورين 
صـورة تـكـاملـيـة واضـحة بـ شـركات
الـــوزارة) مــــؤكـــدا ان (الـــصـــنـــاعـــات
الـسـلــيـكـونـيـة شـهـدت قـفـزة بـالـكـمـيـة
ستلزمات والـنوعية والتي تستـخدم 
الـطــاقـة الـبـديـلـة وفي مـجـال االجـهـزة

االلكترونية اخملتلفة).

≈bN²Ý»·∫ قوات أمن إسرائيلية تنتشر بعد إستهداف فتى فلسطيني

الـلقاء بحث أوجه التـعاون الثنائي ب
ي الـــبـــنك وبـــرنـــامـج األغــذيـــة الـــعـــا
ومـنـاقـشة مـنـهجـيـات تـطويـر مـبادرات
ركزي لعب دوراً ـركزي) مؤكـدا ان (ا ا
كــبــيــراً في حتــريك عــجــلــة االقــتــصـاد
ــــبـــادراة وتــــقــــدّمه إذ اســــتـــهــــدفت ا
الـتـنـمـويـة الـتـي جتاوزت  17تـريـلـيـون
ديـنار قـطاعـات فاعـلة وحـيويـة شامـلةً
جـميع شرائح اجملـتمع وفئاته) ورحّب
ـقــتـرحـات واألفــكـار الـتي مــخـيف بـ (ا
طرحها الوفد خالل اللقاء وال سيّما ما
ـبــادرات الــبــنك في مــجـالي يــتــعـلـق 
ـتـجــددة والـقــطـاع الـزراعي الــطـاقــة ا
ووصــولــهــا إلى شــريــحــة واســعــة من
ــزارعـــ واســتــخــدام طــرائق الــري ا
احلــديـثـة وحتــقـيـقـهــا أقـصى مــنـفـعـة
بادرات) بدوره لـلمسـتفيدين من تـلك ا
ـــركــزي  اشـــاد الـــوفـــد بـ(مـــبـــادرات ا
وانـــتــقــاله مـن الــدور الــتــقـــلــيــدي إلى
الـصـيـرفـة احلـديـثـة ودوره الفـاعل في
دعـم االقـــتــــصـــاد الــــعـــراقي) مــــؤكـــداً
بـادرات الـبنك في الـقـطاع (اهـتـمامـه 

الزراعي والطاقة النظيفة).

سـكـنـية جـديـدة شريـطـة تـهيـئـة البـنـية
ـسـاعـدة الـدولـة أو الـتـحـتـيـة مـقـدمـاً 
ـشتـركـة مع القـطـاع األهلي بـرامـجهـا ا
االسـتــثـمـاري لـيـتـاح اإلسـراع في بـنـاء
وحـدات ســكـنـيـة الئـقـة واطــئـة الـكـلـفـة
عـالية اجلودة وتعميم ذلك النموذج في
اجلـــغــــرافــيـــة احلـــضــريـــة في عـــمــوم

البالد).
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نـاقش مــحـافظ الـبـنك مـن جـهـة اخـرى 
ـركـزي مـصطـفى غـالب مـخيف أوجه ا
الـتـعـاون الـثـنـائي بـ الـبـنك وبـرنامج
ـي ومنـاقـشـة منـهـجـيات األغـذيـة الـعا
ركـزي فـيمـا اكد ان تـطـوير مـبـادرات ا
تـمويل مـبادرة البـنك التـنمـوية البـالغة
 17تـريليـون دينار لـدعم قطاعـات فاعلة
وحـــيــــويـــة شـــمـــلت جــــمـــيع شـــرائح

اجملتمع.
وقــال الـبـنك في بــيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس إن (احملـــافـظ مـــصــــطـــفـى غـــالب
ـثل ديـر الـقـطـري و مـخـيف الـتـقـى ا
بـرنـامج األغذيـة في الـعراق عـلي رضا
رافق له وجرى خالل قـريشي والوفد ا

(الــعـجـز احلـاصل في عـرض الـوحـدات
الـسـكنـية الـذي يزيـد على ثالثـة مالي
ة وحدة سكنية وتهالك الوحدات القد
مـن دون تـعـويض ســكـني مــعـادل فـإن
الـنمـو احلالي في الـعرض الـسكني في
ـنـاطق احلـضـريـة اخملـدومـة بـالـبـنـية ا
الــتـحــتــيـة جــعـلــهـا مـن أكـثــر األمـكــنـة
ــتــضــخــمــة ســواء بــارتــفــاع أســعـار ا
االيجارات أو أسعار العقارات نفسها)
واســـتــطـــرد بــالـــقـــول ان (جل الــنـــمــو
ـــنـــاطق الـــســـكـــني يـــجـــري في تـــلك ا
اخملـدومـة بالـبـنـية الـتـحتـيـة عن طريق
تــعـــظــيم ظــاهــرة الــتـــكــاثــر الــســكــني
بـاالنـشـطار تـبـعـاً الشتـداد الـطـلب على
ــا جـــعل الـــبــنـــيــة خـــدمــات اإليـــواء
الــتـحـتــيـة نـفــسـهـا في تــلك احلـواضـر
ة غير قادرة على تلبية متطلبات الـقد
الـعـيش فـيـهـا بـشـكل ثـابت أو مـسـتدام
بـسبب التـكدس البشـري خارج معدالت
االسـتـيـعـاب الـطـبـيـعي) ولـفت الى انه
(يـــبــقـى احلل الــوحـــيــد هـــو الــســـيــر
بـــبــرنــامج الــدولــة احلـــالي في تــوزيع
األراضـي بشـكل مدعـوم ضمن حـواضر
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قـــرر مــــصـــرف الـــرافـــديـن امس مـــنح
قـروض للـمواطـن بـقيـمة  150مـلـيون
ديــنـار لــشـراء وحــدات سـكــنـيــة. وقـال
ــكـتب اإلعـالمي لـلــمـصـرف فـي بـيـان ا
تــلــقــته (الــزمــان) امس أن (قـرض 150
مـلـيون ديـنار لـشراء دار سـكن سيـكون
ئة) وأشار الى أن (ترويج بفائدة  4با
مــعـامـلــة قـرض شـراء دار ســكن تـكـون
نتـشرة في بغداد ـصرف ا عـبر فروع ا
واحملــافـظــات). عـلى صــعـيـد مــتـصل 
اقـترح مسـتشار رئـيس مجلس الوزراء
ـاليـة مـظهـر مـحمـد صالح  لـلـشؤون ا
عاجلة ارتفاع أسعار العقارات. حالً 
وقــــال صـــــالح في تـــــصــــريح امس إن
دن واحلواضر (مشكالت تراجع بناء ا
اجلــديــدة تــعـود إلى أكــثــر من أربــعـة
ـشكلـة التي ولدت عـقود زمـنية وهي ا
ــشـــيــدات ضـــغــطـــاً ســكـــانــيـــاً عـــلى ا
والسـيــمـا األبـنـيـة الــسـكـنـيـة الــقـائـمـة
اخملـدومـة بالـبنـية الـتـحتـية ابـتداءً من
ـيـاه ــواصالت وشــبـكــات ا الــطـرق وا
والــكـــهــربــاء وغــيــرهـــا) مــشــيــرا الى
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ـا هي احلقـيقة كـما رأيـتها بـعيـني وسمـعتهـا بأذني  بـأنها ال صـدقوني ولـست مبـالغا  ا
تركـز حتى على كـتابـة اسمهـا في الورقة االمـتحـانية  وان كـتبت ال تـستطـيع ان تفك رموز
ـسمـارية منـها الى كـتابـة طالبـة لم يبق عـلى تخـرجها من كـتابتـها الـتي هي أقرب لـلكتـابة ا
ا اجلامـعـة سوى أشـهـر  وتصـبح من أدعـيـاء الكـفـاءة الذين يـتـعـذر علـيك اال االسـتجـابـة 
طالب بالتعي  تفرضه شهاداتـهم من حقوق  او ستقف في الصف األول للمتظـاهرين ا
هذه الـطالبـة األنيقة الـتي جتيد ترتـيب شكلهـا وتنسيق ألـوان مالبسها  مـرة تكتب احلرف
ربـوطة وثالثـة بالهـاء اآلخرية  والذي ال قـصورة وتارة بالـتاء ا األخـير من اسمهـا باأللف ا
كـنـني تزويـده باألدلـة الـقاطـعـة  فاجـأتني ذات يـوم بـالسـؤال : ( مـتى امتـحان يصـدقـني 
الفاينل ?) والفايـنل باللغة االنكليزيـة يعني ( النهائي )  تتباهي بـالكلمة االنكليزية  مع ان
أغلـب وقتـهـا تـقـضـيه في الـنـادي الـطالبي الـذي يـطـلق عـلـيه حـالـيـا ( كـافـتـيـريا ) بـرغم ان
التسميت تختلفان في الداللة من منظور ثقافتنا السائدة . فاجلامعة عندها مكان للتعارف
وقـضـاء الوقـت وليـس للـتـحـصـيل الـعـلـمي  لـكـنـهـا بـاحملصـلـة تـنـجح  ان لم يـكن ذلك في
ـساعدة الـتي تمنـحهـا اجلامعـة لتغـيير احلـال او في الدورين الثـاني والثالث  او درجات ا

بغيرها من الطرق التي تعرفون . 
ستوى من جـماعة الفـاينل يشكـلون أكثر من نـصف طلبة اجلـامعة  كيف وصل الى هـذا ا
ال يـجيد الـتعبيـر او ال يعرف االمالء وال يتـوافر خطه عـلى احلدود الدنيـا من القبول ? ومع
ذلك لم أسـمع بـرســوب طـالب نـتـيـجـة ضــعف حتـصـيـله الــعـلـمي  بل جـمـيــعـهم يـنـجـحـون
واالستـثناء من ذلك الـرسوب بالغـياب  بينمـا الذين يسـتحقون النـجاح احلقيـقي ال تتجاوز
ئة) والذي ينـكر ذلك يجافي الواقع او منافق يرسم صورة براقة لعمل فاشل نسبتهم (5 با

سؤول  ومع ذلك يتحدثون عن جودة اخملرجات . أمام ا
الدولة تنـفق أمواال طائلة في الـتعليمـ األولي واجلامعي  لكن جل هـذه االموال تهدر على
ؤهل  بل جـماعة الفايـنل  فتوفير فـرص التعليم اجلـامعي للجمـيع  ال يعني قبول غـير ا
ن يسـتحق  فبعض الـطلبة يتـخرج من اجلامعة كـما دخلها أول مـرة  وغدا عملنا الـتعليم 

كمن يحفر في البحر . 
ان األعـداد الـهائـلـة جلمـاعـة الفـايـنل يعـني انـشغـالـنا بـالـكم علـى حسـاب الـنوع  وحـرمان
النـوع من احلصـول على قـدر كاف من االهـتمـام الـتعـليـمي  واخللل في جـوهره يـكمن في
نظومـة التعليمية . وفي النهاية نزرع نوعية الطلـبة  وما تفرضه هذه االعداد من خلل في ا
ة كبـيرة هم أول ضـحاياهـا  اذ تقود الى ـعرفة في عـقول اآلالف مـنهم  وهذه جـر وهم ا
ا يضـيف جليش الـعاطـل جـيوشا ـهن معيـنة بـسبب شـهاداتـهم   الـتعـالي على الـعمل 

أخرى .
ـهـولـة من خـريجي الـسـؤال الـذي يـشغـلـني كـيف سـتـتـعـامل احلـكومـات مع هـذه االعـداد ا
اجلـامـعات احلـكـوميـة واألهلـيـة ?  بالـتـأكيـد انـها لـيسـت قادرة عـلى تـعيـينـهم  ومـثال ذلك
أصحـاب الشهـادات العلـيا  فكـيف بهـا مع مئات اآلالف من حـملة الـبكالـوريوس كل عام?
ولن يـنفعها الـقول : انها توفـر فرص تعليـمية ألغراض التـنوير وغير مسـؤولة عن التوظيف
فما يهم األهالي هـو احلصول على وظيـفة  اما التنويـر فال يشغلهم  بـداللة قبول خريجي

اجلامعة بالتعي على شهادة االعدادية . 
أرجـو أال نغـمض أعـيـننـا عن قـنـبلـة كـبـيرة سـتـنفـجـر الحـقا  ولن تـصـمـد احلكـومـات أمام
ترهل شظايـاها مـهما امـتلكت من سـواتر  وان تـعييـنهم سـيزيد من تـرهل القـطاع العـام ا
ن يتـقاضـون رواتب من الدولة  ـعنى اضافـة مالي اخرى لـ ( 11) ملـيون  باألصل  
هـذا الـواقع لألسف لم يـنـاقش  مع ان اجلمـيع يـرى مـظاهـره   لـذا  اقـترح كـخـطوة أولى
لإلصالح أن يـكـون مـعـدل دخول اجلـامـعـة حـكـوميـة كـانت ام أهـلـية ال
ئـة) وتطبق النسبة الثانية على عاهد ( 70 با ـئة) وا يقل عن (75 با
ـتوسـطة أيـضا  واالقـرار بوجـود نسـبة رسوب خـريجي الـدراسة ا
لألدنى مـسـتوى  ولـيـست نـسبـة جنـاح وهمـيـة نتـبـاهى بهـا كـذبا 
وبعـكـسه سـيقع اجملـتـمع فـريـسة جلـمـاعـة الفـايـنل الـذين يتـطـلـعون

للحصول على شهادات عليا من خارج البالد.  

ـدني  وجيـشها ديـرية الـدفاع ا بدايـة ارجو ان ال يُـفهم من كالمي  انـني اتوجه بـاللـوم  
اجملـاهـد احلــالي الـذي يـواجه بـتـحـد وصـبـر وبــطـولـة غـول الـنـار وخـطـورتـهـا  والـكـوارث
االخـرى  فلـهم جـمـيـعـا مديـرا ومـنـتـسـب  الـشـكـر واالمـتنـان الـعـالي  لـكـني اشـير الى
ظـاهرة اتـسعت بـشكل الفت  واعـني بـها احلرائـق التي بـاتت هاجـسا مـقلـقا لـلمـواطن 
فـفي كل يـوم يـنـدلع حـريق كـبـيـر هـنـا وهـنـاك  ولم يـقتـصـر االمـر عـلى مـحـافـظـة مـعـيـنة 

فخارطة العراق كلها شملت باحلرائق ! 
ـدني كـشـفت فـيـهـا عن إحـصـائـيـة ــديـريـة الـدفـاع ا وامـامي مـعـلـومـات مـذهـلـة خـاصـة  
نصرم فقط   احلرائق التي جرى إخـمادها منذ بداية الـعام احلالي وحتى شهر نـيسان ا
بـلغت  6 آالف و 49 حريـقـاً في عـمـوم الـبالد بـاستـثـنـاء إقـلـيم كردسـتـان..  فـيـمـا أشرت
ـاضي أكـثر من  31 ألـف حريق في مـخـتـلف القـطـاعات ـديريـة  في إحـصـائيـة الـعام ا ا
تـصـدرت بـغـداد فـيـهـا عــلى بـاقي احملـافـظـات مـقـابل  29 ألف حـادث حـريق سـجـلت في

.2020
هذه ارقام سوداء  مفـعمة باأللم  يتـوجب التوقف امامـها جليا  واتـخاذ اجراءات عاجلة
ـان ورئـاسـة اجلـمـهـوريـة .. اذ يـبـدو  إن من كل اجلـهـات بــدايـة من رئـاسـة الـوزراء والـبـر
متلكات  وخلق الفوضى اجملتمعية . مسار هذه احلرائق في تزايد  ووقودها االرواح وا
ـطـلـوبـة  من حيث ـدني  لم حتـظى بـالـرعـاية ا رء  ان مـديـريـة الـدفاع ا الـذي يالحظـه ا
عروفة االخـرى  رغم بطوالتهم  واخلطورة التي ـنتسب ورواتبـهم واحملفزات ا االهتمام با
ـنـاســبـة  واحلـديــثـة  فـمن خالل جتـابــهـهم   الى جــانب عـدم تـوفــر االجـهـزة واأللــيـات ا
ائـية  الـضخمـة التي نـراها في مشـاهداتـنا الـتلـفزيـونيـة  وقراءاتـنا  لم تـعد الـسيـارات ا
اخماد احلرائق في الـعراق  هي االساس   فإخـماد احلرائق في اخلمـسينيـات  يختلف

عنه في االلفية الثالثة ..!
وقد حدثنـي صديق مختص  ان هناك دوالً تركت هـذا االسلوب   واجتهت الى استعمال
ناطق الضيقة  وهي كنها الدخـول الى ا ـركبات صغيرة ومتـوسطة  واد الرغوية     ا
ـيـزات و خـصـائص ـواد  عـبـارة عن فـقـاقـيع غـازيـة تـتـكـون مـن سـوائل مـائـيـة  ولـهـذه ا
مـخـتـلفـة و فـعـالة فـي اطفـاء احلـرائق بـكل انـواعهـا كـالـتأثـيـر الـعـازل  التـأثـيـر بالـتـبـريد 
واد على النيران يتم انـهائها مباشرة نـتيجة لتبخر والتأثير باألسـتحالب فعند القاء هـذه ا
ساحيق الكيماويـة اجلافة  وهذه الوسيلة تتميز بقوة ياه التي حتتويـها  وايضا هناك ا ا
ـسـاحيـق تعـمل عـلى اطـفاء حـرائق الـسوائل فـاعـليـتـهـا و سهـولـة توافـرهـا حـيث ان هذه ا
القابلة لالشـتعال بسرعـة  وطريقة غاز ثاني اكـسيد الكربـون حيث يعتبر
هذا الغـاز  من الغازات اخلاملـة ومن اهم صفاته انه ال يشتعل و
واد ال يـسـاعـد عـلى االشتـعـال كـمـا انه ليس لـه اي تأثـيـر عـلى ا

شتعلة لذا يفضل استخدامه في اخماد احلرائق .. ا
ـدني  نـأمل ان تـتـوجه االنـظـار بـالـرعـايـة الى مـديـريـة الـدفاع ا
وتـخصـيص االمـوال الالزمـة لـهـا  لـتـحـقيق طـمـوحـاتـهـا  فـهذه

ديرية هي صمام االمان امام الكوارث ... فهل ادركنا ذلك? ا

وقر .. ألتأم مجلسنا النيابي ا
بـعد أن غـادرته األكفـان الـبيـضاء وأخـلت مقـاعـدها لـزمالء لهم لم يـحـالفـهم احلظ بالـدخول

ان ..? حتت كساء البر
طارت الصقور وبقيت احلمائم في أعشاشها الذهبية..

 ترفع أيديها وتخفضها بكل وقار وسكينة..
تمرر قراراتها بدون ضجيج ..

شـهد وأول يـدٍ رُفـعت سلّـمت هيـئة الـرئـاسة لـرئيس اجملـلس وحده الشـريك له .. صـدمنـا ا
وجترعناه على مضض ..?

لم يبق عذر لهذه األيدي ..? التي أعلنت عن أتفاقها وتوافقها (في تشكيل احلكومة )
بعد أختيارها لرئيس البالد .. قبل ارتفاع حماوة تموز ..

ومـا يــخـصـنـا هـو أخـتـيـار وزيـر يـلـيق بـثـقـافـة الـعـراق وحـضـارتهِ وقـامـاتهِ األدبـيـة والـفـنـيـة
واإلبـداعـيـة  عـليـهـا أن تـتـدارك مـا أجـهـزَ عـلـيهِ وزيـر الـنـحس في الـزمن األنـحس..? وتـعـيد

اإلعتبار لوجه العراق وهويته احلضارية والثقافية ..
وفي ظني أن الثـقافة والوعي همـا صمام األمان لبـلد أتعبه اجلهل

والفوضى ..
رهق من القتال ليس لنـا أال أن ندعو الله أن يريح هذا احملارب ا

على كل اجلبهات..
وأن يسحب رجاله وأبناءه خناجرهم من صدره..
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اشــرف مــحــافظ ذي قــار مــحــمــد هــادي الــغـزي 
مـيـدانـيـاً علـى تـبلـيـط عـدد من الـشــارع في مـنـطـقة
االسكـان الصـناعي في الـناصـرية.وتـابع  احملافظ
ـنفـذة عملـية الـتبلـيط بشـكل ميداني مع اجلهات ا
واصفات  احملددة في ومراحل اجناز العمل وفق ا
ستخدمة في واد ا الكشوفات والتصاميم وجودة ا
ـدة الزمنية التبلـيط  موجهاً بـسرعة االجناز وفق ا
احملددة.مـؤكـداً ان (ادارة مـحـافـظـة ذي قـار  تـتابع
شاريع التي انطلق العمل بها مع دوائرها اجناز ا

السيما تبليط الشوارع الرئيسية والفرعية).
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ــتـحــدث بـاسـم الـوزارة احــمـد وقــال ا
مــوسى في تـصـريح امس إن (الـوزارة
تـعـاملت بـالقـروض الداخـلـية لـتسـديد

ديـون الغاز االيراني) واضاف انه (
دفـع مـلـيار و 645 مــلـيـون دوالر قـيـمـة
ـتــرتـبــة في ذمـة ــديــونـيــة ا الــغـاز وا
الــــــوزارة) واشــــــار الـى انه (حــــــسب
ــــاضـــيــــة مع اجلــــانب االتــــفــــاقـــات ا
االيــراني فــان بــعـد تــســديــد جـزء من
الـديون سيتم زيـادة االطالقات الغازية
بــالــشــكل الــذي يــســد حــاجــة الـوزارة
وتــــشــــغــــيل احملــــطــــات) مــــؤكـــداً أن
(االطـالقـات  رفــعــهـا من  30مــلــيـون
الى  40 مــلــيـون مــتــر مـكــعب). ودعت
جلـنـة الـكهـربـاء والطـاقـة الـنيـابـية في
احلـكــومـة لـلــضـغط عـلى وقـت سـابق 
اجلـانب اإليـراني وزيـادة حـصـة الـغاز
لـرفع الطـاقة الـكهـربائـية وسـط إرتفاع
بـدرجات احلرارة وقـال رئيس اللـجنة
خــالـد الــدراجي في تــصـريح امس انه
(نـظـرا لدخـول فـصل الصـيف وارتـفاع
درجـات احلرارة وبـهدف زيـادة الطـاقة
ـنـتـجة في مـحـطـات التـولـيـد لتـلـبـية ا
واطن يـتطلب مـن احلكومة حـاجات ا
و الـــكــهــربـــاء عــلى وجـه اخلــصــوص
الـضـغط عـلى اجلانب اإليـراني لـزيادة
كـميـة الغـاز اجملهز والسـيمـا بعد دفع
ـتـرتـبـة في ذمـة ـالـيـة ا ـسـتـحـقـات ا ا
الـكهربـاء عن الديون السـابقة) واشار
ستلمة حالياً من الى ان (كـمية الغاز ا
قــبـل اجلــانب اإليــراني اقل بــكــثــر من

ـــــقــــررة وفـق الـــــعـــــقــــود احلـــــصـــــة ا
واالتـفـاقـيات بـ الـبـلدين وهـذا يـؤثر
ـنتجـة في محطات سـلباً عـلى الطاقة ا
الــتـولـيــد والـتي تـصل الى نــحـو الـفي

ميكا واط). 
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وكــــان وزيـــر الـــنـــفـط اإليـــراني جـــواد
اوجـي قــد اعـــلن مــنـــتــصـف حــزيــران
اجلــاري عن اسـتالم إيـران  1.6مــلـيـار
ـتــأخـرة إزاء ـســتـحــقــات ا دوالر مـن ا
صـادرات الـغـاز إلى الـعـراق.وجـاء ذلك
اثـر تعـهـد الكـهربـاء العـراقيـة بإكـمال
دفع ديـون ومـستـحقـات الغـاز االيراني
ــــورد الـى الـــعــــراق خـالل يــــومـــ  ا
جتـنباً لتقليله او قـطعه تماماً. ويعتمد
الـعــراق عـلى الـغـاز اإليـراني لـتـشـغـيل
مـحـطـات تـولـيـد الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة
واكـد الوزير عادل كر في وقت سابق
 أن الـعراق بحاجـة إلى الغاز اإليراني
ب  5 الى  10  اعـوام فيمـا أكد اتفاق
الــــوزارة مـع اجلــــانب اإليــــراني عــــلى
تـزويـد الـبـالد  بـنـحو  50 مـلـيـون مـتـر

مكعب يومياً من الغاز.
بـــحــــضــــور وكـــيل ووقــــعت الــــوزارة 
الـوزارة لشؤون النـقل والتوزيع ومدير
وقع مـديــر عـام عــام الــدائـرة الــفـنــيــة 
الـدائـرة الـقـانـونـيـة في الـوزارة مـحـمد
ومـديـر عام شـركـة إيـڤـرشدز الـعـزاوي 
ســذرالنـد تـوفــيق الـطــبـاع عن اجلـانب
عـقـداً اسـتـشـاريـاً مع شـركة االمـاراتي 
وهــو من جــمــلــة مــصـــدر اإلمــاراتــيــة 

الـذي وقع ليل اجلـمعـة السـبت قرب حـانت
أحـدها للمثلي في وسط أوسلو وأسفر عن
سـقوط قـتيـل و 14جـريـحاً عـلى األقل على
أنـه "عــــمل إرهـــــابي".وقــــالـت في بــــيــــان إن
"الـشرطة حتقق في الـوقائع باعتـبارها عمالً
إرهـابـيـاً" بـيـنـمـا ألغـيت مـسـيـرة لـلـمـثـلـي
كـانت مقررة بعـد ظهر السبت بـعد توصيات
"واضحة" من الشرطة كما أعلن منظموها.
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طاعم واحملالت فيه وقيام أصحاب ا
الـقريـبـة بـرمي الـنفـايـات والـفضالت
األمر الـذي يتطـلب اتخاذ واألوساخ 
العـادة احلــيـاة الى حـلــوال ســريـعــة 
النهر واحلفاظ على الـثروة السمكية
ــتــد وعــلى الــتــنــوع االحــيــائي). و
الـنــهـر من شط الــعـرب شــمـاال حـتى
مـــركــز مــديـــنــة الـــبــصــرة مـن جــهــة
حــيث يـعـد مـن أهم مـعـالم اجلـنـوب 
احملـافـظـة ودلـيال لـلـسـواح ومـكـسـبا
ـا أمـتاز ومـصـدرا لـرزق الـصـيـادين 
بـه من مــــــيـــــاه عـــــذبــــــة ووفـــــرة في
األســمــاك إال أن مـــشــكــلــة الــتــلــوث
ــدة انـعــكـست الـبــيـئـي خالل هـذه ا
عـلى الـنـهـر بـصـورة مـبـاشرة حـيث
أصــبح مــكــبــاً لــلــنــفــايــات ومــصــبـاً
للمجاري وأنابيب الصرف الصحي.
وكــان  وزيـر الــبـيــئــة  وكـالــة جـاسم
الــفـالحي ان مــحـــافــظـــة كــربالء هي

االولى بيئيا.
…Ëb½ rOEMð

جاء ذلك خـالل النـدوة الـتي  نظـمـها
ديوان الـوقف الشـيعي بـالتـعاون مع
بـادرة الوطنيـة والتي اقيمت جلنة ا
ــقــدسـة في الــعــنــبــة احلــســيــنــيــة ا
بــحــضــور وزيــر الــبــيــئــة ومــحــافظ
كربالء ونائب عن الـعتبـة احلسيـنية
ـــســـتـــشـــارين وعـــدد مـن الـــســـادة ا
ـدراء الــعـامــ في وزارة الـبــيـئـة وا

والكهرباء والوزارات ذات العالقة 
وب الفالحي خالل  ندوة ( الـتغيير
ــنــاخـي واثــره عــلى الــعــراق )  ان ا
محـافظـة كربـالء تقـدمت بشـكل كبـير
في مـشـاريع مـعـاجلـة مـيـاه الـصـرف
ـصـادر الـصـحـي  واحملـافـظـة عــلى ا

ــــائــــيـــة  واالنــــهـــر واجلــــداول من ا
ــلــوثــات  وانــهــا احملــافـظــة الــتي ا
نــــفــــذت الـــعــــدد االكــــبـــر مـن زراعـــة
مـسـاحات شـاسـعـة والـتي تـسـتـخدم
الــــطــــرق احلــــديـــــثــــة في الـــــســــقي

والصديقة للبيئة .
واضاف الـفالحي  ان (االسـتثـمارات
الـبـيئـيـة الـتي تـقـدمت بـهـا  مـشاريع
الـعـتــبـتـ احلـسـيـنــيـة والـعـبـاسـيـة
تعكس مـدى التـجانس الـكبيـر ماب
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طـالبـت وزارة البـيـئـة بـتـحـرك أمني
لردع عمليات قطع النخيل واألشجار
داخل ومـــــــحــــــيـط الــــــعـــــــاصــــــمــــــة
.وذكـــرت الــوزارة فـي بـــيــان بـــغـــداد
تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امـس ان (فـــرق
الـــوزارة مــازالت تـــرصــد انـــتــهـــاكــا
لـــلـــمـــســـاحــات اخلـــضـــراء من قـــبل
عــنــاصــر تــقـوم بــتــجــريف االراضي
الـزراعـيـة بـعـضـهـا في حـدود شـمـال
بغداد واخرهـا ما يجـري في بسات
تقع مـقابل جـزيـرة بغـداد السـياحـية
ــــــارس هــــــذه اذ إن هـــــــنــــــاك مـن 
ة البـيئية الـتي تعد من ضمن اجلر
اجلـــرائـم الـــتي يـــحـــاسب عـــلـــيـــهـــا
الـقـانـون) مـؤكـدا ان (اسـتـمـرار هذه
ـــمــكن أن يـــســهم الــتـــجــاوزات من ا
مـــســـتــــقـــبالً في زيـــادة مـــســـاحـــات
الـتـصـحــر وارتـفـاع مـعـدالت درجـات
ـقبلة) دة ا احلرارة والغـبار خالل ا
وطـــــالب الــــبـــــيــــان وســـــائل االعالم
ـــــدني ومـــــؤســـــســـــات اجملـــــتـــــمع ا
والنـاشـط بـ(رصـد هكـذا مـخالـفات
فـي عـــمــــوم مـــحــــافـــطــــات الـــعـــراق
ومــســانــدة احلــكــومــة والــوزارة في
سـاحات كـثفـة لزيـادة ا جهـودهمـا ا
اخلضـراء وتطـبيق مـفاهـيم التـنمـية
ــســتــدامــة). وكــان الــوزيــر جــاسم ا
الـــــفالحـي قــــد حــــذر مـن خــــطــــورة
الـــتـــصــــحـــر في الـــبالد مـــؤكـــداً أنّ
الـكــثـبـان الــرمـلـيــة جتـتـاح األراضي
الـزراعـيــة اخلـصـبــة ودعـا الـفالحي
فــي وقــت ســـــــــــــــــــــابــق الــى (وضــع
ستـراتيجـية وطـنيـة وإيجـاد احللول

وتـخـصـيص مـيـزانـيـة سـنـويـة لـهـذا
ـلف) وأضـاف أن (الـبـلـد يـتـعـرض ا
لــقــلـــة غــيــر مــســبــوقــة في مــعــدالت
ـــطـــري وفي اإليــرادات الـــتــســـاقط ا
ــصب ــائـــيــة والــعـــراق من دول ا ا
ـــنــــبـع) وتـــابـع ان (قــــلـــة ولــــيـس ا
ـائــيـة تــؤثـر وتـتــسـبب الــتـدفـقــات ا
بـــزيــادة مــعـــدالت الــتــصـــحــر وقــلــة
األراضي اخلصبة). فيـما يواجه نهر
الـذي يـعـد أيقـونـة الـبـصرة الـعشـار 
الــسـيــاحـيــة واالقـتــصـاديــة ومـركـزاً
لـتــجـمع عــوائل احملـافـظــة ومـصـدراً
الى تلوث كبير وسط لصيد األسماك
اجـــراءات خــجــولـــة لــلــحـــفــاظ عــلى
وارد الثـروة السـمكـية. واكـد مديـر ا
ائية في احملـافظة جمـعة شياع في ا
تـصـريح امس إن (الـنـهـر يـعـاني من
لوحـة بسبب مشكـلة ارتفـاع نسبـة ا
ـــا أدى إلـى نـــفــوق ـــلـــحي  ـــد ا ا
أالسماك الصغيرة وقد تمت معاجلة
وضـوع من قـبل إحـدى الـشـركات) ا
واضـاف (كـان هـنــاك تـلـكـؤا في ضخ
ياه بـنهر العـشار بسـبب عدم توفر ا
الكـاز والـوقود واالرتـفـاع الكـبـير في
درجــة حــرارة اجلــو كل هــذه األمــور
أدت إلى حـصول نـفـوق األسـماك في
الـــنــهـــر ولـــكن ســـرعــان مـــا بــادرت
اذ ـــشـــكـــلـــة  الـــشــــركـــة حلل هـــذه ا
بـاشــرت بـعـد حــصـولـهـا عــلى الـكـاز
ــيـاه بــصـورة كـبــيـرة وتـمت بـضخ ا
ـلـوحـة في ـيــاه وا مـعـاجلــة تـلـوث ا
الـنـهـر) مؤكـدا انه (بـرغم ذلـك تبـقى
مشـكلـة تلـوث ميـاه النـهر قـائمة وإن
عـوجلـت بـحــلـول صــغـيــرة مـا دامت
هـناك مـيـاه الـصـرف الـصحـي تصب

تـلك الـعـتـبـتـ واالدارة احملـليـة  في
احملافـظة   مـوضحا انـه  االتفاق
ـفــاهـيم اخلـاصـة في عـلى تــعـزيـز  ا
ـــنـــاخـــيــة مـــوضـــوع الـــتـــغــيـــرات ا
ــتـجـددة  وان واسـتــخـدام الــطـاقـة ا
ؤسـساتـها حتذو مـحافـظة كـربالء 
ـدنـية وخـاصـة الـتـابـعة لـلـعـتـبـن ا
احلــســـيــنــيــة والــعـــبــاســيــة   حــذو
الــتـرشـيــد في الـطــاقـة الـكــهـربــائـيـة
ـيـاه واالسـتـخـدام االمـثل لـلـطـاقة وا

ـنشات  لتابعة قدسة وا راقد ا في ا
لهـا ) . من جهـته بـ محـافظ كربالء
نــــــصـــــيف جـــــاسـم اخلـــــطـــــابي  ان
(احملـافــظـة تـنـتــهج الـسـيــاسـة الـتي
تـــدعـــو الـــيـــهـــا وزارة الـــبـــيـــئـــة في
مــوضـوع حتــقـيق اهــداف الـتــنـمــيـة
ــســتــدامــة واســتــخــدام الــطــاقــات ا
تـجددة ومواكـبة الـتزامـات العراق ا
في خطـة الـتكـيف الوطـنـية احلـاصة

ناخية) . بالتغيرات ا
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ـقـدور أحـد نـكـرانهـا انـك جتـد الكـثـيـرين من الـظـواهـر االجـتـمـاعـيـة الـتي لـيس 

ا انطووا عليه !! بروءن  ا فيهم حتى كأنهم ا يتهمون غيرَهُم 
رّة . فارقة ا وهنا تكمن ا

-2-
والسؤال اآلن :

ما الذي يجعلهم من أهل االحجاف البعيدين عن االنصاف ?
أهو حبُّ الذات والنرجسية ?

ـكـانـة واجلـاه والـتـوفر عـلـى االمـوال وما ام الـتـفـاوت الـكـبـيـر بـ الـطـرفيْـن في ا
يصاحب ذلك عادة من غرور ?

أم هما معا ?
انّ االبـواب مـفتـوحة عـلى مصـاريعـها الحـتـماالت عـديدة تـبدأ بـاحلقـارة والدونـية

وتنتهي باالستقواء بالسلطة .
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دى ومـخـطـأ مَنْ يـظن انه يـسـتـطـيع أنْ يـخـدع الـنـاس بـأحـابيـلِـهِ وأباطِـيـلهِ عـلـى ا
الطويل .

-4-
وفي الـتـاريـخ حـكـايــات وقـصص ال تــخـلـو مِنْ طــرافـة .. تــشـيـر الى انــكـسـارات

رّة . اجملحف بحق اآلخرين وهزائمهم ا
ومن ذلك قـصـة الــرجل الـثـريّ الـذي شـيّـد قـصـره الـى جـانب كـوخ تـمـلـكه امـراة
عجوز وقـد بذل لها اضعـاف قيمة الكوخ لـيزيله عن موضعه فلم تـقبل فاستعان

الثريّ بالقضاء وقال لها :
ا يساوي عشرين ديناراً " " سأحجر عليك لسفاهتِك حيث ضيّعتِ مائتي دينار 
كان هذا يـوم كان الدينارُ ديناراً وكانت له قوتُه الشرائية العالية ولم تكن القضية

ايام انهيار اسعار الدينار ..!!
وجاء اجلواب مِنَ العجوزَ مُفْحِماً حيث قالت له :

لِمَ ال حتجرُ على صاحب القصر ?
ـا يـساوي (اي لم ال حتـجـر عـلى نفـسك) حـيث تـشـتري مـا قـيـمته مـائـتـا دينـار 

عشرين ديناراً ?
عنى آخر : و

اذا تَتهِمُنِي بالسفاهة وتنسى نفسك ?
وبـهـذا رد القـاضي دعـوى الـثريّ ولم يُـجـبـرْ العـجـوز عـلى بيع كـوخـهـا وللـقـصة
سرح االجـتمـاعي يوميـاً يحـاول فيهـا االقويـاء اتهام اشبـاه ونظائـر جتري عـلى ا

ا هو فيهم ايضا ..!! الضعفاء 
-4-

ـامون  – مع الـرجل االعـور الذي وقـصـة طاهـر بن احلـس  –وهـو أحـد قـوّاد ا
التقاه ح خرج الى الصيد معروفة .

ديـنة لـقـد كان (طـاهر) أعـور الـع  وخـرج ذات يوم لـلـصيـد فـالتـقى عنـد بـاب ا
برجلٍ اعور فأمر باحتجازه تشاؤماً منه ..

وح عاد من الصيد ظافراً بحصادٍ وفيرٍ ناداه الرجل احملجوز قائال: 
يا طاهر :

أينا أشأَمُ على صاحبه أنا أم انت ?
لقد أصبحتُ اليوم بوجهك فوقعت في احلجر 

واصبحتَ انتَ بوجهي ففتح الله عليك هذا الرزق الكثير .
وضحك طاهر بن احلس من كالمه وأمر باطالق سراحه وانعم عليه .

-4-
ومشكـلة العراق اجلديـد انّ كبار الفاسـدين والناهب لـلثروة الوطنـية فيه ينددون
بالفساد ويتوعدون عليه الفاسدين  حتى كأنهم ليسوا منهم مع انّهم من حيتان
الفـساد الكـبرى  وهـكذا تـستـمر مـهازل الـضحك عـلى الذقـون في أبشع مـشهد

يندى له اجلب خجال ...
-6-                                            

سـاءلة واحلسـاب طال الوقت لن يـفلت الفـاسدون من ا
أم قــصــر  النّ اصــرار الــشـعـب عــلى انــتـزاع امــواله

غتصبة ال يسقط بالتقادم ... ا

 WODHM « WÝUO « w   U bB «Ë WOÐU³C «
كـانت تبعاته سيّئة على الدول األعضاء
ــاضــيــة و فـي اوبك خالل الــســنــوات ا
أصــبح عــامالً مــؤثــرا في اســتــقــرارهـا
الـسـياسـي و االقتـصادي ,و خـاصة من
الــصـــدمــة االعــنف و االخــيــرة في عــام
2020 والتي افقدت العراق عائدات

ـعدل  40 دوالراً فـي اليوم لـكل برميل
نفط خام مصدّر ,حيث ان خسارة دوالر
واحـــد عن كـل بــرمـــيل مـــصـــدر تــعـــني
خــســارة االيــرادات الــنــفـطــيــة مــبــلــغـا
سـنويـا مقداره واحـد مليـار دوالر. ولقد
كـان  مـتـوقعـا في ضـوء هذه الـصـدمات
ان تــعــتــمــد ادارة مــنــظــمــة اوبك آلــيــة
واضـحــة السـتـشـعـار الـوضع الـسـعـري
ـي في مــراحــله لــســـوق الــطــاقــة الــعــا
ــتــأرجـــحــة بـــنــاء عــلى ـــســتــقـــرة وا ا
ـــعــروض اخلـــزني اســـتـــقـــراء حـــجم ا
احلـقـيـقي او “الـوهـمي , ”وان ال تـعـمل
بـسياسـة اطفاء احلـرائق في امتصاص
الـصـدمات بـأن تلـجـأ إللزام الـبعض من
ــنــتـجــ الـكــبــار بـســقـوف االعــضـاء ا
عروض انـتاجية محددة لتقليل تخمة ا
و تـــعــــديل اســـعـــار الـــنــــفط في ســـوق

الطاقة.
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ـميـتة غـياب لـقد كـشفت هـذه الصـدمة ا
ـســاهــمــة في دور مــنــظــمــة اوبك فـي ا
ي ,حـيث اسـتـقـرار سـوق الـطـاقـة الـعـا
كنا ان تـستعيد اوبك عـافيتها و كـان 
تــفــرض االلــتـزام بــقــراراتــهـا لــو أنّــهـا
ـنـظـمة اصـغت الـى اصـوات من داخل ا
طـالــبت بـتـعـديـل سـيـاسـتـهــا الـنـفـطـيـة
ــؤســســات الــتــســويــقــيـة وحتــصــ ا
العـــضـــائـــهـــا من مـــرضـــهـــا حتـــســـبــا
ـيـتة. كـما ان لـتـعـرضهم “لـصـدمات ”
االدارات  الـعـراقـية  تـتـحـمل مسـؤولـيّة
االنـهيار في االيرادات النفـطية السابقة
 بـــســبب تـــاخــرهـــا و تــقـــاعــســـهــا عن
مـلكـة العـربية الـتنـسيق اجلـانبي مـع ا
ــنـتج االكــبـر في الــسـعــوديـة كــونــهـا ا
ـنــظـمـة ومع روسـيـا كـونـهـا  الـشـريك ا
ـنـظـمـة اليـقـاف حرب االكـبـرمن خـارج ا

االسعار.
3- ان تشريع قانون النفط و الغاز

اصــبح ضـرورة اسـاســيـة الدارة انـتـاج
الـنـفط و الـغـاز و تـطـويـرهـمـا  وخـسر
الـعــراق فـرصـة تـأريـخـيـة بـعـدم تـمـريـر
الـقـانـون الذي أقـره مـجـلس الوزراء في
شــبــاط 2007 فـــقــد خــضع لــســجــاالت
سـيـاسيـة أضـاعت توفـيـر اطار قـانوني
وإداري لــلــثــروة الــنــفــطــيــة ,و اصــبح
ة غـير مـجديا الـقانـون بصيـغته الـقد

الـسـعي اجلـدي لتـشـريع قانـون الـنفط
والـــغـــاز الـــذي ركـــنـــته الـــتـــجـــاذبــات
ان لسن الـسياسية على رفـوف البر

ولـغـرض االرتقـاء في اداء هـذا القـطاع
فانه يتطلب:

1- إعادة النظر في عقود جوالت
الــتــراخــيص الــتـي اظــهــر انــخــفـاض
أسـعار النفط هشاشتها. حيث ان كلف
وزون لـعقود اخلدمة توسط ا انـتاج ا

نتجة اجلديدة وكما يلي:  للحقول ا
كـلفة انتاج شركات عقود التراخيص ,
ـعدل انتـاج اليومي 3 مـليـون برميل
ــتــوسط في الـــيــوم بــكـــلــفــة انــتـــاج ا

وزون 9.6 دوالر لكل برميل: ا
(1.4 الــكـــلف االســتــثــمــاريــة+7 دوالر
الـكــلف الـتـشـغـيـلـيـة+1.2 دوالر اربـاح

الشركات النفطية).
ـعدل انـتاج -كـلـفة االنـتاج الـوطني ,
ـقدار 700 الـف برمـيل يـومـيا يـومي 
ـعدل كـلفة 1.25 دوالر لـكل برميل. و 
ــشـــاركــة في اقـــلــيم -كـــلــفـــة عــقـــود ا
ـعـدل انـتـاج  الـيـومي كـردسـتـان ,و  
عدل كلفة  20دوالر 650 الف برميل 

لكل برميل. 
2- اتفاق منظمة دول األوبك على

تــخـفـيض اإلنـتـاج كــانت له تـأثـيـراته
عــلـى أســعــار الــنــفط في الــســوق من
ـلـحــوظـة في األسـعـار خـالل الـزيـادة ا
ـــاضــــيـــة خـالل األشـــهــــر الــــثالثــــة ا
واالتــفــاق كـان لـه وزنه في مــتـغــيـرات
الـــســـوق بــالـــرغم من أن انـــتــاج دول
ـنظـمة  ال تـشكل إال قـرابة الـثلث من ا
ـي. والـعــبـرة تــكـمن في اإلنــتـاج الــعـا
ــنـتــجـة اســتــمـراره و الــتـزام الــدول ا
الحـظ في هــذا بـــحــصـــصــهـــا. ومن ا
الــســـيــاق أن الــعــراق اصــبح نــقــطــة
ــنـظـمــة والعـبــاً مـؤثـراً الــتـوازن في ا
ســـيــــزداد تـــأثـــيــــره بـــفـــعـل إنـــتـــاجه
وتــــصـــديــــره وزيــــادة احـــتــــيــــاطـــاته
وعـالقـاته. ان االنــخـفـاض الــسـريع او
“الصدمة ”في إيرادات تصدير النفط

ـسـتـشـارين سـبق و ان اطـلـقـت هـيئـة ا
في رئـــاســة الــوزراء االســتــراتــيــجــيــة
ـتـكامـلـة لـلطـاقـة في الـثاني الـوطـنـية ا
عــــشــــر من شــــهــــر حــــزيـــران مـن عـــام
(2012) هـدفـهـا رسم سيـاسـة نفـطـية
جـديـدة لغـايـة  عام( 2030) مـتـضـمـنة
تـصـحيح مـسارات  الـصنـاعـة النـفطـية
الـتكريرية و صناعة الغاز بشكل خاص
ـــا يــتــنــاسب مـع خــطط ومــشــاريع و

شركاءها في قطاع الطاقة. 
وبـالـرغم من اصـدارهـا وتـوجـيه رئيس
مــجــلس الـوزراء بــاعــتـمــادهــا من قـبل
ـعــنـيـة في  13 مــايس عـام الــوزارات ا
2013 لم يتم مع االسف اعتمادها من
قـبل وزارة النـفط  في مراجـعة عـقودها
ــهـا. في الــنــفط والـغــاز لــغـرض تــقـو
واســتـعــرضت االســتـراتــيـجــيـة ايــضـا
بــــيــــانــــات وزارة الــــنــــفط مـن مــــقـــدار
وثوق للـغاز الطبيعي في االحـتياطي ا
ـكـامن  النـفـطيـة والغـازيـة الذي يـقدر ا
بــحــدود  (131)  تــرلــيــون قــدم مـكــعب
مــنــهــا ( 98.3)  تــرلــيــون قــدم مــكــعب
ثل صاحب الذي  االحـتياطي  للغاز ا
ــئــة) مـن االحــتـيــاطي نــســبــة ( 75 بــا
االجـمالي للغـاز الطبيعي ,الذي وصلت
كــمــيــة انـتــاجه عــلى ضــوء أنــتـاج (4)
مــلــيــون بــرمـــيل في الــيــوم من الــنــفط
ــقــدار (2400) مـــلــيــون  قــدم اخلـــام 
مـكعـب في اليـوم باعـتمـاد نسـبة انـتاج
ـــصــاحب الســتــخــراج الــنــفط الــغــاز ا
ــقـدار (600) قــدم مـكــعب غـاز اخلــام 
مـصاحب لكل برمـيل نفط خام منتج. و
ـــثل مـــلف الـــطـــاقـــة الــركـن االســاس
لالسـتقرار الـسياسي و االقـتصادي في
الـعـراق  كـونه مـصـدر الـثـروة الـوحـيـد
الية العامة تعتمد وازنات ا تـقريباً فا
ـــالــيـــة مــا اســـاســا عـــلى مـــردوداته ا
يـسـتدعي تـكثـيف اجلـهود لالرتـقاء به
ومــعــاجلـــة مــا يــعــتــري صــنــاعــته من
مــشـاكل. لـذلك فــانه  يـحـتـاج الى إدارة
فــعّــالــة وحــكــومــة قــويــة اضــافــة الى

مــنـظـومـات جتــمـيع الـنـفـط ومـعـاجلـته
وتـصــديـره بـاجلـهـد الـوطـني)  لـتـكـون
مـسـؤوليـة شـركـة النـفط الـوطنـيـة  فقط
ـــا يــتـــطــلب ــال الـــعــام .  عـن إدارة ا
مــراجـعـة قــانـونـهــا واعـتـبــارهـا شـركـة
ا ـلوكـة لـلدولـة  قـابـضة تـنـظيـميـة 
يـتــعـلق بـالـصـنــاعـة االسـتـخـراجـيـة  و
حــسب الــصــيــغـة الــتي اعــدتــهـا وزارة

النفط من قبل مجلس الدولة.
5 - قانون شركة النفط الوطنية

وزارة الـنفط سبق وان أعدت نسخة من
قـانــون شـركـة الـنـفط الـوطـنـيـة بـعـد أن
إتـــــسع نـــــطـــــاق عـــــمل الـــــصـــــنـــــاعــــة
االســتـخـراجـيــة  لـذا من الـضـروري أن
يـــتم  تـــرشـــيق عـــمل الــوزارة لـــتـــكــون
مـــســـؤولــيـــاتـــهــا وضـع الــســـيـــاســات
والــتـخـطـيط والــتـسـويق لـلـوزارة ,وأن
تـشكل مـؤسسـات أخرى كـشركـة وطنـية
عـامـة أخـرى لـلـمـصـافي واخـرى لـلـغاز
مع توسيع مهام شركة خطوط األنابيب
الــوطـنـيـة واإلبـقـاء عــلى شـركـة سـومـو
ضـمن كـيـان وزارة النـفط كـون مـهمـتـها
ســيــاديـة مــعـنــيــة بـتــســويق الــسـلــعـة
ادة الـسياديـة الوحيدة في الـبلد وفق ا
الــدسـتــوريـة  110أوال لــتــكـون شــركـة
سـومو من ضمن تـشكيل سيـادي جتنبا
ــنــقـولــة وغــيـر من جتــمــيـد أمــوالــهـا ا
ـنـقولـة بـسبب أحـكـام قضـائـية دولـية ا
عند حدوث مخالفات  تسويقية اقليمية
 وفـق هذه األسـس وأسس مـوضـوعـية
ذات طـبيـعة قـانونيـة وفنـية    اعداد
صــيـاغـة مـســودة قـانـون شــركـة الـنـفط
الـوطـنيـة من قـبل وزارة الـنفط  ونـخـبة

 . من اخملتص العراقي
ـسودة من قـبل مجلس لم تـعتـمد هذه ا
الـــوزراء و اســـتــخـــدامـــهــا مـن قــبل
مـجـلس الـنـواب بعـد إجـراء الـعـديد من
ـا يـنـسـجم مع الـرغـبـات الـتــغـيـيـرات 
الـسيـاسيـة للـكتل من تـفريـغها من  أهم
أهـدافهـا  (تمكـ شركة الـنفط الوطـنية
من الــقــيــام بــتــطــويــر احلــقــول وبــنـاء
مــنـظـومـات جتــمـيع الـنـفـط ومـعـاجلـته
وتـصــديـره بـاجلـهـد الـوطـني)  لـتـكـون
مـسـؤوليـة شـركـة النـفط الـوطنـيـة  فقط

ال العام .  عن إدارة ا
ـا يتطلب مراجعة قانونها واعتبارها
لـوكة للدولة شـركة قابضـة تنظيـمية 
ـا يـتـعـلق بـالـصنـاعـة االسـتـخـراجـية
وحــسب الـصـيـغــة الـتي اعـدتـهـا وزارة

النفط من قبل مجلس الدولة.

{ وزير النفط االسبق

شاريع ,اصـبحت هذه الـتنـفيـذ لهـذه ا
الــتــصــامــيم غــيـر مــنــاســبــة و هـدرت

اموالها و اجلهود التي اعدتها. 
تخصصة في وتـامل حاليا الشركات ا
الـصــنـاعـة الـنـفـطــيـة خـاصـة في بـنـاء
ـــصــافي االســـتــثـــمــاريـــة الــكـــبــيــرة ا
مـشاركتها في بنـاء مشاريع االستثمار
في قـطـاع الصـنـاعة الـنفـطـية الـعراقي
الــــذي ال يـــزال غــــامــــضـــا وخــــجـــوال,
بــنــهــوض الــدولــة بــهــذا الــقــطــاع من
خـالل:( الــتـــفـــعـــيـل اجلـــدي لـــقـــانــون
االســتـثـمـار لـلــمـشـتـقـات الــنـفـطـيـة ) 
ــتــخــصــصــة وتــشــجــيع الــشــركــات ا
للمساهمة في تطويره. حيث ستستمر
مــعــانـاة قــطــاع الـكــهــربـاء و الــقــطـاع
ـــواطن مـن نـــقص في الـــصــــنـــاعي وا
امـــدادات انــواع الـــوقــود ولـــســنــوات
قـادمة اذا اسـتمرت الـسياسـة النفـطية

بأستراتيجيتها احلالية.
5- قانون شركة النفط الوطنية وزارة
الـــنــفط ســـبق وان أعــدت نـــســخــة من
قـانـون شـركـة الـنفط الـوطـنـيـة بـعد أن
إتـــــسع نــــطـــــاق عــــمـل الــــصـــــنــــاعــــة
االسـتـخـراجـيـة  لـذا من الـضروري أن
يـــتم  تــرشــيـق عــمل الـــوزارة لــتــكــون
مـــســؤولــيـــاتــهـــا وضع الــســـيــاســات
والـتـخـطـيط والـتـسـويق لـلوزارة ,وأن
تـشكل مؤسسـات أخرى كشركـة وطنية
عـامـة أخرى لـلـمصـافي واخـرى للـغاز
مـع تــوســـيـع مـــهـــام شـــركـــة خـــطــوط
األنـابيب الـوطنيـة واإلبقاء عـلى شركة
سـومـو ضـمن كـيـان وزارة الـنـفـط كون
مــهـمـتــهـا سـيــاديـة مـعــنـيـة بــتـسـويق
الـسـلعـة الـسيـاديـة الوحـيدة فـي البـلد
ـــادة الــــدســـتــــوريـــة 110 أوال وفـق ا
لـتكـون شركة سـومو من ضمن تـشكيل
ســيـادي جتـنــبـا من جتــمـيـد أمــوالـهـا
نـقـولة بـسبب أحـكام ـنـقولـة وغيـر ا ا
قـضـائيـة دولـية عـند حـدوث مـخالـفات
تـسـويقـية اقـليـميـة  وفق هذه األسس
وأسـس مـــوضـــوعـــيـــة ذات طـــبـــيـــعــة
قــانـونـيـة وفــنـيـة    اعــداد صـيـاغـة
مـسـودة قـانون شـركـة الـنفط الـوطـنـية
مـن قــبـل وزارة الــنـــفط  و نـــخـــبــة من

 . اخملتص العراقي
سودة من قبل مجلس لم تـعتمد هذه ا
الــوزراء ,و  اســتــخــدامــهــا من قــبل
مـجلس الـنواب بـعد إجـراء العـديد من
ا يـنـسـجم مع الـرغـبات الـتـغـيـيـرات 
الـسياسيـة للكتل من تـفريغها من  أهم
أهـدافها  (تمك شركـة النفط الوطنية
من الــقــيـام بــتــطـويــر احلــقـول وبــنـاء

اآلن. حـيث يـحتـاج تفـكـيك القـانون الى
مـفـاصل أساسـيـة ثالثة: األول  تـنـظيم
ركز واإلقليم واحملافظات الـعالقة ب ا
ـنـتـجـة والـثـانيـة تـنـظـيم االسـتـثـمار ا
الـوطـني في الـقـطاع الـنـفـطي والـثالث

تنظيم االستثمار األجنبي. 
4- الصناعة النفطية و استراتيجية

وزارة النفط االستخراجية.
ان وزارة الـــــــــــــنـــــــــــــفـط ركـــــــــــــزت فـي
اســتـراتـيــجـيـتــهـا عــلى تـطـويــر قـطـاع
اسـتخـراج النـفط اخلام وزيـادة انتاجه
لـــغــرض الــوصـــول الى اعــلـى طــاقــات
مـتـاحـة من خالل جـوالت الـتـراخيص 
ولـم تـــول الــــوزارة اهــــتــــمــــامـــهــــا في
ـتمـثـلـة بصـنـاعة الـصـنـاعة الـنـفطـيـة ا
ـشتـقات الـنفطـية والـغاز والـتي تمثل ا
االمن الـقـومي واالسـتـراتـيـجي لـلـطـاقة
والـصناعة والذي تتوقف عليها اساساً
انــــتــــاج الــــطــــاقــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة
والــبــتــروكــيــمــيــاويــات والــصــنــاعـات
االســـتـــراتــيـــجـــيـــة االخــرى. حـــيث ان
ـــتــخـــصــصــة ـــيــة ا الـــشــركـــات الــعــا
االســتـثــمـاريــة الـنــفـطـيــة ابـتــعـدت عن
ــشـاركــة في بــنـاء وتــطـويــر صـنــاعـة ا
ـشتقات النفطية في العراق لشعورها ا
بــعــدم اجلــديــة من قــبل قــطــاع الــنــفط
ـعنـي بسـيـاسـة تطـويـر هذه الـعـراقي ا
الـصناعة وتبنيها لسياسة زيادة انتاج
وتــصــديــر الــنــفط اخلــام واســتــنــزاف

مكامنه .
إن عـدم تنفيـذ وزارة النفط بالـتزاماتها
ـشـتـقـات الــنـفـطـيـة والـغـاز, بـتــوفـيـر ا
ـشتـقات من زيت دفـعهـا الى استـيراد ا
ـقدار10 مـلـيـون الـوقـود (الـكـازأويل) 
لـتر/يوم ,واسـتيراد 9 مـليون لتر/ يوم
مـن الــبــنــزين احملــسن و بــســبب هــذا
الــفــشل يــخــســر الــعـراق مـن مـوازنــته
االحتــاديــة مــا مــقـداره 4 مــلــيـار دوالر

سنويا .
·UB  ¡UA½«

ان مـجـلس الـوزراء الـعـراقي سـبق وان
وافق في عام (2008) عـلى انشاء ثالث
مـصافي في (كركوك والعمارة وكربالء)
بـــســعــة (150) الـف بــرمـــيل/ يــومـــيــا
وتـكـلـيف شـركـة (شـو) االمـريـكـيـة عـلى
ـبلغ (150) مـلـيون اعـداد الـتـصامـيم 
دوالر. اضـافة الى تكليف شركة فوستر
ويـلر االمريكية باجناز تصاميم مصفى
الــنـاصــريـة بـكــلـفـة 150 مــلـيـون دوالر
لـيـكـون بـسـعة 300 الـف بـرميـل والذي
 الـغـاؤه و حتويل مـوقـعه الى مديـنة
الـفاو الصـناعية الحـقا.و بسـبب تاخير

  bOŠË .d

عمان

في مـؤتـمـر عـلمـي حـول الدسـتـور الـعـراقي  أنـبـرى زمـيل لـنـا من بـقـايـا الـنـظام
ـظلمـة  أنبـرى بتحـميل الـدستور ن يأنون ويـحنـون على أيام الـبعث ا السابـق 
عبء االنسـداد السياسي  والتـراجع العمراني  والـركود االقتصادي  وازدياد
معـدالت البطـالة  وتفـشي األمية  وانـتشار اخملـدرات  وشيوع ظاهـرة العنف 
وارتفاع معدالت الطالق  وضيق الشوارع  وازدياد أعداد السيارات  والعطل
ـؤتـمـر  والالفت أن زمـيـلـنـا الـذي حلق بـسـيـارته وهـو يـتـوجه حلـضـور أعـمـال ا
ـوقـر يـدعي األعـلـمـيـة في حـقل االخـتـصـاص  والـنـبـوغ في مـجـال الـدراسـات ا
ـسـكـ بـداء الـعـظـمـة  فـبـادرت بـسـؤاله بـعـد انـتـهـاء الـدسـتـوريـة  حـتى وسم ا
مـداخـلتـه األفالطونـيـة  وخـطبـته اجلـنـجلـوتـيه  الـتي رعد فـيـهـا وزبّد  وارجتف
وتوعـد  وجعجع وصعّد  لكن مداخلته كانت كاجلبل الذي تمخض فأجنب فأراً
 فلم تـنته جعجعـته الى طح  لكـنه راح يصب جام غضـبه على من لم يستطع
سـك الذي حتمل عبء اإلخفاق  ووزر الفشل  الدفـاع عن نفسه  دستورنا ا
ـا نـسب اليـه  فدسـتـورنـا األوفر ومـسـؤولـية االنـسـداد الـسـياسي  وهـو بـرآء 
ـقـراطـيـة  واألكـثـر حـمـاية لـلـحـقـوق واحلـريـات الـعـامـة والـفـردية  ضمـانـاً لـلـد
واألوضح نصـاً ومضموناً  فمبادئه متقدمه  ومضامينه وافية  وعبارته دقيقه 
وبالـقطع أن ذلك ال يعني خـلوه من النواقص  وتـنزيهه من الهـفوات  وكماله من
الحـقـة ـعــاجلـات  فـالــنـقص من طــبع الـبـشــر  والـتـعــديل مـا وجــد اال  حــيث ا
ـتـغـيـرات . نعـم أن طابـع التـوافق لـم يغـب عن نـصوصه  الـنـواقص ومـسـايـرة ا
ا ظـرف السـياسـة واألمن انعـكس على بـعض نواقـصه  وطابـع االستـعجال ور
بسبب التحديد الزمني انتهى إلى عديد الهفوات  لكنه يبقى األكثر تقدماً قياساً
تـخـصص مـقـبول مـفـهوم ويـقـيـناً أن ظـلم غـيـر ا لـدسـاتيـر اإلقـلـيم ودول اجلوار 
ـا اجلهل  لـكن مـا ال يـفـهم وال يـقـبل ظلم مـنـطـقي  بـحكم عـدم الـتـخـصص ور
ـعــرفـة فـي حـقل االخــتــصـاص  يُــحّـمل ذوي االخــتــصـاص  فــأسـتــاذ يــدعي ا
شـاريع  ومسـؤوليـة نقص اخلـدمات  الدسـتور مـسؤولـية اإلخـفاق في تـنفـيـذ ا
نـاخي . عجيـب أمرك الصامت  وعبء اجلفـاف والعواصف الـترابيـة والتغـيير ا
تُنـظم وتتحمل مسـؤولية الفوضى  وتبـني وتتحمل عبء الـهدم  وحتمي وتتحمل
وزر االنـسـداد . لـقــد تـوافق سـاسـة الــعـراق عـلى تــعـطـيل نـصــوص الـدسـتـور 
وحتريفـها  ولي مـعانـيها ومـبانـيها  فـكان الـعيب فيـهم ال فيه  لـكنـهم اإلشكال
سـموع وعـالي الصـوت  فـصوته عـال  وخطـبه مسـموعـة  ورأيه منـقول  في ا
ـسـكـ صـامت  لـيس له وأقـوال مـتـداوله  واتـهـامـاتـهـم جـاهـزة  ودسـتـورنـا ا
لسـان ينطق وال حبل صوتي يُـسمع  وال محامٍ يـدافع  فتحمل مسـؤولية غيره 
فحـمل ظـلم اخملتص وغـيره  والـداخل واخلـارج  والفـشل والتـراجع  وال فشل
اال فيـمن تصدى  وذلك الذي ادعى التخـصص فصب جام انتقاده عـليه متجنباً
ن طبق وفشل  وتـصدى وأخفق . وبـالقطع أن حـمل األبكم مـسؤولية سـاس  ا
الغـير لـيس أمر مـسـتغـرب  ليس بـلـحاظ عـدم قدرته عـلى الـدفاع حـسب  ولكن
ـقراطيـة أو السائرة ألن البـقاء لألقوى  فالـساسة في الـبالد حديثـة العهـد بالد
على دربـها تواً أسـمى من الدستـور  وفوق التـشريعـات  آمن غـير مسـائل 
محـصنـ غيـر مسـؤول  سـام غيـر خاضـع  فـالدسـتور عـندهم نص دون
روح  وسيـلة ال غـايـة  محـكوم غـيـر حاكم  مـوجه غـير مـوجِه  أدنى ال أعلى 
سيـذكرك دستورنا اجليل القادم  ويقف يبـكي على أطاللك الباحثون  الطالبون
تبحرون في معـانيه ومبانيه ولكن بـعد أن تصبح ماض  وزائل وملغى للـعلم  ا
ضـام  ولنـا في القـانون األساسي ُـقيد وخـالي ا  وبعـد أن ينفـذ األسوء  وا
دعون العراقي لسنة 1925مثال ودليل وجتربة  فقد هاجمه اجلهال  وانتقده ا
تصدون  ووقف الالحقون على إطالله بعد زواله  يذكرون مناقبه   وخالفوه ا
ويظهرون محاسنه  ويبرزون إيجابياته  مستذكرين علم ودستور ومجلس أمةٍ 
قـراطيـة  ومجـلس مُنـحّل وحـكومـة مُقـالة  ولـكن كل ذلك لم ينـصفه  وحيـاة د
اضي حاضر رء بعد رحيله  فقانون الكون ال يقبل بعودة ا فال قيمة ألنصاف ا
ـنتهي نافـذ  فعجلة الـزمن تدور ومن ال يلحق بـركبها يدهس  يت حي  وا  وا

والـســعـيـد من اســتـذكـر الــتـجـربـة واتــعض بـاإلرث وقـدم
ــوضــوعـــيــة عـــلى الــشـــخــصــيـــة  فــظـــلم اصــحــاب ا
االخـتــصـاص اشـد مــرارة  وسـيُـذكــر دسـتـورنــا بـعـد
زواله بـكـل خـيـر  وتــسـجل إيـجــابـيــته  وتُـسـتــحـضـر
تأسـيسـاته  لكن ذلك كـله لن تعـود له قيـمة  فاألطالل

وتى  وال تبعث فيهم الروح . ال تُحيي ا
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وتـعزيز آلـيات التـعاون) ولفت إلى أن
ـنصة والـترحيب (هـدف الوزارة دعم ا
ــا تــقــدمه من تــكــامـل صـنــاعـي بـ

الدول العربية). 
فـي غــضــون ذلـك وصــلت شـــركــة إبن
مـاجـد الـعـامـة إحـدى شـركـات الـوزارة
ــراحل الـنــهـائــيـة عن وصــولــهـا إلى ا
إلجنـاز مـشـروع خـزانات الـفـاو الـتابع

لوزارة النفـط.
وقــال مـدير عـام الـشركـة حـيـدر طـاهـر
جــاســم في تــصــريح إعالمي تــابــعــته
(الــزمــان) أمس إن (الــشــركــة سـتــصل
ــــــــــــشـــروع لـــشــركـــة نــفط إجنـــاز ا
اجلــــــــنـوب الـذي يـتـكـون من ثـمـانـيـة
خـزانات نفط خـام بسعة 58000 مـتراً
مـكـعـاً لـكل خـزان) مبـيـنـاً أن (الـشـركة
نـــفـــذت أعـــمـــال الـــفـــحص الـــنـــهـــائي
شاريع لـلمـشروع الذي يـعد من أكبـر ا
ــواصـفـات فـي الـشـرق األوسط  وفق ا

ية)   الفنية والهندسية العا
وأجنـــــزت شـــركـــة الــــزوراء الـــعـــامـــة
ـعـادن الــتـابـعـة لـوزارة الــصـنـاعـة وا
أعـمال تـشـغيل مـحطـة التـوليـد الذاتي
صفى القيارة شركة مصافي الـتابعة 
ـن الـشمـال وقـال مدير عام الشركة أ
صــالح مـحـمــود فـي تـصـريح تــابـعـته

(الــزمــان) إن (الـشــركــة بـالــتــعـاون مع
ـانـيـة أجنـزت أعـمـال شـركــة كـونـز األ
الـتشغيل حملطة الـتوليد الذاتي التابع
لـلقيـارة قيارة / 2 بـسعة 5 ام في ان)
وأوضـح أن (احملــــطـــــة تـــــتــــكـــــون من
وحـدتي تولـيد سـعة كل وحدة   2,5ام
فـي اي تـعــمل بــنــوعــ من الــوقـود)
وأضـاف أن (احملطـة سُلـمت بعـد إتمام
ـدة عــشـرة أيــام حـسب تــشـغــيــلـهــا ا 
ـوقـع) الفـتــاً إلى أن فــقــرات الــعــقــد ا
(تـشـغـيل احملـطـة سيـسـهم في جتـهـيز
الـــطــاقـــة الــكـــهــربـــائــيـــة  لــلـــوحــدات
اإلنتاجية للمصافي اخلارجية بصورة
ــكن من اإلســتـغــنـاء عن مــسـتــمـرة و
ـصفى كـهربـاء الـشبـكة الـوطنـية في ا
ـومـة تـشـغـيل الـوحدات مع ضـمـان د
اإلنـتــاجـيـة بـدون ايـة مـعـوقـات حـيث
تـــعــد هــذه احملـــطــة الــســـادســة الــتي
تُــنــجـزهــا الــشـركــة ولم يــتــبق سـوى
مـــحــطــة كــركــوك 2 والـــتي ســتُـــنــجــز

 .( قريبـاً
 UO ¬ WA UM

فـي سـيـاق مـتـصـل إجـتـمـعت الـوزارة
ـنـاقـشـة آلـيـات مع شــركـة نـرويـجـيـة 
تـقـليل انـبعـاث غاز أوكـسيـد الكـاربون
جــراء صـنــاعـة الــسـمــنت وقـال بــيـان

تلقته (الزمان) أمس إن (اإلجتماع ضم
مـديــر عـام دائـرة الـتـطـويـر والـتـنـظـيم
ـوسـوي ومـجـمـوعة الـصـنـاعي عـالء ا
ـــســـؤولـــ فـي الـــوزارة وكـــذلك مـن ا
ـديريـة الـعـامـة للـتـنـمـية ـثـلـ عن ا
الـصنـاعيـة والشـركة الـعامـة للـسمنت
الـعـراقيـة وجـمعـيـة مصـنعـي السـمنت
فـي الـعـراق) وأوضح أن (احلـاضـرين
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ـعـادن مـنـهـل دعــا وزيـر الـصـنـاعــة وا
عـزيــز اخلـبـاز إلى اإلهـتـمـام بطـلـبات
ــواطــنــ وإحــالــتــهــا إلى اجلــهــات ا
ــعــنــيــة  لــغــرض إتــخــاذ اإلجـراءات ا
ـنـاسـبـة وتلـبـيـتـهـا وفق التـعـلـيـمات ا
جــــاء ذلـك في جــــولـــته والــــضـــوابـط 
ـيدانـية التي أجـراها لدوائـر وأقسام ا
الــوزارة وذكـر بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
أمـس إن (الــوزيـر تــفــقــد قــسـم شـؤون
ـــواطـــنــ لـإلطالع عـــلى اإلجــراءات ا
ُــتــخــذة من قِـبـل الـقــسم لــلــنــظـر في ا
ُـواطـنـ ُـقـدمـة من قِـبل ا الـشــكـاوى ا
ومُـنـتسـبي تشـكيالت الـوزارة) وأشار
إلـى أنه (وجه بــضــرورة الــتــعــامل مع
هـذه الـطلـبات بـشـفافـيـة واإلبتـعاد عن
الروت مع السرعة والدقة في اإلجابة
عـلـيهـا) وبـحسب الـبـيان فـإنه (إلـتقى
ــواطــنــ لـإلســتــمــاع إلى عـــدداً من ا
طـلـباتـهم وشكـاواهم إلتـخاذ الـقرارات
ـناسبة بشأنـهـا مشدداً على اإللتزام ا
بـتــنـفـيـذ إجـراءات ومـعـايـيـر الـسالمـة
لــلـحـفـاظ عـلى أمن وسـالمـة الـعـامـلـ
والــبـنى الـتـحـتـيــة تـزامـنـاً مع إرتـفـاع
درجـات احلـرارة والـعـمل عـلـى تـوعـية
ــوظـــفــ بــأهــمــيــة هــذه اإلجــراءات ا

للوقاية من كل أنواع احلـوادث).
WOŽUM   U−²M

وشـــــاركت الـــــوزارة في اإلجـــــتـــــمــــاع
ــنــصـــة طــلــبــات الــتـــنــســيـــقي األول 
وعـــروض الـــنـــتـــجــات الـــصـــنـــاعـــيــة
والــتـعــديــنـيــة الـعــربـيــة عــبـر تــقـنــيـة
اإلتــصـــال عن بــعــد في مــقــر الــوزارة
ــديـريـة الـعـامـة بــحـضـور مـديـر عـام ا
لـلتـنميـة الصنـاعيـة ومعاون مـدير عام
ــــثالً عن الــــدائــــرة اإلقــــتـــصــــاديــــة 
ـشاركة دول ـنظـمة و الـتواصل مع ا
عــربـيـة في قــطـاعـات مــخـتـلــفـة وذكـر
الـبيـان إن (اإلجتمـاع عرض اإلجنازات
ُـــحـــقــقـــة لـــلـــمـــنــصـــة مـــنـــذ بـــدايــة ا
تــأســيـــســهــاحــتى اآلن كــمــا تــضــمن
بــيــانــات ألكــثــر من  15 الـف مــنــشـأة
صـــنــاعـــيـــة وتــعـــديــنـــيــة بـ 21 دولـــة
وأوضـح أن (اخلــــــــطط عــــــــربــــــــيـــــــة)
نـصة وتـوسيع ـستـقبـليـة لتـطويـر ا ا
اخـتصاصاتها وخدمـاتها الرقمية لدى
ــصـانع والـشـركــات وغـرف الـتـجـارة ا
والـــصــنـــاعــة واجلـــهــات ذو الـــعالقــة
نــوقـشـت بـصــورة واسـعــة) وتـابع أن
ــقـتـرحـات الـتي (احلــاضـرين قـدمـوا ا
ـصانع تـسـاهم في تـسـجـيل بـيـانـات ا
والــشـركـات كـافـة في الــدول الـعـربـيـة

نــاقـشـوا مـجــمـوعـة إعــداد خـطـة عـمل
لــتــطـبــيق آلــيـة تــكــنـولــوجــيـا تــدويـر
احلـرارة النـاجتة من صـناعـة السـمنت
ضـمن مـعامل الـقطـاع الصـناعي الـعام
واخلـاص).  وأشـار إلـى أن (اجلـانـب
إتـفـقا عـلى تـقد الـشـركة الـنـرويجـية
خـطـة واضـحـة للـوزارة من أجل وضع
ــمـكـنـة في ــقـتـرحـات ا الــتـعـديالت وا

قبلة).  رحلة ا ا
فـي غـضــون ذلك (أقــام مــعــمل الــغـزل
والـنـسـيج الـتابع إلـى مصـنع األلـبـسة
ـــوصل أحــد مـــصــانع اجلـــاهــزة في ا
الـشــركـة الـعـامـة لـصــنـاعـات الـنـسـيج
واجلـــلــود الـــتــابـــعــة لـــلــوزارة نــدوة
تــعــريـفــيــة بــعـنــوان  كــيــفـيــة إخــمـاد
صنع احلـرائق لتوعية الـعامل في ا
وجتــنب خــطـرهــا تــزامُـنــاً مع إرتــفـاع
درجــــات احلــــرارة) وذكــــر مــــســــؤول
الـوحــدة الـتـدريـبـيـة مــحـمــود مـحـمــد
ــولـى أن (إنــعـقــاد الـنــدوة جـاء وفق ا
إنــتـشـار احلــشـائش واألدغــال اجلـافـة
فـي مــســـاحـــات واســعـــة من األراضي
ـــعــــمل مـــا يــــتـــطـــلب احملـــيــــطـــة بـــا
مــعــاجلـتــهــا). وبــحـسـب الـبــيــان فـإن
شكلة وعرض جانب عاجلة ا (الـندوة 
تطبيقي حول كيفية إخماد احلرائـق).  منهـل عزيـز اخلبـاز
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دير راجع ا ناقصة اعاله عـلى ان يكون ا كاتب لالشتـراك في ا ١- يسـر شركة مصافي اجلـنوب / شركة عامة بـدعوة اصحاب الشـركات وا
ناقصة. فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه رقم ا ا

شتريـات ودفع قيمة البيع  للـوثائق القياسية لـلمناقصة البـالغة (١٥٠٫٠٠٠ دينار) مائة ٢- تقـد طلب حتريري معنون الى قـسم العقود وا
ـفعـول وشـهادة تـأسـيس الشـركـة على ان ال يـقل رأسـمال ـقاولـ نـافذة ا وخـمسـون الف ديـنار عـراقي فـقط مع صـورة من هويـة تـصنـيف ا

الشركة عن (٢) مليار دينار عراقي.
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (١٨٢٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط مائه واثنان وثمانون مليون دينار عراقي.

طلوبـة (٣٫٦٤٠٫٠٠٠ دينار) فـقط ثالثة مليـون وستمـائة واربعون الف ديـنار عراقي صـادرة من مصرف معـتمد لدى ٤- التأمـينات االوليـة ا
شركة مصافي اجلنوب ونافذ لغاية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

وقع االلكتروني للشركة ( www.src.gov.iq)  ولالستفسار عن اية قدمي العطاء الراغب في احلصول على معلومات اضافية زيارة ا  -٥
. (contracts@src.gov.iq) كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي معلومات 

٦- يتم تسلـيم العطاءات في مـقر شركة مصـافي اجلنوب - شركـة عامة / غرفـة جلنة فتح الـعطاءات احمللـية واخر موعـد الستالم العطاءات
ـصادف ٢٠٢٢/٨/٢٢  وفي حـالة مـصادفـة يوم الـغلق عـطـلة رسـميـة يسـتمـر االعالن الى ما بـعد الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا ليـوم الغـلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
نـاقصة الـساعـة العـاشرة صـباحـا يوم ٢٠٢٢/٨/١٥ في مـقر الـشركة ـشاركـ في ا ـؤتمـر لالجابـة على اسـتفـسارات ا ٧- سيـكون انـعقاد ا

الكائن في محافظة البصرة / الشعيبة .
ناقصة. ناقص وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق ا وقعي من قبل ا ٨- اجراء الكشف ا

سعرة (ضمن اجلزء الرابع حصرا) طلوبة وجداول الكميات ا واصفات الفنية ا ٩- يتم تقد اجلزء الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملئ ا
طلوبة عـلى ان تكون موقعة ومخـتومة على جميع اوراقها واصفات ا وحسب ما مـوضح في الوثيقة وتقد اجلـزء اخلامس للتأكيد علـى ا
ناقصة مع فوض ورقم واسم ا ديـر ا ومغلـفة في ظرف واحد مغلق ومخـتوم مثبت عليه العـنوان القانوني الكامل لـلشركة مع رقم موبايل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
ـا تتطلـبه الوثيـقة القيـاسية بكـافة اجزائهـا المالء اجلزء الرابع مـنها فسـيتم استبـعاد عطاءه  ١٠- في حال عدم الـتزام مقـدمي العطاءات 

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد
قاول النافذة : شهادة تأسيس الشركة احملضر االول للتأسيس قرار التأسيس وهوية تصنيف ا طلوبة عند التقد ستمسكات ا  ١١- ا
فوض دير ا الهـوية الضريبية واستـخدام الرقم الضريبي تأيـيد سكن مصدق خاص بعـنوان الشركة تأييد حـجب البطاقة التمـوينية عن ا
ناقصات مـعنون الى شركة مصافي اجلنوب براءة ذمة من انعة من الهيأة العـامة للضرائب لالشتراك في ا كتب كـتاب عدم  للشركة او ا

دائرة الضمان االجتماعي.
طلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.  ١٢ - يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا

ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.  ١٣- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
ثليهم الراغبـ باحلضور الى مقر شركة مصـافي اجلنوب - شركة عامة / غرفة  ١٤- سيتم فتح الـعطاءات بحضور مقدمي العـطاءات او 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٥- ضرورة تـقد الـشركـات شهـادة خاصـة باجـتيـاز العـاملـ لديـهم لدورات الـ HSE (الـسالمة والـصحـة والبـيئـة) او ادخالـهم بدورات
السالمـة والـتي تقـام في مـقر شـركـتنـا مـقـابل كلـفـة (٥٠٫٠٠٠ خمـسـون الف دينـار عـراقي للـشـخص الـواحد) وتـزويـدهم ببـاج تـعريـفي بـعد

اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 ١٦- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـبلـغ (١٠٫٠٠٠) عشـرة االف دينـار ورسم طابع نـاقصـة اجور اخـر اعالن بـاالضافـة الى تسـديـد رسم عدلي   ١٧- يـتـحمل من تـرسو عـلـيه ا
بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة (٠٫٠٠٠٥) من قيمة العقد قبل توقيع العقد

 ١٨- سيـتم تنفيـذ العطاء من خـالل اجراءات العطـاءات التنافـسية الوطـنية الـتي حددتها تـعليمـات تنفـيذ العقـود احلكومــيـة رقم (٢) لسنة
. ٢٠١٤

ـناقـصة في اي مـرحلـة من مـراحلـها قـبل صدور كـتاب االحـالـة بنـاء على اسـباب مـبررة دون تـعويض  ١٩- جلهـة التـعاقـد احلق في الـغاء ا
مقدمي العطاء.

W¹uMð

ـرقم (٦٣٥٧) في ـيـمـونـة ا بــنـاءا عـلى مـا جـاء بـكـتـاب مـديـريـة بـلـديـة ا
تـضمن رقم (١٩١) فـي ٢٠٢٢/٦/٦ ا ٢٠٢٢/٦/٢٣ . واحلاقـا باعـالننـا ا
((تـأجـير ٢٤ مـلك)) ((عـلى ان تـكـون الـتـأمـينـات الـقـانـونـية ١٠٠ % من

قدرة لبدل االيجار بدال من ٢٠ %))... لذا اقتضى التنوية. القيمة ا

إي أمـريــكـا وأجَل يـاذنَـابُـهـا; إنَّهُ لـيسَ
"مَوطِني" وإنّما هوَ "وَطَني" 

وأنـتَ يــــا إبنَ وَطَـــــني فَــــذَا حَـــــرفِي لكَ
ـــني مــــاخَــــطَـــطــــتُـهُ أنـــا بَـل هــــوَ خَـــطـَّ

وإختَطَّني.

َوطِـني وَعار مَـعيب نَـعتُهُ مَـا العِـراقُ 
"مَــوطِــني" ألنَّهُ "وَطَــني" وَبِــدءُ نَـشــيـدِهِ
; "وَطَن مَـــدَّ عــــلى األفقِ مُــــعَـــطَّـــراً كــــانَ
جَــنــاحـــاً" وبــأفــيــاءِ جَــنــاحِهِ غَــشَّــاني
وبِـكبريائِهِ غَطَّني وخَـتْمُ نشيدِهِ مُؤطَّراً

كــــانَ "دُمتَ لـــلــــعُـــربِ مَـالذاً يـــا عِـــراق
وشُـــمُــوســـاً تَــجـــعلُ الــلـــيلَ صَـــبــاحــاً"

وبإشراقاتِ صَباحِهِ قَمَّطَني.
وجِيءَ بِــقَــراصِــنــةٍ مِـن بَــحــرٍ مَــســعـورٍ
َ لـيسْـتَلِبـوا ضِحكـاتِ تَنُّورِهِ وأرغِـفةِ ب
ثَـنايا وَطَني ولِيسْـتَلهِبوا خُبْثَ كل ذي
ذَنَبٍ مُـرَقَّـطٍ لـيُسـقِـطَـني فـأنـصِتْ لـيَ يا
أبـنَ وَطَــني وَدَعْكَ مِن نــشــيــدٍ خَــافِــتَــةٍ
فــصَــاحَــتهُ وبَــاهِــتَــةٍ بَالغَــتهُ وبَــيــانُهُ
سَــفْــسَـطَــني فَــأسْـخَــطَـنـي نَـشــيـد إلبنِ
طــوقـان - رحـمه الـلـه - دَنـدنـتُهُ كَـمُـوَاءٍ

قَطقَطَني:
(مـَـــوطِــــنــي جَــالل وجَـــمــال وسَــــنـاء
وبَــهـــاء فـــي رُبــــاه وحَـــيــاة ونـَــجــاة
وهَــــنــاء ورَجــــاء فــي هــَــواه) وَتِـــلــكُمُ

دَنــدَنــةُ حَـرفٍ واهٍ ومن سِــحــرِ الـبَــيـانِ
أقْــنَـطَــني وإعْـلَمْ يــا أبنَ وَطَـني أنَّ في
دَس (مَـــوطِــني) تَـــدلِــيــســـاً ل (وَطَــني)
وبـاإلسـتِـيـاءِ أَبَّـطَنـي وتَدنـيـسـاً شَـائِـناً
وشَـنـيـعـاً أسْخَـطَـني! وهَـا سُـطُوري بِي
قَد جَلجَلَتْ أن لِحُروفِ كَلماتي أنْقطني

ولضَبطِ الكَالمِ هَلُمَّ إضبِطني?
نَـعمْ يا أنـا سَأضبِطُ بـإيجازٍ خَـطْباً في

السَّأمِ أهْبَطَني...
) يُواطِـنُ مُـواطـنةً  فـأمَّـا الـفِـعلُ (وَاطَـنَ
مُـواطِن ومَفعـولُهُ مُواطَن ومَوطِن إسم
وجـمـعُهُ مـواطنُ وَهـوَ أيُّ مَـكـانٍ أُقيمُ بِهِ
: ألمـرٍ مَا ويَلتَقطني وَرَحِمَ اللهَ الَفرَزدَقَ
لَــقَـد عَـلِـمَ األَحـيـاءُ في كُـل مَـوطِنٍ × بِـأَنَّ
تَـمـيـمـاً لَـيسَ يُـغـمَـزُ عـودُهـا ومِن قـبـلهِ

هــا هــو ذا رئــيس أمــيــركي آخــر يــقـرر
اجملـيء إلى بــــلــــد عـــربـي كــــمـــا فــــعل
الـرئيس األميـركي السابق ال لـيتباحث
بــصـورة ثـنــائـيـة كــمـا يـفــعل الـرؤسـاء
ــــــا فـي شــــــكل زفــــــاف اآلخــــــرون وإ
سـياسي حتـضره مـجمـوعة مـنتـقاة من
بـعض قادة األقـطار العـربية. وبـالطبع
وكــمـا فـعـلــهـا من قـبل الــرئـيس تـرمب
سـيقف بـايدن خطـيبـاً في اجلمع يوجه
الـنـصـائح ويـلـوم هـذه اجلـهـة ويـهـدد
تــلـك اجلــهــة األخــرى ويــحــدد مــا هـو
مـقبـول من اإلمبـراطوريـة األميـركية في
هــذه الــفــتــرة الــزمـنــيــة ومــا هــو غــيـر
مـعقول ثم قد يقدم اجلزرة التي تنتظر

. طيع ا
هـذا مـشـهـد قـد ال يـقـبـله الـبـعـض ظـناً
مـنــهم أن بالد الـعـرب مـسـتـقـلـة عن أي
نـــفــوذ وابـــتــزاز لـــكــنه يـــرسم صــورة
حـقـيـقيـة عن واقع عـربي مـرير آن أوان

احلديث عنه بدون مجامالت.
أن يـــقــبل رؤســاء دول عـــربــيــة ومــنــذ
حـــــوالي ثالث ســـــنــــوات رؤســــاء دول
عـربيـة وإسالمية وبـاجللوس كـتالميذ
أمـــام رؤســاء دولــة تـــخــصـــصت عــبــر
عـــشــرات الــســـنــ في دعم وتـــســلــيح
وحــمـايــة هـجـمــة صـهــيـونــيـة لــسـرقـة
الي من فـلـسطـ العـربيـة وتـشريـد ا
سيحي وفي سلم وا شـعبها العربي ا
قـيـادة مؤامـرة كـاذبة مـصطـنـعة مـدبرة
لـتدمير العـراق واحتالله والقضاء على
جـــيـــشـه وإفـــقـــاره إلى حـــدود اجلـــوع
ورجـــــوع كـل مـــــا بـــــنــــــاه إلى الـــــوراء
بـعـشـرات الـسنـ وفي قـيـادة مـؤامرة
دولـية كـبرى لـتدمـير جـمهـورية سـوريا
الـعربـية من قـبل إرهابـي اسـتقـدمتهم
وســــلـــحــــتـــهـم ودربـــتــــهم مـــؤســــســـة
االســـتـــخــبـــارات األمـــيــركـــيـــة وقــامت
بــالـتـنــسـيق فــيـمـا بــ كل فـصــائـلـهم

وبـــذلك أرجــعت هـــذا الــقــطـــر الــعــربي
عــشــرات الــســنــ إلى الــوراء ودفــعت
اليـ من شعـبه الـعربي إلى مـنافي بـا
الدنيا وقيعان البحار. واليوم وبقيادة
أمـيركية يدفع لبنان إلى حافة اإلفالس
والـفوضى الـسياسـية واألمنـية وحتى

إلى التقسيم وزواله كمجتمع ودولة.
ومـا فعلـته أميركا مـنذ عشـرات السن
بـشعب أندونيـسيا عنـدما دمرته باسم
مــحــاربــة احلــزب الــشـيــوعي أشــرفت
ركـزيـة األميـركيـة على االسـتـخبـارات ا
قــــتـل مــــئــــات األلــــوف مـن مــــســــلــــمي
أنـدونيسيـا األبرياء. وما فـعلته مؤخراً
في الـبـاكـسـتـان من الـتـآمـر علـى رئيس
وزرائـــهــا وإخــراجـه من الــســـلــطــة من
خـالل الرشاوى والـتهديـد ال يزال ماثالً
أمـامـنا. وال يـسمح اجملـال لـذكر الـكثـير
ـــا فـــعـــلـــته هـــذه الـــدولــة الـــكـــثـــيــر 
ـتصـهينـة حتى الـنخاع االسـتعـمارية ا
في بــلــدان من مــثل لـيــبــيـا والــسـودان
والـــيـــمن والـــصـــومـــال مـن مـــؤامــرات
وانـتهاكات وابـتزازات. ولم تسلم حتى
بــعض دول اخلـلــيج الـعــربي من شـتى
أنــــواع الـــــتــــهــــديــــدات واالبــــتــــزازات
ــالـــيــة والـــضــغـــوط االقــتـــصــاديـــة وا

ـا فــيـهــا مــحـاوالت ابــتـزاز اجلــائــرة 
مـنظمة أوبك كـلما شعرت بــأنها تخرج
عـن طـاعـتــهـا. هل هــكـذا تــاريخ عـدائي
مــزمن وهــكــذا تــدخالت فـي شــؤونــنـا
الـداخليـة ال تنتهي واسـتعمال بـعضنا
كـمـخـلب قط من أجل مـصـالح أمـيـركـية
أنــانـيـة هل هـكـذا عـالقـة ال تـنـتـهي من
أزمـنـة حـتى تـدخل في أزمـة أخرى هل
هكذا تاريخ ال يبرر اعتذارنا عن ترتيب
حـفــلـة زفـاق جـديـدة خـصـوصـاً وأنـنـا
نعلم جيداً أن الهدف األساسي من هذه
الـــزيـــارة ســـيــكـــون دفـــعـــنــا فـي أتــون
وتـعـقـيـدات صـراع أميـركي أوروبي مع
روسـيا ال ناقة لنا فيه وال جمل بل وقد
يــقــودنــا إلى دخــول خالفــات مـع دولـة

? كبرى كالص
WÐ–U   UOL ð

ثم ألـن يـنـقلـب بـايـدن إلى كـوشـنـر آخر
فـيطرح الـتسميـات الكاذبـة والشعارات
األسـطــوريـة إيـاهـا الـتي تـكـافئ اجملـرم
سـارق األرض علـى حسـاب أربعـة عشر
مـليون من اإلخوة العرب الفلسطيني

بــــاسم أوهــــام ملّ هــــذا الـــكــــون وهـــو
يـسمعـها من قبـل أميركـا ذات الوجه
ـــتــنــاقـــضــ إلى حـــدود الــهـــلــوســة ا

ضحكة? والثرثرات ا
ثم بـأي منـطق يحق ألمـيركا أن تـختلي
بـــبـــعض دول وتـــتــرك اآلخـــرين فـــأين
تـــضــامـن اجلــامـــعــة الـــعــربـــيــة وأين
مــؤسـســة قـمــة الـرؤســاء الـعــرب الـتي
تـتغنى بـاألخوة والتضـامن العربي هو

شترك? صير ا ا
هـل نـحن أمـام دخـول الـعـرب في حـيـاة
ـروءة ســيــاســيــة تـفــتــقــر لــلــخـجـل وا

والشهامة والكبرياء?

قـولُ عـنـتـرةَ: مـا اسْتَـمْتُ أُنـثى نـفـسَـها
في موْطنٍ × حتى أُوَفّي مَهرها مَوْالها
وأمّــا الــفـعلُ (وطَنَ) يَــطِنُ طِنْ وَطْــنًـا
فـــهـــوَ وَاطِن ومَــفـــعـــولُهُ مـــوطــون بِهِ
َــكــانِ; أقــمَتُ بِهِ سَــكَــنــتُهُ وَوَطَــنـتُ بــا
(وَطَن) مصدر وألِـفتُهُ واتَّخَذتُـهُ وَطَنًا. وَ
(وطن) أخصُّ من وجــمــعُــهــا أوطــان وَ
َـــوطِن) من حـــيث الــداللـــةِ الــتي أنــا (ا
بــصـددِهـا وأمّـا (مــوطن) فـهـو أعمُّ من
ـــوضعَ) ـــكـــانَ أو ا األولِ إذ يـــعـــني (ا
ـكـان بــصـورةٍ عـامــةٍ سـواء أكــانَ ذلكَ ا
وطـنا أم كـانَ غير ذلك وخُالصـةُ القولِ
) أخصُّ وعـــلــيـهِ فــهــوَ أدلُّ أنَّ (الـــوطنَ
َـوطِن أعمُّ  وال يُستعمَلُ عـلى البلدِ وا
دُ بـقــريـنـةٍ ــعـنى (الـوطـنِ) مـا لم يُـقَــيـَّ
تُـخَـصِّـصُهَ وإذاً فـالـوَطَنُ مـقَـرّي وإليهِ
أنـــتــمي وســواء أكـــنتُ بِهِ مــوُلــوداً أَم

الدَّهرُ عنهُ أقشَطَني.
ÊUO M « W¹œË«

َـوطِن حَــيــثـمــا كــانَ بِـوَطَنٍ وإذاً فــمَــا ا
يُــســعِــدُني ويُــنَـشــطُــني فــأنــا عِـراقيٌّ
والـعراقُ (وَطَني) وما هوَ ب (مَوطَني)
وبَـــطْـــبَــطَـــةُ بَط دِجـــلـــةَ بـــأشــجَـــانِـــهــا
تُـــفَــطــفِـــطُــني وعَـــطْــعَــطَـــةُ شَطِّ فُــراتِهِ
يُــمَـغـنِــطُـني ونَــطـنَـطــةُ سَـعفِ نُــخـيـلِهِ

تَمشيطاً يُمشطُني.
 وَلَــئِنْ دَعَّــني الــدَّهـرُ وأقــشَــطَـني وفي
أوديـةِ الـنـسـيـانِ وَرَّطَـني فـإتَّـخَـذتُ مِن
) مَوطِناً عن وَطَني شَطَّطَني (زِمـبابُويَ
سَــتَـبـقى بـغــدادُ (وَطَـني) و(زِمـبـابُـوي)

مَوطِني.
ـخَـذَ صَــديق ليَ زِمــبــابَـوِيٌّ مِن وَلَــئِنْ إتـَّ
(فِـنلـندا) مَوطِـناً فـسَيقـولُ; إنَّ سُكـونَها
ـطَـــني وأنَّ جَــلـــيــدَهــا حَـــوَّطَــني وحَـــنـَّ
دَوَّخَـني وإختَبَطَني وتَبقى (زِمبابُوي)

  .. ) مَوطِني. وإذاً وَطَني و(فَنالندُ
أنّـي أنـــا الـــعِـــراقيُّ وأربـــيلُ وطـــرَيـــبلُ
وَطَــــــني وأحــــــفَــــــادي عِــــــراقــــــيّـــــونَ
) ألفَ عَـامٍ وعَـام فـي ثَراءٍ ولـو(تَـزَمْـبَـبْتُ
أو في فــقــرٍ أَقْــحَــطَــنـي. وسَــتَــشُــوفُـونَ
وتَـسـتَـشَـفَّـونَ أنَّ مَـولـودي فـي أوَّلِ عامٍ
) يَـهـتُف; ُـرضِعٍ (مُـتَـزَمـبِـبَـةٍ بـعــدَ األلفٍ 
) لــــبَــــدني ـــــةٍ ــــاعــــونِ (دو إئْــــتِـــــنِي 

يُمَطمُطُني.
وأفٍّ فـأفٍّ مِن مُـحتَـلٍّ بأوغـادِ أبي رِغَالَ

يَشَيلُني ويَحُطُّني. 
; " أرضاً" قد سَرقَ مِنّا العِراقَ
; "عنوانا". وسَرقَ مِنّا العِراقَ
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ـيل على جتـنب ان حتـكم بـهـوى النـفس فـقـد تـمـيل بك كل ا
وفق احملبة والكره او الرضا والغضب واستدرك ان العدل
ـــيل في هـــو ان تـــمــنح كـل ذي حق حـــقه فــان قـــادك ذلك ا

احلكم جتاه مواقف احملبة او الكره فاعلم انك في خطر.
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(والــــــذي اصــــــبح مـن الــــــســــــهل
احلصول عليه) والذي يؤدي الى
وت وهذا ما يؤسس اجلرح او ا
الى تدخالت عشائـرية قد يتدخل
وضـوع او قد العـقالء حللـحلـة ا
يـكـون الــتـدخل غـيــر قـانـوني من
خالل الـدكــات الـعــشـائـريــة الـتي
امــتــهــنــهــا الـــبــعض لــلــتــرهــيب
ـــنـــاطــقـي وتــخـــويف الـــعــوائل ا
األمــــنــــة في ابــــشع تــــصـــرف من
خـالل الـهـجــوم بـالــرمي عـلى دار
ســــــكــــــنــــــيــــــة دون اي شــــــعـــــور

باخلطيئة.
ان السلم اجملتـمعي من اخلطوط

الـتــفــكـيــر وبــالــتـالـي فـأنــهــا قـد
التـــؤثــر ولـــيس لـــهــا اثـــر مــادي
ـكن جتـاهـلـهـا دون مــلـمـوس و
اي مشاكل او خالفات قد تتطور

الى منازعات قد تُكلف الكثير.
كــمــا ان هـــنــاك بــعض االخــطــاء
الــتي يــرتــكــبــهـا الــبــشــر بــشـكل
عــفـوي دون قــصــد او بــتــصـرف
ــكـن تالفــيـــهــا غـــيــر مـــدروس 
والحتـــــــتــــــــاج الى صـــــــدامـــــــات
ومـشــاكل فــمـثالً مــا يــحـدث في
الشارع يومياً من احتكاكات ب
ـواطــنــ بـســبب االزدحــامـات ا
ــروريـة ومــا تــســمــعه من سب ا

والتواصل والتعاون واالنسجام
وهـنـا تكـون هـذه اجملتـمـعات في
احـسن مـا يـكـون وهي درجـة من
ثالية قد يكون صعب الوصول ا
الـيـهــا ولـكن عـلى اقـل تـقـديـر ان
ـشـاعر تـكـون بـقـدر مـقـبـول مـن ا
تبادلة واحترام اآلراء واالفكار ا
ـــعـــتـــقـــدات والـــســـلـــوكـــيــات وا
ــا انـهــا ضـمن والـتــصـرفــات طـا

اطار اآلداب العامة.
وكـذلك فـأن اي مـجـتـمـع ال يـخـلو
من الـتصـرفات الـفـردية الـيومـية
(الــبــســيــطـة) اخلــاطــئــة بــسـبب
اخــتالف الـثـقـافـات ومـسـتـويـات

او منـاطقـية واالهم من ذلك هي
رابـطــة الــدم واالرض وغــيــرهـا
قدسة وقد تكون من الروابط ا
هـذه الـروابط مـصانـة بـالـتآخي

تـــتــــنـــوع الـــعالقـــات والـــروابط
االجــتـمـاعـيـة داخل كل بـلـد فـقـد
تكـون عالقه اخـوية او قـرابة او
مصـاهرة او دينـية او عشـائرية

وصـــــــيــــــاح وجتـــــــــــــاوز بــــــ
ســــائــــــــقي الــــســـيـــارات او مع
ــمـكن ان الــراجــلـة  والــتي من ا
تتـبـدل االدوار فـلـمـاذا تـتـقـبـلـها
عـــلى نـــفــســـك وتـــرفــضـــهــا من

غيرك?
 U öš —uDð

ـدخل وفي احلــقـيـقـة كـان هـذا ا
ــوضــوع مــهم وهــو مــا تــولـده
هـــذه االحـــتــكـــاكـــات من تـــطــور
ــشــاكل لــلــخـالفــات وتــعــمــيق ا
مـكن ان تتطور الى والتي من ا
شـجـار وضرب ومـنـها مـا يـكون
نـــهـــايـــتـه اســـتـــخـــدام الـــسالح

الــتـســتــر عـلــيـهــا واال اصــبـحت
شريكـة في اكبر عـملية اسـتهتار
بـــالــقــوانــ وبــالـــتــالي فــأن مــا
ترضاه عـلى غيرك سيـعود عليك

عاجالً ام آجالً.
فــالـيــوم نــحـتــاج الى تــصــحـيح
ـــــســـــار الـــــفـــــكـــــري لـــــبـــــعض ا
اجملتمعـات التي ال زالت تتعامل
نبوذ مجتمعياً من اجل بالفكر ا
حتـــقـــيـق امن فـــكــــري مـــتـــجـــدد
يـــــتـــــنــــــاسب مـع الـــــتـــــطـــــورات

اجملتمعية احلالية.

{ لواء دكتور

احلمـراء التي جـعل له الـقانون
اسـاسـاً مُـلـزمـاً لم يـسـتـثـني اي

جهة او مجموعة منها.
وهنـا ال بـد ان نوضح مـوضوع
في غـــايــــة األهـــمــــيـــة وهـــو ان
جمـيعـنا ينـاشد الـدولة بتـوفير
االمن عـــــلى اعـــــتـــــبـــــار انه من
واجــبــاتــهــا االســاسـيــة ولــكن
االمـن مــســؤولــيــة مـــشــتــركــهــا
يـتـنـاصـفـهـا اجملـتـمع والـدولـة
فـخــارق الــقـانــون هــو جـزء من
مـجـتـمـعـات اُسـريه وعـشـائـريـة
يُـحــتم عـلــيـهــا الـتـصــدي لـهـذه
الــتـــصـــرفـــات ونــبـــذهـــا وعــدم
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مـباريـات الـدور االخيـر بـ اربعـة ايام
عندما تـنطلق غد االثنـ بلقاء سامراء
والـنفط ويـشهـد االربـعاء اجـراء خمس
مــبـــاريـــات وفــيـــهــا يـــتــواجـه الــطالب
واالمـانـة ويـستـقـبل الـصنـاعـة اجلـوية
ـواجـهة ويـخـرج الـشـرطـة لـلـديـوانـيـة 
اصحـاب االرض ويضـيف القـاسم نفط
الـوسط ويـحل نـوروز ضيـفـا عـلى نفط
ـقـبل الـبـصـرة ويـشـهـد يـوم اجلـمـعـة ا
اقامة مـباراة واحدة عـندما يـلتقي نفط
ـو اجـهـات مـيـسـان وزاخـو وتــخـتـتم ا
قـبل الثالث وسم االحـد ا والبـطولـةوا
مـن تـمـوز بـاقـامة ثـالث لـقـاءات عـنـدما
يـــســـتــــقـــبل اربــــيل الـــكــــرخ ويـــخـــرج
ـيــنـاء ويــتـواجه ــواجـهــة ا الــكـهــربـاء

الزوراء والنجف.

بـثـقــة في أول مـشــاركـة له جنح فــيـهـا
بامتـياز وكان اكـثر الفـرق استفادة من
لــــقــــاءات االرض بــــدون خــــســــارة في
ــرحـلـة الــثـانــيـة بــالـفـوز عــلى اربـيل ا
ــركــز اجلـيــد الــثـامن والــتـواجــد في ا
ـهمة كـما يجب بعـدما حتمل االعـب ا
وكـل مــا أراده اربـــيـل الـــبــقـــاء مـــوسم
جــديـد في الــبـطــولـة بــعـدمــا مـشــاركـة
مــتــبــايـنــة وان بــلـغ االســتـقــرار لــكــنه

سرعان ما يتراجع.
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ـــوقع الــســـابع رغم وحـــقق الــنـــجف ا
اهـتـزاز نـتـائـجه االخـيـرة ومـر الـفـريق
في فتـرات صعـبة دفـعت االدارة بتـغير
ـشـاركة كـما حـيـدر عوفي لـكـنه أنهى ا
يجب بعد تعـادله مع الشرطة وتوزعت

ــوعــد فـي تــخــطي مــشـــكــلــة الــبــقــاء ا
سابقة االكبر واالستمرار في اللعب با
بـعدمـا قـاد جعـفر عـيـسى الكـرخ للـفوز
عـــلى الــــكـــهـــربـــاء ويــــضع االمـــور في
نـصابـها بـعد فتـرة من القـلق احلقـيقي
ــنـــطــقــة الـــهــبــوط بــســـبب الــتـــراجع 
واجـهات والـهروب مـنهـا في أصـعب ا
بـالـتغـلب علـى الشـرطة واسـتـمر وعـبر
بــقـيــة احلـواجــز وحـقق الــبـقــاء فـيــمـا
تراجع الكهرباء موقعا وبعد احد عشر
دورا بـدون فـوز تمـكن نـفط مـيـسان من
وضع حـد لـسـلـســلـة الـنـتـائج اخملـيـبـة
ـواعـيـد مـحـقـقـا وقـال كـلـمـته في اهم ا
ـوسم بــهـدف الــنـتــيـجــة االفـضل فـي ا
نـهـاد مــحـمـد في شـبــاك نـفط الـبـصـرة
ـشـهـد الـكروي واسـتـمـر نوروز وسط ا

الـنـفس بـالـبـقاء فـيـمـا يـواجه الـوسط
مـشكـلة الـتخـلي عن مـــــــــكـانه الرابع
ويــامل االثـــنــ ان يــتـــعــثـــر الــقــاسم
والــصـنــاعـة الــلــذين سـيــكـونــان امـام
مـبـاراتـ قـويـتـ حـاسـمـتـ عـنـدمـا
يـــســـتــــقـــبل االول الـــوسـط والـــثـــاني
اجلوية الـذي ســــــيكـون امام واحد ة
ـوسم مـن أهم مـبـاريــاته وبـاخــتـزال ا
فـــيـــهــا مـن اجل حتـــقـــيق الـــوصـــافــة
تـــــــــأخرة تـعرف والـفرق االرــــبعـة ا
ان فــرصـــة الــبــقـــاء ســتــشـــمل اثــنــ

منهما.
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ـركــز الـزوراء وتــقـدم الــنــفط بـثــبــات 
اخلامس بـعد مالحقـة لصيـقة من مدة
وحل به بــفــضل الــفــوز عـلـى الـقــاسم
بـثـالثـيـة نــظـيـفــة فـيـمــافـشل الـزوراء
ـة من بـاسـتــعـادة تـوازنه بـعــد الـهـز
الشـرطة بهـدف واكـتفى بالـتعادل مع
اجلــويـة بـهـدف لـيـتـراجع سـادسـا في
اخـــطــر االوقـــات ومــحـــاولــة الـــعــودة
خامـسا بـانتظـارخدمـة القاسم بـالفوز
على الوسط بشرط تغلب الزوراء على
الـــنـــجف ويـــرى االنـــصـــار ان مـــكـــان
فـريــقـهم مــتـاخــر في جـدول الــتـرتـيب
العام بانـتظار التـعويض بخطف لقب
ـــ الـــكــــاس ويــــضع كل مـن الـــغــــر
اجلـــويــة بـــفــارق نـــقــطـــة عن الــطالب
نصب عيـنهمـا هدف حتقـيق الوصافة
وسـيــكـونـان امــام حتـديــا في مـثل كل
مـرة بــعـدمـا فـشل الـطالب في حتـقـيق
الــفــوز في اخـــر االدوار االربــعــة قــبل
الـعـودة بــتـعـادل بـطــعم اخلـسـارة من
ـينـاء مـا خلبط من حـسابـاتـهم فيـما ا
زادت فـرص الغـر في انـهـاء الدوري
بــالـوصــافـة بــعـدمــا دعــمه هـدف عالء
عـــبــاس بـــتــســـجــيل هـــدف الــتـــعــادل
واضـافـة نـقـطـةلـلـرصـيـد أمـام الزوراء

وسم . ويقربه من حتقيق منجز ا
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وتـمـكـن كل من الـكــرخ ونـفط مــيـسـان
الـــلــذين ســعــيـــا وجنــحــا وظــهــرا في

ـنـافس واحلـكـام في تـصـرف ال مـعنى ا
لـه ويــتـــوجب ردع مــثـل هــذا الـــســلــوك
ـتـهـور ليـس من قبـل جلنـة االنـضـباط ا
بل مـن ادارة الــــــــــنـــــــــادي فـي فـــــــــرض
العـقوبات الـرادعة ضد هـؤالء الطارئ
عــلى الـلــعـبــة الـذين تــخـلــوا عن أبـسط
مفاهيم الـرياضة وكرة القـدم ما يتطلب
الـتعـامل بجـدية لـلحـد من سلـوك هؤالء
الشواذ ونبذ صور مثل هذه التصرفات
ـرفـوظـة الـتي لالسف الـشـديـد تـكررت ا
في اكثر من مبـاراة وبعضهم من حاول
إثــــــارة احـــــــداث الــــــشـــــــغـب من قـــــــبل
احملــســوبــ عــلى بــعض الــفــرق الــتي
عـلـيــهـا الـوقـوف بـحــزم ضـدهـا اخلـطـر
العب وتفعيل بعدما باتت تعاني منه ا
ـكن تفعـلية جلـعلهـا أماكن الشاعة ما 
ـنافسـة والرياضة ورغم احملبة وروح ا
تـكـرار الـكالم عن هـذا االمـر لـكـنه يـبـقى

مطلوبا.
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ذكور بـاريات الـدور ا ـراجعـة  وعودة 
الــتي مــنــحت الــبـقــاء واالســتــمـرار في
ــمــتــاز مـوسـم اخـر الــلــعب بــالــدوري ا
وبـدون ذلك تـرى جــمـاهـيـرهــا الـنـهـايـة
ـــة اذا مــا اقـــصــيت من ــؤ احملـــزنــة وا
ـمتاز الـبطولة االولى االهم اللعب في ا
في مسار عمل األندية التي جتد نفسها
فـيـهـا مـهــمـا كـان عـدد االلـعـاب األخـرى
ــتـضــرر االول كـان ــشـاركــة فــيـهــا وا ا
االمـانــة عـنــدمـا ســقط في مـيــدانه امـام
الــديــوانـيــة بــهــدف وافــتــقــد لــلــتـوازن
ر في ليـتراجع لـلمـركز الـثامن عـشر و
اصـعب االوقـات ومـهـدد بـشـدة بـالـبـقاء
في اخـر الــنـفق ولم يـكن سـهال حتـقـيق
ذلك حــتى في الـتــقــدم عـلى الــديـوانــيـة
ــواجــهـات الـذي يــتــفــوق بـافــضــلــيـة ا
باشرة االخر الذي يدرك من فوزه كان ا
مـــجــرد امــام االســتــمـــرار والــبــقــاء في
منطقة الهبوط وكال الفريقان سيكونان
في مـواجهـتـ مصـيـري امـام الطالب
والشرطة وما زاد االمور صعوبة تغلب
الـصـنـاعــة عـلى الـوسط بــهـدف لـيـمـني
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ـبيـة والتي يـقـيمـهـا االحتاد الـعراقي لـلـسبـاحة ـسابـقات في بـطـولة أنـديـة العـراق بالـسـباحـة االو تسـتمـر ا
نـتخب الـوطني ونـادي اجليش ائـية.وشـهدت الـبطـولة حتـقيـق ارقام جـديدة اذ حـقق العب ا والـرياضـات ا
الرياضي احمـد عالء ارقاماً قياسية جديدة في البطولة حيث سجل في سباق 100 متر صدر (1:08:35)
دقـيقة و 8 ثواني و 35 جزءً من الـثانيـة.وعاد الـسبـاح ذاته ليـحقق رقـماً جديـداً في فئـة الشـباب لـفئة 100
مـتـر حرة حـيث سـجل رقـمـاً جـديـدً ايـضاً بـ ( 71 :54 ثـانـية) 54 ثـانـية و 71جـزء من الـثـانـيـة. وتـسـتـمر

البطولة للفترة من 25 – 23 اجلاري.
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تـوج مــنـتــخب ســيـدات الــعـراق
لكـرة الصـاالت بلـقب غرب آسـيا
للسـيدات بفوزه علـى السعودية
2-4 سجلت شوخان نور الدين

هـدف وديـرين وتـبارك الـرحمن
هدف.

وواجه مـنتـخبـنـا النـسوي لـكرةِ
الـصـاالت نـظـيـرهُ الـسـعودي في
نـهـائي بـطولـة كـأس غـرب آسـيا

دينةِ جدة. في قاعةِ اجلوهرة 
نتخب الـعراقي النسوي وكان ا
لــكـرة الــصـاالت تــأهل االربـعـاء
ـبـاراة النـهـائـية ـاضي  الى ا ا
لــبـطــولــة غـرب آســيــا بـعــد فـوز

كـــبــيــر عــلى مــنـــتــخب الــكــويت
النسوي بنتيجة 12-0.

وهنئ وزيـرُ الشَـباب والـرياضة
رئــيس االحتــاد الــعــراقيّ لــكــرةِ
الــــقـــدم عــــدنــــان درجــــال وفـــدَ
نتخب النسويّ لكرةِ الصاالت ا
بعد فوزه على شقيقه السعوديّ
بـــأربـــعـــةِ أهـــدافٍ لـــهـــدفـــ في
ـبـاراةِ الـنهـائـيّـة لبـطـولـةِ غرب ا
آسـيــا الـتي حتـتــضـنـهــا مـديـنـةُ

جدة السعوديّة.
وقــالَ درجـال إن الــفــوز في لـقبِ
بـطولـةِ غرب آسـيا جـاءَ تتـويجاً
للجـهودِ السخـيةِ التي بذلت من
الكِ قـــــبل رئـــــاســـــةِ الــــوفـــــد وا
التـدريبيّ والالعـبات وتكـاتفهم
مــا أثــمــرَ عـن إحــرازِ الــلــقبِ عن

جدارةٍ واستحقاق.
نـتخب كان يـسيرُ وأضافَ: إن ا
ــنـهـاجٍ بـخــطـواتٍ واثــقـةٍ وفــقـاً 
ــيــزةٍ تــدريــبي أعــد بــصــورةٍ 
وكــــــذلـك تـــــفــــــوق إداري واضح
وباهر انـعكسَ إيجـاباً على أداءِ

تـدعي تـمــثـيــلـهـا لــلـهــيـئـة الــعـامـة
واإلبـقاء عـلى االعـتراف والـتواصل
مـع رئــــــيس االحتـــــــاد الــــــعــــــراقي

للجمباز اياد جنف الياس.
وتابع البيان أن االحتـاد سيحتفظ
بـــحـــقه الـــقـــانــونـي في مـــقـــاضــاة
اخملـالـفـ لـلـقـانـون داعـيـاً االنـدية
االعـــضـــاء الى عـــدم الــتـــعـــامل مع
طـلـبـاتهم غـيـر الـشرعـيـة.وكـان عدد
من أعـضاء الـهـيـئـة الـعـامـة طـلـبوا
عقد اجتماع لـطرح الثقة عن رئيس
احتاد اللعبة اياد جنف الياس.وقد
اعترضت وزارة الشـباب والرياضة
بـية واالحتاد الدولي واللجـنة االو
لـلـعـبـة واالحتـاد العـراقي عـلى ذلك
وأعـــــلـــــنت هـــــذه اجلـــــهـــــات عــــدم
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o¹d∫ وحدات تدريبية لفريق امانة بغداد

تـطور كمـنهـجية عـلمـية معـتمدة من ضمن اوليـات النـهوض الكـروي ا
تقدم بصورة تحضر يكون اعداد الناشئة حتى ا في بقاع العالم ا
متـكامـلـة منـسقـة ال تـقبل عـبـور أي مرحـلة وال تـعـــــــــتمـد على احلظ
بي ثم صادفـة .. فمن االشـبال الى الـناشـئ حـتى الشـباب واألو وا
هارات األساســــــــيـة وتبلغ مستواها الوطني الذي تتكـامل فيه كل ا
ـال ــتــعــة فــضــــــال عـن ا االحــتــرافي وإمــكــانــيــة صــنــاعــة الــفن وا
ــنــتـــــــــظــرة بل وأداء دور اجــتــمــاعي مــنــتــظــر بــعــد ان اصـبــحت ا
الرياضـة عامـة وكرة الـقدم خاصـة احد اهم أسـاليب احلـرب النـاعمة

ة .. في زمن العو
في العراق ومنـذ عقود سابـقة زادت سوء بعد 2003 غدت كرة القدم
ـفاهيم نـتخبـات وفقا  فيهـا مصالح شـخصـية تفـرض على األنديـة وا
وقوى وأسـالـيب سـائدة ... وتـعـد جـزء من كـينـونـة الـنظـام الـسـياسي
ـخــتـلف واالجـتــمــاعي الـقــائم الــذي تـتــغـلـب وتـســود فـيه الــقـــــــوة 
كن ان يلـجا اليها في ظل عناوينهـا على الكفاءة التـي غدت اخر ما 
هيمنة العالقات والواسطات واالتوات والتجهيل حد التعمية .. لدرجة
ــيـز بــ الالعب الــــــــشــاب واخلـبــرة بـعــد ان فـقـدت اصـبــحـنـا ال 
عتمدة راحل الـعمرية وتالشــــــت القيم الـكروية ا عايير وضاعت ا ا
ـيـدان ــوذجـيــة في ا عـلى الــعـلم واخلــبـرات والــتـجـارب والــقـدوة اال

وخارجه ..
ثل سـرد أعاله ليس تهـجمي وال تـقصدي وال عـبثي ... اذ  الكالم ا
ا ـسـتشـعـرين لاللم فـيه  واقع مريـر يـعـاني اهل الكـرة اخملـلـص ا
ـستـوى الفـني الـعام الـذي يشـكل انـعكـاس ثابت يسـود من تراجع بـا
لالخفاقات اإلداريـة والتخطـيطية والـرقابية واالسـتراتيجـية والتمـويلية
ـا يــعـد هـو الـسـبب األســـــــاس في تـدهــــور ... غـيـر ذاك الـكـثـيـر 
ـنـتـخب وغـيـاب اإلجنـازات الـتي لم نـعـد نـراهـا وال نـسـمع تـصـنـيف ا
عنـها اال نـادرا وعـبر الـفئـات الـعمـرية الـتي ال تـخضع لـلـتصــــــــنيف
الـدولي وال يـقـاس بـهــا تـطـور مـا بـلـغـتـه األ ريـاضـيـا وكـرويـا ل بل

حضاريا ..
مـتاز وحـتى بقـية درجـاته اخملتـلفـة اصبح عنـد متـابعـة دوري الكـرة ا
ـكن لهـا ان تسـد جنوم االمس فضال من النـادر رؤية موهـبة كـروية 
ـكن الـبنـاء عـلـيـهـا في حتـقـيق اإلجنـــــــاز عن كـونهـا تـشـكل حـلـقـة 
ا تـصـدير الالعـب الى اوربـا وبـقيـة دوريات وبلـوغ كاس الـعـالم ور
ـهارات لدرجة واهب وتطـبيق ابسط ا العالم .. اذ تـغيب عن دورينـا ا
اصبـحنـا ال نرى في مـباريـات ذروة الـدوري تخـميـد او تسـك الـكرة
بـشـكل صـحـيح ومن الـنـادر ان يـتـنـاقل فـريق الـكـرة بـ الالعـبـ او
يـحـوزهـا لـثـواني مـعـيـنـة .. وكـلـهـا وغـيـرها مـؤشـرات تـدل عـلـى سوء
ـؤسـسـاتي الـعـام ـســتـمـكن في الـواقع الـعــراقي ا احلـال والـفـسـاد ا

وليس الكروي فحسب .
ـرحـوم احـمد ونحـن نعـيش الـذكـرى الـثـانيـة لـفـقـيد الـكـرة الـعـراقيـة ا
راضي صـاحب الـهـدف الـوحـيـد والـعـالمـة الـفـارقـة في تـاريخ كـرتـنـا
العراقية ال بد لنـا ان نستذكر امنيـات ومشـــــروع الكاب الذي قدمه
وسـاهـمـنـا بـكـتــابـة فـقـراته وسـيـنـاريـوهــاته قـبل وفـاته بـايـام وهــــــــو
ه الـى احلـكــومــة وإقـنــاع أصـحــاب الــشـأن بــتــأسـيس يـحــاول تــقـد
ــسـتــايـا مـدرســـــــة عـراقــيـة كــرويـة احــتـرافــيـة عــلـمــيـة عــلى غـرار ا
تـــــــطورة .. وقد دارس ا البرشلونية واسابير القطرية وغيرها من ا
ـدفون في ثـراه .. ب (مونـديال مـوورر .. ) .. الذي ـشروع ا اسمى ا
سـالـته حـيـنـهـا عن هـدفه .. فـقـال : (بـلـوغ كاس
العـالم والتـواجد بـشـكل دائم فيـها دلـيل على
ــعـتــمـد .. ومن ثم صـحــة الـنــهج الــكـروي ا
صناعة اجيـال متواصلة مـتكاملة حـقيقية ال
وهميـة وال فرضيـة وال اسقـاطية ) .. وال هم

يحزنون !!
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 فـنــد اإلحتـاد الــعـراقي لــلـجــمـبـاز
االدعـــاءات بــعـــقــد اجـــتــمــاع

اســتـثــنـائي لــلــهـيــئـة
العامة يوم االثن
ــوافق ــقــبل ا ا
 27حــزيـران

اجلاري.
وذكـــر بــيــان
لالحتــاد أنه
تــــــــــــــــــــــمــت
مـــــفـــــاحتـــــة
االحتــــــــــــــــــــاد
الدولي واللجنة
بية العراقية االو
ووزارة الــــشــــبـــاب

والــريـــاضــة و الــتــأكـــد من تــلك
اجلـهـات بــعـدم اعـتـمــاد طـلب عـقـد
ـزعـوم هــذا االجـتـمــاع ا
كونه مخالف لقانون
االحتــــــــــــــــــــادات
الرياضية رقم
24 لـــســـنـــة

2021
ولــلــنــظــام
الـــداخــلي
لـالحتـــــاد
وعـــــــــــــدم
قانونيته 
وعــــــــــــــــــدم
الـــــتــــواصل
مـع اي جـــهـــة
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ـواجــهـات ـراجــعــة  قـبـل ا
ـمــتـاز الـدور 37 لــلــدوري ا
بكرة القدم مهم التوقف عند
مـبـاراة االمــانـة والـديــوانـيـة
ومـا حـصل بـعـد نـهـايـة الوقت
والـتصـرف الغـيـر مسـوغ اطالقا
عنـدما حـاول إداري االمانة
االعتـداء عـلى مسـاعد
احلكم واالتهامات
الــتي أطـلــقـهـا
بـــــــــــــــــعـض
العــــــــــــــبـي
الـــــفـــــريق
نـــــفـــــسه
ضــــــــــــــد
الـطـرف

باريات. الالعبات في جميعِ ا
وأشـــارَ درجــــال إلى: إن الـــفـــوز
بـالـلـقبِ سـيــكـون مـحـطـةً مـهـمـةً
وبدايـةً ترتكـز عليـها النـجاحاتُ
ــســتـقــبـلــيّــة ألن طـمــوحــنـا لن ا
يـتـوقف ونـتـطـلعُ إلـى بـنـاءِ كرة
قـدم لـلـسـيـداتِ بطـريـقـةٍ رصـيـنةٍ

وعلميّة.
WOÝUÝ« d UMŽ

واخــتـتمَ رئـيس االحتــاد حـديـثه
بــالـــقــول: أبــاركُ لــلــجــمــيعِ هــذا
التـفوق الذي يـدلُ على امـتالكنا
الـعـنــاصـرَ األسـاسـيّـة لــتـحـقـيقِ
االنـــــتــــصــــارات فـي مــــخـــــتــــلفِ
الــــبـــطـــوالت.وقـــالَ رئـــيس وفـــد
مــنـــتـــخـــبـــنــا الـــنـــســـويّ لـــكــرةِ
الصاالت فـراس بحر الـعلوم إن
وزيـر الشـباب والـرياضـة رئيس
االحتــــاد عــــدنــــان درجــــال كــــان
مــــــتـــــواصـالً مـــــعـــــنــــــا أثـــــنـــــاء
االســتـراحــة وســاهمَ بــكــلــمـاته
الـتــشـجــيـعــيّـةِ في زيــادةِ الـروح
عنويّة لالعباتِ وانتزاع الفوز ا

بجـدارةٍ واستـحقـاق.وفي سياق
مــــــتـــــصل بــــــاركَ درجـــــال فـــــوزَ
نتـخب الوطنيّ لـكرةِ الصاالت ا
عـلى نـظـيـره الــسـعـوديّ بـثالثـةِ
أهـدافٍ مــقــابل هـدفــ وتــأهـله
إلى الــــدور نـــــصفِ الــــنـــــهــــائي
ُقـامة في لـبطـولةِ كـأس العـرب ا
الـسـعوديّـة.وقـدّمَ رئـيس االحتاد
الكِ الـتـدريبيّ تـهانـيه لـلـوفد وا
ـنـاســبـةِ الـفـوز بـعـد والالعـبـ 
االتصالِ مع رئيسِ الـوفد يحيى
زغـيــر الـذي كــانَ يـتــواصل مـعه
ـــبــاراةِ وخاللـــهــا وبـــعــد قـــبل ا
ِ نهايتها.وأكدَ درجال على تكر
الــوفـد لــلــجـهــودِ الـرائــعــةِ الـتي

باراة. أطّرت األداءَ في ا
ـــــنــــتـــــخب قــــدّمَ : إن ا وأضــــافَ
مـبـاراةً جـمـيـلـةً وروحـاً قـتـالـيةً
وطبقَ كل الواجـبات التي قادته
لـــلــفـــوزِ واالنـــتـــقـــال إلـى الــدورِ
نــــصـف الـــنــــهــــائي ونــــأملُ من
منتخـبنا مواصلـةَ مشوار الفوز
باراةِ النهائيّة. والوصولِ إلى ا

قرر انعقاده االعتراف باالجتـماع ا
يوم 27 من الـشـهـر اجلـاري.وأشار
بيان االحتـاد العراقي للـجمباز الى
ورود رســــالــــة من األمــــ الــــعــــام
لالحتـــاد الــدولي لـــلـــجــمـــنـــاســتك
نــيـــكـــوالس بـــومـــبـــ الى رئـــيس
االحتـاد الـعراقي لـلـعبـة جـاء فيـها
ـعـلـومات اشـكـرك عـلى رسـالـتـك وا
التي زودتـنا بـها. في احلـقيـقة انه
مـن الــــضــــروري ان يـــتـم احــــتـــرام
الـنـظـام الـداخـلي لالحتـاد. كـمـا من
الــواضح فـإنه لن اقـبـل بـالـتـواصل
مع الــشـــخص الــذي ذكـــرته إذا مــا
حــاول االتـصـال بي الن تــواصـلـنـا
مـع الـعـراق حـصـرا بـالـرئـيس ايـاد

جنف الياس.
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أعلـنت الهـيئـة اإلداريّة لـنادي أمـانة
بــغـداد  عن اتــخـاذ 5 قــرارات عـلى
خــلـفـيـة أحـداث مـبـاراة فـريـقـهـا مع

الديوانية.
o¹dH « …«—U³

وقـال الــنـادي في بــيـان إن الــهـيــئـة
اإلداريّــــة لــــنــــادي أمــــانــــة بــــغـــداد
اجــتـمـعت بــرئـاسـة رئــيس الـنـادي
ـسـعودي وذلـك على خـلـفـيةِ فالح ا
األحداث التي رافـقت مباراة فـريقها
الكـروي أمام فـريق الديـوانيّـة الفتاً
إلى أن الـهـيئـة اتـخـذت عـدةَ قرارات
ـباراةَ في أعاله وذلك بـعد تخص ا
ـــصــادقـــة عـــلى تــقـــريــر اإلطالعِ وا
ــوســوي مــشــرف الــفـــريق أحــمــد ا
ومدرب الـفـريق.واضاف أن الـهيـئة

{ بـــــــاريـس (أ ف ب) - طـــــــلب
االحتــاد األوروبـي لــكـــرة الــقــدم
(ويــفـا) من شـيـريف تـيـراسـبـول
ــــولـــدافي الــــذي صـــعق ريـــال ا
ـــــوسم مـــــدريــــــد اإلســـــبـــــانـي ا
ـنــصـرم بــاسـقــاطه في مـعــقـله ا
خالل دور اجملـــمــوعـــات لــدوري
أبــطـــال أوروبـــا أن يــبـــحث عن
مــلـعـب "بـيــتي" آخــر بــعــيـداً عن
إقـــلـــيـم تـــرانـــســــدنـــيـــســــتـــريـــا

االنفصالي.
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وقــال االحتـاد الــقـاري فـي بـيـان
اجلـمــعـة "في ضــوء الـتــصـعــيـد
الــعـــســكـــري الــواسـع الــنـــطــاق
الـــــــنـــــــاجـم عـن غـــــــزو األراضي
األوكــــرانـــيــــة من قـــبـل اجلـــيش
الـــــروسي قـــــررت الـــــلـــــجـــــنـــــة
التنفيذية لويفا اليوم عدم إقامة
أي مــبـاراة من مـنــافـسـات ويـفـا
في منطـقة ترانـسدنيـستريا في

مولدافيا حتى إشعار آخر".
ــثل شـيـريف عــاصـمـة إقـلـيم و
انـفــصـالي مـوالٍ لــروسـيــا يـبـلغ
عـــدد ســكــانه 470 ألف نـــســمــة
ويـــقع بـــ جـــنـــوب أوكـــرانـــيــا
ومـولـدافـيا وقـد أعـلن انـفـصاله
عن بــاقي مــولــدافــيــا اثــر حــرب
أهلية قصيرة بعد تفكك االحتاد

السوفياتي عام 1991.
مــنـذ ذلك الــوقت يـحــمي جـنـود
روس إقـلـيم تـرانـسـدنـيـسـتـريـا

وهو مستـقل بحكم الواقع برغم
عـــدم االعــتـــراف به من أي دولــة
في الـعـالم.ريـاضـيـاً وكـي تـكون
قــــادرة عـــــلى االنـــــتــــســـــاب إلى
االحتــاد األوروبـي لــكـــرة الــقــدم
(ويــــفـــــا) تــــخـــــوض مــــديـــــنــــة
تـيـراسـبول الـبـالغ عـدد سكـانـها
100 ألف نــــــســــــمــــــة الـــــدوري
ــولــدافـي. مــســابــقــة أحــرزهــا ا

شيريف 19 مرة منذ 2001.
وبـــــــــعــــــــــدمــــــــــا وصـل الى دور
اجملـــمـــوعـــات لـــدوري األبـــطـــال
ــــاضي ألول مــــرة في ــــوسم ا ا
تــاريـخه وحـقق مـفـاجـأة مـدويـة
بإسـقاطه ريال مـدريد في مـعقله
1-2 يــبـدأ شـيــريف مـشـواره في
ـسـابـقـة ـقـبـلــة من ا الـنـســخـة ا
الـــقــــاريــــة انـــطـالقـــاً مـن الـــدور
التمهيدي األول الذي يلتقي فيه
زريـنـيـسـكي مـوسـتـار الـبـوسني
في 6 تـمـوز/يـولـيـو ذهـابـاً و13

منه إياباً.
وعــــلى شـــيــــريف اآلن أن يـــجـــد
مـلعـباً آخـر خلـوض لقـاء اإلياب
وفق مــا أفــاد االحتــاد األوروبي
في بــيـانـه قـائالً "دُعِيَ شــيـريف
تيـراسبول القـتراح مكـان/ملعب
بـــــــديـل خـــــــارج مــــــــنـــــــطـــــــقـــــــة
ـباريـاته على تـرانسـدنـيسـتريـا 
أرضه فـي مـــســــابــــقــــات ويــــفـــا
ـا بـقي حـظـر الـلعب لألنـديـة طـا

فعول". نطقة ساري ا في ا

قررت فرضَ عقوباتٍ وإبعادَ العب
وكــذلك تـــوجـــيه إنــذاراتٍ بـــحقِ كل
شـــخصٍ أســـاءَ في مـــبـــاراة أمـــانــة
بـــغــداد والـــديــوانـــيّــة وكـــانت أهمُ
الـــقــرارات: تـــوجــيـه إنــذارٍ نـــهــائي
ُدرب خلدون إبراهيم وفي ساعدِ ا
حـال تكـرارِ األمر سـيـتم التـخلي عن
خــدمـــاته وتـــوجــيـه إنــذار نـــهــائي
ُدربِ اللياقة رعد سلمان وفي حال
تـــكــرارِ األمــر ســـيــتـم الــتـــخــلي عن
خدماته.وتـضمنت الـقرارات بحسب
الـبـيـان توجـيه عـقـوبـة إداريـة بحقِ
اإلداريّ عـلي عـبـد احلـسـ وإبـعاد
الالعب عـلي حسـ نتـيـجة تـصرفه
ُــبــاراة وإبـعــاد الالعب جــبـار في ا
ُـسـيـئة" كـر نـتـيجـة تـصـريـحاته ا

بحسب نص البيان.
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ي ه بــأسـلــوب أكـاد وإعــادة تـقــد
وعلمي متـطور حتى تتـمكن األجيال
اجلــديـدة من الــتـعــرف عـلى تــراثـنـا
وسـيقى الـعربي لـلحـفاظ عـليه من ا
االنــدثــار . الى ذلك قــدمـت اجلــمــعـة
فرقـة عبد احلـليم نـويرة لـلمـوسيقى
ـايـسـتـرو صالح الـعـربـيــة بـقـيـادة ا
غـبـاشى مـجـمـوعـة من روائع سـيـدة
الـــغـــنــــاء الـــعــــربى ضـــمـن حـــفالت
كــلــثــومـــيــات عــلي مـــســرح مــعــهــد
وسيـقي العربـية منـها احلب كله  ا
حب إيه - انــســاك لــبـلــيغ حــمـدي  
مـصـر تـتــحـدث عن نـفـسـهـا لـريـاض
الــســنـبــاطي .. أداء نــهــاد فــتـحي و
رحـــــاب مــــطــــاوع .وتــــأتـي حــــفالت
كـلـثـومـيـات تـخـلـيـداً لـسـيـدة الـغـناء
الــعــربى ام كــلــثــوم وضــمـن جــهـود
ــوســـيــقى االوبـــرا الحــيـــاء تـــراث ا
الـعـربـيـة ونـشـره لالجـيـال اجلـديـدة
والـشـباب بـاعـتـبـاره جـزء اصيل من

تاريخ مصر الثقافى واحلضارى .
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مــــخـــتـــارات مـن أعـــمـــال زمـن الـــفن
لـحن اجلمـيل التي أبـدعهـا كبـار ا
تـقــدمـهـا الـفـرقـة الـقــومـيـة الـعـربـيـة
ــايــســتـرو لــلــمـوســيــقـى بــقــيــادة ا
مـصطـفى حـلـمى مسـاء الـيـوم االحد
ـسـرح الـكـبـيـر مـنـهـا يـا الـلي عـلى ا
سـامعـني لـكـمال الـطـويل  في قـلبي
غــرام لـــعــبــد الــعــظــيم عــبــد احلق 
وحـياتك يـا حـبـيـبي لسـيـد مـكاوي 
حــكـــايــتي مع الـــزمــان - خــســارة -
الـعــيـون الـســود لـبـلـيـغ حـمـدي  يـا
خلى الـقلـب - هذه لـيلـتي - مضـناك
حملمد عبد الوهـاب  مستحيل - ليه
ــوجى وغـيـرهـا .. يـا قــلـبي حملـمـد ا
أداء ســامح مــنــيــر  مـنــار ســمــيـر 
محـمد طارق  هـند الـنحـاس  أحمد

عصام  غادة أدم .
وتـأسست الـفـرقـة القـومـيـة العـربـية
لـلـمـوسـيقـى عام   1989بـهدف جـمع
وسـيقى والـغنائـي العربي التـراث ا
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ـــــلـــــتـــــقـى االذاعي احـــــتـــــفى ا
ــمــثل عـادل والـتــلــفــزيـوني بــا
عـثـمـان لـلـحــديث عن مـسـيـرته
الـفــنـيــة واالبـداعــيـة بــجـلــسـة
ــلـتـقى صـالح قـدمـهـا رئـيس ا
الــــصـــــحن قـــــائال ان (عــــادل
عــثــمـان فــنــان هــادىء في
شـهد الثـقافي والـفني ا
يــســـاهم في بث روح
الــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــدفـق
الــدرامي..نـــتــطــلع
الـــيــــوم الى مـــاذا
يقول عن مسيرته
الـــــفـــــنــــــيـــــة في
ــــــــــــــســـــــــــــرح ا
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لتقى اإلذاعي والتلفزيوني بعادل عثمان ≈UH²Š¡∫ لقطات من إحتفاء ا

ملـصق تـرويجي لـلخـطوط اجلـوية الـعراقـية
ــــاضـي عن رحالت يــــعــــود الـى الــــقــــرن ا
ــوصل بــخــمــســة دنــانــيـر سـيــاحــيــة الى ا

ونصف! رحـيـمـة (هـو صــاحب صـوت جـمـيل كـان
ـمثل االن ليس يعزف ويـغني) واضاف(ا
له عالقــة بـالــتــمـثــيل لــعــدم وجـود بــنـاء
درامي في الـشـخـصيـة والـتـألف مـهم في
وان تــتـوفــرلــلــمـمــثل كل اي عـمـل درامي
العناصر من مخرج ومـكياج وسيناريو..
وعادل عثمان فنان مـلتزم يسال ويناقش
ويسال حتى في اللقطة وهو جنم عراقي
ـعموري ان كبيـر)..وقال الـباحث جناح ا
لـتـقى يعـمل بـالـفن واجلمـال واحلـياة (ا
واحتــاد االدبــاء نـــافــذة فــنـــيــة وادبــيــة)
ـــمـــثل حـــركــة واضــاف(اشـــارة الى ان ا
ـــثـل روح الـــعـــرض ـــمــــثل  وصـــوت ا
لك الكـامل وله الـقـدرة عـلى االرجتـال و
وهو قدرة ان يقدم نص عن حـياة جديدة
رسالة انـسانيـة بوصفه مـعلمـا يبقى في
ـتـلـقي..واتــمـنى ان يـكـون هـنـاك ذاكـرة ا
فيـلم قـصـير يـجـسد مـسـيـرة الفـنـان لدى

تلقي). ا
وفي نهاية اجللـسة  تكر احملتفى به
بقالدة االبـداع وشـهـادة تـقديـريـة قـدمـها
نـائب االمـ الـعـام الحتاد االدبـاء نـاجح

والــــشــــاشــــة كــــان مــــشــــرقــــا في رجــــال
عــربـة هــسـتــيــريــا ايــام الـتــحــدي الــظل

واعمال اخرى). اخلوف
بــعــدهــا حتـــدث احملــتــفـى به قــائال (انــا
العمر يذهب وحب حبة االخرين سعيد 
الناس يـبقى وهـذا االحتفـاء بشخص في
مـجــال الــفن هــو تـقــديــر كـبــيــر)واضـاف
يـة عـملت في (بدايـاتي كـانت في االكـاد
وقال الـصحن (في سـرح والتـلفـزيـون)  ا
كل اللقاءات رصيد الفنان هو حب الناس
ـعـيـار احلـقـيـقـي الي مـنـجـز فـني لـكن وا
الفنان مطالب بـالعطاء والتواصل ..عادل
عثمان كيف يـنظر الى التمـثيل) ? ليجيب
احملـتـفـى به(في عـمــلـيـة الــتـمـثــيل هـنـاك
ادوات اجلسد والـصوت واحلـركة ويجب
ـمـثل مـطـلع عـلى كل االحـداث ان يـكـون ا
الــتي تـــرتــبط بـــالــواقـع الــذي نــعـــيــشه)
مسـتذكـرا (كنـا نـتدرب صـوت وموسـيقى
وجــســد والـــفن هــو ابـــداع في كل شيء
واالعمال الفنية الراسخة التنسى ابدا).
ـداخالت والــشـهـادات   بـعــدهـا تـوالـت ا
وقـال اخملــرج صـبـاح بـحق احملــتـفى بـه 

ـلـتـقى الى ـناسـبـة عـودة ا ـعـمـوري..و ا
ـلتقى نشاطـاته الفنـية  تـكر رئيس ا
صـالح الـصـحن بـقالدة االبـداع وشـهـادة
قدمها االم العام لالحتاد عمر تقديرية 
السراي..مع اخذ الـصور التذكـارية بهذه

ناسبة. ا
ولعثمـان العديد من الـبطوالت في تأريخ
عـاصرة منـها :رجال الدراما الـعراقيـة ا
الـظل هـسـتـيـريـا الـدفـتـر األزرق بـقـايـا
حب أيـام الــتـحـدي شــقـة مـقــابل شـقـة
عــربـة جــراح الـعــيــون ســوق اجلــواهــر
فـضـال عـلى مـشـاركـته اخلـوف وغـيـرهـا 
ــســلــسل عــراقي  –لــبــنــاني مــشــتــرك

عنوانه (بقايا حب).
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رور عام طربـة السورية أصالة  احـتفلت ا
عــلى زواجــهـا من الــشـاعــر الـعــراقي فـائق
حـسن حـيث نشـرت صـورة جتـمـعهـمـا مـعا
ــوقع الــتـواصل عــبـر حــســابـهــا اخلـاص 
(متلّ اإلجتـماعي وعلقت على الصورة قائلةً
هـالـيــوم منّ سـنـه ولـدت من جــديـد .. فـايق
ـحي كلّ الـتّـعب احلـلمّ الـرجّـال الّـلى قـدر 
ويـــهــديـــنى نــفّـــسى الســتـــمــتع بـــكلّ حلــظه
بهـاحلياة .. احلمد لله عـلى نعمة وجودك يا
أبي وحـــبــيــبـي وســنـــدي وكــيـــان بــركن له
يـطــمـنّي وأســتــوطن فـيه مـن غـربه دامت
قـــبـــلـه ســـنـــ .. كلّ ســـنـــةوأنـــا مـــعك
نشور تـابعون مع ا ة).وتفاعل ا سـا

وتمنوا لهما دوام التوفيق.
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الـكــاتب والــصـحــفي الــعـراقـي نـشــرت له مــجـلــة شـؤون
ـتـخــصـصـة احملـكـمـة في عـددهـا  167 دراسـة االوسط ا
اســتـراتـيــجـيـة بــعـنـوان (مـعــوقـات الـتــحـالف الــعـسـكـري

واجهة أمريكا). الروسي الصيني 
œu³Ž À—UŠ

ي واالعالمـي الـــعــــراقي االكــــاد
ــقــيم فـي عــمــان تــضــيــفه قــنــاة ا
(الشـرقيـة) مساء الـيوم االحد في
بــرنــامج (اطـراف احلــديث) الـذي
يـــعــده ويــقـــدمه االعالمي مـــجــيــد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
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ـي الــــعـــــراقي شـــــارك االربــــعـــــاء في الـــــنــــدوة االكــــاد
االفـتـراضـيـة التي اقـامـتـهـا اجلمـعـيـة الـعراقـيـة لالعـتـماد
والـرصانـة وتطـوير الـبرامج الـتـعلـيمـية بـعنـوان (االعتـماد

ستقبلية). ي ورؤاه ا االكاد
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الـســفـيـر اجلـزائــري في االردن حـضـرافــتـتـاح فــعـالـيـات
سـرح الرئيسي األيام الثـقافية اجلـزائرية على خـشبات ا

في مركز إربد الثقافي.
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الصـحفي العراقي تلـقى تعازي نادي الـصحافة واالسرة
سائل الباري عز الصحـفية في البصرة لوفـاة ابن عمه 

وجل ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
ÍdO−A « ÂUNÝ

ـاضي في ندوة ـية الـعـراقيـة شـاركت اخلمـيس ا االكـاد
اقــامــتـهــا مــنــصــة ســجـاالت فـي بـغــداد مــديــنــة االبـداع
ـثقـفة.. رأة الـعـراقيـة ا ـعنـونـة (ا االدبـــي - الـيونـسـكو ا

ب سلطة الوعي وسطوة منظومة القيم).
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امــ عـام وزارة الـثـقــافـة االردنـيـة  افـتــتح مـعـرض الـفن
الـتـشـكــيـلي الـثـالـث لـلـهـواة في قــاعـة فـخـر الــنـسـاء زيـد
ـلــكي بـعــمـان الـذي نــظـمــته جـمــعـيـة ــركـز الــثـقــافي ا بـا
البـوصلة لـلثقـافة والـفنون واشـتمل على  120 لـوحة فـنية

تشكيلية.
 —uÞUM « œULŽ «—U¹

الكاتـبة السـورية احتفت بـتوقيع روايتـها (نساء من ورق)
الـصـادرة عن دار الـفـكـر لـلـنـشر بـدمـشق وتـقع في 250

توسط. صفحة من القطع ا
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ركز الثـقافي الفـرنسي والقنـصلية ا
الـفـرنـسيـة في مـديـنـة جـدة وتـهدف
الى تـــــشـــــجـــــيـع صـــــانـــــعي االفالم
ـبـتــدئـ عـلى كـتـابــة فـيـلم قـصـيـر ا
وتــصــويــره وانــتـاجـه خالل يــومـ
فــقـط. كــمــا أرجــأت إدارة مــهــرجــان
اجلونة السـينمـائي دورته السادسة
التي كـان مقـرراً إطالقـها في تـشرين
ـــقـــبل بـــســـبب األول  إلـى الــعـــام ا
يـة احلالـية".وقالت "التـحديـات العـا
اإلدارة في بــــــيـــــــان (تــــــعــــــلن إدارة
مهرجـان اجلونة الـسينمـائي تأجيل
فاعليات الدورة السـادسة للمهرجان
التي كـان مقـررا عقـدها ب  13 و22
تشـرين األول  2022للـعـام الـقادم في
مـوعـد يـتم حتـديـده الحـقـا).وأضـاف
الـــبــــيــــان أن الــــقـــرار أتـي بـــســــبب
ـيـة احلالـيـة والتي "الـتحـديـات العـا
ـية قـد تـعوق إضـفـاء الـصـبغـة الـعـا
واإلقــلـــيـــمـــيـــة الــتـي تــســـعى إدارة
هرجـان لتحقـيقها والـتأكيد عـليها ا
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ـــمــثـل الــتـــونـــسي ظـــافــر حــصـــد ا
العابـدين جائـزة جديدة في هـولندا
وكـــــشـف ذلك مـن خالل مـــــشـــــاركــــة
الـصــور عـبـر حـســابه اخلـاص عـلى
مـوقع الـتـواصـل االجـتـمـاعي.ونـشـر
صورت خالل تواجده في مهرجان
روتـــردام لــلـــفــيـــلم الـــعــربي وأرفق
الــصـــور بـــتــعـــلـــيق عـــبــر فـــيه عن
ثل سعادته بتحقيق جائزة أفضل 
وذلـك عن دوره فـي فــــيـــــلـم "غــــدوة"
وقـال: "ســعـيــد جـدًا حلـصــولي عـلي
ــثل في مــهــرجـان جــائــزة احــسن 
روتردام للفيلم العربي عن دوري في
فيـلم غدوة. شـكرا لـكل من ساهم في
ـــثـــلـــ اجنـــاح هـــذا الـــعـــمـل من 
". يُــذكـر أن الــعـابــدين قـد وتــقـنــيـ
تـرأس جلـنـة الـتـحـكيـم في مـهـرجان
الـبـحـر األحـمـر الـسـينـمـائي الـدولي
عن مـســابـقـة حتــدي جـديـدة لألفالم
القصيرة والتي عُقدت بالتعاون مع
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صرية أنغام بتحقيق حلم قامت الفنانة ا
ـــتــابــعــات بــعـــدمــا عــبــرت عن إحــدى ا
ـــشــاهــدة إحــدى رغــبــتـــهــا الــكـــبــيــرة 
حفالتـهـا. وعـلى الـفور إسـتـجـابت أنـغام
عجبة لها ودعنها حلفلها القادم.وكانت ا
قـد كـتــبت عـبـر صـفـحــتـهـا اخلـاصـة في
مــوقع الــتـــواصل اإلجــتــمـــاعي(حــلم من
أحـالمي الــبــســيـطــة في  2022 أحــضـر
حـــفـــلـــة ألنـــغــام).لـــتـــرد أنـــغـــام بــشـــكل
مـفـاجئ:"يال نـحـقق لك احلـلم حتـضري
مــعـــانــا احلــفـــلــة اجلـــايــة عــلـى مــســرح
عجبة وتكتب:"كان عندي نـارة".لتعود ا ا
حـــلم من أحالم 2022  أحـــضــر حـــفــلــة
ألنـغام أنغام وفريق العمل قَدّم لي دعوة
(فري) حلـفـلتـها الـشهـر اجلـاي التـيكت
من غــيـر فـلـوس بـجـد أنـا مش مـصـدقـة
بـجد دا طـلع حب من طـرفـ يا نـغـومة
أنــــا كــــنـت فــــاكـــــرة إني أنــــا بـس الــــلي
بـحــبك".حـظـيت اخلـطـوة الـتي قـامت بـهـا
أنـغـام بـإسـتـحـسـان كـبـيـر من اجلـمـهـور

الذين أشادوا بأخالقها وتواضعها.

مـنـذ الـدورة األولى". وكـان مـهـرجان
اجلـونــة الــذي أسـسه رجل األعــمـال
ـــلــــيـــارديــــر الـــشــــهـــيــــر جنـــيب وا
ساويرس انطلق في نسخته األولى
عام  2017 بحضـور أكثر من ثـمان
جنــــمــــاً ســــيــــنــــمــــائــــيــــاً عــــربــــيـــاً
هـرجان في منتجع وأجنبيـاً.ويقام ا
اجلـــونـــة الــســـيـــاحي الـــذي أســسه
ـصري سميح ساويرس لياردير ا ا
شــقـيق جنــيب عـلى ســاحل الــبـحـر
األحــمـر في شــمـال مـديــنـة الــغـردقـة
الــســاحـلــيـة الــتي تــبــعـد نــحـو 450
كيلـومترا جـنوب شرق الـقاهرة.وفي
صري اضيـة فاز الفيلم ا نسخته ا
"ريش" بــجــائـزة أفــضل فــيـلـم عـربي
طـويل وقـد أثار الـفـيـلم جـدال كـبـيرا
في مـصـر إثـر اتـهـامـات له بـاإلساءة
لـصـورتـهــا من خالل تـصـويـر حـيـاة
ـــدقع بـــشـــكل رأى بـــعض الـــفـــقـــر ا
الفنان والنقاد أنه ال يشبه الوضع

في البالد حاليا.

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
رفـعت شــركـة ازيــاء في نـيــويـورك
دعوى قضائية ضد عارضة االزياء
ـية هـايـلي بيـبـر عـلى خلـفـية الـعـا
اســــتـــخـــدامــــهـــا اسم عـالمـــتـــهـــا
التجارية في اطـالق خطها اجلديد
من مستحـضرات العنايـة بالبشرة
(رود). وقــالت مــؤســســتي شــركــة
لألزياء بورنـا خاتو و فيـبي فيكرز
أنهـمـا أطـلـقـتا شـركـتـهـمـا في أيار
عـام 2013. وكــتب مــالــكــو شــركـة
رود للـمالبس في بـيان (اضـطررنا
إلـى رفع دعـــوى قــــضـــائـــيـــة ضـــد
هايلي بيبر وخط الـعناية بالبشرة
اجلــديــد الــذي أطــلــقـتـه األســبـوع
ـــاضـي والــذي يـــســـتـــخـــدم اسم ا
الــعالمــة الــتــجــاريــة رود). وتــابع
الـبـيـان (لــديـنـا فــقط اسم الـعالمـة
التـجاريـة رود الذي بنـينـاه ولهذا

هام إضافية تتطلب منك اجللوس فى يكلـفك مديرك 
العمل لساعات اطول.

qL(«

جتـتمع مع أصـدقـائك القـدامى وتـستـعـيدون ذكـريات
اضى اجلميلة رقم  احلظ 8. ا

Ê«eO*«

أحرص على أخـذ راحة كافية عند العودة للمنزل بعد
اجهاد العمل.

—u¦ «

ناقشة ساء  عائلتك تـطلب منك اجللوس معهم عـند ا
خطوات مستقبلية .

»dIF «

ال تترك شـيئًا لـلصدفة فـى عالقتك بالـشريك خاصة
قبلة. خالل الفترة ا

¡«“u'«

توطد عالقـتك باحمليط بك وتؤدى مهامك فى العمل 
على أكمل وجه.

”uI «

ابحث عن طرق مـختلفة لتصفية األجواء مع الشريك
رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

ال تـتـأثـر باآلراء الـسـلـبـيـة احمليـطـة بك عـلـيك حتـديد 
قرارك خالل أيام.

Íb'«

حـالتك الصـحية تـتحسن كـثيرًا وابـتعد عن مـسببات
التوتر العصبي.

bÝô«

لـديك فــرصــة جـيــدة السـتــعــادة نـشــاطك مــرة ثـانــيـة
. باجللوس فى مكان هاد

u b «

تـتــمــكن من احلــصــول عــلى الــهـدوء الــنــفــسي الـذى
تسعى إليه منذ فترة طويلة.

¡«—cF «

تقف على منطقة وسط ب التعبير ألحدهم عن حقيقة
مشاعرك وب كتمانها.

 u(«
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اكــــــتـب مـــــــرادفــــــات
ومـــعــاني الـــكــلــمــات
الــتـي تــقــرأ وتـــكــتب
افـقــيــا وعـمــوديـا في

الوقت ذاته:
قشور  1- القمح ا
 2- اسم علم مؤنث
 3- نقاؤه من الدنس
 4- طـائــر ورد اسـمه
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عادل عثمان

الــسـبب لـم نـبـيــعـهـا
عالمـتــنـا الــتـجــاريـة
عــنـــدمــا ســـألت قــبل
أربع ســـــنـــــوات  إن
استخدامهـا لعالمتنا
الـــتــــجـــاريــــة يـــضـــر
بـشـركتـنـا ومـوظفـيـنا

وعـمالئـنا وشـركـائـنا).
وكــــانت بــــررت بــــيــــبــــر
اعــــــتـــــمــــــادهــــــا اسم رود
لشركتها انه اسمها االوسط
كــــــــــــــــذلــك االســم االوسـط

لــــوالـــــدتــــهــــا خالل
مـقـابلـة اجـرتـها
مع بـــرنـــامج
تــــلــــفـــازي.

WÝœU « tð—Ëœ qÒłR¹ wzULMO « W½u'«
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إشــارة مـــلك األردن واضـــحـــة وفي الـــصــمـــيم فـي أنّ عــدم حل
مـكن ان يـضرب جـهود الصـراع الفـلـسطـيـني اإلسرائـيـلي من ا
ــكن ان ــؤمل أن يــقــوم. و أي حــلف فـي الــشــرق األوسط من ا
لف ـنطـقة إذ يـستـطيع هـذا ا يضـاف الى ذلك مـلف ايران في ا
أن يجـر معه مـلفـات الـعراق وسـوريا ولـبنـان ويعـيـد فتـحهـا على
واقع جديد مادام هناك غياب لالتفاق النووي اإليراني  ووجود
مــفـاجــآت تـنـطــوي عـلــيـهـا حــلـقـات أخــرى من الـصــراع مـا بـ
إسـرائـيل وايـران عبـر اسـتـهدافـات مـعيـنـة واغـتيـاالت في مـجال
ـفـاعالت الـنـوويــة واألسـلـحـة وهـو االمـر الـذي عـلـمــاء ورجـال ا
تــدرك تــركـيــا مــديـات تــفــاعالته عــبـر الــتــحـذيــرات الــتي تـخص

اغتياالت محتملة قد تتخذ من األراضي التركية ميدانا لها.
ـلف النووي انّ أي كـذلك وجود إحسـاس في طهران مـع تفاقم ا
ــعــنى الـســيـاسي ـنــطـقــة ســيـكــون حـلــفـاً سُــنـيــاً بـا حـلـف في ا
ـفـتـوح مـا بـ طـهـران ـواجـهـة اخلط الـشـيـعي ا االسـتـراتـيـجي 

وبغداد ودمشق وجنوب لبنان.
ال تـنـميـة اقـتصـاديـة انـفجـاريـة كمـا تـطـمح لهـا الـسـعوديـة الـقوة
ـيــداني اإلقـلـيــمي مع اسـتــمـرار اخملـاوف األكـبــر في الـسـيــاق ا
األمـنـيـة مـن قـيـام إيـران بـدفع الـصـراع الـى مـواجـهـة بـديـلـة عن
تـعـثـر والغـامض حـتى اللـحـظة مع الفـشل في االتـفاق الـنـووي ا

واشنطن.
أزق األسـاس هو ايران وحـسم وضعـها باالتـفاق النووي اذن ا
ـبـاحـثات او الـتـفـاهمـات اإلقـلـيـميـة وال نـدري إن كـانت جوالت ا
اإليرانـية السعودية في بـغداد تصب في خدمة التـطم والتهدئة
ــذكـورة ام أنــهـا تــخص أمـوراً فــنـيــة ثـانــويـة بـ من اخملـاوف ا
ـوقـف اذا وضـعت حــرب الــيـمن ــكن ان يـنــجــلي ا الـبــلــدين و
أوزارهـا وتـطـورت الهـدنـة احلـاليـة الى عـمـليـة سـيـاسيـة حـاسـمة
لـوضع الــيــمن واســتـقــراره وهــذا احــتـمــال لــيـست لـه عالمـات

واضحة حتى اآلن.
أين موقع الـتطبيع مع إسـرائيل وسط هذا التقـارب والتوجه نحو
مــسـارات مـشــتـركــة في حـلف جــديـد في الــشـرق األوسط? ذلك
سـؤال آخـر  ربّمـا سـيـكون مـادة لـلجـدل بـعد انـتـقال جـو بـايدن
ـرتقـبة بطـائرتـه الرئـاسيـة من تل ابيب الـى الريـاض في زيارته ا

قبل. في منتصف الشهر ا
نـطقة. تـوجد قدور ال توجـد طبخـة واحدة محـددة ومنـظورة في ا
عدة مـكشوفة األغطـية وأخرى مغـطاة على نيران مـختلفـة تنتظر
أوان أن تنـضج محـتويـاتها فـي مواجهـة عقـبة مـفادهـا انّ هناك
ـا اكـيـدة بـ مـدة نـضج قِـدر وقِدر فـروقـاً زمـنـيـة مـحتـمـلـة ور

آخر.
يدان الـسياسي ستـطرقـة في ا ثمـة حاجة الـى نظريـة األواني ا
وهذا من الـصـعب حتقـيقه وسط هـذا الـغمـوض لدى اجلـميع من

اخلطوة التالية.

dNý√ ‚dſ WŁœUŠ ÊQAÐ ÷uLG « œU¹œ“≈
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{ بـــاريـس (فـــرنـــســـا) (أ ف ب) –
جـمعت شـبـكة تـيك تـوك االجتـماعـية
ـوسـيقـية األكـثر عـدداً من األعـمال ا
تـداوالً عـلـيـهـا مـن تـلك الـتي أطـلـقت
من خـاللـــهـــا في ألــــبـــوم تـــصـــدره
ضـغوط صـيفـاً بـصيـغتي الـقـرص ا
(سي دي) والفـينـيل على مـا أعلنت
ـنـصـة اجلمـعـة. وسـيـكـون إصدار ا
ــوجـب شــراكـــة مع هــذا األلـــبـــوم 
شـركــة وورنـر كالســيـكس اخلــطـوة
األولـى لـــــــتـــــــيـك تـــــــوك فـي ســـــــوق
ــوسـيــقى الـتـقــلـيــديـة. وسـتــتـوافـر ا
ـنــفـردة ستّ مـن أغـنــيـات األلــبــوم ا
عبر مـنصـات البث التـدفقي اعـتباراً
من  8تــــمـــوز/يــــولـــيـــو. أمــــا كـــامل
األغنـيات الثـماني عشـرة في األلبوم
TikTok Clas- الذي يحمل عنوان
sics : Meme and Viral Hits
ـــتــاجـــر وعـــلى فـــســـتـــتــوافـــر فـي ا
نصات اعتباراً من آب/أغسطس. ا
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بسـبب وصفه احلرب في أوكرانيا بـأنها نتيجـة للفشل السياسي
وارتكـاب الغـرب الـعديـد من األخطـاء التي أدت إلى هـجوم بـوت
ـهـنـيـة وانـدالع احلـرب في أوكـرانـيــا. أيـضـا ظـهـور مـشـاركـته ا
التـزام لـوبي الغـاز الـروسي مرة أخـرى في دائـرة الضـوء نـتيـجة
اني السـابق غيرهارد شرودر إلى سـتشار األ للـحرب. تعرض ا
اني أعـنفـها ان الـ رايـخسـتـاك األ انتـقادات شـديـدة داخل البـر
ـقـراطي عـلى ضـوء قـوله من قـبل حـزبه احلـزب االشـتـراكي الـد
علنـا: منذ سقوط جدار برل وانتهاء القطبية الثنائية ب االحتاد
تحـدة لم نخـلق هيـكال أمنـيا يـعكس هذا السـوفيـتي والواليـات ا
ـتـغـيـر و احلــرب في أوكـرانـيـا هـي إحـدى نـتـائج هـذا الـوضـع ا

الفشل السياسي. 
ـسـتشـار الـسابـق قد تـعـرض لسـنـوات النـتقـادات بـسبب وكـان ا
ملوكة للدولة الروسية- وتزايد الضغط على عمله مع الشركات ا
خلـفية الهجوم الروسي على أوكرانيا. في بداية مارس طلب منه
ـقراطي سـتـشار أوالف شـولـتـز وقيـادة حـزبه االشـتراكي الـد ا
االستـقالة من مناصبه في الشركات احلكومية الروسية. ستيفان
ـقراطي في ويل رئـيس الوزراء ورئـيس احلـزب االشـتراكي الـد
مقـاطعة ساكسونـيا السفلى طـالب في نهاية فبـراير عزله بشكل
ال لبس فـيه من احلزب وعدم إعطاء انطبـاع بأن األمور طبيعية 
لــهــذا الــســبب يــجب عــلى شــرودر أيـضــا إنــهــاء مــشـاركــته في
شركـات الطاقة الروسية وبالتالي دعم جـهود احلكومة الفيدرالية
ــقـراطي الرس والــغـرب بـأســره. زعـيـم احلـزب االشـتــراكي الـد
ثـير لـلجدل: غـيرهارد سـتشار الـسابق ا كلـينجـبيل صرح بـأن ا
ــقــراطي شــرودر مـــعــزول تــمــامــا من احلــزب االشــتــراكي الــد
وسـتـحـجر جـمـيع االمـتيـازات عـنه مـشيـرا: بـصـفتك مـسـتـشارا
فيـدراليا سابـقا فعلـيك ان ال تتصـرف أبدا بشكل خـاص تماما
ال سيـما في وضع مـثل الوضع احلالي. يـتابع كـلينـجبيل: «لذلك
. أتوقع ذلك يجب أال تـتـأخر إنـهـاء الـعالقات الـتـجاريـة مع بـوتـ

بشكل ال لبس فيه. 
ـاذا ال يطـالب مـنـتسـبـو األحزاب ومـؤيـديـها عـنـدنا في الـسـؤال: 
ن هـم داخل الـسـلـطــة أو خـارجـهــا عـنـدمـا الـعــراق قـادتـهم 
يــخـتـرقــون الـقــواعـد والــقـوانــ األسـاســيـة حــد تـضــيـيع الــبـلـد
واقف وتعـريض سكـانه للـخطـر واالنحالل مـثلـما شـهدنـاه في ا

ثال ال احلصر.  انية على سبيل ا األ
ـاسـكـ بـالـسـلـطـة في الـعـراق ال يـتـعـرضون  لـنـا ان نـقـول إن ا
لـلـمـساءلـة الـقـانـونيـة والـقـضـائـية واإلداريـة كـمـا هـو احلال في
ـقـراطـيـات الـغـربـيـة الـتي ـتـحـضـرة الـتي تـوصـف بـالـد الـدول ا
ـعـارضون لـنـظام تـتـشـدق األحزاب الـعـراقـية بـاحلـديث عـنهـا. وا
ـواجـهـات االحـتـجـاجـيـة احلـكم في الــعـراق خـسـروا دائـمـا في ا
. فـكل احملـاوالت لـلـتـأثـيـر بـطـريـقة أو ـسـؤول والـسـيـاسـيـة مع ا
ـظـاهـرات الـسـلـمـيـة أخـرى عـلى سـيـاســة احلـكـومـة من خالل ا
الــداعـيــة إلصالح نــظـام احلــكم ومـحــاسـبــة كـبــار الـســيـاســيـ

ومالحقـة الفـاسدين وإجـبارهم علـى االمتثـال للـقانـون لم تنجح.

عـاقـبـة فـقط الـنـشطـاء ومـنـظـمـاتهم. ويـنـتـهي األمـر في كل مـرة 
عــنـــدمــا خــرج عـــشــرات اآلالف من الـــعــراقــيـــ إلى الــشــوارع
ـــعـــاشـــيــة احــتـــجـــاجـــا عـــلـى إدارة احلـــكم وســـوء األوضـــاع ا
واالقتـصادية واجملتمعـية كان اجلميع متـأكدا من أنهم ال يأملون
أساوية. لقد تشاركوا في الشعور بالعجز في إنهاء تلك احلالة ا
ـعـاديـة لـلـشعب ألن مـؤسـسـة الـدولـة لم حتس قط بـتـصـرفاتـهـا ا
ـــضــمــون وخــطـــورتــهـــا عــلى مـــســتــقـــبل الـــنــاس والــبـــلــد في ا

مارســـة.   وا
فالـنظام القـائم على مبـدأ احملاصصـة الطائفـية التـوافقية ال زال
يــتـصــرف بــسـيــاســة الـيــد احلــديـديــة دون تــنـازالت حــقــيـقــيـة
واالحـتـجاجـات غـير مـقـبولـة بـالنـسبـة له. في هـذا الـسيـاق يجب
ـسـبوقـة الـتي قـمـعت بـها الـسـلـطات اإلشـارة إلى الـقـسوة غـيـر ا
شـارك ومالحـقتهم. بـاإلضافة إلى أن االحتـجاجات ومـعاقـبة ا
الـنـظام بـسـبب فـقـدان التـمـثـيل احلقـيـقي لـلشـعب في مـؤسـسات
الـدولـة األسـاسـيـة (الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة والـقـضـائـيـة) وعدم
ـتعلقة ادة (226) ا احتـرام الدستور والقانـون قد أدخل حديثا ا
ــارسـهــا ضـد بــحـريــة الـتــعــبـيــر الــتي كــان الـنــظـام الــســابق 
ــعـلــومــات الـتي اإلعالمــيـ وأصــحـاب الــرأي أو إعــادة نـشــر ا
دة تتـعارض مـع الدعـاية احلـكومـيـة كرادع يـوصل إلى السـجن 
ؤسـسـات الـدولـة أو موظـفـيـها… ارسـة الـنـقـد   15عـامـا جملـرد 
ــكـن أن يــوصل إلى ــشـــاركــة في احــتـــجــاج ســـلــمي  حـــتى ا
السـجن. كل هـذا محـبط للـغـاية بـالطـبع لـكن خالصة الـقول هي
إن النـاس ال يشـعرون أن أفـعالـهم حتـدث تغـييـرا حقـيقـيا  –دون
تــكـلـفـة شــخـصـيـة عــالـيـة. الـشيء الــوحـيـد الـذي قــام به الـنـظـام
الطـائفي بـشكل جـيد في الـسنـوات األخيـرة هو الـترهيـب والقمع
والــتالعب بـعـقــول الـنـاس من خالل الـدعــايـة في وسـائل اإلعالم

الفاسدة. 
إن ما يـنـبـغي الـقـيام به إن كـان اجملـتـمع الـعـراقي جـادا في نقل
شهد السياسي واجملتمعي نحو األفضل. بعد أن اجته الوضع ا
الـعـام برمـته نـتـيجـة مـواقف جمـيع األطـراف سـيمـا الـشيـعـية من
نتـائج االنتخابـات وما آل إليه قرار الـصدر سحب  نوابه ومن ثم
تـطـور األحـداث واجتـاه (اإلطار الـتـنـسـيـقي) لتـشـكـيل احلـكـومة
وهو هـرولة ال أخالقية ألجل مـكاسب وحتقـيقها بـطريقة انـتهازية
ـسـتـنـقع ـا تـكـررت. عـلـيه اي الــشـعب تـفـادي الـسـقـوط في ا طـا
السـياسـي من جديـد. ويذهـب إلى تشـكيـل معـارضة جـمـاهيـرية
ـســانـدة األحـزاب الــوطـنـيـة تـضع بـرنــامـجـا وطــنـيـا واضــحـا 
ــان وانـغـالقه الـســيـاسـي حتت ضـغط ـعــارضـة لــســلـوك الــبـر ا
األحـزاب الـطـائـفـيـة التي مـا زالت تـمـارس كـسـابق عـهـدهـا لـعـبة
الــدكـــاكـــ جتـــاه مـــصـــالح الـــشـــعب
عـنى آخر تـشكـيل (ائتالف والـوطن. 
ـواجهة أغلـبيـة وطنـية) معـارضة بـقوة 
الـتـحـديــات.. من دون ذلك لن يـحـصل

أي تغيير.! 

إلـى إعادة إطـــــــــــــالق الـتحـقـيق
ال تـــزال مــحــكـــمــة في بــرشـــلــونــة

تدرسها. 
وكتبت جانيس ماكافي على تويتر
قــبل عـام سُـرق مـنــا جـون مـاكـافي
(…) وبـات الـعـالم مـظـلـمـاً أكـثر من
دونـه.  وكــان جــون مــاكــافي الــذي
حـــــقق ثـــــروة طــــائـــــلـــــة من خالل
بـرمـجـية مـضـاد الـفيـروسـات التي
حتـمل اسـمه في ثـمـانـيـنـات الـقرن
الـعشرين ومن ثم بات أحد أقطاب
الــتـجـارة بـالـعــمالت االفـتـراضـيـة
أوقـف في تــشــريـن األول/أكــتــوبــر
 2020 في مطار برشلونة ح كان
يــهم بــركـوب طــائـرة مــتـجــهـة إلى

اسطنبول.

زنـــزانـــته في ســـجن بـــالـــقــرب من
بــرشـــلــونــة وكــان في اخلــامــســة

 . والسبع
وقـــالت نـــاطـــقــة بـــاسم ســـلـــطــات
الــسـجـون يــومـهـا لـوكــالـة فـرانس
بــرس إنه انــتــحــر عــلى مــا يــبـدو

 . وهو ما أكده التشريح الحقاً
لـــكنّ زوجـــته الـــتي قـــالت إنـــهــا ال
تــصـدق فــرضـيـة انــتـحــاره طـلـبت
مـواصلة الـتحقـيق وإجراء تشريح
جـديد للـجثة مـعتبـرةً أن التشريح
األول نـــاقص بـــحــسب وكـــيــلـــهــا
احملــامي خـافـيــيـر فـيـالــبـا.  وبـعـد
رفـض قاضي التحقيق هذا الطلب
ـطـاف رفـعـت الـعـائـلـة في نـهـايـة ا
دعـــــــــــوى قـضـائـيـة تـهـدف مـنـها

{ بـــرشــلـــونــة (أ ف ب)  –ال يــزال
جــثــمـــان جــون مــاكــافي مــبــتــكــر
بـــرنـــامج مـــكـــافـــحـــة فـــيـــروســات
ــعـلـومــاتـيـة الـذي يــحـمل اسـمه ا
مــوجــوداً في مـشــرحــة في مـديــنـة
بـرشلونة اإلسـبانية بـعد عام على
وفـاته فيـما تقـدمت زوجته التي ال
تـصـدّق فـرضـيـة انـتـحـاره بـدعـوى

قضائية. 
وأكـــدت الــســلـــطــات الــقـــضــائــيــة
احملـــلـــيــة لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس
اخلــمـــيس أن جــثــة رجل األعــمــال
األمــيــركي ال تـزال في مــقــر مـعــهـد

الطب الشرعي في برشلونة. 
وعُـــــثـــــر عـــــلـى  مـــــاكـــــافي في 23
حـزيـران/يونـيو  2021 مـيـتاً داخل
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تـــســـاقط األمـــطـــار ونـــتــفـــادى من
وت خاللـها البلل ما يحمينا من ا
جـــراء انــــخـــفـــاض درجـــة حـــرارة
أجــــســـامـــنـــا. ويــــضـــيف أنّ هـــذه
ـنتـجات بـالغـة األهمـية لـنا نحن ا
الـذين نعيش في الشارع على مدار
الـســاعـة مـنـذ سـنـوات مـعـربـاً عن
امـتـنـانه لــشـيـكـوس وهـي جوالت
ــتــطــوعــون كل أحــد يــقــوم بــهــا ا
ـــشــردين لـــتــوزيـع الــغـــداء عــلى ا
ـتة الساخن بـاإلضافة إلى شراب ا
البس والــبـطـانـيـات وقــطـعـة من ا

العازلة البالستيكية.
ويشير إحصاء أجرته البلدية سنة
 2021إلـى انّ مــديـــنـــة بـــويـــنــوس
أيـرس (ثالثـة ماليـ نسـمـة) تضم
نــــحــــو  2600 مــــشــــرد وهــــو رقم
يـــخــتـــلف عن ذلـك الــذي أحـــصــته
نظمـات غير احلكومية شـبكة من ا
قــبل ســنــتــ أي قــبل أن تُــســجل
أضـــرار اجلــائــحــة االجـــتــمــاعــيــة

واالقتصادية ويبلغ 7200.
وتـبــلغ نـسـبـة الـفـقـراء في مـنـطـقـة
بـوينوس ايرس الكبرى ( 11مليون
ـــئـــة وهــو رقم نـــســـمــة)  37,3 بـــا
مـــشـــابـه لـــلـــمـــعـــدل الـــوطـــني في

. االرجنت

مـسارح ضاحـية سان فـرناندو في
حــديـث لـوكــالــة فــرانـس بـرس ان
الـبطـانيـة العـازلة مـفيـدة جداً عـند

ســوريـا ( 40 ســنـة) وهـو مــتـحـدر
ـضـي ليـلـته إلى مـن األوروغواي 
جـانب شخصـ حتت أقواس أحد

للمشردين لكنّه وسيلة تقيهم البرد
طر والندى. القارص وا

ويـشـيـر كـريـسـتـيـان بـول رامـيـزير

ـلــوّنـة بــعـد وتــخـضع الــعـبــوات ا
غــسـلــهـا وجتــفـيــفـهـا إلـى عـمــلـيـة
تـــقــطـــيع ثم تُـــجــمع عـــبــر ســدادة
حـرارية وتوضع اللـمسات االخيرة
عــلى عــمــلـيــة اجلــمع بـاســتــخـدام
مــاكـيـنـات لــلـخـيـاطــة أو بـواسـطـة
األيــادي لــوصل الــعــبــوات بـخــيط
واحــد.    وتـسـتــخـدم في تــصـنـيع
ــنــتـجــات كـمــيــات مـتــفــاوتـة من ا
الـعـبوات الـبالستـيـكيـة اجملمـوعة
مــا يـؤدي إلى تـصـنـيع  80حـقـيـبـة
نــوم ونــحــو  200بــطــانــيــة عــازلـة

كبيرة.
وفـيما يتولى مشروع ال ساشيتيرا
تـصـنـيع مـا يصل إلى   600 مـنـتج
ــبــادرة ســـنــويـــاً حــظـــيت هـــذه ا
بـشـعبـيـة كبـيـرة واصبـحت مـصدر
ـنـظمـة إسـبـارتـانـوس التي إلـهـام 

 . ساج تعنى با
ـــــــتــــــطـــــــوعــــــون في ال ويــــــدرك ا
ســاشــيــتـيــرا جــيــداً حــجم نــتـائج

مشروعهم.
وتـشيـر غابـرييال ( 45 سـنة) وهي
أم البــنـ انــضـمت إلى الــبـرنـامج
قـــبل خـــمـس ســـنــوات وتـــعـــلّـــمت
خــــيـــــاطــــة الــــبالســــتـــــيك إلى أنّ
ـشـكلـة الـكـبـيرة ـشـروع ال يـحل ا ا

دوديـرو من إحدى صـديقـاتهـا على
حــقــيــبــة صـغــيــرة مــصــنـوعــة من

عاد تدويرها. عبوات احلليب ا
وال يــزال عــدد من األرجــنــتـيــنــيـ
يـسـتذكـرون عـمل جداتـهم الـلواتي
كن يـــصــنـــعن بــواســـطــة تــقـــنــيــة
الــكـروشــيه لـلــحـيــاكـة حـقــائب يـد
صـغـيـرة أو كـبـيـرة من الـبالسـتيك
ـواد الــقـابــلـة قــبل شـيــوع فـكــرة ا
إلعـــادة الــتــدويـــر. وتــقـــول غــوغــا
دوديـــرو وهـي مـــصـــمـــمـــة أزيـــاء
ســابـقـة انّ الـهــديـة الـتي تـلــقـتـهـا
دفـــعـــتـــهـــا إلى إطـالق مـــشــروع ال
تمثل في إعادة تدوير ساشيتيرا ا
قـاومة للـماء لكي نتـجات ا  هـذه ا
ـشرّدون بـعدمـا كانت يـفـيد مـنهـا ا

تُرمى قبل عشر سنوات.
وتــضـيف لـوكـالـة فـرانس بـرس ان
بــويـنــوس ايـرس مـنــطـقــة شـديـدة
الــرطــوبــة مــا يــجــعـل األشــخـاص
الــــذيـن يـــنــــامــــون فـي الــــشـــوارع
يـــشــــعـــرون بـــاجلـــفــــاف عـــنـــدمـــا

يستيقظون.
ويـنـشط نحـو اثـني عشـر مـتطـوعاً
ـشــغل الـواقـع في فـيــا بـوش فـي ا
شـمـال غرب بـويـنوس ايـرس حيث

كانت دوديرو موجودة.

) (أ ف { سـان فرنـاندو (األرجـنت
ب)  –عـــلـى أرصـــفـــة الـــعـــاصـــمـــة
األرجـنتيـنية بويـنوس ايرس جتد
عـــشـــرات آالف عـــبـــوات احلـــلـــيب
الـبالسـتـيكـيـة حيـاة ثـانيـة لـها من
خـالل إعـــادة تــدويـــرهـــا عـــلـى يــد
مــــشـــــردين في خـــــضم الــــشــــتــــاء
اجلــــنــــوبي. وتــــنــــخــــفـض درجـــة
ــنـــاطـق احملـــيـــطــة احلـــرارة فـي ا
بـالـعاصـمة األرجـنتـيـنيـة منـتصف
حـــزيـــران/يــونـــيــو لـــيالً لـــتالمس
الـصفـر. لكن الـرطوبـة النـاجمة عن
وجـــــود مــــصـب ريــــو دي البـالتــــا
الــــنــــهــــري الــــضـــخـم في احملــــيط
األطــلـسـي بـاإلضــافـة إلى الــريـاح
يـجعالن درجة احلرارة احملسوسة
أدنـى من تـلك الــفـعــلـيـة. ومـن هـنـا
ابــرز احلـاجــة إلى الـبالســتـيك من
نــوع بــولـي إثــيــلــ وهــو األكــثـر
شـيـوعـاً في الـعـالم ويُـسـتـخـدم في
ـــواد عــــدد كـــبـــيــــر من عــــبـــوات ا
الــغـذائـيـة وحتـديــداً تـلك اخلـاصـة
بـاحلليب ألنه مت وطريّ ومقاوم
لــلــمــيــاه. وبـدأت عــمــلــيــات إعـادة
تــــــدويـــــــر عــــــبــــــوات احلـــــــلــــــيب
الــبالسـتـيـكـيــة قـبل عـشـر سـنـوات
عــنـدمــا حـصــلت غـابــريـيـال غـوغـا
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وتـزوج جيسل موكسيل وجيفري
إبــســتــ ثم أصــبـحــا مــتــعــاونـ
ومــتـواطــئـ لــثالثـ ســنـة. وكـان
إبست الذي يتمتع بشبكة عالقات
اقــتــصـاديــة وسـيــاســيـة قــويـة في
تـحدة وخارجـها متـهماً الـواليات ا
هـو نفسه باغتصاب مراهقات لكن
انــــتــــحـــاره حــــرم ضــــحـــايــــاه من
مـحاكمته. وبعـد عام على انتحاره
أوقـفت مـاكـسـويل فـي شـمـال شرق
ــتــحــدة صــيف الــعــام الــواليـــات ا

 2020واحتُجزت في نيويورك.

ـة مع تـعــيش طـفـولـة صـعـبـة ومـؤ
والـــــد اســــتـــــبـــــدادي ونــــرجـــــسي
ومـتشـدد. وهكـذا أصبـحت ضعـيفة
أمـــام ابـــســــتـــ الـــذي الـــتـــقت به
مــبـاشـرة بــعـد وفـاة والــدهـا وهـو
أكــبـر خـطـأ ارتــكـبـته في حــيـاتـهـا.
وديــنت مــاكــسـويل في  29 كــانـون
األول  2021 فـي خــــــــــمـس تــــــــــهـم
مـرتـبطـة بـارتكـاب جـرائم جنـسـية
أبــرزهـا االجتـار جـنـســيـاً بـفـتـيـات
ـالي قــاصـرات حلــسـاب اخلــبـيــر ا
. األمـيـركي الـثـري جيـفـري إبـسـت

الـــــفــــــائـــــتـــــ أن تـــــتــــــهـــــرب من
مـسؤوليتهـا. وأضاف أن ماكسويل
كــانت راشـدة آنـذاك ومـسـؤولـة عن
ـرتـبـطـة قــراراتـهـا وحتـديـداً تــلك ا
بـــاســـتـــغـالل عـــدد من الـــفـــتـــيـــات
الــــقـــاصـــرات جــــنـــســـيــــاً. وقـــالت
ملكة ماكسويل وهي مولودة في ا
ـتــحـدة حـيث نـشـأت ضـمن بـيـئـة ا
ذات امـتـيازات عـالـية وكـانت تـمثل
شـخـصـيـة اجـتـمـاعـيـة من الـطـبـقـة
الـــثـــريــة فـي فـــرنــســـا والـــواليــات
ـتحـدة عبـر محـاميـها انـها كانت ا

سنة  (1991 وشـريكة حياة جيفري
إبـســتـ الـذي انـتـحـر في الـسـجن
في آب 2019 قـبل محاكمته إلى أنّ
هـذين الـرجـلـ أثّـرا بـشـكل سـلـبي
عـلى موكـلتهم. وأظـهرت مـاكسويل
احلـائـزة اجلـنـسـيـات الـبـريـطـانـيـة
واألمـيركـية والفـرنسـية عدم نـدمها
إطالقـاً على ما ارتـكبته بـحسب ما
ــدعي الــفـــدرالي األمــيــركي كـــتب ا
دامـيـان ويـليـامـز مـشيـراً إلى أنّـها
حـــاولت خالل مـــحـــاكــمـــتــهـــا بــ
تــــشـــرين الـــثــــاني وكـــانـــون األول

لـلــمـدعـ الـعـامـ األمـيـركـيـ بل
ردّهـم علـى طـلب الـرأفـة الـذي تـقدم
بـه مـــحــــامـــو مــــاكـــســــويل في 16
حـزيـران. وطلب مـحـامو مـاكـسويل
( 60 سـنة أال يحـكم عليـها القاضي
ـقبل الـذي يـنطق بـقراره الـثالثاء ا
بـأكـثـر من احلبس  20سـنـة  عـلـماً
كن أن أن العقوبة التي تواجهها 
تصل إلى احلبس  55 سنة. واشار
مـــحــامـــو مــاكـــســويل وهـي ابــنــة
الــــقــــطب اإلعالمـي الـــبــــريــــطـــاني
الــسـابق روبـرت مـاكـسـويل (تـوفي

{ نــــيـــويـــورك (أ ف ب)  –طــــلـــبت
الـنيابـة العامة الـفدرالية األمـيركية
إصـدار حكم بالسجن  30عـاماً على
األقـل فـي  28 حــــــــزيــــــــران عــــــــلى
الـشـخـصـية االجـتـمـاعـية الـسـابـقة
غـيالين ماكسويل التي دينت نهاية
عــام  2021 فـي نـيــويــورك بـتــهــمـة
االجتـار جنسـياً بقـاصرات حلساب
رجـل األعـــمـــال الـــراحـل جـــيـــفـــري
ــوقف . وال يــشــكل هــذا ا إبــســتــ
الــذي كــشـفــته مــحــكـمــة مــانــهـاتن
الـفـدرالـيـة مـسـاء األربـعـاء مـرافـعةً
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{ هــــــــونغ كــــــــونغ (أ ف ب)  –زاد
اجلمعة الغموض الذي يلف حادث
غـرق مطعم جـامبو الـعائم الـشهير
فـي هونغ كـونغ إذ أحدثت الـشركة
ـالـكة  بـلبـلـة في ما يـخص رواية ا
ـطـعم بـالـفعـل أثنـاء عـمـلـية غـرق ا
سحب خضع لها األسبوع الفائت.
وفي  20 حـزيـران/يـونـيـو أشـارت
شـــــركــــــة  أبـــــردين رســــــتـــــورانت
انــتــربــرايــزس الــتــابــعــة لــشــركــة
االسـتـثـمـار مـيـلـكـو إنـتـرنـاشـونـال
ديــفــيــلـبــمــنت ومــقــرهـا فـي هـونغ
ـطعـم الـعائـم الذي كـونغ إلـى أن ا
يـبلغ طوله  76 مـتراً انقـلب بالقرب
مـن جزر بـاراسـيـل بـعدمـا تـسـربت
ــيــاه في ظــروف مــنــاخــيــة إلــيـه ا
مـعاكسة. وقالت الشركة في بيانها
وقـع يـتـجاوز ـيـاه فـي ا إن عـمق ا
ـا يـجـعل من الـصـعب ألـف مـتـر 
جــداً تــنــفــيــذ عـمــلــيــات النــتــشـال
ـــطـــعـم. وكـــانت وزارة الـــبـــحـــار ا
واحملـــــيــــطـــــات في هـــــونغ كـــــونغ
أصــدرت بــيـانــاً اخلــمــيس أشـارت
فـيه إلى أنـهـا عـلـمت بـحـادثـة غرق
ـطـعم من وسائل اإلعالم وطـلبت ا
الـشركة إيداعـها على الفـور تقريراً

عن الواقعة.
وفــيــمـــا تــلــقت الــوزارة الــتــقــريــر
اخلـميس أشـارت إلى انه يؤكد أن

ــطـعم انـقـلب لــكن حـتى الـيـوم ال ا
ياه يـزال +جامبو+ والـقاطرة في ا
قــبــالــة جــزر شــيــشــا وهــو االسم

الصيني لباراسيل.
وبـعد ساعات قلـيلة تواصل ناطق
بـاسـم الـشـركـة مع أحـد صـحـافـيي
وكــالــة فـرانس بــرس مـوضــحـاً أنّ
كـلمة انقلبت اسـتُخدمت في البيان

بدل اعتماد غرقت.
ـطـعم ولــدى سـؤاله عـمّـا إذا كـان ا
الــعــائم غــرق فــعالً أعــاد الــنـاطق
الـتأكيد أنّ بيـان الشركة تطرق إلى
ـــطـــعم من دون إعـــطــاء انـــقالب ا
تــفـســيــرات في شـأن ســبب إشـارة
ــيـاه الــبــيـان الــســابق إلى عــمق ا
الــذي صـعّب بـشــكل كـبـيـر عــمـلـيـة

طعم. انتشال ا
وأجـرت صــحـيـفـة سـاوث تـشـايـنـا
اثالً مع مـورنيـنغ بوست حـديثـاً 
نـاطقة أخرى باسم الشركة شددت
خـالله األخـــيـــرة عــلـى أن الـــقــارب
انـقـلب ولم يـغـرق رافـضـةً الـكشف

. عما إذا كان ال يزال عائماً
وأشــارت الـصـحـيـفـة إلى أنّ وزارة
الــبـحـار واحملـيـطــات أفـادتـهـا بـأنّ
الـشركة قد تـكون انتهـكت القوان
احملـلية إن لم تبـلغ السلطات خالل
ـقبلة الـساعات األربع والـعشرين ا

طعم تعرض حلادثة غرق. بأنّ ا

{ نـيويورك (أ ف ب)  –حظرت إدارة األغـذية والعـقاقيـر األميركـية امس بيع كل
تحدة في السجائر اإللكترونية من نوع جول البس (Juul Laabs) في الواليات ا
نتجة ا شكل ضـربة للشركـة ا محاولة للـحد من التدخـ اإللكتروني للـشباب 
الـتي تـعـتــزم اسـتـئـنـاف الـقـرار. والحـظت إدارة األغـذيـة والـعـقـاقـيـر أن الـشـركـة
الـنـاشـئـة الـتي حـقـقت جنـاحـاً كـبـيـراً في أواخـر الـعـقـد األول من الـقـرن اجلاري
ـصنوع عـلى شكل عصـا النـاقل التسـلسلي بفـضل مبـخر التـدخ اإللكـتروني ا
العـام (يو إس بي) والـذي يُشـحن بالـنيـكوتـ بنـكهـات الفواكـه فشلـت في إثبات
نتجـات التي تبـيعها مـتوافقـة مع حماية الـصحة الـعامة. ويلـزم هذا القرار كـون ا
ـرخّص بـهـا راهنـاً وبـأن تـسحب من ـنـتـجات ا الـشـركـة الكـفّ عن بيع وتـوزيع ا
تـاجـر. وسبق لإلدارة أن حـظـرت عام 2020 ـوجودة بـالـفعـل في ا الـسوق تـلك ا
ـرفـقة بـيع مـبـاخـر الـتـدخـ اإللـكتـرونـي القـابـلـة إلعـادة الـتـعـبـئـة من نـوع جـول ا
نـثول. بـحشـوات مـنكـهـة من النـيـكوتـ ولم تـعد تـسـمح سوى بـنـكهـتي الـتبـغ وا
لفت اإلدارة كذلك الـتأكد من أن منتجـات التدخ البخاري تـعود على البالغ وكُ
بفـوائـد ومـنهـا مـسـاعدتـهم عـلى اإلقالع عن تـدخـ السـجـائـر التـقـلـيديـة تـفوق

اخملاطر التي يتعرض لها الشباب. 

وحــــتى اإلبل فـي عـــيـــد األضــــحى وتـــوزع
الــلــحــوم عــلى افــراد الـعــائــلــة واالصــدقـاء
. وغــالـبــا مــا تــشــهــد شـوارع واحملــتــاجــ
ومــســالخ في دول اسالمــيــة عـمــلــيـات ذبح

مباشرة أمام الزبائن.
لـكن بـكسـبـة زر يسـتـطيع سـكـان دبي طلب
ــواشي عـلى األضــحـيــة عــبـر تــطـبــيـقــات ا
اشـية وذبـحها الـهواتف حـيث يتم شـراء ا
وإيـصالها لـلمستـخدم وحتى توزيـعها على

احملتاج عبر اجلمعيات اخليرية.
وتـسـجل هـذه التـطـبـيقـات وجـودا مـحدودا
ـدن في دول اسالمـيــة بـيـنـهـا فـي عـدد من ا
بـاكــسـتـان لـكـنّـهـا تـتــوفّـر بـشـكل كـبـيـر في
اإلمـارات حــيث تـوجـد سـبع مـنـهـا في دبي
ـعروفة بـازدهار خدمـات التوصيل ـدينة ا ا

فيها.

{ دبي (أ ف ب)  –يـسـيـر أطـباء بـيـطـريون
ومــــوظـــفـــون بـــ اخلــــراف واألغـــنـــام في
مـقـصب القـوز في دبي لـلتـأكّـد من جهـوزية
ـواشي مع اقـتـراب عـيد األضـحى بـيـنـما ا
تـشجّع بلدية اإلمارة اخلليجية على اعتماد

التطبيقات الهاتفية لطلب األضاحي.
ويـنـكب عامـلون وضـعـوا كمـامات وقـفازات
ـاشـيـة ـقـصب عـلى تـقـطـيع ا لـلـيــدين في ا
وغـسـلهـا لتـنظـيـفهـا بعـد ذبحـهـا لتـحضـير
الـلـحـوم قـبل تـسـلـيـمـهـا لـلـزبائـن. وتسـعى
الـسـلطـات في دبي لـتفـادي االزدحـامات في
أيـام الـعيـد في االسـبوع الـثانـي من الشـهر
ــقـبل واالسـتـعــانـة بـالـطــلب عن بـعـد في ا
وقت تـشهد الدولة ارتفاعا جديدا في أعداد

اإلصابات بفيروس كورونا.
ويــضــحّى بــاخلــراف واألغـنــام والــعــجـول
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