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ـــــالــــيــــة يــــد اطـــــلــــقت وزارة ا
احملافظـات بشأن آلـيات التـعاقد
مع اخلريـج براتب شـهر قدره
ـــدة ثالثـــة  300 الـف ديـــنـــار و
اعــوام  وفق تـعــلـيـمــات قـانـون
الــدعم الــطــار لألمن الــغــذائي
والـتــنــمــيـة الــذي أقــره مــجـلس
الــــنــــواب مــــؤخـــراً. واطــــلــــعت
(الزمـان) على وثـيقـة صادرة من
الـوزارة مـذيــلـة بـتـوقـيع الـوزيـر
جـاء عــلي عــبــد االمــيــر عـالوي 
فــيـهــا (نـوصي بـتــشـكــيل جلـنـة
بــرئـــاســـة احملــافـظ وعــوضـــيــة
ـــــوارد مـــــعــــــاونه ومـــــديـــــري ا
الـبـشـريـة واحلـسـابـات وقسـمي
للـنـظر في الـقانـوني والـتـدقيـق 

ـتـقـدمـ لـلـتـعـاقـد من طـلـبـات ا
حملة الشـهادات وبراتب شهري
ــــدة قـــدره  300الـف ديــــنــــار و
وفق مـــا جــاء في ثالثـــة اعــوام 
) واشارت قانـون الـدعم الطـار
الــى انـه (يـــــــــــــــــتـم االعــالن عـن
الـدرجات والـعـناوين الـوظـيفـية
ـوجــبــهـا ـطــلــوب الــتـعــاقــد  ا
وحــــسـب حــــاجــــة احملــــافــــظــــة
وقع في ا الختصاص الـشهادة 
االلـــكــتـــروني ولــوحـــة اعالنــات
عــلى ان يـــتـــضــمن احملــافـــظـــة 
العـنوان الوظـيفي وراتب الـعقد
والـدائـرة الــتـابـعــة لـلـمــحـافـظـة
فضال الـتي سـيتـم العـمل فـيـهـا 
ـطـلـوبـة الشـغـال ـؤهالت ا عن ا
العقـد مع مراعاة تـوافق العالقة
ـؤهالت وطـبــيـعــة الـعـمل بــ ا
حــيث تــعــتــمــد لــهــذا الــغــرض

قواعـد بيـانات مـكاتب الـتشـغيل
في احملـــافــظــات) واضــافت انه
ـعـلن (تــقـبل طـلــبـات الـتـعــاقـد ا
وذج استمارة عنها عـلى وفق 
ـشـار طــلب الـدخـول لــلـتـعــاقـد ا
الـيـهـا الحقـا خالل  20يـوما من
تـــاريـخ االعالن عن الـــدرجـــات)
وشـددت الـوثـيقـة عـلى (الـلـجـنة
تـقـدم اعالن جـدول باسـمـاء ا
لـلـتـعاقـد ومـؤهالتـهم الـدراسـية
وســــنـــة الـــتــــخـــرج وعــــدالتـــهم
الـدراسـية الـتي حـصـلوا عـلـيـها
اثــنـاء االخــتـبــار) واشـارت الى
ـئة من (حتـديد نـسـبـة عشـرة بـا
الـــدرجــات لـــلـــتـــعــاقـــد مع ذوي
الشهداء والـسجناء الـسياسي
وشـــهــــداء احلـــشـــد الــــشـــعـــبي
وضـحـايــا اإلرهـاب والـعـمـلـيـات
احلـربـيـة واالخـطـاء الـعـسـكـريـة

ــقـررة في وبــحـسب الــنـســبـة ا
الــقـــوانـــ الــنـــافــذة اخلـــاصــة
مع  حتـديد ذكـورة  بالـشـرائح ا
ئة لـلتعاقد نسبة التقل عن  5با
مع ذوي اإلعـاقــة واالحـتـيـاجـات
ونفس النسبة للتعاقد اخلاصة 

مــحــافــظــة ذي قــار. وقــال بــيـان
تلـقته (الـزمان) امس ان (الـغزي
صادق على تثبـيت عقود الطرق
واجلسـور و هيـئة االسـتثـمار و
ن لــديــهم مــديـــريــة اجملــاري 
خـدمـة وظــيـفــيـة عــامـ فــأكـثـر
وذلك بــــعـــــد تــــأيــــيـــــد تــــوفــــر
الية الالزمة من التخصيصات ا
ــــديـــريــــة نــــفـــســــهـــا واردات ا
لتثبيتهم دون طلب تخصيصات
الية) مالية إضافية من وزارة ا
 وبـــارك الــغـــري (لـــلــمـــوظـــفــ

ـشــمــولـ بــقــرار الـتــثــبـيت) ا
مثمناً (دور مديري دوائر الطرق
واجلــســـور واجملـــاري وهــيـــئــة
االستـثمـار  على سـرعة االجناز
تعاقدين إنصافاً وجرد اسماء ا
لــشـــريــحـــة الــعـــقــود ولـــغــرض
ـعيـشي ـسـتـواهم ا الـنـهـوض 
واحتساب خدماتهم). في تطور
أوضــحـت احملـافــظــة  حــقــيــقـة
مــــــقـــــتـل الــــــنـــــاشـط ســــــجـــــاد
الـعراقي.وقـالت الـلجـنـة االمنـية
العلـيا في بيـان امس  إنه (بعد
الــتـواصـل مع الـدوائــر األمـنــيـة
ــوضــوع قـــضــيــة اخملــتــصـــة 
الناشط  ننفي صدور أي تقرير
عن مـصـيـره من أيـة جـهـة كـانت
او مـــا ذكـــر بـــشـــأن مـــقـــتـــله أو
ونـدعـو من الله مـصيـره حـالـياً 
ـاً إلى ذويه) تـعـالى عـودته سـا
ـعـلـومـات من داعـيـا الى (أخـذ ا
مـصـادرهـا الـرسـمـيـة واإلبـتـعاد
عن الـشـائـعـات). وكـشف مـصدر
بــــديـــوان احملــــافــــظــــة في وقت
سـابق عن تـلـقي رئـيس مـجلس
الــوزراء مـــصــطـــفى الــكـــاظــمي
تــــقـــــريــــراً مـــــفــــصـالً عن وضع
ــغــيب سـجــاد. وأبـلغ الــنـاشط ا
صدر ان (الـلجنـة التي شكـلها ا
الــكـاظــمي لــلـبــحث في مـصــيـر
غـيب  انهت اعـمالـها النـاشط ا
وسلمت رئيس الـوزراء تقريرها
الــذي تــضــمن مــقـتل الــنــهــائي 
ســجــاد في قــضــاء ســيـد دخــيل
شـــرقي مـــديـــنــة الـــنـــاصـــريــة)
واضـــاف ان (احلــــكــــومــــة وعن
ـكـلـفـة بـالـبحث طـريق الـلـجـنة ا
عن مـــصـــيـــر الــعـــراقـي تــلـــقت
اشـارات من مــقـربـ من اجلـهـة
ـسـاعي الـتي قـتــلـته تـتـضـمن ا
لـتـحديـد مـكـان جـثمـانه من أجل
تــــســــلــــيــــمه لــــذويه) بــــحــــسب

تعبيــره. 

زالت مراهنـات القوى السـياسية
وبــوصــلــة احلــراك تــتــجه نــحـو
عـــــلـى امل الـــــبـــــيـت الـــــكـــــردي 
الـــوصـــول الى تـــفــاهـــمـــات بــ
احلــزبـ الــرئـيـســ لـفـك عـقـدة
جلسة الثلث وفك طالسم الباب
ـؤدي الى قـصـر الـسالم بـغـيـة ا
رحلـة االخيرة من االنتقـال الى ا
مــــســــلــــسل االســــتــــحــــقــــاقــــات
االنتخـابيـة وحسم مكـلف رئاسة
الـوزراء و كــابـيـنـته احلــكـومـيـة.
ويسـعى االطـار الـتنـسـيقي الى 
حتـقيق الـتـوافق وإشـراك جـميع
ــبـدأ الــقـوى الــســيـاســيــة هـو ا
الــذي أشــار فــيه نــائب عـن دولـة
مــؤكــدا ان (الــكـرة في الــقــانـون 
مــلـعب الــبـيت الــكـردي الخــتـيـار
وان مـرشح رئـاسـة اجلـمـهـورية 
اإلطار يعمل على تقريب وجهات
عني بهذا النظر ب الطرفـ ا
اكـــــد عـــــضـــــو االمـــــر). بـــــدوره 
باالحتاد الوطني الكردستاني ان
ــــقــــراطي (الـــعـالقــــة بــــ الـــد
الـكـردسـتــاني واالحتـاد تـخـتـلف

عن طبيعة الـعالقة داخل البيت
الـسـني والـشـيعـي). لكـن النـائب
اكـد ان (اإلطـار مـحـمــد الـزيـادي 
وضع جمـيع اخلطـوات واالليات
الـتي تـضــمن مـعـاجلـة االنـسـداد
الـــســـيـــاسي و رسـم خـــارطــة
طـــريق في اجـــتــمـــاعــاته بـــغــيــة
الـتوجه نـحـو تـشكـيل احلـكـومة
وسيـتم بـعد الـعطـلة الـتشـريعـية
الذهاب الى حـسم منصب رئيس
اجلـــمـــهــوريـــة ومن ثم تـــكـــلــيف
ــنـصب مــرشح الــكــتـلــة االكــبــر 
رئــــيـس مــــجــــلس الــــوزراء). من
جانـبه  راى عـضو إئـتالف دولة
الــقــانــون أحــمــد الـســوداني أن
حتـــالف الـــســـيـــادة حــسـم أمــره
باالنضمام الى االطـار التنسيقي
ـقـبلـة. وقال لتـشـكيل احلـكـومة ا
في تــصـريـح امس  (أعـتــقــد بـأن
حتـــالف الـــســـيـــادة حــسـم أمــره
بـــاالنــضـــمــام إلى الـــتــنــســـيــقي
وبـاقي الــكـتل قـريــبـة من اإلطـار
ــقــبــلـة) لــتــشــكــيل احلــكــومــة ا
واضـــاف (بــقـي لــديـــنــا قـــضــيــة
قـراطي الكردستاني احلزب الد
ـسـتـقـلـ حيـث مازال وبـعض ا
موقفهم الـنهائي غيـر محدد كما
أعتـقـد أن رئـيس مجـلس الـنواب
مـحـمـد احلـلـبـوسي سـيـذهب مع
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ـقراطي جدد رئـيس احلـزب الـد
الكـردستاني مـسعـود البارزاني
ـشــاكل يـتــمـثل تــأكـيــده أن حل ا
بـااللـتـزام بــالـدسـتـور والـشـراكـة
والتـوافق والتـوازن.  وقال بـيان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(البـارزاني التـقى بكـتلـة احلزب
ــنــاقــشــة في مـــجــلس الــنــواب 
الـــــوضع الــــــســـــيـــــاسي وآخـــــر
اخلــــطــــوات والــــتــــغــــيــــرات في
العـمليـة السيـاسيـة في العراق)
واكـد الـبــارزاني (إصـرار احلـزب
وجـــهــوده في عــمــلـــيــة مــا بــعــد
االنتخـابات كـان خلدمة اسـتقرار
واطـن وحل مـشـاكلـهم وسبل ا
مـــعـــيـــشــتـــهم) واضـــاف (إنـــنــا
أصحاب قضية عادلة مهما كانت
عـادالت السياسية تغيرات وا ا
ـشـاكل يـجب أن يـكـون وأن حل ا
من خـالل االلــتـــزام بـــالــدســـتــور
ـتـمـثـلـة في ـبـاد الــثالثـة ا وبـا
الــشــراكـة والــتــوافق والــتـوازن
ـبــاد عـلى وأن تــنـعــكس تـلـك ا
قـبلة وعلـ جميع عمل احلكومة ا

الكتل السياسية).
 وتـــــــــابـع ان (احلــــــــزب لــس مع
ـتفـاقمة النـزاع وتعـمـق األزمة ا
ــهـم بــالــنــسـبــة لـه حــمــايـة بل ا
احلــقــوق الــدســتــوريــة وكــرامــة
) وقـــدم الــبـــارزاني ـــواطـــنـــ ا
(الــتـــصــورات والـــرؤيــا الالزمــة
ـــثــلي لـــتــحـــســ عـــمل وأداء 
ـقـراطي في مـجـلس احلـزب الـد
الـنــواب ) مـشــددا عـلى (وجـوب
أن يعـتبر الـنواب أنـفسـهم خدما
للمواطـن والناخـب ومدافع
عن حــقــوق الــشــعب وأن تــكـون
أفـعالـهم أكـثـر من اقـوالـهم). وما
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اختـير الـدكتـور محمـود صالح الـكروي سـفيـرا للـمجد مع  900 شـخصـية
من انـحـاء الـعـالم لـسـنة  2022 . و وضع صـورته ضـمن لـوحـة الـتـكر
ـتـرجمـ الـعـرب بـرئاسـة الـدكـتور عـامـر الـعظم ان األولى.وقـالت جـمـعيـة ا
يـ وادباء تـمـيزوا بـخدمـاتهم اجلـليـلة في ـثلـون علـماء واكـاد ـكـرم  (ا

ي). اوطانهم في خطوة سباقة على مستوى عا
و الـكروي من موالـيد ديالى عام  1955 حـاصل على الدكـتوراه في الـعلوم
السـياسيـة و بروفـيسور نـظم سياسـية  أسـتاذ جامـعي وباحث مـتخصص

غاربي . في الشأن السياسي و التاريخي ا
ؤتـمرات الـعلمــة في داخل العـراق وخارجه.وهـوعضو شارك في عـدد من ا

محمود صالح الكروي في هيئات استشارية وعلمية للعديد من اجملالت احملكمة.

طبعة العراق 
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7316 Sunday 3/7/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7316 األحد 4 من ذي احلجة 1443 هـ 3 من تموز (يوليو) 2022م

سيحي كون ا مع األقليات من ا
والــصــابـني واالزيــدي والــشـبك
والـكــرد الـفـيــلـيـة). وفي ذي قـار
وصـادق احملـافظ مـحـمـد هـادي
الـغــزي عـلى تــثـبـيت 852 عـقـدا
ضــمـن مالك مـــديــريـــة مـــجــاري
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بــرزيـادة وجه مــجــلس الــوزراء 
احلـــصــة الـــوقــوديـــة الصــحــاب
ــولـدات الــهـلــيـة وبــسـعـر 250 ا
ديـنـار لـلـتـر الـواحـد. وقـال وزير
االتـــصــاالت اركـــان الــشــيـــبــاني
خالل مــؤتــمــر االســبـوعـي عـقب
انـتـهـاء جـلسـة اجملـلس امس ان
(اجملـــلس قـــرر اعـــتـــمـــاد ســـعــر
الوقـود اجملـهز لـلمـولـدات بنـحو
 250دينار للتر الواحد مع زيادة
كميات الوقود اجملهزة للمولدات
االهــلــيـة). واكــد مـحــافظ بــغـداد
مـحـمد جـابـر الـعـطـا انه توصل
ـنـتـجات الى اتـفـاقـا مع شـركـة ا
الـنـفـطـيـة  علـى زيادة احلـصص
ـــقـــررة إلصـــحــاب الــوقـــوديـــة ا
ــســـجـــلــة  وإطالق ـــولـــدات ا ا
حصص اضـافيـة للـمولـدات غير
ــســجــلــة.  وقـال بــيــان تــلــقـته ا
(الـزمان) امس ان (الـعـطـا شارك
باجتماع حـضره محافظ النجف
مــاجـد الــوائـلـي ونـائب مــحـافظ

كــركــوك عــلي حــمــادي ومــديـري
نـتجـات النفـطية شركـة توزيع ا
حـــســ طــالب ومـــكــتب شــؤون
الــوزارات هــشــام صــالح وقــائـد
عــمـلــيـات بــغــداد الـفــريق الـركن
احـمـد سـلـيم بـهـجت ومـسـتـشار
وزارة الــكــهــربــاء عــبــد احلــمـزة
هــادي ومــديـر مــبــيـعــات شــركـة
كـــهــربـــاء بــغــداد مـــاجــد عالوي

ومـعـاون مـحـافظ بـغـداد لـشؤون
الـطــاقـة قـيس الــكالبي والـنـائب
مــــعــــ الــــكــــاظـــــمي وعــــدد من
نــاقش آلــيـة تــوزيع ــســؤولــ ا
احلـــصــة الـــوقــوديـــة إلصــحــاب
ـولــدات وشـمــول عـدد اخـر من ا
سجلة فضال عن ولدات غير ا ا
تــشـــديــد الــرقـــابــة لــلـــســيــطــرة
ــــقـــصــــرين من ومـــحــــاســــبـــة ا
ـولــدات بـعـد تــوفـيـر اصــحـاب ا
الـكـمــيـات الالزمـة من احلـصص
الـــوقـــوديــة ) واكـــد الــعـــطــا ان
(االجـــتــــمــــاع خــــرج بـــعــــدد من
طالـبات تضمـنت زيادة حصة ا
زيت الــكـاز  من  25لـتــر لـكل كي
في واحد الى  40لـتـر وبـالـسـعر
ـدعـوم البـالغ  250ديـنار فـقط ا
لـشـهـري تـمـوز وآب ولـلـمـولدات
ـنـتـجات ـسـجـلـة لـدى تـوزيع ا ا
النفطية فضال عن إطالق حصة
ولـدات غـير وقـودية إلصـحـاب ا
ـسـجـلة بـواقع  20لـتر لـكل كي ا
في من منافـذ التجـهيز الـتجاري
وبـالــسـعـر الـرســمي الـبـالغ 400

ديـــنـــار عـــلـى ان يـــتم اعـــتـــمـــاد
ـــزودة من الــوحــدات الـــقــوائم ا
االدارية) وتـابع ان (جهاز االمن
الــــوطـــنـي ســـيــــتـــولـى مـــهــــامه
ــولـدات بــالــســمــاح إلصــحــاب ا
ـعامل بالـشراء مـن السـاحات وا
ـؤكـسـد الى االهـلـيـة اإلسـفـلت ا
جـــانـب تـــســـهــــيل حـــركــــة نـــقل
ـــنـــتــوجـــات ضــمن الـــوحــدات ا
االداريــة ومــنع نــقــله الـى خـارج
أعلن احملافظة). في غضون ذلك 
مــحـافظ كــربالء نــصــيف جـاسم
اخلطـابي عن اجراءات لـتجـهيز
ــــــواطـــــــنــــــ بــــــالـــــــطــــــاقــــــة ا
الـكـهـربـائـيـة.وقال اخلـطـابي في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(هـــــنـــــاك اجـــــراءات عـــــدة يـــــتم
اتــخــاذهـــا في ســـبــيل جتـــهــيــز
احملـافظـة بـالـطاقـة الـكـهربـائـية
ـولـدات األهـلـية فـضال عن دعم ا
كـنـهـا من ايصـال اخلـدمة ـا 
) الفـتا الى واطـن كامـلة الـى ا
ان ( تـــواصال يـــومــيـــا وبـــشــكل
مــبـــاشـــر مع وزارة الـــكـــهـــربــاء

والـــشــــركـــة الـــعـــامــــة لـــتـــوزيع
ــنــتـجــات الــنـفــطــيـة في وزارة ا
لـــلـــمــطـــالـــبـــة بـــزيــادة الـــنـــفط 
اسـتحـقـاق احملـافظـة من الـطـاقة
وهـذا مـا الـتــاكـيـد عـلـيه خالل
اجـتـمـاع االمـانـة الـعـامة جملـلس
الوزراء و اجراء حلـول جزئية
ـــطـــالـــبــات ـــوضـــوع وا لـــهـــا ا
مــســتـمــرة حلــ وضع احلــلـول
ـطالـبات الـشامـلـة) مؤكـدا ان (ا
ولدات مسـتمـرة بزيـادة حصـة ا
االهلية وهذا مانتج عنه بتوجيه
رئيس مجلس الوزراء الى النفط
بـزيـادة احلصـة الى  30لـتر لـكل
كـي فـي واحـــــــد) واضـــــــاف انه
ــنـع خــروج مـــخـــلـــفــات (وجـه 
عامل خارج احملافظة الكاز من ا
مـن اجل االســتـــفــادة مــنـــهــا في
ولـدات االهلية) وتابع تشغيل ا
انـه (وجه بـــــاتــــخــــاذ اجــــراءات
صـارمة بـحق من يـحـاول يـحدث
ــواطن ــواطـن وان ا ضـــرراً بـــا
الـكــربالئي لــيس مـحل لـالبـتـزاز

مطلقا). 
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 200مــــلـــــيــــون لـــــغــــرض اطالق
ســــراحـه) واشــــار الى ان (فــــرق
شـرع بـالـبـحث والـتـحري الـعمل 
عزز وبعد اجلهد االستخباري وا
بــالــعـــمل الــفــني بـــالــتــعــاون مع
شرطة احملـافظة  حتـديد مكان
وهـــو مـــوظف في احـــد اجلـــنــاة 
اجلــامــعــة ذاتــهــا وبــعـد تــوثــيق
ــوافـقـات الـعــمل واسـتــحـصـال ا
الـقــانـونــيـة الـقـي الـقـبـض عـلـيه
وبعد مـواجهته بـاالدلة من بيـنها
ـتـهم ـراقـبـة اعـتـرف ا كـامـرات ا
ـة بــعــد ان قـام بــارتـكــابه اجلــر
بـاســتـدراج اجملــنى عــلـيه وقــتـله
ورمــيه في مــنــطـقــة زراعــيــة بـ
بـــابل وقـــضـــاء طـــويـــريـج وتــرك
مركـبته في احـد الشـوارع بعد ان
رفع ارقامـهـا  وبـداللـته  ضبط

مركبة وجثه اجملنى عليه).
فـيمـا ضـجت االوسـاط الـشـبـابـية
ووسـائـل الـتــواصل االجــتــمـاعي
بخبر رحـيل الشاعرين الـشعبي
الـشــابـ زيــد الـسـومــري و عـلي
مــهــدي اثـر حــادث ســيــر صــبـاح
امس االول اجلـمــعـة فـي مـنــطـقـة
اجلــادريـة في الــعــاصـمــة بــغـداد
الــلـذين عــرفــا بـحــبــهـمــا لــلـوطن

تـــوفـــرت مـــعـــلـــومـــات بـــفـــقـــدان
أحـد تدريـسيي جـامعة الزهـيري 
بـــابل   تـــشــكـــيل فـــريق عـــمل
مـــــخــــتـص من مـــــفــــارز وكـــــالــــة
االســتــخـــبــارات والــتــحــقــيــقــات
االحتــاديــة في وزارة الــداخــلــيــة
وبــعــد الــعــامــلـــة في احملــافــظــة 
الــتــأكــد من ذويــة بــعــدم وصــول
اجملنى عليه حملـافظة ديالى التي
وان هــنــاك من هي مــحل ســكــنه 
يقـوم بالتـواصل معـهم عن طريق
التـليـكرام يـطـالبـهم بفـدية قـدرها
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احـالت مـحـكــمـة حتـقـيق احلـلـة 
تهم بقتل التدريسي في جامعة ا
بــــــابـل عالء عــــــبــــــاس مــــــهـــــدي
الى مـحـكمـة اجلـنـايات الزهـيـري
بعـد تصـديق اعـترافـاته بارتـكاب
ـــة. وقـــال بــيـــان جملـــلس اجلـــر
الـقـضــاء االعـلى تـلــقـته (الـزمـان)
ـــتــهم الى امس انه ( احـــالــة ا
مـحكـمـة اجلـنـايـات حملـاكمـته عن
ـــة حــــال اكـــتــــمـــال تــــلك اجلــــر
االجــراءات الـتــحـقــيــقـيــة). وكـان
وزيـر الــتـعـلــيم الـعــالي والـبـحث
العلمي نبـيل كاظم عبد الصاحب
قـد اشـاد بـأداء األجـهـزة األمـنـية
ـة ـتــورطـ بــاجلـر في كـشـف ا
الـتـي راح ضـحــيـتــهـا الــزهـيـري.
وقــال في بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امس (نـــشـــيـــد بـــاألداء الــنـــوعي
لألجــهـزة األمــنـيــة اخملـتــصـة في
ــــتـــورطــــ بـــاقــــتـــراف كــــشف ا
ــــــة اآلثـــــمـــــة الـــــتي راح اجلـــــر
ضحيتها التدريسي في كلية طب
األسنـان بـجامـعة بـابل) مـضيـفا
(وإذ نعـرب عن ثقـتنـا وأملـنا بأن

يـأخـذ اجملـرمـون جزاءهـم الـعادل
ــة الــشــنــيــعـة جــراء هــذه اجلـر
وسابـقاتـها من جـرائم استـهدفت
ـي في جـامعة اثنـ من األكاد
فــــإنـــنـــا نــــتـــقـــدم صـالح الـــدين 
ـــواســـاة لـــذوي بـــالــــتـــعـــازي وا
ــــغــــدورين ظــــلــــمــــا وعــــدوانـــا ا
ي ولــلـوسـط اجلـامــعي واألكــاد
ونـسـأل الـله أن يـلـهـمـنـا جـمـيـعـا
ــصــاب). صــبــرا جــمــيال بــهــذا ا
وكـانت خــلــيـة االعالم االمــني قـد
اكــــدت فـي بــــيــــان انه (بــــعــــد أن

ودفـاعــهـمــا من خالل الـشــعـر عن
حقوق الشبـاب . واشارت مديرية
ـرور الــعـامــة في بـيــان لـهـا عن ا
احلادث ان(حادث مروري مؤسف
أودى بــــحـــيــــاة شـــابــــ وجـــرح
الــثــالث. واضـــرار جــســيــمــة في
ركـبة الـتي اصطـدمت بالـسياج ا
احلــجــري احملـــدد لــنــهــر دجــلــة
وحتــديــداً مــقــابل بــنــايــة الــبــنك
ــــــــــــركـــــــــــــزي الـــــــــــــعــــــــــــراقـي ا
وسقوط العجلة بالنهر). اجلديدة
واشار زمالئـهـمـا الى ان (الراحل
زيد السومري الذي أتعبته الدنيا
وهـو بــعـمـر الــعـشـريـن ولم يـجـد
طعم الراحة فـي احلياة  فقط في
بطن أمه رثى نفسه قائالت : بس
ابطن امي مـاجـنت مجـروح ذنيج

التسعة اشهر صدك حلوه).
أمــا الـراحـل عـلي مــهــدي فــهـو ال
يــخـــتــلف عـن أقــرانه مـن شــبــاب
الـعــراق كـافـة فــهم يـعــيـشـون كي
يــجـــمــعــون مـن عــرق جــبـــيــنــهم
ــوتـون دون تــكـالــيف الــزواج و
زواج  وهــو كــذلك يـــرثي نــفــسه

فيقول على لسان امه :
اچنت گوم وياي والله اخطبلك ا

احبها هواي .!
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طـالب متـنـبىء جـوي  احلـكـومة
بـــتــقــلـــيص ســاعـــات الــدوام في
ا يقي الـوظف من ؤسسـات  ا
االشـعـة فـوق الـبـنـفـسـجـيـة الـتي
يــــــزداد ضـــــــررهــــــا خـالل مــــــدة
الظهيرة. وكـتب صادق عطية في
صفحته على فيسبوك ان (الكثير
من الدول حـينـمـا تتـعرض حـياة
مـواطــنـيــهـا لـلــخـطـر لــسـبب مـا
تـتـخـذ اجـراءآت وقـائـيـة حـفـاظـا
والســـيـــمــا في عـــلى سالمـــتـــهم 
اجلــــانب الــــصـــحـي) وتـــابع ان
(درجات احلرارة تبلغ ذروتها في
ـراتب االولى الـعــراق وتـســجل ا
ـدة عـلى مـسـتـوى الـعـالم خالل ا
من شــهـر حــزيــران حـتـى نـهــايـة
يـــرافق ذلك زيــادة في شــهــر آب 
نسـبـة االشعـة فـوق البـنـفسـجـية
الضـارة خالل الـظهـيرة) مـشددا
عـلى (ضـرورة الـعـودة لـلـتـوقـيت
الــصــيــفي او تــقــلــيـص ســاعـات
وال الـدوام الـرسـمي في الـدوائـر 
يـــــتــــــرك االمــــــر الجـــــتــــــهـــــادات
ــديـريـن الـعــامـ ومــزاجـيــات ا

كون درجات احلرارة الالهبة يتم
تسجيلها من الساعة الثانية الى
الـرابـعـة بـعـد الـظهـر  وهـي مدة
ذروة اشــعــة  يـــو في والــغــريب
ـدة الـتي تــنـاظـر انــتـهـاء انـهــا ا
الــــدوام الــــرســــمـي واكــــتــــظـــاظ
ارة حتت ـركبـات وا الشـوارع با
لـهـيب الـشـمس احلـارقـة واجواء
شــديـدة اجلــفــاف وريـاح ســمـوم
تـبـلغ ذروتـهـا ظـهـرا) واسـتـطـرد
بالـقـول (البد لـنـا من اخلروج من

دائـرة الـروتـ الـذي سـرنـا علـيه
مــنــذ اعـوام). ورجــحت الــهــيــئـة
العـامـة لالنـواء اجلويـة والـرصد
ان الزلزالي التابـعة لوزارة النقل
يـكون طـقس الـيـوم االحـد صـحو
يــتـــحــول الى مــغـــبــر وال تــغــيــر
بدرجـات احلرارة. وقـالت الـهيـئة
في بيان تلقته (الزمان) امس انه
(طـــقس الـــيــوم األحـــد ســيـــكــون
ـناطق كـافة صحـواً مـغبـراً في ا
ودرجــات احلــرارة تـرتــفع بــضع

درجات عن اليوم السابق). وقُتل
خـــمـــســـة أشـــخـــاص عـــلى األقلّ
وأصـيب 19 بــجــروح إثــر ثالثــة
زالزل جتاوزت شـدّتها  6د رجات
ضربت جنوب إيـران . وقال بيان
امس ان (ثالثـــة زالزل بــقــوّة 6,1
و 6,1و 6,3 ضــــــربت مــــــنــــــاطق
ـحــافـظـة هــرمـزجـان). بـدوره 
قــال احملــافظ مــهـدي دوســتي ان
(الـزالزل الــقـويّـة والــعـشـرات من
أدّت إلى الـــتـــوابـع الـــزلـــزالـــيّـــة 
مـصرع  5أشـخـاص وإصـابة 19
آخريـن حتى اآلن في قـرى مـيـناء
خــمــيـــر) واضــاف ان (غــالــبــيّــة
األضــرار وقـعت فـي قـريــة ســايـة
خوش الـتي دمّـرت الزالزل مـعظم

منازلها).  
قـضى مـا ال يـقل عن وفي الـهـنـد 
 20شــخـصــا في انــزالق لــلـتــربـة
طــمـر ورشــة بـنــاء سـكــة حـديـد 
فيما تواصل فـرق اإلغاثة البحث
ــفـــقــوديـن الــذين عن عـــشـــرات ا
غالبيتـهم من جنود االحتياط في
ـن كـــانـــوا الــــقـــوات الــــبـــريـــة 
يـعـمـلـون في مـشـروع بـنـاء سـكـة

حديد في والية مانيبور.  “ô“‰∫ اثار الزالزل التي ضربت هرمزجان في ايران
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األخـرى التي تمـثل الطيف الـسياسي 
حـكـومة تـوافـقيـة شامـلـة يشـتـرك فيـها
لعب اجلـميع) واشـار الى ان (الكـرة 
الــبــيت الــكــردي لــلــتــفــاوض واحلـوار
ـرشـح تـســويـة لــلــذهـاب الى بــغــداد 
والسـيما ان واحـد لرئـاسة اجلمـهورية
ـلــمـة الـبــيت الـكـردي ال مع اإلطــار مع 
انـــشـــقــاقه) واســـتـــطــرد بـــالـــقــول ان
(الـصورة اآلن تـختـلف عمـا كانت عـليه
عام 2018  فاإلطار يشكل الكتلة األكبر
نصب وال تـوجد كتلة من أجل الظفر 
رئـيس اجلـمهـورية او رئـيس الوزراء)
ـــكن ان وتـــابع ان (الـــتـــنـــســـيـــقي ال 
يــفـــضل جــهــة عــلى أخــرى فــاالحتــاد
الـوطني توافق معنـا لكنه لم يتحالف 
والـفـرق كبـير بـ من تـوافق اوحتالف
مـــعــنــا ونــحـن نــتــرك هـــذه الــفــرصــة

لناظره قريب) واشار الى ان (رجوعنـا
لالنـتـخـابـات بـعــد االنـسـحـاب كان مـن
اجـل امـــريـن مـهـمــ  هـمـا الــتـطـبـيع
والــــثــــاني هــــو وقـــــد  جتــــر ذلـك 
ثليـ فلنرى ما هم جتـر الفاحشـة ا
فـاعلـون? وهل سيـستون قـانونـاً جديداً
ومـــفـــصـالً وال ســـيـــمـــا مع تـــصـــاعـــد
الـضغوطـات الغربيـة االستعـمارية ضد

عارض له). ا
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مــبـــيــنــا ان (انــســحـــابــنــا هــو إحــراج
اخلـــصـــوم مـــــمـن اعـــتـــصـــمـــوا ضــــد
االنــــتـــخــــابـــات ألنــــهـــا مـــــزورة فـــهل
ســيـســتـمــرون بـتــشـكــيل حـكــومــة مـن
انــــتـــخــــابـــات مــــزورة? فـــمـــــا تـــكــــون
شـــرعــيــتــهــا وهـل ســـيــتــوافـقــون مع
وهل ستطال التطبيـعي واالماراتي 
االنــبـار واربــيل الـصـواريـخ او لـكـشف
مــدعي االنـتـمـاء لـثـورة تـشـرين?).وراى
ان اتـفــاق االكـراد االطــار الـتــنــسـيــقي 
عـلى مرشح تسوية لرئاسة اجلمهورية
ضي سـيـسـهل على االطـراف االخـرى ا
بـتـشكـيل احلـكـومة اجلـديـدة فيـمـا اكد
دعـمه للمـلمة الـبيت الكـردي ال انشقاقه
 وأكـد عضو التـنسيقي حـميد الزيادي
فـي تـــصــــريح امس ان (اإلطــــار يـــرسم
طـريـقـا واضحـاً لـتـشكـيل احلـكـومة من
خالل الــبــيــان الــصــادر الــذي نــظــمــته
ـا فــيـهــا احلـزب الــكـتل الــسـيــاسـيــة 
ــــقــــراطـي واالحتــــاد الـــــوطــــني الـــــد
الــكــردسـتــانـيــ والــكـتل الــســيـاســيـة
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ـقرب ا افـصح صـالح مـحـمـد الـعـراقي 
من رئــيـس الــتــيــار الــصــدري مــقــتـدى
عن اســـبــاب االنــســـحــاب من الـــصــدر 
ـــان مــؤكــدا لـن نــســلـم الــعــراق الـــبــر
لـلفاسدين والتوافـقي وان غدا لناظره
قـريب. وكتب العراقي في بيان امس ان
(هـــنــاك عــشــرة أســـبــاب دعت الــصــدر
لالنــسـحـاب من الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة
احلـالية  ما وصفه بإشتراك الفاسدين
والــتـبـعــيـ والـطـائــفـيـ في تــشـكـيل
ــسـتــقـلـ احلــكـومــة  وكـذلك وقـوف ا
بـاحلـيـاد من مشـروع حـكـومة األغـلـبـية
الـوطنـية  فـضال عن اسالـيب التـرغيب
والـترهيب أو عدم الـثقة) ولفت الى ان
(تـــصــديـق مــا وصـــفــهـم بــالـــســذج أن
حـكومـة األغلبـية إضـعاف للـمذهب هذا
ـذهب اليـعـلو بـالـفـساد أمـر مـحـزن  فا
بل بـإالصالح ونـبـذ الطـائـفيـة).وقال ان
(اغـلب الـكتل الـسيـاسـية الـشيـعيـة كان
انـــتـــمــــاؤهـــا آلل الـــصـــدر إذا لم نـــقل
جــمــيـعــاً فـعــرضــنـا عــلــيـهـم مـرشــحـا
لـــــرئــــاســــة الـــــوزراء إبن مــــرجـــــعــــهم
وشــهـيـدهم فــرفـضـوه) واشـار الى انه
(مــن كـان الـصــدر يـحـسـن الــظـن بــهـم
مـن الـــســيــاســيــ او كـــلــهم خــانـــوه
وركـنــوا لـغـيـره ولـعل الـبـعض يـتوهم
أن قـرار انـسـحـابه هـو تـسـلـيـم الـعراق
لــلـفـاسـديـن والـتـوافـقــيـ كال بل هـو
تـسليم إلرادة الشـعب ولقراره وان غدا

∫—bB « d¹“ËË W¹u ð `ýd  vKŽ ÍœdJ « XO³ « o «uð rŽœ b R¹ wIO M² «

W−O²½ dÒ×B² UÐ …œÒbN  ‚«dF « WŠU  nB½

—«u'«  U öÞ≈Ë —UD _« `ý
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

w³FJ « rÝU  wKŽ ≠ …—ULF «

زروعات وارتفاع نسب التصحر عزت وزارة الـزراعة امس اسباب خفض مساحة ا
فيما طالبت وزارة ـياه من اجلوار في العـراق الى شح االمطار وانخفاض اطالقات ا

ناخي. البيئة  الدول بدعم العراق ومساعدته في مواجهة خطر التغير ا
واشــارت مــديــر عــام دائــرة الــغــابــات
ومــكـافـحـة الــتـصـحــر بـالـوزارة راويـة
مــزعل في تــصــريح امس إن (الــقــطـاع
الـزراعي بـشـقـيه الـنـبـاتي واحلـيـواني
ــاء بـاعــتـبــاره الـعـامل يــعـتــمـد عـلى ا
احملـدد الــرئـيس لـلـعـمـلـيـات الـزراعـيـة
وزيـادة االنـتاج وان انـحـسار األمـطار
ــيــاه من دول وانــخـــفــاض إطالقــات ا
ـنبع أدى إلى تقـليل اخلطـة الزراعية ا
وبــالــتــالي فــإن ذلك ادى الـى تــصــحـر
هــــــذه األراضـي بــــــســــــبب انــــــعــــــدام

إنتاجيتها).
d×Bð WKJA

واشــارت الى ان (مــشــكــلـة الــتــصــحـر
حتـتـاج إلى تـضـافـر جـهـود كـبـيرة من
إذ أن األمـر الــقــطـاعــات ذات الــعالقــة 
لــــيـس مــــقــــتـــــصــــراً عــــلـى الــــزراعــــة
وهـنـاك بوادر لالهـتـمـام بـهذه وحـدهـا
ـشـكـلة ونـأمل خـيـراً من قـانون األمن ا
الــغـذائي في تــوفـيــر الـتــخـصــيـصـات
الالزمـة لـلتـصدي لـلـظاهـرة) واضافت
ـتصـحرة تـبلغ ان (مـسـاحة األراضي ا
نـحو  27مـليـون دو أي ما يـعادل 15
ـئـة من مـسـاحـة الـبـالد) مـؤكدة ان بـا
مـهددة ئـة من مسـاحة الـعراق  ( 55بـا
وان خـسارة األراضي الزراعـية يعـتمد
والســـيـــمــا ان ـــعــدة  عـــلى اخلـــطـــة ا
ــســـاحــات الــتي تــخــرج من اخلــطــة ا
ـائية وال تـكون بـسبب قلـة احلصص ا

االصــــعــــدة كـــــافــــة  ودعــــمه دولــــيــــا
ومـسـاعــدته عـلى الـتـكـيف مع الـتـغـيـر
ــنـاخي بــشـكل تــدريـجي مع مــفـهـوم ا
الــتــغــيــر االقــتــصــادي) الفــتــا الى ان
ــنـاخي في الــعـراق (حتــفـيــز الـعــمل ا
مــشـروع يــدعم احلـكــومـة ويــسـهم في
ـؤسـسات الـوثـيـقة الـوطـنـيـة جلمـيع ا
ا والـوزارات فـي جمـيـع احملـافـظـات 
فـيها اقـليم كردسـتان مع جـهود داعمة
ـتـجـددة في ـفـهـوم الـطـاقـة ا لـلـوزارة 
وحتـضـيــر اخلـطـة الــوطـنـيـة الــعـراق 

ـفهـوم االقتـصادي هذا لـلتـركيـز على ا
الـتـغـير  واعـادة تـدقـيق التـشـريـعات
وتـكـيـفهـا حـسب الـتزامـات الـعراق في
اتـفــاقـيـة بـاريس والـوثــيـقـة الـوطـنـيـة
لـلمساهمة التي ستساعد احلكومة في
ـفـاوضـات الـتــفـاعل االكـبـر من خالل ا

مع الدول اجملاورة).
…b¹bł WKŠd

ومـــضى الى الـــقــول ان (الــعـــالم عــلى
بـدايتـها ـيةٍ جـديدة  أعـتاب مـرحلـة عا
مـؤتمـر غالسكـو الذي كـانت مخـرجاته

لـــتـــغـــيـــيــر الـــقـــواعـــد االقـــتـــصـــاديــة
واالجــتــمـاعــيــة الــذي يـتــطــلب الــعـمل
ـواكبة الـعالم اجلديد احلـثيث واجلاد 
والسـيما اجلـهود الوطنـية التي اعدت
ــا يـنــسـجم مع ـســاهــمـات  وثــيـقــة ا
ظـروفنا واحتياجاتنـا الوطنية للتحول
ـــســـتــدام الـى االقــتـــصـــاد االخـــضــر ا
ـتجددة وتـشجـيع الطاقـات النظـيفة وا
ستندة عـلى الطبيعة كذلك واحلـلول ا
ر البـد ان نوضح لـلعـالم بأن الـعراق 
ـرحلـة حساسـة كونه صـنّف من اكثر

ـوسم ــكن حتــديـدهــا دون انــتـهــاء ا
وجه وزيــر الــبــيــئـة اجلــاري). بــدوره 
وكـــالــــة  جـــاسم الـــفـالحي دعـــوة إلى
ناخي اجملـتمع الـدولي بشأن الـتغيـر ا
فـي الــــعــــراق. وأعــــرب الــــفـالحي خال
ـائي ــمــثل اال مــؤتــمـر مــشـتــرك مع ا
ــتــحـــدة والــســفـــيــرين ـــقــيم لـال ا ا
الــبـريـطــاني والـكـنــدي لـدى بـغـداد عن
(تـقديـره الطالق مشـروع حتفـيز الـعمل
ـــنـــاخـي في الـــعـــراق والـــدخـــول في ا
االتـفاقيـة الدوليـة للمـناخ) واضاف ان
(مــجـلس الــوزراء وافق عـلى الـوثــيـقـة
الـوطـنيـة لـلمـنـاخ وهي سيـاسـة كبـيرة
ــنــاخي لــتــأســيس تــنــوع لــلــتــغـــيــر ا
االقـــتــصـــاد من خالل االعـــتــمـــاد عــلى
كـملة يـاه ا الـطاقـة البديـلة ومـصادر ا
ــيـثـان من وكــذلك تـمـثــيل انـبــعـاثـات ا
الـغـاز والـنـفط) مـبيـنـا ان (الـشـعب مر
بـظـروف سيـاسـيـة واقتـصـادية صـعـبة
ــا زاد من ــاضــيــة  خـالل الــعــقــود ا
الــفـقـر في اجملـتــمع فـضال عن ارتـفـاع
نــســبـــة الــنــزوح الــداخــلي والــهــجــرة
اخلـارجـية) وتـابع ان (مشـكـلة الـتغـير
عـاناة وجتـعل العراق ـناخي تـفاقم ا ا
اكـــبــر الـــبــلــدان الـــتي تــتـــعــرض له )
مــطــالــبــا اجملــتــمع الــدولـي (بــتــقــديـر
اسـتجـابة احلكـومة لـلمشـاركة الـدولية
برغـم التـغيرات واحلـفاظ عـلى البـيئـة 
الـكـبـيـرة الـتي يـواجـهـهـا الـعـراق عـلى

خــمس دول هــشـاشــة جتــاه تـأثــيـرات
وهـو يواجه شح نـاخـيـة  الـتـغـيـرات ا
ـــائــــيـــة وزيــــادة نـــسب فـي مـــوارده ا
الــتـصــحـر والــعـواصف الــتـرابــيـة مع
ــطــردة فـي عــدد الــســكـان  الــزيــادة ا
الـذي يـتـطـلب نهـضـة حـقـيقـيـة شـامـلة
واجهـة التغيرات بـكل مفاصل الـدولة 
ـا ـنــاخـيــة  احملــتـمــلـة لــلـتــغـيــرات ا
يــســاعــد ويـســهم في تــنــويع مــصـادر
االقـــــتــــصـــــاد وحتــــقـــــيق الـــــعــــدالــــة

االجتماعية).

اعـطت نتائج ايـجابية خالل اقل من 24
سـاعة من خالل انحسـار االزمة بنسـبة
ـصـدر ان  (اهم ـئـة). واضـاف ا  75 بـا
ســبـب في انــحــســار ازمــة الــوقــود في
ديـالـى وبـقـيـة احملـافـظـات هي قـطع كل
نــوافـذ الـتـهـريب الــبـريـة من احملـافـظـة
صــوب كـردسـتـان والـتي كـانت تـتم من

خالل صهاريج).
امـا عضـو مجـلس النـواب عن محـافظة
ـوسوي فـقد علق ديـالى النـائب احمد ا
عــلى صـفـحـته عـلـى الـفـيس بـوك قـائال
(نـشـكـر جهـود االمن الـوطـني واجليش
ــتــابــعــتـهـم مـلف الــعــراقي في ديــالى 
الـوقـود وحل االزمـة جـزئـيـاً لـكن تـدخل
الـقـوات االمـنـيـة االن يـثـيـر الـتـساؤالت
حــول سـبب الـسـكـوت عن االزمـات وان
نع هـنـالك خـلل في تـطـبـيق مـهـامهـم 
ـقـصـرين وفق الـتـهـريب وسـنـحـاسب ا
الـقـانـون ووفق صالحيـاتـنـا الرقـابـية 
هــذا ال يـعــني ان نـتــراجع عن مـوقــفـنـا
ـشتـقـات بـعـد ان اثبت بـتـغـيـير مـديـر ا
حـل االزمـة اخلـلـل ومـصــدرهُ   ونـدعـو
اهـل ديالى لـلـوقـوف مـعنـا من اجل حل
ــطــالــبــة كــافــة االزمـــات بــالــضــغط وا

واحقاق احلق).

الـسابق راغب الـعنبـكي  لــ(الزمان) ان
(طـريق دلي عباس والذي يربط بعقوبة
بــنــواحي وقــرى شــرق ديــالى يــعـد من
الطرق اخلطيرة على مستوى احملافظة
تـوفرة مـؤكدا بـان وفق االحصـائيـات ا
لدينا تؤكد مصرع واصابة اكثر من 70
مـــدني في حــوادث ســيــر خالل 2022).
واضــاف الـــعــنــبــكي ان ( دلي عــبــاس
ـوت فـي ديالـى بـعد ـثل ثـالـث طرق ا
طــريـقي الـعــظـيم وبـلــدروز مـؤكـدا بـان
ضــحـايـا الــطـريق تـعـادل  10 اضـعـاف
ضـحايـا ما يـسقـطون بـسبب االرهاب).
واشـار الى ( ضرورة االنتـباه الى ملف
ــوت فـي ديــالى والــتي تــســبب طــرق ا
فـواجع كبيـرة ب فتـرة واخرى خاصة
وان مـعـدالت الضـحايـا كـبيـر يصل الى

االالف على مستوى احملافظة). 
ان الـى ذلك قـــال مــــصـــدر لـ(الـــزمـــان) 
(ازمـة الوقـود في ديالـى اثارت قلـقا من
انـفـجار شـعـبي كبـيـر خاصـة مع تـكرار
الـفـوضى في مـحـطات الـوقـود) مـؤكدا
بــأن  (نــشــر مــفــارز امــنــيــة راجـلــة مع
صالحـيات واسـعة في تـعقب مـا يعرف
بـالبحـارة باإلضافة الى تـنظيم سـلسلة
عـمـليـات دهم لـتعـقب مافـيـات التـهريب

قـبلة بـتنـفيـذها سـيبـدأ خالل االشهـر ا
بـعد اكـمال اخملـططـات الهـندسـية الفـتا
الى ان من  8-7 فــرص اسـتـثـمـاريـة في
قــطـاع االسـكــان ضـمن حـدود بــعـقـوبـة
وهـــذا امــر ايــجـــابي ألنه ســـيــعــزز من

النشاط االقتصادي). 
ومـن جانب آخـر اعـلنـت مديـريـة توزيع
كـهـرباء مـحافـظـة ديالى  لـ(الـزمان) ان
ــهــنـدس طــارق خــلـيل (مــديــر الـفــرع ا
ـــشــورة اخلـــزرجي  زار كـــنــيـــســة أم ا
الـصـاحلة فـي مديـنـة بعـقـوبة وبـرفـقته
سـتوى ضـم مديـر الشـرطة وفـد رفـيع ا
اجملــتـمـعـيــة ومـديـر مــاء ديـالى ومـديـر

مستشفى عام بعقوبة التعليمي). 
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واضـــافت ان اخلــزرجـي (اطــلع  خالل
ــدنــيــة زيـــارته عــلى مـــراحل الــعــمـل ا
لـتـأهيل وإدامـة مـبنـى الكـنـيسـة إلعادة
احلـيـاة لـهـا والسـتـقـبـال الـعـوائل مـــن
سـيحـية فيـها).  واكدت  ان الـطائـفة ا
اخلــزرجي (سـاهـم مع الـوفــد بـالــتـبـرع
بـتأهـيل وترميم مـبنى الـكنـيسة لـتكون
ــعـالم واجــهــة تـأريــخــيـة ومــعــلم من ا
ـديــنـة بـعــقـوبـة).   فــيـمـا قـال األثــريـة 
ــنــصــوريــة رئــيـس مــجــلس نــاحــيــة ا

ابـرزها رفع احلـواجز الكـونكريـنية من
جـميع مـداخلـها وفـتح الشـوارع بشكل
كــامل ومـعــاجلـة الـتــجـاوزات لــتـفـادي
انـسـداد الطـرق التي تـعرقل مـرور فرق

عاجلة اي حريق).  االطفاء 
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واشـــار الى ان  (الــســوق وهــو االقــدم
عـلى مـسـتـوى ديـالى بـقـي مغـلـقـا عـلى
ركـبات بـشكل مـباشـر لدواعي دخـول ا
امـنـيـة اكـثـر من  15سـنـة)  مـؤكـدا بـان
(االوضـاع تسـتدعي تـغيـرات في اليات
الـتعـامل مع ملـف امن االسواق واعادة

االوضاع الى طبيعتها). 
وفي ســـــيــاق مـتــصل قــال قـائــمـمــقـام
قــضــاء بـعــقـوبــة عــبـدالــله احلــيـــــالي
لـ(الـزمـان) ان   ( 3 فـرص اسـتـثـمـارية
فـي قطاع االسـكان ضمن مـحيط شرقي
بـعقوبة دخلت حيز التنفيذ بعد حتديد
اكــــــــثـــــــــر من  100 دو مـن االراضـي
لــتـنـفـيـذهـا ضــمن خـطـة إلعـادة تـوزيع
اخلـارطـة السـكانـية وتـخـفيف الـضغط
عــــلى مـــركــــز احملـــافــــظـــة).  واضـــاف
احلـــيـــالي ان (الـــتـــقــديـــرات االولـــيــة
لــلـــفــرص الــثالثــة تــتــراوح من 35-40
ـبــاشـرة مــلـيــار ديــنـار  مــؤكـدا بــان ا

من الــدنــانــيــر بــعــد الــتــهــام الــنــيــران
الـــعــشـــرات من احملـــال   مــؤكـــدا بــان
احلـــريق هـــو االكـــبـــر من نـــوعـه بـــعــد
2003). واضاف احليالي ان  ( سلسلة
قــرارات مـهــمــة اتـخــذت في االجـتــمـاع
ـثــلي الـقــوى االمـنــيـة الــذي حـضــره 

 ÍdLA « ÂöÝ ≠ v U¹œ

قـال قـائـممـقـام قـضاء بـعـقوبـة عـبـدالله
احلــيـــالي لـ(الــزمــان) ان  (اجــتــمــاعــا
ـنـاقـشة تـداعـيـات حريق مـوسـعـا عقـد 
ســوق بـعــقـوبـة الــقـد والــذي تـسـبب
الي بـخسائر مادية تصل الى مئات ا
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كالم أبيض

نصـرمة  مـقالة او بـحثـاً او استذكـارا يتـناول شخـصية انتـظرتُ طوال االيـام القـليلـة ا
اضي  الـكتبي الـشهـير نعـيم الشطـري  الذي مرت ذكـرى وفاته  الـعاشرة االسـبوع ا
دون جـدوى ... انه اجلــحـود بــأعـلى صــوره .. الـيس من حق الــشـطــري  عـلى  شـارع
بـادرة الى أحيـاء ذكرى الرجل تـنبي ومـنتـدياته الـعديدة ومـكتـباته وبـاعة الـكتب فـيه ا ا
الـذي عـاش في هـذا الشـارع مـنـذ ان قدم الى بـغـداد سـنة  1963من مـدينـة الـشـطرة 
حــتى وفـاته في  24 حــزيــران ســنـة  2012..  مـا هــذا االهــمـال الــذي ال مــبـرر له أزاء
ـتنـبي للـحد الـذي اصبح فـيه اسمـا يرمـز الى هذا الـعشق شخـصيـة  عشـقت  شارع ا

الثقافي .. 
لم اجد مسـوغا ابدا  لهذا اجلحـود  وقد حيرني فعال .. كـنت اتوقع ان يقوم اصدقاء
ئـات  بـإحيـاء ذكـرى وفاته من خالل اصـبـوحة اسـتـذكاريه ومعـارف الـشطـري وهم بـا
مـناسـبة  ووضع صوره عـند مـفتـرقات الـشارع  وواجـهات دور الـنشـر وفي فضاءات
ركز الثقافي في القشلة  وان يتحدث من قيصريـة حنش  ومقهى الشابندر  ومبنى ا
عـاصــره من زمـالءه   عن جــوانب حـيــاته  والســيــمــا االشـارة الـى مـزاده الــشــهــيـر 
وعـالقاته االدبيـة .. غير ان ذلك الـتوقع بـقى من االمنيـات التي خـزنها سـراب الذاكرة 
واخملـيلة  لـكن الشطـري ما زال معنـا يتجـوّل ب ذاكرتنـا  ورؤوس أصابعـنا ويسكن

في حدقات عيوننا.. فهو االسم العصي على النسيان . 
اشـعـر بـاالسى  لـواقع  الـنـسـيان الـذي يـلف مـجـتـمـعـنـا  فالـكـثـيـر من اسـمـاء الـرموز
تالشت في مهب الظـروف أو أصبحت ضئيلة عاجزة عن إخراج ذاتها.. ويبقى السؤال
قـائـمـا هل انـنـا مـرضى   فـنـسـعى الى حتـطـيم و اهـمـال الـرمـوز الـتي حتـرك أرواحـنا

وتغديها باألمل ?
تنبي ان  نعيم الشطري  يعد من ب أشهر وأقدم  الكتبي فيه وانه لقد نسى شـارع ا
ـزاده العـلـني االسبـوعي في ايـام اجلمع مـن كل اسبـوع .. وكانَ تـميـز وسط اجلـميع 
َ الذينَ إذا لمْ يستنشقوا روائح احلـبر والورق العتيق فإنَّهم ال يعدُّونَ واحداً من الطيـب
تنبي أبداً  حتى في يومهم يـوماً  والشطري لمْ يتركْ " جمعة" ا
أسـوأ حـاالت فقـدان األمن  بلْ هـناكَ مَن يـؤكد أنَّ نـعـيمـاً كانَ

تنبي حتى في أيَّام منع التجوال!   يتواجد في شارع ا
لـقــد اجـمع الـكل  عـلى سالمـة طـويـته  ونـقـاء فـطـرته  وزكـاء
نـفـسه .. انه ابـا ربـيع نـعـيم الـشـطـري  ..  قلـيـال من الـوفاء 

فكلنا راحلون ..

حـاول نـظام الـبـعث تـدميـرالـشعب الـكـردي بـأقسى الـطـرق  ولم يـتردد في قـتل األطـفال
عاق من الرجال والنساء  وكان هدفه الوحيد القضاء ومحو والشباب وكـبار السن وا
الـشـعـب الـكـردي وإحــراق ارض كـردســتـان ! في عـام  1986   صــدر الـقــاء الـقـبض
على طـفل كردي يدعى (هـفال عبد رقم  89021  بـكتاب رسمي بتاريخ 3/31/ 1986 وا
الـله سلـيمـان محـمـد برواري)  ومن احلـاالت الغـريب و النـادرة  الـتي نوقـشت أنه حتى
طـفل يـبلـغ من العـمـر أربع سنـوات كـان يجب أن يـتـلقى أوامـر إلـقاء الـقبـض رسمـية من
احلـكــومـة  ولـد هــفـال بـرواري عـام  1982 في بـاديـنــان مـنــطـقـة (كــاني مـاسي) واسم
اصدر امر اعتقال  من قبل نـظام في بغداد بناء على والدتها زلـيخة ويسي محمد أمـ 
كتاب رسـمي صادر عن مديرية األمن العام للـنظام احلكم البعثي عام   1986 أي عمره
وضوع في الوثائق الرسـمية للدكتـور حميد عبد الله في اربع سنوات   عرض هـذا ا
برنامجه التأريخي (تلك األيام) هذا سلوك أنظمة بغداد جتاه الكرد إنهم ال يحمون أي
كـنا شخص حـتى اوامـر القـبض علـى طفل يـبلغ من الـعـمر أربع سـنوات وهـذا لـيس 
فـي أي مكـان في الـعـالم. األنـفـال والـهـجـمـات الـكـيـمـاويـة وتـرحـيل ومـقـابـر في صـحراء
ا ورطـبت الـرمال أحـيـاء عـليـهم  كل مـنـهـا في حد ذاته جـنـوب العـراق حـفـرت لهم حـفـرً
آسي قصـة عظـيمة يـجب أن يعـيد التـاريخ كتـابتهـا على حـدة. التاريخ الـكردي مـليء با
منـذ قيـام الدولة الـعراقيـة في مطلع الـعشريـنات من الـقرن العـشرين لم تدخـر يدها في
تدمير الكرد سواء باألنفال أو القتل اجلماعي أو الهجمات الكيماوية
واسـتـخـدام األســلـحـة الـثـقـيــلـة  هـفـال  سـلـيــمـان مـحـمـد أمـ
ــوذج ثـوري لــلـشـعـب الـكـردي ســيـكــتب اسـمه في بـرواري  
الــتـاريـخ الن الـنــظـام الــعــراقي اصــدر وبـكــتـاب رســمي الــقـاء
الــقــبض الـــطــفل الــبــالغ من الــعـــمــر أربع ســنــوات مــايــســمى

باجملــرم.
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{ دمــشق-(أ ف ب) - أدت غــارة جـويـة
إســرائـــيــلــيـــة عــلى الــســـاحل الــغــربي
لسوريا صباح أمس السبت إلى إصابة
مـدنيـ اثن بـجروح حـسب ما أفادت
وزارة الـدفـاع الـسوريـة في بـيـان. ونقل
الـبيان عن مصدر عسكري قوله "حوالى
الــسـاعـة  06,30 صــبـاح (الـســبت) نـفـذ
الـعـدو االسـرائيـلي عـدوانـا جويـا بـعدة
توسط غرب صـواريخ من فوق البـحر ا
طــرابــلس مــسـتــهــدفــا عـدة مــداجن في
مـــحــــيط بـــلـــدة احلـــمــــيـــديـــة جـــنـــوب
طــــرطـــوس". واضـــاف أن ذلك "أدى إلى
إصـابـة مدنـيـ اثنـ بـجروح أحـدهـما
امــــرأة ووقــــــــوع بــــعـض اخلــــســــائـــر

ادية".  ا
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ـرصـد الـسوري من جـهـتـه قـال مـديـر ا
حلــقــوق اإلنـســان وهي مـنــظــمـة غــيـر
صادر حـكوميـة لها شـبكة واسـعة من ا
فـي ســـوريــا أن الـــقـــصـف اســـتـــهــدف
"هـنـغـارات سابـقـة لـتـربيـة احلـيـوانات"
ـنـطـقـة "تـسـتـخـدمـهـا مـيـلـيـشـيـات في ا
رصد أنه "لم مـوالية إليـران". وأوضح ا
تـسمع أصوات مـضادات الدفاع اجلوي

الـتــابع لـلـنـظـام حـيث كـان االسـتـهـداف
مـباغت". ومنـذ بداية احلـرب في سوريا
في 2011  شـــــنت إســـــرائـــــيل مـــــئــــات
الـغارات اجلوية على جارتها استهدفت
مـــواقع لــلـــجــيـش الــســـوري والــقــوات
اإليـرانـية وحـزب الـله اللـبـنانـي حلـفاء
الـــنــظــام الـــســوري. ونــادرا مـــا تــعــلق
إسـرائيل عـلى ضربـاتهـا لسوريـا لكـنها
تــقــول إنــهــا لن تــســمح إليــران بـبــسط
نـفـوذهـا إلى حـدود إسـرائـيـل. والـشـهر
ــاضي قــصف الــطــيـران اإلســرائــيـلي ا
مـطـار دمـشق الـواقع جـنـوب الـعـاصـمة
ـــبــاني الـــســـوريــة وأحلـق أضــرارا بـــا
وأوقـف مـهـابط الـطـائـرات عن اخلـدمـة.
رصـد السـوري حلقـوق اإلنسان وذكـر ا
أن الـصـواريخ اإلسـرائـيـلـيـة اسـتـهدفت
مـستـودعات تابـعة حلـزب الله اللـبناني
ـطـار والـقــوات اإليـرانـيـة بـالـقـرب من ا
ـتبـقي فـوق مـدرج الـتـشـغـيل الـوحـيـد ا
فـيه. وأدى الـنـزاع في سـوريـا الـذي بدأ
ـوقراطـية بـقـمع تظـاهرات مـؤيدة لـلد
إلـى مـــقــــتل نــــحـــو  500 ألـف شـــخص
وتـدمير الـبنيـة التحتـية للـبالد وتشريد
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مع انه لـم يـسـتـرزق من الـصــبـاح الـبـاكـر حــتى الـظـهـر في يــوم قـائض  اقـتـربت درجـة
احلـرارة فـيه من اخلـمـسـ مع رطـوبـة عـالـيـة ألصـقت مـالبـسه بـجـسمـه  لـكن الـعرض
ـثـيـر لصـاحب كـارتـونـة صـحـون ( الفـرفـوري ) دفـعه لـلـمـوافقـة عـلى حـمـلـها الـغـريب وا
والوصول بهـا الى الطابق الثالث مقابل ثالث عبارات حكيمة  لكل طابق واحدة  معلال
ـا هــو مـعــنـوي ال يــقـدر بــثـمن  نـفــسه بـأن احلــيـاة لــيـست مــاال فـحــسب  بل فــيـهــا 
واسـتـشهـد إلقنـاع نـفسه بـرمـوز وشخـصيـات مـعروفـة ضـحت بأرواحـهـا دفاعـا عن قيم
انسانيـة نبيلـة  لذا شد حـزامه وانطلق بحـماس الى الطابق األول  ومـا ان وصل نهاية
السلم وقبـل أن يستريح ولـو قليال سأل صـاحب البضـاعة : ما حكـمتك األولى ?  فقال
سـتقبل  وكل من قـال لك ان مستـقبال زاهرا لـه : ال تصدق مـا يقوله الـسياسـيون عن ا
ينتـظرنا بـوجودهم قل له : نعم وال تـصدق  امتـعض احلمّال من هـذا الكالم الذي صار
في عداد الـبديـهيـات بعـد ما يـقرب من الـعشـرين عامـا على جتـربة سـياسـية مـريرة ذاق
فيها الـناس شتى أنواع الويالت  بعد ان استبشروا خيرا بالتغيير للخالص من ويالت
سـابقـة  لـكن صـاحب الـبـضـاعة اسـتـطـرد بـالـكالم بـالرغم مـن امتـعـاض احلـمّـال الذي
دة من بناء نظام سياسي على قدحت عيـناه شررا  يا أخي الذي لم يتمكن طوال هذه ا
اسـس متـينـة وموضـوعـية وغـير قـابـلة لالخـتراق والـتـأويل على حـسب الـهوى فال تـتوقع
سـتقبل  وانا من جانـبي اعلنت حدادي عليه  واذا للمسـتقبل منه خيرا  لـقد غادرنا ا
سيرة صورة معيـنة للمستقبل ? لم تثق بكالمي تأمل فـيما يجري  هل للذين يـقودون ا
وأسأل أهل العـلم ان كان لهم قـوال يجافي رأيي  فـكل ما يحـدث يؤكد ان بـالدنا ذاهبة
لـلـمجـهـول ان بقـت احلال عـلى مـاهي علـيه . اسـتـغفـر احلـمّال ربه  وصـلى عـلى نـبيه 

ا تكون احلكمة الثانية أفضل .  وردد مع نفسه : ر
وفي الــطـابق الــثـاني بــدت مـظــاهـر الـتــعب عـلـى احلـمّـال الــذي تـصــبب جـســده عـرقـا 
فاستعـجل صاحب البضاعة بسماع احلكمـة الثانية  فأجابه : كل من قال لك ان قادتنا
ثابة آبـاء لنا  قل له : نعم وال تـصدق  وأردف بابتـسامة ساخـرة : اغسل يديك منهم
عروفة والتي ال ال أعصابه  وكاد يشـتمه لهذه العبارة ا بسبع صابـونات . فمسك احلمّ
ا قـضى عـمره حـمـاال  لكـنه اسـتـعاذ بـالـله من الشـيـطان تعـد حـكمـة  فـلـو كانـوا آبـاء 
الـرجـيم  والم نـفــسه عـلى قـبــوله بـهـذا األجــر الـتـافه   ومع ذلك واصـل صـعـوده سـلم
ا يقوله صاحب الصحـون الذي كانت شهيته مفتوحة للكالم الطابق الثـالث غير مكترث 
: انهم ينعمـون بالعيش الرغيـد في القصور حتت التبـريد  بينما نـتلوع نحن حتت لهيب
ـعـاجلـة الـصـيف وتــعـثـر الـكـهـربــاء  مـثال : اذا مـرضـوا  يـسـافــرون الى خـارج الـبالد 
أنـفسـهم  بـينـمـا نحـن نراجع مـسـتشـفـيات مـتـهالـكـة ال دواء شـافي فيـهـا هل رأيت أبا
حـقيقـيا يـفضل نفـسه على أهل بـيته  بل ويـدع األمراض تـفترسـهم  وفوق هـذا الضيم
تنـهش بهم مـخالب األطـباء والـصيـدليـات اخلاصة أمـام أنظـاره  ويعـرف ع الـيق ان
ـهنتـهم  ووصل األمر ببـعض األطباء غالـبية مـالكي الصـيدليـات فقدوا الـقيم االنسـانية 
ــنـعت ـرض  ولــو كـان األمــر بـيـدي  صــرف دواء ألغـراض الــتـصـريـف ولـيس لــعالج ا
ــا عـنـد ذاك يـهـتـمـون ـسـؤولـ من الــعالج في اخلـارج  لـيـكـون حــالـهم كـحـالـنـا  ر ا

بنظامنا الصحي .
ال كارتـونة الصحون على حـافة نافذة ليستـرجع أنفاسه  فسلم طابق واحد وضع احلمّ
شـرق الذي متـعب لـرجل قضى ثالثـة أرباع عـمره حـماال  وقـد يأس من انـتظـار الغـد ا
سؤولـون به مذ اختط شـاربه  وبأنـفاس متـقطعـة طلب سمـاع احلكمـة األخيرة  وعـده ا
فـقـال صاحب الـصحـون : كل من قـال لك ان األمريـكان أخـطأوا في
سياسـتهم بالـعراق قل له : نعـم وال تصدق  غضـب احلمّال وطلب
مـن صاحب البـضاعـة السكـوت  ودفع كارتـونة الصـحون لـتسقط
من الـطـابق الـثـالث الى األرض قـائال : كل مـن قـال لك ان صـحـنا

واحدا سيبقى سليما قل له : نعم وال تصدق . 

لــلــحــزبــ الى حــلــول الـعــيــد من اجل
الـتوصل الى اتـفاق بـشأن مرح تـسوية
أكــد إمــام جــمــعـة لــلــمــنــصب).بــدوره 
الــنـــجف صــدر الــديـن الــقــبــانــچي أن
الـتنسـيقي أمام مـهمة تـأريخيـة كبرى 
ـوقف الشيـعي ثم العمل وهي تـوحيد ا
وقف ـوقف الكـردي ثم ا عـلى توحـيد ا
الــســني  وهــذه مــهــمــة قــبل تــشــكــيل
احلـــكــومــة النــهـم الــكــتــلـــة األكــبــر في
ـان . وقال (أننـا بحـاجة الى عراق الـبر
مـــســـتـــقـــر) واضـــاف (ال خـــدمـــات وال
إقـتصاد وال إستـقالل بدون االستقرار)
قـبـلـة تـوفـير مـشـددا عـلى (احلـكـومـة ا
اإلسـتــقـرار) وحـمل الـقـبـاجني (الـكـتل
والــتـيــارات اجلــمـاهــيـريــة مــسـؤولــيـة
تـوفـيـره) ولفـت الى ان (العـراق يـسـير

نحو النجاح). 
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غابـات احلدبـاء النـموذجـية في
تـنفس ـوصل الرئـة وا مديـنة ا
ـوصل الـتـي يـلـجـأ الـيـهـا اهل ا
إلســـتــنـــشـــاق الـــهـــواء الــطـــلق
ـنـاظـرهـا وطـرقـها  والـتـمـتـع 
زهـرة ب أشـجارهـا البـاسقة ا
اخلــضــراء الـــغــنــاء بـــتــغــريــدة
طـيـورهـا وتمـايل اغـصـانـها مع
هـبـات الـهـواء والـنـسـيم الـقـادم
من رذاذ امواج نهر دجلة . هذه
الــــــغـــــابــــــات أنـــــشــــــات مـــــنـــــذ
اضي اخلـمسـينـات من القـرن ا
 في مـــنـــطـــقــة حـــيـــويـــة وسط
ـوصل عـلى ضـفـاف دجـلـة في ا

اجلـانب االيــسـر عــلى مـســاحـة
ـــات وتـــوســـعت حـــتى  10دو
وصــلت مــســاحـتــهــا الى 900 
دو . وأنــشــئت فــيــهــا مــرافق
ســــيـــــاحـــــيـــــة وتــــرفـــــيـــــهـــــيــــة
ـــطـــاعم كـــالـــكـــازيــــنـــوهـــات وا
وقـاعــات االفـراح والــكـافــيـهـات
إضــــــافـــــة الى دور الــــــســـــديـــــر
الـسـياحـيـة والـقريـة الـسيـاحـية
وغيـر ها من االماكن الـترفيـهية
كــاجلــزيـــرة الــســيــاحــيــة وسط
دجلة  ومدينة االلعاب وحديقة
الــــشـــعـب ومـــرسى لــــلـــزوارق .
ـوصل الى وتــعـرضت غـابــات ا
ـــتــكـــررة كــقــطع الـــتــجــاوزات ا

االشـــجــار اجلـــائـــر أو حــرقـــهــا
واسـتــقـطـاع مــسـاحـات مــنـهـا .
وكــــــــانـت آخـــــــرهــــــــا الــــــــيـــــــوم
6/29/ 2022حــــ الــــتــــهــــمت
النيران عددا كبيرا من االشجار
ـعـمــرة وغـيـرهــا من االشـجـار ا
الـــتـي انـــتـــقــــلت بـــســــرعـــة الى
مساحـة كبيرة من الـغابات على
ــقـــابل حلي الــطـــريق الـــدولي ا
وصل . وعلى الشرطـة بايسـر ا
دني إثرها هرعت فـرق الدفاع ا
الى مـكـان احلـادث وتـمكـنت من
ـسانـدة دوائر إخمـاد احلريق 
اء احملافظـة االخرى البـلدية وا
والـبــلـديـات واجملـاري والـقـوات

ــواطــنـ . ـرور وا االمـنــيــة وا
وإثـــر هــــذا احلـــادث الــــبــــيـــئي
ــــــأســـــاوي بـــــادر مــــــواطـــــني ا
مـحـافـظـة نـيـنـوى الـغـيـارى الى
تنـظيم حمـلة تـشجيـر كبرى في
وصل بعد االنتهاء من غابات ا
اطــفـاء احلــريق ورفع االشــجـار
ــتــضـررة مــنــهــا . و ســاهـمت ا
دني فـيـهـا مـنظـمـات اجملـتـمع ا
وجمعيات ومـؤسسات ومشاتل
ونشطاء ومواطـن حيث بلغت
تبرع بها والتي عدد االشجار ا
ســــــتــــــزع في احلــــــمــــــلـــــة االف
الشتالت والكل عازم على عودة
ــــوصل في احلـــيــــاة الى رئـــة ا

غاباتها الساحرة .
وذكرت وزارة البيئة تبرع وزير
البيئة وكالـة جاسم عبد العزيز
شــــــجـــــرة الــــــفـالحي  ب  500 
بـــولـــونـــيــا وهـي من االشـــجــار
وصل ـستـدامة  الـى غابـات ا ا
ـــــنـــــاطق وذلـك لـــــتـــــعـــــويـض ا
ـــتـــضــررة مـن جــرّاء احلـــريق ا
ـنــطـقــة الـغــابـات الـذي نــشب 

امس .
ـــبــادرة بـــعـــدمــا وتـــأتي هـــذه ا
ــوصل إلى تــعــرضت غـــابــات ا
حـريق في اجلزء الـشـرقي منـها
حــــــيث أتـت الـــــنــــــيـــــران عــــــلى
ـا مـســاحـات كـبــيـرة نـســبـيـا 
أدى إلـى احـــــــتـــــــراق مـــــــئـــــــات
األشـجــار نـوع الــيـوكــالـبــتـوس
دائمة اخلضرة نـتيجة الختراق
األدغـــال بـــدايـــة احلــريـق الــذي
ســرعـان مـا امــتـد إلى األشـجـار
ناطق اجملاورة داخل الغابة وا

وصل من جهتها ثـمنت بلدية ا
مثل هكذا مـبادرات  داعية الى
تـــوحــيـــد نــوعـــيــة االشـــجــار بـ

في  24 تــــــمـــــوز  1923 أبــــــرمت
مـعـاهــدة لـوزان كـمــعـاهـدة سالم .
قتـضاها الـغيت معاهـدة سيفر و
لـعام 1920. الـتي اجـبـرت الـدولـة
العـثمانـية على تـوقيعـها بوصـفها
احـدى الـدول اخلـاسـرة في احلرب
ـعـاهـدة ـيـة االولى. افـضت ا الــعـا
الى اعـتــراف دولي بــاجلــمـهــوريـة
التركـية. هذا بـعض ما افادتني به
ــصــادر ذات الـصــلــة. وانــا هــنـا ا
انقل مـعلـومة وال ابـدي رأياً. ولكن
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مـا الــذي ذكـرني ودعــاني لـلــعـودة
صادر?!. الى هذه ا

 } } } }
نــهـار امس االربــعـاء تــوجـهتُ الى
حي تـركــيش احــد احـيــاء مـديــنـة
ة سامـسون . بنـاء على دعـوة كر
من االديب الـصديق زهـير الـبدري.
ابـو سـجاد الـقـادم من واسط يـقيم
في هــذا احلي. قــريــبــا من ســاحل
الـــبـــحـــر االســـود. حــ وصـــلت 
شاعر استقـبلني الـصديق زهيـر 

محـملـة باالخويـة والدفء. مـشاعر
لم افـاجــأ بـهــا. الـشـارع والــنـصب
وفـي الـطـريق الى شـقــته  سـلـكـنـا
شـارعـا. الـصـديق زهـيـر قـال : هذا
الــشـارع اسـمه لــوزان. ولم اتـوقف
كـــثـــيـــرا عـــنـــد هـــذا االسم. ولـــكن
تـوجهـنا ووقـفنـا عنـد نصب كـبير.
عـنـدهـا قـال الـصـديق ابـو سـجاد :
هــذا اســمه نــصب لــوزان. عــايــنــا
ــشـــاهــدة الـــتــمـــاثـــيل ووثــقـــنـــا ا
بــالــصــور. االســتــنــتــاج.. عــنــدهـا
توقفت عند اسم الشارع والنصب.
ــاذا يــخــلـد ورجــعت لــلــمــصــادر. 
االتراك توقيع معاهدة لوزان باسم
شارع ونصب ?. وفي االجابة اقول
ية  كاستنتاج.. عـقب احلرب العا
االولى كــرس احلـلـفـاء انـتـصـارهم
. ـهــمــتـ بــتــوقــيع مـعــاهــدتــ 
االولى سـمــيت مــعــاهـدة فــرسـاي.

وتــضـــمـــنت تـــكـــريس اســـتـــسالم
ـانـيـا. والـثـانـيـة مـعـاهـدة لوزان. ا
وكـانت فــرسـاي جــرحـا غــائـرا في
اني. ولـيس غـريـبا ان الـتـاريخ اال
هــتــلــر اصــر عــلى ان يــتم تــوقــيع
اســـتـــسـالم فـــرنـــســــا في احلـــرب
ـيـة الـثـانـيـة  ان يـتم ذلك في الـعـا
قــصـر فـرســاي. وان يـتم  ايـضـا 
تــمـزيق مــعــاهــدة فــرسـاي االولى.
مـاذا يـعـنـي الـنـصب ? نــسـتـنـتج 
وكـمـا تـعـزز الـوقـائع  ان مـعـاهـدة
لـوزان جرح في اجلـسـد الـتركي لم
يــنـدمل حلـد االن. واقــامـة الـنـصب
الـــعــديـــدة هي عــمـــلــيـــة حتــريض
مـــضــاف  لــلــرأي الـــعــام الــتــركي.
وتـعـبـئـة داخـلـيـة لـلـشـعب الـتـركي
الستقـبال التطورات الـتي ستعقب
ـعـاهدة في الـعام انـتهـاء سـريان ا

الكاتب في نصب بلوزان القادم.

وصل دني يطفى حريق غابات ا o¹dŠ∫ الدفاع ا

لــلـشـعب اجلــزائـري ضـد االحـتالل
ـبالغ الـفـرنـسي. كـانـو يـجـمـعـون ا
ـواد الــغـذائـيــة والـتــمـور الـتي وا
كـانت مـعـبـأة في (اخلـصاف) وهي
قــفه مـصـنـوعـة من سـعف الـنـخـيل
وكــيف كـنـا نـحـتـفظ بـصـور بـعض
ـنتـشـرة بكـثرة في رمـوز  الثـورة ا
الـشـوارع الـعـراقـيـة   امـثـال احـمد
بن بلـة وجمـيلة بـو حيـرد وغيرهم
وهم في ريعان الـشباب وكـيف كنا
نسمع عن اسماء المعه مازالت في
ذاكـرتـنـا امـثـال مـحـمـد بـو خـروبه
(الرئـيس الـراحل هواري بـو مدين
) وغـيــره. كــان حـديــثــا طـويال عن
العراقي ومواقف الشهامة نصرة
الهلـنا وشعبـنا في اجلـزائر. وبعد
أنتهاء حديثي قال احد اقارب سي
احلواس وهو رجل كبير في السن
 كالمك اعـــــاد بــــنــــا الــــزمن اليــــام
الـنضـال في تـلك احلـقبـة  قـال نعم
كـان الـدعم ياتـيـنـا من العـراق عـبر

احلدود من  تونس  وبقـينا  اشهر
كثيـرة ناكل من هذا التـمر العراقي
واخلــبــز لــنــسـتــمــد الــطــاقــة مــنه
ونـواصل الـقـتـال . حتـدث اجلـميع
عـن نـضـال شــعب اجلـزائــر وكـيف
انـــطــــلــــقت شــــرارة احلــــرب ضـــد
ـستعـمر الـفرنـسي بقـيادة جـبهة ا
الــتـــحــريــر الــوطــني  اجلــزائــريــة
والتي امـتدت  لـ  7 سـنوات من 1
نــوفــمــبــر 1954 لــغــايــة حــصــول
اجلـــزائـــر عـــلى االســـتـــقالل في 5
يـولــيـو 1962 قــدم خاللـهــا شـعب
ـلـيـون اجلـزائـر مــلـيـون ونـصـف ا
ــــثــــبــــتــــة صــــورهم شــــهــــيـــد  وا
واســـــمــــــائــــــهـم في الــــــســــــجالت
ـرمـر في ومــــــحـفـورة عـلى قـطع ا
كل زقـــاق وشــــارع  يـــســـكـن فـــيـــة

الشهداء . 
ولـلـمرأة  اجلـزائـرية دور كـبـير في
اجلـهاد امـثـال  اجملاهـدات جـميـلة
بــو حـيــرد واللــة فـاطــمــة نـســومـر
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بحكم اقامـتي في اجلزائر ولكوني
مـتـخصـصاً بـالـتصـويـر السـياحي
سـنـحت لي الـفرصـة ان اتـنـقل ب
ـدن اخملــتـلـفـة في ارض اجلـزائـر ا
تنوعـة التضاريس من الشاسـعة ا
الــســـهـــول اخلـــصــبـــة  واجلـــبــال
الــشـمـاء اخلـضـراء الى الـصـحـراء
ـتمـيزة وصـوال للـبحر. الـكبـيرة وا
اضـــــافـــــة لالثـــــار الـــــتـي تـــــمـــــثل
ـتـعـاقـبـة عـلى ارض احلــضـارات ا
اجلـــزائــر الــتي تــظم   (58) واليـة

(محافظة) .
في احـد جـوالتي مع مـجـمـوعة من
االســــاتــــذة واالخـــــوة في قــــطــــاع
الـــســـيـــاحــة تـــلـــبـــيـــة لــدعـــوة من
االصدقاء في واليـة بسكـرة لتناول
( الـــشــخـــشـــوخــة الـــبـــســكـــريــة )
ــتــمــيــزة. والــقــيــام بــجــولــة في ا
ــديـــنـــة . ســنـــحت لـــنــا نــواحـي ا
الــفــرصـة لــزيــارة دار الــقــائـد سي
احلـواس ( الـعـقـيـد أحـمـد بن عـبـد
الــرزاق حـــمــودة ) احـــد ابــطــال و
رمـــــوز قــــادة ثــــورة الـــــتــــحــــريــــر
اجلـزائــريــة بـعــد ان  شــاهـدت في
كان والنصب التذكاري الصباح  ا
الـــــذي انـــــدلـــــعـت فـــــيه   شـــــرارة
الـثــــــورة اجلـزائـريـة في االول من
نوفــــمبر1954 في مضـيق تاغيت

في باتنه حيث دارت 
معـركة ضـارية مع جـيش االحتالل
الـفـرنسي.الـذي دام أكـثـر من ثالثة

عشر عقداً (132سنة)
جتـولــنـا في ذلـك الـبــيت الـبــسـيط
حتوياته التي تدلل على بساطة
الــــعــــيش فـي ذلك الــــوقـت والـــذي
ـــثل حــقـــبــة من ــتـــحف  حتـــول 
تـاريـخ الـثـوار في اجلـزائـر عـلـقت
عــــلـى جـــدرانـه الــــصـــور وبــــعض

ـهـمة واعالم اجلـزائر   الـوثائق ا
ال اخـــفــــيـــكم ســــرا ان االهـــتـــمـــام
ـكان بـوجـودي  كـعـراقي في هـذا ا
له طـابع خـاص واجلـمـيع احـتـفوا
قدمي من بغداد الـتي يكنون لها
كـل احلب والـتـقـديــر ويـسـتـذكـرون
مواقف العراق والعراقي في دعم
 شعب اجلزائر لنيل االستقالل….
 في نهاية اجلولـة طلب مني كتابة
كـلمـة في سـجل الزيـارات  حـقيـقة
بـقــيت حـائــرا مـاذا اريــد ان اكـتب
باسطـر قليلـة  الختصر عـظمة هذا
الشعب وكفـاحه ونضاله واصراره
عـلى االســتـقالل وطــرد اكـبــر عـدو
مـــتــغــطــرس اســتـــعــمل كل انــواع
االســلــحــة  الــثــقــيــلــة من دبــابـات
وطـائـرات وحــتى الـقـنــابل الـذريـة
ــلك اال الـبــنـدقــيـة امـام شــعب ال 
ـــســدس انــتـــهــيت مـن كــتــابــة وا
كــلــمــتي  واجلــمـيـع يـنــتــظــر مـاذا
ســاقـول  تــوجــهت لــهم وكــان من
ب احلـضور اقـارب سي احلواس
وكـان هــنـالك عــدد من كـبــار الـسن
كان استذكرت وقلت لهم في هذا ا
مــواقف من طـــفــولــتي رغم صــغــر
سـني  كــنت طــفال صــغـيــرا وكـان
اخـــــوتي الـــــكـــــبــــار مـع  االقــــارب
ومجـموعات  الـشبـاب  اسوة  بكل
دن العـراقية يـجمعون الـتبرعات ا
الـنـقـديـة والـعــيـنـيـة لـدعم الـشـعب
اجلــزائـري الـذي يــخـوض حـرب ال
ــســتــعــمــر هــوادة فــيــهــا لــطــرد ا
ـــظــاهــرات الـــفــرنــسـي  وكــانت ا
ـــســــانـــده لـــلــــشـــعب ــــؤيـــدة وا ا
اجلــزائـــري مــســتـــمــرة في ارجــاء
الـعــراق  شـعـبــيـا  اضـافــة لـلـدعم
ال والسالح  احلكومي لـلثوار بـا
وحـتى الـزعـامـات الـديـنـيـة صدرت
ـســانـدة مــنـهم فــتـوى اجلــهــاد وا

واللـة زيـنب الـقـاسـمـي و حـسـيـبة
بن بـوعـلي ومـلـيكـة قـايـد وفضـيـلة
سعدان جميلة بوعزة وجميلة بو

باشا وغيرهن.
احد االسـاتذة احلـضور ذكـرنا بان
عـــدد شــهـــداء اجلــزائـــر جتــاوز 7
قـاومة مـليـون شهـيد مـنذ انـدالع ا
العسـكرية طـــــويـلة االمد  في عام
1830م  الـتي بدأت بـقـيادة االمـير

عبد القادر اجلزائري وزمالئه . 
ذكـرت للـحضـور اول زيارة عـائلـية
لي للجزائر بانني استغربت كثيرا
من االسـمـاء الـغريـبـة الـتي اقـراها
في كل مكـان وجاءني اجلـواب بان
هـذه هي اسـماء شـهـداء اجلـزائر 
ولـالمــانــة اقـــول  الــبــلـــد الــعــربي
الــوحــيــد  بل وفي كـل دول الـعــالم
يــذكــر اســمـاء الــشــهــداء جـمــيــعـا
وتـــســمـى بــاســمـــائــهـم الــشــوارع
ــدارس  اجلــامــعــات  واالزقــة  ا
ـراكز ـسـتـشـفـيـات  ا ـنـشـآت  ا ا

رجع الديني االعلى السيد محسن احلكيم لتقد شكر الرئيس الراحل هواري بو مدين يزور ا
ناصرة شعب اجلزائر اجلزائر على فتوى اجلهاد 
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(شجرة البولونيا).
 وهي من االشــجــار الــصــديــقــة
لـلـبـيـئـة وسـريـعـة الـنمـو وتالئم

األجواء العراقية
 بـدالً عن الـيـوكالـبـتس (سـريـعة
االشـــتــــعـــال) لـــيـــتـم زراعـــتـــهـــا

تضررة . وتعويض االجزاء ا
وفي العـاصمة وجه امـ بغداد
عــمــار مــوسـى كــاظم بــتــوســيع
تـــقــاطع الـــعــبــور ضـــمن شــارع
ـشــتل والـبــلـديـات 77بـاجتــاه ا
ـروريـة ـعــاجلـة االخـتــنـاقــات ا
ــــنــــطــــقـــة الــــتي تــــشــــهـــدهــــا ا
ـرور بـالــتـنــسـيق مـع مـديــريـة ا

العامة .
وذكر بيان ان (ام بغداد اطلع
خـالل جــولـــة مــيـــدانــيـــة ضــمن
قاطع بلدية بغداد اجلديدة على
تــقـاطـع الـعــبــور الــذي يــعـد من
ـهمـة الـتي تـشكل الـتـقـاطعـات ا
نـقطـة إلتـقاء حـيويـة في منـطقة

بغداد اجلديدة والغدير ويشهد
زخــمــاً مــروريــاً كــبــيــراً بـســبب
الـســيــارات الــوافـدة عـن طـريق
بغداد بعقـوبة إضافة إلى كراج

شتل ومنطقة البلديات). ا
واوضح ان (هـنــاك تـنـسـيق مع
ـعـاجلة ـرور الـعـامـة  مـديـريـة ا
ــــروري الـــشــــديـــد في الــــزخم ا
الـــتـــقــاطـع عــبـــر شـــروع دائــرة
ـــشــــاريع فـي امـــانــــة بــــغـــداد ا
ــــــرات مــــــرور بــــــتـــــــوســــــيـع 

السيارات).
واضاف ان (كاظم افتتح ساحة
الـشـهـداء ضـمن مـحـلة 757 في
الـكمالـية بـحلـتهـا اجلديـدة بعد
اعـادة تـأهـيـلـهـا بـجـهـود ذاتـيـة
وكذلك نصب لوحة تضم جميع
الــــشــــهــــداء في لــــوحـه واحـــدة
ــنـطــقـة بــالـتــعـاون مع أهــالي ا
وفــتح هــذه الــسـاحــة كــمــتــنـزه

.( للمواطن
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ـقدور الـراصد أنْ يلـحظ ازدياد وتـيرة الـعنف في الـساحـة العـراقيـة بشكل

مخيف :
فتارةً يتجلّى العنف داخل االسرة ب الزوج أو بينهما وب أبنائهما. 

وتـارةً يتـجلى الـعنف بـ التالمـيذ وأسـاتذتهـم في مؤشـر بالغ اخلـطورة على
نظومة االخالقية برمتها  انهيار ا

واطن على نحو غريب يستخدم فيه واخـرى يتجلى العنف في التعامل ب ا
السالح التفه االسباب ..!!

والسؤال اآلن :
اذا هذا العنف ?

أهي حرارة اجلو تدفع اليه ?
ام انّ تـراكم التـقصـيرات وسـوء اخلدمـات وما تـفرزه من تـشنـجات وتـوترات

عصيبة تمهد الطريق لتصاعد موجة العنف ?
ولن ننسى تأثيرات الفاقة والعوز على قوافل العاطل عن العمل سلوكيّا.

وهـكذا تتعدد االسباب وتتكاثر مضافاً الى ما تنطوي عليه بعض النفوس من
نزعة خبيثة ال تبالي حتى بسفك الدماء وازهاق االرواح .

-2-
روعة التـي وقعت مؤخرا مـصرع عمـيد كليـة القانـون الدكتور ومن اجلـرائم ا
كـاوان اسماعيل نتيـجة تعرضه الى خمس اطالقات نـارية في جسده على يد
طـالب سابق كان قد فُصِلَ من كـلية القانون في جـامعة سوران وحاول اعادة

قبوله مرة اخرى في الكلية لكنه لم يفلح 
ولم يـكـتفِ اجلـاني بـقـتل عـمـيـد كـلـيـة الـقـانـون الـدكـتور كـاوان اسـمـاعـيل بل
اضـاف اليه قتل االستاذ اجلامـعي حمه خان انتقامـاً من زوجته التي تسببت

بترق قيده وعدم قبوله .
سـلح على االسـاتذة ومِنْ قِـبل طالّبهم يـعتبـر الرقم اخلـطير في انّ الـعدوان ا

معادالت االنحدار االخالقي واالنساني واالجتماعي .
واالعـتداء علـى حياة االسـتاذ ال يـختـلف كثيـراً عن االعتـداء على حـياة اآلباء

وهو من أفظع ألوان العدوان .
-3-

ال يـكفي أنْ نُـطالب بـاحـلة اجلـاني الى القـضاء لـيـنال جـزاءه العـادل بل يجب
نهاج التربوي ألبنائنا . ان نعيد حساباتنا في ا

ان ثـقافـة احترام االسـتاذ حَـدّ التـقديس كـانت سائـدة في االجيـال السـابقة 
عالم عند أبناء هذا اجليل . لكنّها اليوم ليست واضحة ا

ـدرسـة) مــعـا لم يــتـعـهـدا وهـذه اول الـثــغـرات مـضــافـاً الى أنْ (الـبــيت) و (ا
ـا يجعـله رهيف احلسِ انسانـيا واجتـماعيا وبـالدرجة التي الـنشيء اجلديد 

يصون بها نفسه عن االنحدار الى احلضيض .
ويقال في هذا الصدد :

(ان فاقد الشيء ال يعطيه) 
نـاسيب االخالقيـة عند اآلبـاء واألمهات فـانخفـاض ا
انـعــكس عـلـى األبـنـاء  فــكــــانـت هــــذه الـفــــــجـائع

والوقائع .
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حتتـفل األسرة الـصـحيـفة الـعـراقيـة في اخلامس عـشـر من حزيـران من كل عام
بعـيـد الصـحـافة الـعـراقيـة ذكـرى والدة الزوراء 1869 اول جـريدة مـقـروءة بعـثـها
ـطبوع مع أفراح للـوجود الوالي العـثماني مـدحت باشا وقد تـزامن صدور هذا ا
ـمـر البـحري ـشارك بـاحـتفـاالت مصـر بـشق قنـاة الـسويس ا شـعـبنـا العـراقي ا

توسط في ذلك العام  ..  الذي يربط البحر األحمر بالبحر ا
عندمـا نستـرجع الذاكرة الـصحفـية العـراقية تـتكشف أمـامنا مـصابيح اسـتمدت
وضوعيتها ومصداقيتها وبوقفها ومساندتها انوارها من اقالم صحفية عرفت 
للـشعب ضد كل اشـكال السـلطة االجنـبية الـتي حاولت النـيل منه وهـضم حقوقة
ــؤامـرات عـلى الــعـراق أمـام الــرأي الـعـام ومــسـانـدة وفـضـحــهـا وحـرق أوراق ا
ناداة للتعايش السلـمي والتخلي عن العنف ونبذ الكراهية انتفـاضات الشعب وا

تعففة واالهتمام والرعاية بعوائل الشهداء .. ومد يد العون للطبقات الفقيرة وا
عـيد الـصحـافـة العـراقيـة يحـفزني لـطرح امـنيـات اطمح ان يـكون لـها وجـود على

ارض الواقع..
اولها انـشاء متـحف كبير تـتبنـاة نقابة الـصحفـي وتستـحصل اموال نـفقاتة من
رئاسـة الوزراء تكون اروقتة مكانا الحتضان ابداعات الرموز اإلعالمية والثقافية
لوك سابقا والفنـية مع مجسمات نحتية لتلك الرموز وتكون حديقة االمة حديقة ا

والتي جتري امانة بغداد اعادة تأهيلها من جديد مكانا لهكذا متحف. 
شـاورة مع وزارة الـتـربيـة السـتـحداث وثـانـيهـا ان تـمـضي نقـابـة الـصحـفـيـ بـا
ـادة ــرشــد اإلعالمي تــدرس لــطالب الــثــانــويــات اســوة  صــدور مــادة بــاسم ا
الــفـلــسـفـة واالجــتـمــاع مـرد ذلك كــثـرة كــلـيـات اإلعـالم واقـسـامـه ووجـود إعـداد
مـشجـعـة من الصـحف واجملالت وتـوفر الـفضـائيـات الـتي ستـكون بـيـئة مـناسـبة

الستقبال طاقات شبابية تمتلك مؤهالت بدائية في االعالم وفنونه .
وثالثـها ان تخـصص نقابـة الصحفـي جائـزة مالية تـوزع في عيد الـصحافة كل

عام لـكل كاتب وصحفي يسطر جتـربة في ميدان االعالم بكتاب
ـثل ينبوع يطـرح سيرتـة الذاتيـة الن صدور هكـذا كتاب 
من العـطاء االبـداعي والـتجـربة الـشـخصـية ويـأخذ بـيد

الطلبة والباحث كانوار كاشفة الى التألق بعملهم 
هنـيئا لـلصحـفي في عـيدهم ومبـارك للكـلمة الـصادقة
ـوضــوعــيــة الـتـي تـطــارد كل شــائــبــة  في مــجــتـمع وا

يتمسك باالمل واحلياة بقوة .

ن اإلجـحاف أن أذكّـر سـيـادتـكم بـأهمـيـة احلـفـاظ على حتـيـة طـيبـة وبـعـد  فـإنه 
اآلثار والـتراث الـوطنـي  فأنـت ومن بإمـرتك هم القـيّمـون علـيهـما . ولكـني أريد
شاغل وانعدام اإلمكانيات ا نُسيَ في طيات ا وضوع ر هنـا أن أطرح مقترحاً 
وتــراكم غــبـار الــزمن . أردت أن أحتــدث عن أثـر تــاريــخي شــاخص مـا زال في
الصـحراء منذ قرون عرضة لعـوامل التعرية واحتمـاالت السرقة والعبث اآلدمي
. إنـه حـجــر األبــيّض ( بــألف مــضــمــومــة ويــاء مُــشـدّدة ) والــذي يــقع في وادي
ـنـطـقــة عـ الـتـمـر فـي كـربالء . وهـو حـجــر يـبـلغ طـوله تــسـعـة أمـتـار األبــيّض 
ـتــر .  اكـتـشــافه من قـبل اآلثــاري الـسـيـد وارتـفـاعه خــمـسـة أمـتــار ونـصف ا
عـزالـدين جـعـفـر الـصـنـدوق عـام 1949 و تـوثـيق اإلكـتـشـاف بـاسـمه رسـمـيـاً
ـنـشـورة في اجلـزء الـثاني  – اجملـلـد احلادي عـشـر من مـجـلة ـوجب مـقالـته ا
ة سومر لعام 1955 وهي مجلة علمية رصينة متخصصة في آثار العراق القد

قالة في حال طلبتم ذلك). ( وبإمكاني تزويدكم بصورة من ا
أن أهمـية احلجر تعود إلى أن تاريخ النقش عليه يعود إلى العام الرابع والست
نقوشه عـليه  وهي نصوص عربية للـهجرة بحسب ما ورد في أحد الـنصوص ا
اط مختلفة . وقد تمكن مكتـشف احلجر من قراءتها وتوثيقها في بحروف مـن أ

ذكورة آنفاً . مقالته ا
ن هـذا احلــجـر لم يـنل  – حــسب عـلـمي  – حـقه من الــبـحث والـدراسـة  وإنه 
ـكان الـذي يلـفت إلـيه أنظـار البـاحثـ وعنـايتـهم  ولذلك الضـروري وضعه في ا
أقـتـرح أن تتـكـفل وزارة الثـقـافـة والسـيـاحة واآلثـار بـنقـله إلى مـنـصّة في حـديـقة
الهيـئة العامة لآلثار إذا لم يكن باإلمكان إدخاله ضمن إحدى قاعاتها الداخلية .

إنّ هـذا اإلجراء لـن يكـفل وضع احلـجـر في واجـهـة اهـتـمام
ـواطــنـ وكل ذوي الــبـاحــثـ والــدارسـ والــسـيّــاح وا
الــشـأن فـحــسب  بل ســيـضـمـن صـونه واالهــتـمـام به
وإنـقـاذه من أي عـبث مـحــتـمل في حـال وجـوده خـارج

الرعاية احلكومية . 
قترح صدى لديكم  مع الشكر آمُل أن يجد هذا ا

ـعامل  ـتـنزهـات  ا الـصـحيـة   ا
ــــدن ــــطــــارات وا ــــصــــانـع   ا ا
واقــيــمت  في كل  واليــة جـزائــريـة
الــنـــصب الــتـــذكــاريـــة لــلـــشــهــداء
ـتخصـصة بهم تاحف  ا وايضـا ا
وبــتـــاريــخــهم ونــضــالــهم مــعــززة
بـاالسمـاء والصـور  اضـافة لـصور
الــعــمـلــيـات الــتي كــان يــقـوم بــهـا
اجملاهـدين   كمـا  ان هنالك وزارة
خاصة لـلمجـاهدين تعـتني وتتابع
شؤونهم وعوائـلهم . وكان العراق
اول بــــلـــد يـــعــــتـــرف بـــاســــتـــقالل

اجلزائر.
ذكرت الرئاسة اجلـزائرية في بيان
ـــاضـي ان الـــعـــدد لـــهــــا الـــعــــام ا
احلـقـيقي لـشـهداء اجلـزائـر  هو 5

مالي و630 ألف شهيد.
كم انت عــظـيـم يـا شــعب اجلــزائـر
وانت تــخــلــد اســــــمــاء الــشــهــداء
لـــتـــبــقـى مــحـــفــورة فـي ذاكــرة كل

االجيال.

Õd∫ مقام الشهيد صرح عظيم لشهداء اجلزائر وسط العاصمة
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ــنــافــذ احلــدوديـة اكــدت هــيــئــة ا
تــفــعــيل بــرنــامج تــدقــيق الــوصل
الــكــمـركـي والـضــريــبي في مــنــفـذ
مــيـنــاء خــور الـزبــيــر. وقـال بــيـان
لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان) امس انه
(اســتـــنــادا لـــتــوجـــيــهـــات رئــيس
الوزراء مصطفى الكاظمي واالم
الـعــام لالمـانــة الـعـامــة لـلــمـجـلس
وبـاشــراف من قـبل رئـيس الـهـيـئـة
الـــلــواء عـــمــر الـــوائــلـي بــاشــرت
ـنافـذ احلدوديـة بـتفـعيل بـرنامج ا
تـــــدقــــــيق الـــــوصـل الـــــكــــــمـــــركي
والـضـريـبي في مـنـفـذ مـيـنـاء خور
الــــزبــــيــــر) واشــــار الـى ان (هـــذه
اخلـــــطــــوة جــــاءت اســـــتــــكــــمــــاال

للـخطـوات السـابقة الـتي اتخـذتها
الــهــيــئــة) وتــابع انه ( تــفــعــيل
بــرنـامج تـدقـيق الــوصل الـكـمـركي
ــركـز الــكــمـركي والـضــريــبي في ا
خلـــــور الـــــزبـــــيـــــر ثم الـــــوحـــــدة
الضريبية لـلمنفذ) مؤكدا ان (هذه
سـبقـهـا تدريب الـعامـل اخلـطوة 
عـلى الــبـرنـامج من خالل الـدورات
الـتــدريـبـيــة الـتي عـقــدت في مـقـر
الـــهـــيــــئـــة  كــــمـــا شــــهـــدت هـــذه
االجـراءات تـسلـيم احلـاسـبات الى
الـعامـلـ عـلى البـرنـامج) ومضى
الى القول ان (عـمل الهيئـة مستمر
من اجل تـفعـيل الـعمـل االلكـتروني
والتحول الرقـمي باجتاه احلوكمة

االلكترونية).    عمر الوائلي
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œ«u  Ø W?E? U;« Âu?L?Ž w  Í—U?:«  UJ?³?ýË  U?D×?  qO?¼Qð) نـاقـصة الـعـامة واخلـاصة بـ تعـلن مـحافـظـة ميـسـان/ قسم الـعـقود احلـكومـيـة عن اعالن ا
ÊuOK  W?²ÝË WzU?LF³?Ý ©∑∞∂[≤¥∏[∞∞∞® وبكلـفة تخمـينيـة مقدارها ©≤∞±π WM ?  rO U? ô« WOL?Mð W½“«u? درجة ضـمن تخصـيصات ( WOJ?O½UJ?O© وا Ë WO?zUÐd?N

ÆÂu¹ ©∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « ÊuFÐ—«Ë WO½ULŁË ÊU²zU Ë
ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى الـعنوان (مـيسان - الـعمارة - الـشبانـة - بنايـة محافـظة ميـسان - الطـابق االول - قسم العـقود احلكـومية) ولـلحصـول على معـلومات

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼d?Oſ ô w© وعلى شـكل خطاب ضـمان(صادر من احـد ا «d?Ž —UM?¹œ n « Êu²?ÝË WŁöŁË Êu?OK?  WF?³Ý® ©∑[∞∂≥[∞∞∞® ١- التـأميـنات االوليـة والبـالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø∑Ø≤±® ·œUB*« ©fOL)«® Âu¹ ÊuJOÝ WB UM*« oKſ bŽu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø∑Ø≤∞® ·œUB*« ©¡UFÐ—ô«® Âu¹ ÊuJOÝ WB UM*« ozUŁË lO³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ
?¦Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل علـني في نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة رسـمية «®
دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا ا
©≤∞≤≤Ø∑Ø±¥® صادف ?dN?þ …b?Š«u»© من يوم (»5M?Łô) ا ـنـاقصـة عنـد السـاعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة علـى استـفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
ÊU O  k U×

نـاقص مسـتجيبة قدمة من ا ?dOGB…© الصادرة عـن وزارة التخطيط وتـكون العطـاءات ا « ‰UGýô« œu?IF  WO?ÝUOI? « WIO?Łu ØWE?Šö/ يتم اعتماد (»
ناقـصة في حـال عدم التـزام مقدم طلـوبة في شـروط ا اليـة ا ـعايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعـها كـافة والشـروط القانـونيـة وا عـند تـلبيـتها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.  العطاء 

∑±∂π ∫œbF «
≤∞≤≤Ø∂Ø≥∞ ∫ a¹—U² «

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

١-  مـهــنــدس (مـيــكــانـيك)
عدد (١)

٢- مـهـنـدس (كـهـربـاء) عـدد
(١)

بلغ (٧٠٫٦٢٤٫٨٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٢١١٫٨٧٤٫٤٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
(الــعــاشــرة) وهـويــة غــرفــة جتـارة نــافــذة واجـازة
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درجة ÊU© وا O  Ø W?OKIF? «  «dŁR*«Ë  «—b<« r ?  W¹UMÐ ¡U?A½«) ناقصة الـعامة واخلاصة بـ تعلن مـحافظة ميـسان/ قسم العـقود احلكوميـة عن اعالن ا
WŁöŁË WzU?LF³?ÝË ÊuO?K  Êu²?ÝË ÊU²?zU Ë —UO?K WM ±≥∞≥© وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها ®∞∞∞]≤≥∑]∞∂≥]±©  ?  WOK?OLJ?² « —ôËœËd?²³ « W?½“«u ضمن تخـصيصات (

ÆÂu¹ ©≥∂μ® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « ÊËdAŽË
ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى الـعنوان (مـيسان - الـعمارة - الـشبانـة - بنايـة محافـظة ميـسان - الطـابق االول - قسم العـقود احلكـومية) ولـلحصـول على معـلومات

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼d?Oſ ô w© وعلى شـكل خـطاب ضـمان(صـادر من احد «d?Ž —U?M¹œ n « W?O½U?L?ŁË WzU?L²?ÝË Êu?OK?  dA?Ž vM?Ł«® ©±≤[∂∞∏[∞∞∞® ١- التـأميـنات االولـية والـبالـغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

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

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø∑Ø≤±® ·œUB*« ©fOL)«® Âu¹ ÊuJOÝ WB UM*« oKſ bŽu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø∑Ø≤∞® ·œUB*« ©¡UFÐ—ô«® Âu¹ ÊuJOÝ WB UM*« ozUŁË lO³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ
?¦Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل علـني في نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة رسـمية «®
دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا ا
©≤∞≤≤Ø∑Ø±¥® صادف ?dN?þ …b?Š«u»© من يوم (»5M?Łô) ا ـنـاقصـة عنـد السـاعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة علـى استـفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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نـاقص مسـتجيبة قدمة من ا ?dOGB…© الصادرة عـن وزارة التخطيط وتـكون العطـاءات ا « ‰UGýô« œu?IF  WO?ÝUOI? « WIO?Łu ØWE?Šö/ يتم اعتماد (»
ناقـصة في حـال عدم التـزام مقدم طلـوبة في شـروط ا اليـة ا ـعايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعـها كـافة والشـروط القانـونيـة وا عـند تـلبيـتها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.  العطاء 
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ــبـلغ (٩٣٫٢٥٨٫٩٦٢.) ديـنـار١-  مهندس (مدني) عدد (١) ١- سـيـولــة نـقـديـة 
عراقي

ـاثل واحـد مـنـجـز وخالل مدة ال ٢- يـقـدم عـمل 
وعد الـنهائي لتقد تتجاوز (١٠) سـنوات قبل ا
بلغ ال يقل عن (٣٧٨٫٢١٦٫٩٠٠) دينار العطاء و

عراقي

ــصــالح وحــسب الــوثــيــقـة ١- تــضــارب ا
القياسية

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من
مسجل الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ ٣- هـويـة تــصـنـيف الـشــركـات وا
ارسة مهنة الدرجة (الثامنة) واجازة 

٢-  مهندس (ميكانيك) عدد (١)

٣-  مهندس (مساحة) عدد (١)

٤-  مهندس (كهرباء) عدد (١)

٥-  مالحظ فني / عدد (١)
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فوض لـشركة فلوريا سوار يلوي دير ا ـدعى عليه/ا الى /ا
ـدعي (مـديـر عـام الـشـركـة أس ايه/اضـافـة لـوظـيـفــته اقـام ا
واد الـغـذائيـة/اضـافة لـوظـيفـته) الـدعوى الـعامـة لـتجـارة ا
ــرقــمــة ٤١٨ / جتـاريــة / ٢٠٢١ لــدى هــذه احملـكــمــة و قـد ا
اصـدرت هذه احملـكـمة بـتـاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧ احلكم الـغـيابي
ـدعى عـلـيه ـا تـقـدم تـقـرر احلـكـم بـالـزام ا والـذي قــضى ((و
فـوض لشـركة فـلوريـا سوار يـلوي اس ايه/اضـافة ديـر ا (ا
لـوظـيـفـته) بـأن يـؤدي لـلـمـدعي (مـديـر عـام الـشـركـة الـعـامـة
ـواد الـغـذائـيـة /اضـافـة لـوظـيـفـته) مـبـلغ مـقـداره لـتـجـارة ا
(٣٢٩٫٧٠٥) ثالئـمـائــة وتـسـعــة وعـشـرون الف وسـبــعـمـائـة
رقم ـسـتـنـدي ا وخـمسـة دوالر عن عـمـوالت فـتح االعـتـماد ا
( LC1879417) مع الـفـائدة الـقانـونـية بـنسـبة (٥ %) من
طالبـة في هذه الدعوى ٢٠٢١/١١/٣ وحل التأدية تاريخ ا
صـاريف واتعاب ـدعى علـيه الرسـوم وا الـفعـليـة وحتميل ا
ـدعي مبـلغ مقـداره خمـسمـائة الف ديـنار احملامـاة لوكـيـلة ا
ـعــمـول بــهـا قــانـونـاً عـلى ان تــصـرف عــلى وفق الـنــسب ا
ــواد ١٥٩ و١٦١ و١٦٦ وصــدر احلــكم اســــتــنــاداً ألحــكــام ا
ـدنـيـة و٢١ و٢٢ ـرافـعــات ا و١٧٧ و١٥٨ و٢٠٣ من قـانــون ا
ـعدلة من ادة الثـالثة الـستون ا و١٤٠ من قـانون االثبـات وا
قـــانــون احملـــامـــاة حـــكــمـــاً غـــيــابـــيـــــاً قـــابــالً لالعـــتــراض
واإلســتــئــنـاف والــتــمــيـيــز وإفــهم عــلــنـاً في ٢٠٢٢/٥/١٧))
وجملــهـولــيـة مــحل إقــامـتك حــسب شـرح الــقــائم بـالــتـبــلـيغ
وانـتـقـالك الى جـهــة مـجـهـولـة تـقـرر تـبـلــيـغك بـصـحـيـفـتـ

. محليت يوميت
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حتية طيبة ...
ــشـار الـيــهـا في االعـلى ــنـاقـصـة ا ـتـقـدمــة عـلى ا الى كـافــة الـشـركــات ا
والـشـركـات الـراغـبـة بـاالشـتـراك فـيـهـا تـسر الـشـركـة الـعـامـة لـالتـصاالت
ـعلـوماتـية احـدى تـشكـيالت وزارة االتصـاالت ان تـنوه بـانه  تمـديد وا
ـدة اسبـوع لـيـكون الـغـلق السـاعة نـاقـصة لـلـمرة الـثانـيـة واالخيـرة  ا
ـصـادف ٢٠٢٢/٧/٢٠ ولـهـذا اقـتـضي الـواحـدة ظــهـرا من يـوم االربـعـاء ا
ـــعـــلـــومـــات االتـــصـــال عـــلى ارقـــام الـــهـــواتف ـــزيـــد مـن ا الـــتـــنـــويه و
ـــوقـع االلــكـــتـــروني (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او مـــراجـــعــة ا

درج ... مع التقدير ا
Email: legal_itpc@yahoo.com      www.itpc.gov.iq 

www.moc.gov.iq        Legal_itpc@itpc.gov.iq
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قـلت أن كل مـؤسـسـات الـضـبط األجـتـمـاعي في احلـلـقـة األولى من هـذه الـسـلـســلـة
التقليـدية تتعرض لعاصفة تكنولوجيـةنزعت عنها أهم مصدرين من مصادر سلطتها
فكـيف حـصل ذلك? أكتب الـيـوم عمـا يـحصل وسـلـطة الـقـدوة عـلـومة وهـمـا سلـطـة ا
خلف جدران كثـير من بيوتنا وال نـنتبه لتأثـيراته األجتماعيـة. أحاول األجابة هنا عن
اذا هـذا اجليل أقل احـتراماً وأكـثر جدالً ـا سمعـته من آباء كـثر: الـتسـاؤل الذي طا

!? وأن فعلوا فبعد أن تكون أرواحنا بلغت التراقِ اذا هم ال يطيعوننا من جيلنا? 
تـتمـتع العـائلـة بتـأثيـر ونفـوذ كبـير عـلى أبنـائهـا ونشـأتهم األجـتمـاعيـة. فالـعائـلة هي
ـوثوق للمـعلومـة بالنسـبة لالبناء. صدر ا بل هي ا القـناة النـاقلة للـثقافة االجـتماعـية
ـعـلـومـة يـتـمـتـع الـوالـدين بـحـكم عــوامل اجـتـمـاعـيـة ونـفــسـيـة وعـضـويـة بـســلـطـتي ا
بكـرة بالوالـدين ال ينبع فقط والقدوة.أن االرتـباط القوي لالطـفال في سني عـمرهم ا
ـوثوق ـصدر ا بل من كـونـهمـا ا من كونـهـما مـصـدر االمن النـفـسي والعـضـوي لهم
ـلـيئ ـذهل وا ه الـغـريب وا لـلـمـعـلـومـة الـتي يـحــتـاجـهـا الـطـفل وهـو يـسـتـكـشـف عـا
بـاالسـئلـة الـتي تـدور في ذهنـه عنـهـا. أن األبوين هـمـا من عـلمـانـا مـثال أن الكـهـرباء
قـاتـلــة دون أن جنـرب الـصـعــقـة الـكـهــربـائـيـة. وهــمـا من أخـبــرانـا أذا كـانت الـرؤى
واخلياالت التي نتوهم أننا نراها أو نسمعها في بيوتنا وبخاصة عند النوم ح كنا
وهما من . هما من أجـابانا عن صحـة وجود "السعـلوة" صغاراً ال وجود لـها واقعـياً
جعالنا نخـاف من الطبيب او الشرطي. لقد تعلمـنا جميعاً من آباءنا ثقافة"أنا وأخي
ضـد أبن عـمي وأنا وأبن عـمي على الـغريـب". وهمـا من علـمانـا أن واجب الرجل أن
نـزلية. وحينما كان أحد الوالدين يعمل وواجب البـنت ان تساعد أمها في األعمال ا
أو كـلـيـهـمـا يخـبـرانـنـا بـقصـص أدركنـا فـيـمـا بـعد أنـهـا من اخلـيـال وال تـمت لـلواقع
بل ونــتـشــاجـر مـع كل من يـقــول لـنــا أن مـا كـنــا نـصــدقـهــا دون أي نــقـاش بــصـلــة
وثوق األول للمعلومة وبالتالي صدر ا سمعتـموه غير صحيح. كان األب واألم هما ا
عـلومات التـي جنهلهـا ونحتـاجها لـلتعامل للـتعلم. لـقد كانـوا يؤثرون فيـنا بواسـطة ا
وسيتغـير أكثـر في السن . أما اليـوم فقد تـغير هذا احلـال كثيـرا مع احلـياة عمـوماً
القادمة. الـكثير من اآلباء باتوا يشكون اليـوم من فقدان سلطتهم على أبناءهم الذين
صاروا كثـيري النقاش واجلدل ويصعب أقنـاعهم. هل تساءلنا عن السبب وراء هذه

الظاهرة?
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أنـها الـتـكـنولـوجـيا الـتي أثـرت في سلـطـة األبـوين وسلـبت جـزء كبـيـر منـهـا. أشارت
أن ثاللثـة أرباع أحـدى الدراسـات التي أجـريت في امريـكا قـبل عشـر سنـ تقـريبـاً
عـلومات عن طريق االطـفال حتت عمر 8 سنوات لـديهم أمكانـية الولوج الى شـبكة ا
الهـواتف النـقالـة او (التـابلـتات) الـذكيـة .لقـد بات االطـفال اليـوم قادرين عـلى حتدي
ارسة سلطة ـوبايل. ومهما حاول اآلبـاء  موثوقيـة معلومات آبائـهم بنقرة زر على ا
ـعـلومـة فلن يـسـتطـيـعوا. انك لن تـستـطـيع مثالً أن تـقـول لطـفلك أن الـسيـطـرة على ا
مدينة االلـعاب الفالنيـة بعيدة جـدا لذا ال نستـطيع الذهاب لـها غدا! سيـقول لك انها
علم االكبر(كوكل) أو العمه (أليكسا). أنك ال تبعـد اكثر من ربع ساعة حسب رأي ا
لن تـسـتـطيع ان تـكـذب عـلـيه حـينـمـا يـسـألك السـؤال األزلي: كـيف جـئت الى الـدنـيا
فتخـترع له أجـابة سخـيفة جـميعـنا سمـعناهـا وصدقـناها حـينمـا كنا أطـفال. حيـنما
كانت لعبة لنا أو دراجتنا الهوائية تعطل كنا نبكي ونذهب آلبائنا كي يصلحوها لنا.
وهم من أنهـم هم من علـمونـا كيف نـصـنع الطـائرة الـورقيـة ونحـلق بـها مع أحالمـنا
نـزليـة.أبانا كـان يضـبط لنـا هوائي الـتلـفزيون كانـوا يسـاعدوننـا في حل واجبـاتنـا ا
وجـة القـصيـرة على راديو وهـو من كان يـعرف كيـفيـة أستـخدام ا ح يـنقـطع البث
الـتـرانـزستـور.حـيـنمـا كـانـوا يفـعـلـون ذلك كـنا نـنـظـر لهم عـلى أنـهم سـحـرة يفـعـلون
ونسـتعجل اليوم الذي نصيـر مثلهم.أما اليوم فبتـنا نحن نلجأ ألبناءنا كي عجزات ا
وعـنـدما يصـلـحوا لـنـا هـواتفـنـا حيـنـمـا تتـوقف عن الـعـمل بسـبب سـوء أسـتخـدامـنا
وكأنـهم يـقـولون يـفـعـلـون ذلك نلـمح عـلـيـهم بوضـوح نـظـرة االسـتهـزاء بـنـا وبعـقـولـنـا
لـنـا:أي أبٍ أو أي أمٍ هـذه الـتي ال تـعـرف كـيف تـعـيـد ضـبط هـاتـفـهـا?! وبـاتت الـبـنت
ـــــا لم تـــــســــمـع بــــهـــــا االم لــــكن قــــادرة أن تـــــتــــحـــــدى أمــــهــــا بـــــطــــبـخ أكالت ر
سـاعدة من أبناءكم السيد(يـوتيوب)يعـرفها! الحـظوا كم مرة في اليـوم بتّم تطـلبون ا
حلل مـشاكـل تتـعلق بـأسـتخـدام الـتكـنولـوجـيا الـتي غـزت حيـاتـنا في كل مـفـاصلـها
ـكـتـوم لـتـلك البـنت أو ذلك ولـيس االتـصـاالت فـحـسب. أني أكـاد أسـمع  الـتسـاؤل ا
الولـد وهمـا يـرددان في نفـسيـهـما:يـريدون مـنـا ان نطـيعـهم أو نـصدقـهم وهم خارج

نطاق العصر!! 
ـا حـاولــنـا تــقـلـيــد آبـائــنـا أو أمـهــاتـنــا في لـبــسـهم وشــكـلـهم مـن جـانب آخـر فــلـطــا
ـغنية ـمثلة أو ا وتـصرفاتهم ألنـهم كانوا الـقدوة السلـوكية لنـا. أما اليـوم فقد باتت ا
blogger "أو أحـد "البـلوكر أو الالعب الفالني غـني الفالنـي مـثل وا الفالنـية أو ا
ؤثـرين عـلى "تك تـوك" او"االنسـتـغرام" أو سـواهمـا هم الـقـدوة البنـاءنا حـتى بـاتوا ا
ـا يعـرفون عـنا. أن سـلطـة القـدوة قد تالشت أيـضاً في يعـرفون عـنهم أكـثر بـكثـير
فما الذي تبقى لدى األبوين كي يؤثروا فيه في أبناءهم. وهل عصر التكنولوجيا هذا
أم يـتـولـون هم فك سـتـسـتـطـيع نـقل ال"كـودات" األجـتـمـاعـيـة الـتي نـقـلـهـا لـنـا آبـائنـا

شفرتها بطريقته اخلاصة?
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نــفـــسه 29 حـــزيــران   الى مـــضــيف
الـشــيخ عـبــدالـكــاظم احلـاج ســكـر في
شخـاب ليحـضروا اجتـماعا مـوسعا ا
جلميع رؤساء وشيـوخ عشائر الفرات
االوسط   اتـــفــقـــوا فــيـه عــلى الـــبــدء
بالثورة  ووجهـوا  رسالة الى رؤساء
الرميـثة وفي مقـدمتهم الـشيخ شعالن
ابو اجلـون ابلغـوهم فـيها انـهم قرروا
سلح  .وعـندما وصل البدء بـالكفـاح ا
حــامل الـــرســالـــة الى الــرمـــيــثـــة عــلم
باعـتـقـال وحتريـر الـشـيخ شـعالن ابو
اجلـــــون يـــــوم 30 حـــــزيـــــران 1920
فقـابله وسـلـمه الرسـالـة  فكـان جواب
ابواجلون ان الرصاص يـلعلع..وهكذا

سلح اندلع الكفاح ا
والبـد ان نـشـيـر هــنـا الى ان الـسـلـطـة
البريـطانية حـاولت ايقاف الـثورة قبل
انتشـارها فعـقد حـاكم الشامـية يوم 7
تـموز 1920 اجـتـمـاعـا مع قـادتـهـا  
فكـانت احدى شـروط قادتـها  ان تـقوم
الـسلـطـة الـبـريـطـانـيـة بـالـتفـاوض مع
(زعماء االمة العراقـية في بغداد بشان
تـقـريـر مـصـيــر الـعـراق ).وهـو مـؤشـر
واضح عـلـى ارتـبــاط ثـورة الــعــشـرين

بانتفاضة بغداد وقيادتها. 
ان النـتـيـجـة التي نـخـرج بـهـا من هذا
البحث هي ان قيـام  ثورة العشرين لم
يــكن مـــجــرد اعـــتــقــال وحتـــريــر احــد
الـشـيـوخ الـوطـنـيـ يوم 30 حـزيران
ا كانت نتـاج حراك فكري 1920  وا
و سياسي وعـسكـري قادته بغـداد منذ
مطلع عام  1919 ليتـوج باتـخاذ قرار
ـــســـلح في الـــلـــجـــوء الى الـــكــــفـــاح ا
ـشخاب  يوم مؤتمـرالثورة  مـؤتمر ا
29 حـــزيـــران 1920 وانـــدالعــــهـــا في

اليوم التالي 30 حزيران 1920.

واكدت في رسـالتـها لـيوم  14حزيران
ــتــطـــرفــ في بـــغــداد ارســلــوا ان ((ا
اعــــدادا كــــبــــيـــرة  مـن الــــرســــائل الى
العشائر بهدف دفعهم الى اخلروج عن

طاعتنا)) .
وعــنـدمــا انــتــشــر في كــربالء واحلــلـة
والشامـية خـبر امـتناع حـاكم الشـامية
اقيـمت والـنـجف عن مـقـابـلـة الـوفـد   
تـظـاهرة احـتـجـاج في كـربـالء يوم 21
حـزيـران 1920  الـقى فــيـهــا عـدد من
الـوطـنـيـ خـطـبـا حـمـاسـيـة وقـصـائد
ـا اثـار ـشــاعـر الـوطـنــيـة   اجـجت ا
ـركـزية الـبـريـطـانـية غضـب السـلـطـة ا
بـــبـــغــــداد  الن هـــذا يـــعــــني امـــتـــداد
ـقــدسـة ــدن ا انـتــفــاضـة بــغــداد الى ا
والـــفــــرات االوسط   فـــاصــــدر وكـــيل
ـدني الـعام ولـسن اوامره من احلاكم ا
بغداد الى احلاكم الـسياسي في احللة
يجر بـولي بالتـوجه الى كربالء على ا
راس قوة عـسـكـرية لـلـقـبض عـلى قادة
احلركة الوطـنية فـيها  فاحـتلت القوة
ـرجع مـداخل كـربالء. وعـنـدما احـتج ا
االعــلـى عــلـى هــذا الـــتـــصـــرف اجــابه
ـيـجــلـر بـولي بــرسـالـة قــال فـيـهـا ان ا
قـواته قــد جـاءت الى كــربالء لـلــحـفـاظ
عـلى االمن والــقـاء الـقــبض عـلى (عـدد
ـــرجع من االشـــرار)  وهـــنـــا اجـــابه ا
ـسلحة االعلى بلغـة التهديـد بالثورة ا

ضدهم .
يجر بولي فاعتقل اثنا عشر لم يأبه ا
من قـادة احلـركـة الـوطــنـيـة في كـربالء
ونفاهم الى جزيرة هنـجام القاحلة في

اخلليج العربي. 
عتقل  ولم تكن هذه اول وجبة من ا
 فقـبل بـضعـة ايـام من تظـاهـرة كربالء
اقـيــمت تـظــاهــرة حـاشــدة في اجلـامع

ــــرجع االعــــلى يـــحــــمـل رســـالــــة من ا
موجهـة الى جمـيع العـراقيـ تدعوهم
لــلـــوقــوف مع بـــغــداد في مـــطــالـــبــهــا
ــشـروعـة  طـبـعت ووزعت الـوطـنـيـة ا
االف الـنـسـخ مـنـهــا في جـمــيع انـحـاء

العراق . :
رجع االعلى في ان هذا التنـسيق مع ا
كربالء الـذي قـامت به قـيـادة انتـفـاضة
بـــغــداد  قـــد كـــان له اثـــره في حتـــرك
الــفـــرات االوسط واجلـــنـــوب إلســـنــاد
بـــغـــداد في انـــتـــفـــاضــتـــهـــا  فـــفي 4
حـزيران 1920 اصدرت كـربالء مـذكرة
حتــمل 65 تــوقـــيــعـــا ل ((عــلـــمــائـــهــا
واشرافـهـا وسـاداتـها وعـمـوم افـرادها
وجــمــيع طــبــقـاتــهــا)) اعــلــنــوا فــيــهـا
ــرجع االعــلى ومــعه انــتــدابــهم جنل ا
محـمد اخلالـصي والـشيخ عـمر احلاج
عـلـوان وغـيــرهم لـيـنـوبــوا عـنـهم امـام
ســلــطــة االنــتـــداب بــبــغــداد إلبالغــهــا
ـسانـدتـهم لـلـمـطـالب الـوطـنـيـة التي
ـذكرة طالـبت بهـا بغـداد .وقد حـملت ا

رجع نفسه. ايضا ختم ا
وبعـد يـوم  اصـدرت النـجف مـذكرة
اخرى مـشـابهـة خـولت فيـهـا  عددا من
الشـيـوخ وعلـمـاء الدين لـيـمثـلـوها في
طالب بغداد. تقد مطالبهم الداعمة 
لم يــــكن بـــإمــــكـــان مــــنـــدوبـي كـــربالء
والنجف والـشامـية الذهـاب الى بغداد
  ولذلك اكتفوا بإعداد وثائق مشابهة
لوثـيـقـة بـغداد  لـيقـدمـوهـا الى حـاكم
لـواء الــشــامــيـة والــنــجف الــســيـاسي
ـيـجــر نـوربي  لـكــنه  اعـتـذر في 13 ا
حزيران عن لقـائهم متـحججا بـانتظار
جواب بغـداد الن مطـالبـهم هي نفـسها
التي قـدمتـها بـغداد الى ولـسن. ولذلك
وصـفت مس بل االوضــاع بـاخلــطـيـرة

اخلمسـة عشر الـذي التـقى في الثاني
من حـــــزيــــران 1920وكــــيـل احلــــاكم
ـــدنـي الـــعــــام في الــــعــــراق ولـــسن ا
ــؤتـمـر وطـالــبه بـاجــراء انـتـخــابـات 
ثل جمـيع العراقي  عراقي عام   
 يعقد في بـغداد ليقـرر شكل احلكومة
الـوطـنـيـة في الــعـراق الـتي وعـد بـهـا
اإلعالن البريطاني  – الفرنسي في 8

تشرين الثاني 1918.
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ا كـان جـعـفـر ابـو الـتـمن قـد حصل و
في 4 مـايـس  عــلى قــسم الــيـمــ من
رؤساء الـعشـائر في كـربالء بالـوقوف
ـطــالـبــة بـاالســتـقالل مع بـغــداد في ا
حـــتى وان ادى ذلـك الى اســــتـــخـــدام
ندوبـون اخلمسة السالح  فقد قـرر ا
عـشــر ايــفــاد جـعــفــر ابــو الـتــمن الى
ـرجع كـربالء من جــديـد لـيـطــلب من ا
االعـلى احلــائــري الـشــيــرازي اصـدار
دعـوة الى جـمـيع الـعــراقـيـ بـتـأيـيـد
مــطــالـب بــغــداد الـــتي قــدمـــوهــا الى
ـــدني الـــعـــام ولـــسـن. وقــد احلـــاكم ا
استجاب احلائري الشيرازي الى هذا
طلب   وعاد ابـو التـمن الى بـغداد ا

ان الـهـدف من هـذا الـبـحث هـو اثـبات
حقيقة الـدور الريادي والقـائد  لبغداد
في قـــيـــام ثـــورة الـــعـــشـــرين  ذلك ان
الـــكـــثـــيـــر مـن الـــبـــاحـــثـــ في ثـــورة
العشرين يتنـاولونها بدءًا من يوم 30
حـزيـران بـتحـريـر الـشـيخ شـعـالن ابو
اجلـون من مـعـتـقـله في الـرمـيـثـة  في
حــ ان لـــلــثـــورة مـــقــدمـــات فــكـــريــة
وسياسية تعـود في جذورها الى اكثر
ـسلح في من عام قـبل اندالع الـكفاح ا

الرميثة في  30 حزيران .
 ابتدأ الـتحـرك السيـاسي ببـغداد ضد
االحتالل الـبريـطاني بـتشـكيل جـمعـية
حرس االستـقالل السـرية اواخـر شهر
شباط  عام 1919 وتشـكلت لـها فروع
في كـــربالء والـــنـــجـف والـــنـــاصـــريــة
وصل واحللة والشامية والكاظمية وا
  غـيـر ان نـشــاط اجلـمـعــيـة تـركـز في
بغداد والـفرات االوسط  حـ ارسلت
اجلمعية عضو الـهيئة االدارية الشيخ
مـحــمــد بـاقــر الــشـبــيــبي الى الــفـرات
وعمل االوسط   فقـام بـعـدة سـفرات  
ا دفع عـلى بث روح الـثـورة هـناك  
علـماء الـدين ورجـال احلركـة الـوطنـية
في الفـرات االوسط الى انـتـداب هادي
زوين وعبـداحملـسن شالش الى بـغداد
لالطالع عـلى مـسار احلـركـة الـوطـنـية
فـيـها   فحـضـرا اجـتـمـاعـا مع زعـماء
جــمــعــيــة حــرس االســتــقالل يــوم 21
نيسان 1920  وقد شرح هادي زوين
االوضـاع في الـفــرات االوسط والـقـمع
والظلم الـذي يتـعرضـون له على ايدي
الـضـبـاط واجلـنـود االنـكـلـيـز  واعرب
عن اســتـــعــداد االهــالي لـــلــوقــوف مع
بغـداد للـقيـام بـوجه السـلطـة احملتـلة.
ورد عليه ام سر اجلمعية جعفر ابو
التمن ان القادة السـياسي في بغداد
يعـملون بـهذا االجتـاه الذي يـطالب به
عـلــمـاء الــدين ورؤســاء الـعــشــائـر في

الفرات االوسط 
بـعـد هــذا االجـتـمــاع قـررت اجلـمــعـيـة
انـتـداب جعـفـر ابـو الـتـمن الى كـربالء
ـثال عن احلــركـة الـوطــنـيـة بــبـغـداد
رجع االعلى الشيخ محمد لالتصال با
تقي احلائري الشيرازي وعلماء الدين
ورؤســاء الـعــشــائــر والــســيــاســيـ 
فسافـر ابو الـتمن يوم 2 مايس 1920
رجع االعلى وعقد اجتـماعا في بـيت ا
يوم  4مايس حـضره رؤسـاء العـشائر
  وادى جميع احلاضرين اليم على
ـطــالــبــة بـاالســتــقالل ولــو ادى بـهم ا
االمر الى استخدام السالح ضد القوة

البريطانية احملتلة. 
. ثم سافر ابو التمن وهادي زوين الى
الـنــجف وابــلـغــا الـشــيخ عــبـدالــكـر
اجلــزائـــري والــشـــيخ جـــواد صــاحب
اجلـواهــر وبـقــيـة الــعـلــمـاء  وشــيـوخ
ـــا  االتـــفــــاق عـــلـــيه الـــعـــشــــائـــر 
وعــاد والــتـــخـــطـــيط له في كـــربالء   
جـعـفـر ابـو الـتــمن الى بـغـداد بـعـد ان
ـهة. وهـكـذا بادرت بـغداد اجنز هـذه ا
ونخبها السياسية الى التهياة للكفاح

سلح في الفرات االوسط.  ا
وعندما اعلن االنتداب البريطاني على
الـــــعــــراق فـي شـــــهــــر مـــــايس 1920
ندوب انتفضت بـغداد وتشكل وفـد ا

ـسـانـدة بـغداد في الكـبـيـر في احلـلة 
ـشـروعـة  ودعم مـسـاعي مـطـالـبـهـا ا
ــنــدوبـ اخلــمــســة عــشــر لــلــظــفـر ا
باستـقالل العـراق .فقـام نائب احلاكم
السـياسي في احلـلة بـاعتـقال خـمسة
من قـادة الــتـظــاهــرة و نـفــيـهم الى

جزيرة هنجام .
ÍbMN « b−

وفي الـنـجف عـقـد اجـتـمـاع كـبـيـر في
مسـجـد الهـنـدي القـيت فـيه القـصـائد
طـالبة ؤيـدة ا واخلطب احلمـاسيـة ا
بالـوقوف مع مـطـالب بغـداد الـوطنـية
ومـسـانــدتـهـا. وقــد حـاولت الـســلـطـة
الــقـــبض عــلـى قــادة االجـــتــمـــاع فــلم
تتمكن   ولم تتجرأ في الـقاء القبض
ـعروف الـشيخ على الـعالم الـنـجفي ا
عــبــدالــكـــر اجلــزائــري والــذي كــان
هــمـزة الــوصل بــ قــادة انــتــفــاضـة
بـغــداد وبــ عــلــمــاء الـديـن ورؤسـاء

العشائر في الفرات االوسط.
وفي 28 حزيران 1920 احتج رؤساء
الــعــشــائــر في الــفــرات االوسط عــلى
حـمـلـة االعــتـقـاالت والــنـفي وارسـلـوا
الى حــاكم لــواء الــنــجف والــشــامــيـة
يسـتـنـكـرون ذلك ويطـالـبـون بـاإلفراج
ـنـفــيـ الى ـعــتـقــلـ واعــادة ا عن ا
الـــبالد   وهــــددوا بـــالــــتــــحــــول من
االسـلـوب الــسـلـمي ((الى غــيـرهـا من
الــوسـائـل)). ووقع الــرســالــة شــيـوخ

عشائر بارزين ومؤثرين. 
 وقد قام هـؤالء ايضـا بتوجـيه رسالة
الى قــــادة انــــتــــفــــاضــــة بــــغــــداد من
ـنــدوبــ اخلـمــســة عـشــر  يـوم 29 ا
حزيران  1920ابلغوهم فـيها قرارهم

سلحة .   بالقيام بالثورة ا
ثم انــتــقل اجملــتــمــعـون   في الــيـوم
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اسـتهالك الـكـهـرباء  وتـعـمل بـالـقطع
ـبـرمج  واعـلـنت فـرنـسـا عن إطـفـاء ا
أنـوار شـارع الـشـانــزيـلـيـزيه في قـادم
ــانـــيــا والــنـــمــســا األيـــام  وعــادت أ
والــعـظــمى بـريــطـانــيـا لــفـتح مــنـاجم
الفحم عـسى أن جتد فـيها مـا يعوض
غـاز الــدب الـروسي  ومــتـخــذ الـقـرار
ـحطـات كهـربائـية عنـدنا مـرة يؤمل 

تدخل اخلدمة قريبا.
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وحـينـمـا يـضج العـبـاد وتـدخل البالد
االزمـــة بــســـبب شح الـــطــاقـــة ونــدرة
الـــتــجــهــيــز  يـــلــقي بــالـالئــمــة عــلى
إمـــدادات الـــغـــاز الــواردة مـن بـــلــدان
اجلـوار  وغـازنـا مــحـروق  ونـفـطـنـا
مهرب  وملياراتنا منهوبة مسروقة 
ا أكـثـر ما يـلفت الـنـظر  ويـطرح ور
الــتـســاؤل  ويـثــيــر االسـتــغـراب  أن
الــــقــــائم عــــلـى صـــوامـع احلــــبـــوب 
ومــخـــازن الــغــذاء  ومـــذاخــر الــدواء
مــطــمــأن ســاكـن يــركن لــلــهــدوء  فال
بلـدان يـجـوب  وال اتصـاالت يـجري 
ــا النه من وال عن خــزين يــبــحث  ر
الـقـدريـ الـذين يـؤمـنـون بـأن لـلـكـون
مــدبـر  وأن رب كــر لن يــتــرك حـمل
مـطـروح  وال عـبـد مـحـتـار  وال فـقـير
جـائع  فـأوكل أمـره لـله  فـمـا يـعـجـز
عــنـه الــعــبـــد يــتـــرك خلــالق قــادر !!!!
ويـقـيــنـاً أن ال غـرابـة فــيـمـا نـرى  وال
عجب فيما نرقب  فقد غابت الكهرباء
عن الــعــراق مــنــذ الــعــقــد األخـيــر من
الـقرن الـعـشـرين  بـفـعل عـبث احلاكم
ورعونية القابض وتهور متخذ القرار
 وظل احلال قائم بـعد الـتغيـير  مرة
ؤامرة  وثـانية بفعل بتبرير نـظرية ا
اإلرهــــاب  وثــــالث نــــتـــيــــجــــة ســـوء

ال ارتـفـاع  والـنهـب في تـفشـي  وا
مهدور ضائع مهرب منهوب  بعضه
ذاهب لـتــنـمـيــة الـبـلـدان األجــنـبـيـة 
وآخــــــــر ضـــــــاع مـع افالس بــــــــعض
الية اإلقليمية والعربية ؤسسات ا ا
 وثالث محجوز لوضع أصحابه في
الـــقـــائـــمـــة الـــســـوداء  ومـــحـــطــات
الكـهربـاء عاجـزة خالـية من الـطاقة 
ومــــخــــازن الــــغـــذاء تــــصــــول بــــهـــا
احليـوانات الـضالـة وجتول  بـاحثة
عن متبقٍ أو متروك  وأرض السواد
راحت تعبث بها الـعواصف الترابية
ويـجـرفــهـا اجلـفـاف  ونــهـري دجـلـة
والــفــرات خــواء دون مــيــاه  ولــيس
الـغـرابــة كـلـهـا فـيـمــا سـلف  فـعـديـد
الــبــلــدان كــمـا الــعــراق  اجــتــاحــهـا
الفسـاد  وتصـدر مشهـدها الـفاسد 
وراحت أرضـهـا مـبـاحـة  وسـمـائـهـا
مـشـرعــة  وأرضـهـا خــواء  ومـالـهـا
منهـوب  لكن الغرابـة كلهـا أن متخذ
الـقـرار يـرى ويــرقب مـا آل الـيه حـال
بـعض الـبـلــدان األكـثـر تـطـوراً بـفـعل
االزمـــة االوكـــرانــيـــة الـــروســـيــة  إذ
راحت بــريـــطــانــيــا الــعــظــمى تــقــ

يقيناً أن كل مـا ورد في القرآن الكر
حلـكـمة ومـوعـظـة  فـالـشـارع احلـكيم
منزه عن اللغـو والعبث  وبالقطع أن
كل مـكنـونـات الكـتـاب احلكـيم تـصلح
لـكل زمــان ومـكـان  لــكن بـعض سـور
وآيات القرأن الكر ترسخ في ذاكرة
ـتـخـصص واجلـاهل األمي  الـعـالِم ا
ـساسـها بـاحليـاة اليـومية  أو ا  ر
لـورودها بـأسـلـوب قـصـصي بـسيط 
إذ يـسـتـهـوي هـذا األسـلـوب الـكـافـة 
وتـدخل الـعبـرة الـواردة فـيـهـا الـفؤاد
والـــعـــقل دون اســـتــئـــذان أو حـــاجــة
للـتـلقـ أو الـتفـسـير  ومـصداق ذلك
سورة سيـدنا يوسف " عـليه السالم "
 لــكـن الالفت أن مـــتــخــذ الـــقــرار في
العراق يبدو أنه لم يـقرأ هذه السورة
ـضامينها   أو قرأها دون التمعن 
أو فـهـم درسـهـا لــكـنه وجــد فـيــهـا مـا
يـتعـارض وتـطـلعـاته الـدنـيويـة فـصّد
عـنـهـا  فـقـد مـرت سـنـون  وتعـاقـبت
فــصـــول  وتــتـــابــعـت رحالت صــيف
وشتاء  فكـانت جميعـها خاويات من
الـطاقـة والـزاد  فـالفـقـراء في تـزايد 
والـبطـالـة في تـصـاعـد  والـفـساد في

تـصـدي بـكـافة مـسـتـوياته أن عـلى ا
يعلم ويعي أن لصبر الشعب حدود 
ولـــتــغــاضـــيه آجـــال  ولــتــســـامــحه
مـستـويـات  فـصـبـره عـلى اإلساءات
عن قـــوة ال ضـــعف وتـــغـــاضـــيه عن
الــــفــــاســــدين عن تــــرفع ال غــــفــــلـــة 
وجتاوزه عن الـفاشـلـ عن معـرفة ال
جـهل  لـكن غـضـبـة احلـلـيم تـسـقط 
وانفجاره يدوي  ونفـاذ صبره يغير
 وبــالــقــطع أن فـي الــتــذكــيــر عــبـرة
ــــا كـــــانت شـــــارعــــة وعـــــظـــــة  ور
الــتــصــحــيـح تــنــصــيب األمــ عــلى
خــزائن قــوت الـــشــعب بــتــفــرعــاته 
فــاألمــ ال يــخــون  ولــنـا فـي قــصـة

سيادتنا يوسف عبرة وعظة .

ـقصود  وخوت االستخـدام والهدر ا
صـوامع الـطــعـام ومـذاخـر الـدواء مـذ
ـقبـور الـفرع الى األصل  ومن أعاد ا
شب علـى شيء شاب عـلـيه  إذ قـبلت
ذائــقـــة الــشــعب أيـــام الــراحل  الــرز
الــتـــالف  والـــطــحــ الـــذي يــهص 
ـقـصــور  والـنـخـالـة والـسـكــر غـيـر ا
الـتي خـالـطت الـشـعـيـر  فـلم يـعـد مـا
يــثــيــر االســتـغــراب خــواء الــبــطــاقـة
الـتـمـويـنـيـة  وغـيـابـهـا في كـثـيـر من
األحـيان  أمـا مـنـاظر الـفـقـراء الـلذين
يـــفــتــرشـــون األرض بــانـــتــظــار دواء
مرض مـزمن أو ورم خبـيث  فلم تـعد
شهد معتاد تدمي القلب  إذ أصبح ا
ــوت حق . ــأســاة مــقــبـولــة  وا  وا
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بغداد

ــعـــرفــة جتــعـــلــنـــا في مــواقـــــــف مــحــددة ال تـــقــبل مـن مــحــاسـن الــعــلـم وا
ـحـاوالت حتــريف أحـداث مـنــهـا عــدم تـلــويث وتـشــويه الـذاكــرة  الـرمـاديــة
تاريخية قريبة قبل البعيدة منها ثورة _ العشرين اخلالدة  هنا نحتاج إعادة

لبناء الذاكرة.
سألة (الكذبة) الكبرى. ابدا لم أشاهد فيلم ا
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باحـرازه لـقب الـنـسخـة الـسـابـعة في
البـطولـة الـتي جرت في عـمان 1984
وحــصـل حــســ ســـعــيــد عـــلى لــقب
هداف البـطولـة بسـبعـة اهداف ولقب
افـضل العـب مـنــاصـفــة مع الـعــمـاني
غالم خـمــيس فـيــمـا حــصل احلـارس
فتاح نصيف عـلى لقب افصل حارس
مرمى وتـوج الـوطني بـالـلقب الـثالث
في  الـبـطولـة الـتـاسـعـة الـتي أقـيمت
وتـقـاسم في الـســعـوديــة عـام  1988
ـرحــوم احـمــد راضي لـقـب الـهـداف ا
مع االمـــاراتي زهـــيـــر بــخـــيت ولـــكل
مـنــهـمــا اربـعــة اهـداف فــيـمــا حـصل

حبيب جعفر على لقب افضل العب.
UÐUI « d¦ _«

ـدرب األكـثـر ـرحـوم عـمــو  ا والزال ا
حـصــوال عــلى لـقب الــبــطـولــة لـثالث
مرات التي توج فيهـا منتخب العراق
حيث اخلـامسـة في بـغداد والـسابـعة
في عـمـان والـتـاسـعـة في الـسـعـوديـة
وشــهــدت مـــشــاركــة الـــوطــني ثالثــة
انـســحــابــات من بــطـوالت 1983 في
االمـارات بـشكـل مفـاجـئ رغم تـصدره
و1990 في الـكـويت احـتـجـاجـا عـلى
حكام مباراته امام االمارات ومنع من
شـاركة 1992 بسـبب غـزو الـكويت ا
ـــشــاركــة في الـــبــطــولــة وغــاب عن ا
للفترة من 1992 لغاية 2003 قبل ان
يـعـود لـلـمـشاركـة فـي خلـيـجي 17في

قطر.
25 w−OKš

ويعـيش الـشارع فـرحـة اناطت مـهـمة
ـقبـلة لـلعـراق التي تنـظيم الـبطـولة ا
ستـقام في الـبصـرة  للفـترة من 6الى
ــقـبل 19كــانـون الــثــاني من الــعــام ا
ـشــاركــة فـرق مــنـتــخــبـات الــعـراق
والــــكـــويـت والـــســــعــــوديـــة وقــــطـــر
واالمارات والـبحـرين وعـمان والـيمن
وكــان قـد اعــلن عن إقــامــة الـبــطــولـة
وانـشـا فـكـرة اقـامـة الـبـطـولـة االمـيـر
خــالـــد الـــفــيـــصل وتـــاســست 1968
وأطــلق عــلــيـهــا رســمــيــا دورة كـاس
اخللـيج الـعـربي لـكرة الـقـدم واقـيمت
اول بـــطـــولـــة فـي الـــبـــحـــرين 1970
وحـصـلت الـكـويـت عـلى لـقـبـهـا  كـمـا
حـصل عــلى لـقب الــنـســخـة الـثــانـيـة
الـتي ضــيـفـتــهـا الــسـعـوديــة  بـفـارق

ـشاركـات في إبـداعـهم عـلى احـداث ا
البطوال وكان لـهم ذكريات  وبصمات
ــولى ومــنــهـم غــادرونــا الـى جــوار ا
درب حيث صـاحب األلـقاب الـثالثـة ا
ــرحــوم عـلي ـرحــوم عــمـو بــابـا وا ا
رحـوم احمد راضي وبـيننا كاظم و ا
االن عـدد من  الــنـجـوم حــيث  رئـيس
احتـاد الـكـرة األسـبـق حـسـ سـعـيـد
صــاحب اكــبـــر عــدد من األهــداف في
بـطـولــة واحـدة عـنـدمــا سـجل عـشـرة
اهـــداف في الـــنـــســـخـــة اخلـــامـــســـة
وصاحب اسرع هدف بنـفس النسخة
في مرمى قـطـر بـعد30ثانـيـة الـبـداية
باراة وثاني افضل هداف بتسجيل ا
 17هـدفـا كـمـا تـالق ورئـيس الـلـجـنـة
ــبــيـــة رعــد حــمــودي واحلــارس االو
فتـاح نـصـيف واحلارس نـور صـبري
وجعفر حبيب وما اكثر االسماء التي
كان لـهـا حـضورا واضـحـا وتأثـيـرها
في الـنــتـائـج وحتـقـيـق االلـقــاب عـبـر
ــنـتــخـبـات  الــتي تـعــاقـبت تـمــثـيل ا
ــــشـــاركــــة في بــــطـــوالت اخلــــلـــيج ا

وساهمت في اإلجنازات. 
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ــشـاركــة االولى لـلــمـنــتـخب وكـانت ا
الـوطـني في بـطـولـة اخلـليـج العـربي
في نــسـخــة خـلــيــجي الـرابــعــة الـتي
وجمـعه أقـيمـت في قـطـر عام  1976 
لقـاء فـاصل مع منـتـخب الكـويت بـعد
ـجـمـوع النـقـاط انـتهى تسـاويـهـما 
ــصـلــحـة الــكــويت بـالــفــوز بـاربــعـة
رحـوم علي اهداف لـهدف وحـصل ا

كاظم على لقب افضل العب.
»UI ô« œUBŠ

ـنتخب الـوطني عـلى لقـبها وحصل ا
االول وذلك في الــبــطـولــة اخلــامــسـة
الــتـي جــرت في بـــغــداد 1979 بــعــد
الـفـوز بـجـمـيع مــبـاريـاته كـمـا تـغـلب
الول مرة على الـكويت بـثالثة اهداف
لـواحد وسـجل الـنـجم حـسـ سـعـيد
اسرع هـدف بعد 30 ثانيـة في مرمى
قــطــر كــمـا  حــصل عــلـى لـقـب هـداف
البـطـولة بـعدمـا سـجل عشـرة اهداف
كــاعـلـى رقم في بــطـولــة واحــدة كــمـا
حصل الـنـجم رعـد حمـودي عـلى لقب
افــــــصل حــــــارس مــــــرمى و حــــــصل
نتـخب الوطنـي على اللـقب  الثاني ا
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ــثــلــة بــنــجـوم لــلــكــرة الــعــراقــيــة 
ـتـعـاقبـة حـضور نـتـخب الـوطني ا ا
مـــتـــجـــدد لـم تـــســـعه ذاكـــرة الـــكـــرة
شـاركـات في واحدة العـراقـية عـبـر ا
من الـبــطـوالت الــعـربـيــة احملـصـورة
ــجـــمــوعـــة فــرق قـــريــبـــة جــدا من
بــعــضــهــا الــبــعض في عــدة عــوامل
واستمرت تستهوي الشارع العراقي
الذي يـجد في الـبطـولة نـكهـة خاصة
تـجددة ـنـافسـات ا في ظل تصـاعد ا
ـــنــتــخــبــات بــاهــتـــمــام جــدي بــ ا
اخلـلـيــجـيـة  وتـكــريس االهـتـمـام في
ــتـــابــعـــة واحلــضـــور لــلـــبــطــوالت ا
مـيــدانــيـا  قــبل ان يــحـتــفل اجلــمـيع
بتسـلم البصـرة ملف تـنظيم خـليجي
 25 بــعـــدمـــا كــانت لـــهم وقـــفــة  في
الــضـــغط عـــلى االحتـــاد اخلــلـــيــجي
والـدفــاع عن أسـبــاب نـقـل الـبــطـولـة
الربـع دورات عـــــــــبـــــــــر
تغـريـدات في مواقع
الـــــــــــتــــــــــواصـل
االجـــتــمـــاعي
مــــــــقـــــــــابل
الـــــرغـــــبــــة
الكبـيرة في
تــــــنــــــظــــــيم
البـطـولة هـنا
وهو مـا حصل
بعـد اإلعالن عن
تـسـلـيم الـبـصرة
مــلـف الــتـــنـــظــيم
الـــــتـي حـــــضــــــيت
بـــتـــرحـــيب كـــبـــيـــر

باحلدث  االبرز.
 U —UA*« q−Ý
وعـــــودة لــــــســـــجل
نـتخب مشـاركات ا
الوطني واجنازاته
وابــــرز األلـــــقــــاب
الــــشــــخــــصــــيـــة
اخملـتــلـفــة الـتي
حـصل عــلـيــهـا
عــدد الالعــبـ
النجـوم الذين
تـــــــالــــــــقـــــــوا
وانـــــــعـــــــكس
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ـقامة في بغداد.وقال حقق العبو ميـسان بالتايكـواندو أوسمة مخـتلفة في بطولـة العراق بالتـايكواندو األخيرة ا
شاركة أكثر من 500 العب من مختلف مدن العراق مدرب التـايكواندو محمد خلف في تصريح صحفي إنه 
حـقق أبطال مـيسان من األوسـمة واالجنازات الفـردية وكان ألبـطال ميسـان بصمة واضـحة في البـطولة.وأشار
ـيدالية الـفضية ومؤمل يداليـة الذهبيـة ومحمد صادق ا الى أنه و على فئة الـشباب حقق الالعب عـلي جاسم ا
يداليـة البرونزيـة أما على فئة الـناشئ فـقد حقق الالعب روح الله حـيدر ومنتـظر غا وحسـن عبد اإلمـام ا
.وأشـاد احملمداوي يـداليـة البـرونزية لـفئـة الناشـئ يـداليـة الفضـية وعـباس عـبد الزهـرة وهيـثم حسن ا غا ا
بجهود رئـيس االحتاد الفرعي للتايكـواندو في ميسان مهدي خلف سـعيد الذي كان له األثر الواضح على هذه

. درب عباس عودة الذي بذل جهوداً استثنائية في تدريب الالعب وكذلك ا النتائج 
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تـقـدم وَزيـرُ الـشَـبـاب والـريـاضـة
رئــيس االتّــحــاد الــعــراقيّ لــكــرةِ
الـقــدَم عـدنـان درجــال بـالــشـكـر
لـرؤســاء االحتـادات اخلــلـيــجـيّـة
لدعـمهم تنـظيم الـبصرة خـليجي

Æ25
وذكر بيان الحتـاد الكرة ان وَزيرُ
الـــشَـــبـــاب والـــريـــاضـــة رئـــيس

االتّــحــاد الــعــراقيّ لــكــرةِ الــقـدَم
عـدنــان درجـال يـتــقـدّمُ بـالــشُّـكـرِ
واالمتنـانِ إلى رؤساءِ االحتاداتِ
ُـنضوية حتت خَيمةِ اخلليجيّة ا
احتــاد كـــأس اخلَــلــيـج الــعــربي
ــوقـفـهم وإصــرارهم عـلى إقـامـةِ
النُـسـخة الـ 25 من بـطولـةِ كأس
اخلـلــيج لـكــرةِ الـقــدم في مــديـنـةِ
ُــقــبل الــبــصــرة مَـــطــلع الــعـــام ا

2023. وأعــــربَ رئـــيسُ االحتـــاد
عـن شــــكــــره إلى رئــــيسِ احتــــاد
كــأس اخلــلــيج الــعــربيّ الــشــيخ
حــمــد بـن خــلــيــفــة بن أحــمــد آل
ثــاني بــعــد االتــصــالِ الــهــاتــفيّ
الـذي جـمــعـهـمـا وذلـك لـلـمـوقفِ
األخــوي والــتــواصلِ عــلى إدامـةِ
َــبــنـيــة عــلى األواصـرِ الــعالقـةِ ا
ُشتركة قائال:" إذ البدّ أن نؤكدَ ا

أن اهتمامكم ومُـساندتكم لنجاحِ
البطولة وإظهارها بأروع صورةٍ
يــــــــــأتـي مــن خـالل دعــــــــــمــــــــــكـم
الـلــوجـسـتـيّ الـذي أثـبـت كـرمـكم

وعروبتكم األصيلة".
وتــابع: "مــثــلـمــا نــودُّ أن نــتــقـدمَ
بــالــشُّــكــرِ إلى الــشــيخ راشــد بن
حـمـيـد النـعـيـمي رئـيس االحتاد
اإلمــــاراتيّ لـــكـــرةِ الـــقـــدَم الـــذي
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(اللهـم صيبا نافعا .. الريـاضة لم تعد لعبا لـلصبيان فحسب .. بل هي احدى
وسائل الـتكنلـوجيا الـناعمـة ومن جوهر مـستحـدث االستراتيـج اخلفيف .. لذا
يجب ان يـنظر الى تـنظيـم خليـجي البصـرة كمـؤشر احدث لـسيادة االسـتقرار
والـبـنـاء في الـعراق تـفـتح من خاللـهـا ابـواب االخـوة ونـوافذ الـدبـلـومـاسـية مع
ـكن لـهـا ان جتعل الـسالم والـبنـاء يـنتـصر .. اجلهـات ذات العـالقة بـصورة 
توجة والباصمة بهذا كـننا ان نتوجه بالشكر لكل اجلهود سـيما تلك ا حيث 
التـتويج ! ) ... هكـذا عبرت عن فـرحتي عـند سمـاعي لنبـأ فوز الـعراق بتـنظيم
بـطولة خليجي  25 القـادمة في مدينـة البصرة الـفيحاء وعلـى مالعبها الثالث
لف من امل بتطوير البينة التحتية ومنشئاتها وفنادقها ومؤسساتها بكل ما با

للبصرة وإعادة رونقها وبعث احلياة التقنية العصرية بها من جديد .
ـنطـقة للـعراق كـان له شرف تـنظـيم البـطولـة اجلمـاهيـرية اإلعالمـية األهم في ا
عـام 1979.. وهـا نـحن نـعـود بـعـد عـقـود طـويـله بـزمن تـغـيـرت به الـكـثيـر من
األمور ومـدينـة البـصـرة وحدهـا تمـتـلك ثالث مالعب دوليـة جـاهزة .. امـا بقـية
دن واحملـافـظات الـعـراقيـة األخرى فـهي كـثيـرة ومـتعـددة وتصل العب في ا ا
حـوالي اكـثر من عـشـرة مالعب وبـامكـانـنا تـنـظيم أي بـطـولة اسـيـوية او دولـية
ـية لـو تـوفـرت لـدينـا اإلرادة الـسـيـاسيـة واالسـتـقـرار واالمن والدعم وحـتى عـا
ـا يــدل عـلى تــطـور كــبـيــر في الـبــنـيـة الــتـحــتـيـة اخلـاص مـن قـبل الــدولـة .. 
لـفهـا بسبب الـتقـلبات الـسيـاسية الرياضـية الـتي لم تستـقر بـعد كي تـنهض 
ـا يجـعل من بـطـولة خـليج  25في الـبـصرة نـافذة واألمنـيـة واالقتـصـادية .. 
لرؤيـة جديدة ومـؤشرات إقـليمـية تدل عـلى ان االستـقرار قادم واالمن سـيكون
بـشـكل افـضل والـتـعـاون اإلقـلـيـمي والـدولي يـدخل مـراحـله اإليـجـابـيـة لـتـعـود

احلياة مستقرة امنة باذن الله .
برغم كل الـتقلبات والظروف الـعصيبة التي مرت بـالعراق اال ان كرتنا مازالت
سـتوى االسـيوي واالقلـيمي والـعربي ... ومنـتخـبنا تشكـل رقما صـعبـا على ا
ن يـصـعب ــعـتـادين  ـنـافـسـ ا ـتـلك فـريق قــويـا ومن ا يـنـظـر له عـلـى انه 
ترويـضـهم وجتاوزهم بـسـهولـة .. وهـذا ما ثـبت خالل سـنوات وعـقـود خلت ..
بشكـل سيجعل من البطولة اخلليجية البصراوية القادمة من افضل النسخ ان
ـد اجلـمـاهـيري ـسـتـوى الـفـني خـصـوصـا ... فـضال عن ا شـاء الـله .. عـلى ا
تـوقع زحفه للمالعب .. اذ سيكون احلضور عراقي كبير مع من يقدمون من ا
بـقـيـة الـدول الـشـقـيـقـة لـتـكـون بـطـولـة خـلـيـجي الـعـراق بـصـورة غـيـر مـسـبـوقة
ــا تـشـكـله مـن لـهـفـة في قــلـوب الـعـشــاق مـنـذ سـنــوات طـويـلـة جـمــاهـيـريـا .. 

ينتظرونها ..
نـاسـبـة وبـعـد جـهـود طويـلـة تـوجـهـا الـوزير بـهذا الـصـدد وفي عـز الـفـرحـة بـا
درجال بهـذا التـكليف اخلـليجي لـلعـراق بتنـظيم بطـولة مـا زالت تمتـلك رصيدا
جماهـيريا وإعالميا ومعنويا كبيـرا على مستوى اخلليج واسيا والعرب .. وقد
علق الـسيد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال عن شرف التنظيم
فضال عن سـعادته قائال : ( نـثمن جمـيع اجلهود الـتي أسهمـت في هذا الفوز
ـؤسسات التي وأولهـا جماهـيرنا الـرياضيـة وجميع ا
سـانـدت وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة في تـبـني هـذا
ـقبـلة لـبطـولة لف... نـتطـلع أن تظـهر الـنسـخة ا ا
اخلــلـيج في الــبـصـرة بــأجـمل صــورة وان تـكـون
عـالمة فـارقـة في الـنـجـاح والـتمـيـز بـالـتـنظـيم عن

بقية البطوالت السابقة ).
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلجـنة في مـقر بـلديـة العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ مـن اليوم الـعمـارة فعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
التالي لـنشـر االعالن مستـصحـبا معه الـتأمـينات الـقانـونية الـبالـغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لـكامل مدة الـتأجـير وينـادى للمـزايدة في الـساعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
ترتبة على ذلك من نسبة (٢ %) صـاريف ا ـزايدة اجور النشر وكافة ا عطلة رسميـة يكون موعدها اليوم الذي يـليه ويتحمل من ترسو عليه ا
صـادقة دنـية وبـطاقـة السـكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلديـة العـمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا مـع جلب هـوية االحـوال ا

زايدة. الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة١٤ م٢شارع بغداد / عمارة النصرحانوت رقم ١٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
زايدة وحـسب كتاب - على الراغـب باالشـتراك جلب بـراءة ذمة من الهـيئة الـعامة لـلضرائب / فـرع ميسـان وبخالفه ال يسـمح له باالشتـراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

علم القد حانوت رقم ٣١٥ حي ا
٨٧٩/١٦ الهادي

سنة واحدة٩ م٢

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٤١٤٦ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٥١٤٧

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ٦١٤٨

سنة واحدة٩ م٢ابو رمانة ٢٣١٤/١٦ ابو رمانةكشك رقم ٨٢١٠

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

٢٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة 
الف دينار

سنة واحدة٩ م٢كشك رقم ١٧١ أ٧ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

حانوت رقم ١٢ /٢
مخزن

سنة واحدة١٤ م٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار شارع بغداد / عمارة النصر

علم القد  حي ا
٧٩٣٧/١٦ الهادي

علم القد  حي ا
٧٩٣٧/١٦ الهادي

علم القد  حي ا
٧٩٣٧/١٦ الهادي

علم القد  حي ا
٧٩٣٧/١٦ الهادي
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عدل. استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
رقم   (٧٧٢) تعـلن جلنـة البـيع و االيجـار الثـانيـة في ميـسان عن اجـراء مزايـدة علـنيـة بيع االنـقاض لـلعقـار ا
ـبينة تـفاصيلـها ادناه وخالل (٣٠) يوم من الـيوم التـالي لنشر االعالن فـعلى الراغبـ باالشتراك في شرح ا ا
زايدة مراجعة سكرتير اللجـنة في احملافظة لالطالع على التفاصيل مستصـحب معهم التأمينات القانونية ا
ستـمسكـات الرسـمية وسـتجرى قدرة وصل قـبض من قسم حـسابات احملـافظة مـع ا البـالغة ٢٠  % القـيمـة ا
ـزايدة عـطـلة رسـميـة فتـكون زايـدة السـاعة الـعـاشرة صـباحـا في مبـنى مـحافـظة مـيـسان وذا صـادف يوم ا ا

صاريف األخرى. زايده اجور النشر وا زايدة في اليوم الذي يلية ويتحمل من ترسو عليه ا ا

The republic of Iraq
Office of maysan province

Deqartment of // legal
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ـنظم كما حصلت األهداف عن البلد ا
الكويت على لقب النـسخة الثالثة في
مـيـدانـهـا وشـهـدت الـرابـعـة مـشـاركـة
الـعــراق لــلـمــرة االولى في الــبـطــولـة
الـتي أقـيـمت في قـطـر وجـاء وصـيـفـا
بـعدمـا حـسم الـلـقب لـصـالح الـكويت

جموع النقاط . بعد تساويهما 
…dýUF « W M «

وتمكنت الكـويت من استغالل ظروف
تنـظـيم الـنـسـخة الـعـاشـرة واخلروج
بـالـلـقب واحلـال لــقـطـر الـتي خـطـفت
الـلـقـب احلـادي عـشــر فـيـمــا حـصـلت
السعوديـة على لقب الـنسخة الـثانية
عــشــر في االمــارات وعــادت الـكــويت
بلقب البـطولة الـثالثة عـشر من عمان
كما عـادت من البـحرين بالـرابع عشر
وحـققـت الثـالث تـوالـيـا في الـنـسـخة
اخلــامـــســة عـــشــر  فـي الــســـعــوديــة
وخـطـفـت الـسـعــوديـة لـقب الــنـسـخـة

السادس عشر من الكويت .
‚«dF « …œuŽ

وشـهــدت الـنــسـخــة الـســابـعــة عـشـر
عـودة الــعـراق بــعـد حــرمـانه بــسـبب

غــــزو الــــكــــويت
وحــــــــقــــــــقت
االمــــــــــارات
لــــقــــبــــهــــا
االول فـي
عقر داره
حـــــــــــيـث
الـنـسـخة
الــثــامــنـة
عــــــــشـــــــر
وبــعـــدهــا
مـــبـــاشــرة
جنــــــــــحـت
عـــمــــان في
خطف لقـبها
االول بـفــضل

إقـامــتـهـا لـلــنـسـخــة الـتـاســعـة عـشـر
وحــصــلـت الــكــويت عـــلى لــقب
النـسـخة الـعشـرين في الـيمن
وحـــــمــــــلت االمــــــارات لـــــقب
النسخة احلادية والعشرين
ومن الـبـحـرين بـعـد فـوزها
عـلى الـعـراق بـهـدف فـيـمـا
حصـلت قطـرالـلقب الـتالي
في الـســعـوديــة وحـصـلت
الكويت على لقـبها العاشر
والـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة٨ه
والعـشـرين  من سـلطـنـة عام
وجنـحت قــطـر بـاســتـضـافـة
الــــنـــــســــخــــة الــــرابــــعــــة
والـــــعــــــشـــــريـن الـــــتي
خــطـــفت الــبـــحــرين

لقبها.

ه لـلدعمِ اتـصلَ بِنـا وأبـدَى تقـد
ُساندة بشتى اجملاالتِ بهدفِ وا
ُقبلةِ في مدينةِ إجناحِ النُسخة ا
الـبـصـرة الـعـزيـزة ونـقل األفـكارِ
وتــنـــفــيــذهــا عـــلى أرضِ الــواقع
والتي من شأنهـا أن تُب الوجهَ
احلـقــيـقيّ لـبـطــولـةٍ اسـتـثــنـائـيّـةٍ
- ينـوي العـراقُ -حكـومةً وشـعباً
إظــهـــارهــا إلى الـــعـــالمِ لــتـــكــون

رســالـةَ مَـحـبــةٍ في ظل احـتـضـانِ
الـــــعــــراق إلخـــــوته فـي بــــلـــــدهم
الــثـاني.ومـضى درجــال بـالـقـول
بـحــسب الـبـيــان: كـمـا نــعـبـرُ عن
تــــقــــديــــرنــــا الــــعــــالـي جلــــمــــيعِ
االحتـــاداتِ اخلـــلـــيـــجـــيّـــة الـــتي
تـواصلت مـعنـا وأعـلنت مـوقفـها
الــداعم لــلـــعــراق ومُــســـانــدتــهــا

لتنظيمُ خليجي البصرة.

عدنان
درجال
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سـمـاع لـغة الـتـقـو والنـقـد الـفني في
أعـمــالـهـا بـرحـابـة صـدر وبـابـتـسـامـة
جـميـلة ال تفـارق محـياها أبـداً منذ أن
عــرفـتـهــا عن قـرب.. حـريــصـة جـداً في
ـشاركـات احملليـة وإثبات حـضورها ا
الـــشــخـــصي والـــفــني رغـم الــظــروف

الصعبة.
أخـتــزل الـفـنـان بالسم مـحـمـد جتـربـة
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في الـعقـد التسـعيني كـانت تردنا إلى
القسم الفني في جريدة بغداد أوبزرفر
الـناطقة باللغة اإلنكليزية (تخطيطات)
بـقـلم احلبـر للـفنـانـة يسـرى العـبادي
وكـنا دائـماً مـا ننـشرهـا مع النـصوص
األدبـية.. كانت حتمل هذه التخطيطات
في طـياتهـا تعبـيرات إنسـانية جـميلة
كـنـت وقـتـذآك لم ألـتقِ بـهـا شـخـصـيـاً

ولـكـني تـعـرفت عـلـيـهـا بـعـد عام 2003
عـنـدمـا دعانـا الـفـنان سـامي الـربـيعي
فـي إحـدى الـقــاعـات الــفـنــيـة من أجل
تـــشـــكــيـل جتــمـع تــشـــكـــيـــلي جـــديــد
لـلـنـهوض بـالـواقع الـفـني بعـد مـرحـلة
االحــتالل وتـدمـيــر كل شيء. ولـكن في
هــذه الـفـتـرة بـدأت الــعـبـادي تـغـوص
عـميقاً في أعماق بحـر التجارب الفنية
الـزاخـرة لـتـخـرج لـنـا بـتـجـربـة رائـعة
وبــاسـلـوب مـتـمــيـز وبـارز.. ال يـحـتـاج
لـتوقيعها! بدأت معارضها الشخصية
ـتـواصـلـة تتـرسخ في ومـشـاركـاتـهـا ا
ـــشــهــد الــتـــشــكــيــلـي داخل الــعــراق ا
وخارجه.. كما كانت حريصة جداً على

uHð‚∫  بسملة صباح تواصل تفوقها برعاية عائلتها

لـقـطات من مـهـرجـان مـوسـيقى االفالم
ـاضي الـفـرقـة الـذي احـيـته االربـعــاء ا
الـسـمـفـونـية الـوطـنـيـة الـعراقـيـة بـقـيادة
ــايــســتــرو مــحــمــد امــ عــزت عــلى ا
مـسـرح حدائق نـادي الـصـيـد الـعراقي
بــحــضــور جــمــهــور واسع من مــحــبي
والذي اقيم بـالتعاون ـوسيق الراقيـة  ا
ــوســيـــقــيــ مـع الــنــادي وجـــمــعــيـــة ا
الــعــراقـــيــ  وبــدعم واشــراف رابــطــة

صارف العراقية. ا

مــوالــيــد بـغــداد بــكــالـوريــوس كــلــيـة
الــفــنـون اجلــمـيــلـة/   1985عــضـو في
جـمعية الفنان التشكيلي العراقي
. أقـامت ونــقـابـة الـفــنـانـ الـعــراقـيـ
مــــعـــارضــــهــــا الـــشــــخـــصــــيـــة األول
"إشــــراقـــات" عـــلـى: قـــاعـــة دار أفق – 
بــغــداد/  .2002والــثــانـي "إشــراقـات2
عـلى قـاعة مـلـتقى الـثـقافـي السـنوي –

الــعـبـادي: "انــهـا تـكــتب مـثـلــمـا تـرسم
وكـأنـهـا تـلـعب ذات الـلعـبـة الـطـفـولـية
البس الــتي حتــمــلــهــا ذاكــرتــنــا عن ا
وشـعر الـبنـات الصـغيـرات ووجوههن
وحـــركـــتـــهـن.. انـــهـــا تـــعـــيـــد إنـــتـــاج
شـاعريـتها بـالرسم احملمـول على مداد
ـــلـــونـــة مـن نـــوع خـــاص من األقـالم ا
واخلــطــوط الــرفــيـعــة..". و الــعــبـادي

بــغــداد/ 2003. والــثــالث "هــاجس
مــديـنــة" عـلى قــاعـة حـوار/2009.
والــرابع "شـبـابــيك الـذاكـرة" عـلى
قـــاعـــة األنــدى  –عـــمــان/2012..
اقــامـت مــعــرضــا مــشــتــركــا مع
الـفـنـان سـتـار درويش فـي قـاعة
االنـــــدى عــــمــــان. شـــــاركت في
عارض اخلارجية الـعديد من ا
انيا وفرنسا مـنها في دبي وأ
وأمريكا واسبانيا فضالً عن
مـشـاركـاتهـا اجلـمـاعيـة مـنذ
عــــام 2000  إخــــتــــصـــاص
تـــربــيـــة فــنـــيــة في وزارة
الــتـربــيــة حـصــلت عـلى
الــعـديــد من الــشـهـادات
الــــتـــقـــديــــريـــة كـــانت
مــشـاركــتـهــا األخـيـرة
فـي مــــــــــهـــــــــرجـــــــــان
الـــــــواســــــطـي الــــــذي
أقــامـته دائـرة الـفـنـون
الــتـشــكـيــلـيــة.. نـعــتـهـا
احلــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة

اضي. العراقية األربعاء ا

آخـر بـطــولـة فـازت بـهـا بـسـمـلـة كـانت بـطـولـة
احلـــســـاب الـــذهـــني الـــســـريع في مـــصـــر في
اضي عن هـذا الفـوز تقـول والدتـها حـزيـران ا
ـوســوي إن (بــسـمــلـة ـيــة أســمـهــان ا االكــاد
اجــتــازت الـتــحــديـات الــتي واجــهــتـهــا قــبـيل
الــبــطـولــة  ومــنـهــا الــوعـكــة الــصـحــيــة الـتي
ـســابـقـة ألنــهـا وضـعت اسم أصــابـتـهــا قـبل ا
الـعراق بـ عينـيهـا) مضيـفة إن (هـذا ما كان
نـتخـب العـراقي لذا يـفـكر فـيه جـميع أبـطـال ا
ــركــز األول حـــصل الــفـــريق الــعـــراقي عــلـى ا
مــتـحــديًـا بـذلك  20 دولــة لـهـا ثــقـلــهـا في هـذا
الـنوع من البـطوالت).  وعن منـجزها ذكرت إن
(بـسـملـة قامت في  1حـزيران  2022 بـحل 155
مـسـألـة حسـابـيـة في عشـر دقـائق بـفـئة عـالـية
جـدًا فـاقت أقرانـهـا بالـعـمر بـعـدة مسـتـويات)
نظمة الدولية للحساب الذهني مـوضحة إن (ا
ية لتحقق بذلك لقبًا اعـتمدت بسملة بطلة عـا
ـوسـوي قـائـلـة إن ــيًـا جـديـدًا). وتـمـضي ا عـا
(بـسمـلة ال تـقضي وقـتهـا كله في الـتدريب بل
تــســتــمــتع بــالـدروس االعــتــيــاديــة والـدروس
اإلثـرائيـة األخرى التي تـقدمـها لهـا مدرّسـتها
ـي وحتــفظ وكـــذلك  تـــقـــرأ روائع األدب الـــعــا
عـــيــون الــشــعـــر الــعــربـي وتــتــابـع الــقــنــوات
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وهـوبة بسـملة تـستعـد الطفـلة ا
صـباح لالشتراك ببطولة العالم
لـلـحـسـاب الذهـني الـتي سـتـقام
بـكوريـا اجلنـوبيـة أواخر الـعام
اجلــاري وهي مــا تـزال تــعـيش
نــشـوة الـفــوز بـخــامس جـائـزة
ـيـة لـلـسـنــة اخلـامـسـة عـلى عــا
الـتــوالي وتـمـني الـنـفس بـالـفـوز
ية. وبسملة أو سـنويًا بجائزة عـا
(بـسـملـة كربالء) كـمـا يسـميـها روّاد
الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعـي  الـــتي لم
تـتجاوز ربيـعها التـاسع كانت قد بدأت
تـقطف األلقـاب منذ اخلـامسة مـن عمرها
ي في الـريـاضـيات فـحـصـدت أول لقـب عا
الـــذكــيــة واحلــســـاب الــذهــني الـــســريع في

ماليزيا سنة 2018.
في حـديث سريع مع (الزمان) قالت بسملة (أن
أقـدم شيئًا جـميلًا لـلعراق وهو رفع علم بالدي
واسـمه عـاليًـا في كل دول العـالم ألثـبت للـعالم
إن الــعــراق مــبــدع في كل اجملــاالت).وتــابــعت
(أتــمـنى أن أحـصل كل ســنـة عـلى لـقب وكـأس

جديد للعراق).

اإلخـباريـة وتتعـلم العزف) مـؤكدة ان (بسـملة
تشعر أنها تسبق عمرها بعدة سنوات).

ــوهــوبــة الــصــغــيــرة خــمس وحــقــقـت هــذه ا
ــيــة عــلى مــدى خــمـس ســنـوات بــطــوالت عــا
مـتتالية هي  عـلى التوالي  بطـولة الرياضيات
الـذكية في ماليزيا   2018 وبـطولة الرياضيات
الـذكيـة في العراق  2019 وبـطولـة الريـاضيات
الــذكـيــة في ايـران   2020 وبــطــولـة احلــسـاب
الـذهـني الـسـريع في اإلمارات   2021 وبـطـولة
احلــســاب الـذهــني الــســريع في مــصـر 2022.
وهـذه الدول الـتي سجلـت فيهـا بسـملة بـصمة
تـمـيـزها وحـصـدت فـيـها الـكـؤوس لـترفع اسم
الـعراق عـالـيًا وجتـلب الفـخر حملـافظـة كربالء

قدسة . ا
كــمـا تـسـتــعـد بـطــلـتـنــا الـصـغـيــرة لالشـتـراك
قرر إقامتها بـبطولة العالم للحساب الذهني ا
بـكـوريـا اجلـنـوبـيـة في شـهـر كـانـون األول من
الـعام اجلاري  بـعد أن جتاوزت اخـتبار أجري
قـبل أيـام جـاء ضمن تـصـفـيات تـأهـيـليـة لـهذه
ـركـز تـنـمـيـة االبـداع بـشارع الـبـطـولـة جـرت 
شـاركة 32 فـلـسطـ بإشـراف وزير الـتـربيـة 
مــوهـوبًــا لـيــقع االخـتــيـار عــلى تـســعـة مــنـهم

لتمثيل العراق كانت بسملة من بينهم.
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الشـاعـر الـتونـسي تـضـيـفه  دار بابل لـلـثـقافـات والـفـنون
واالعالم فـي مــقــرهــا بــبــغــداد فـي الــســاعــة الــســادســة
والــنــصف من مــســاء الـيــوم االحــد في أمــســيــة قـراءات

شعرية يقدمها الشاعر عماد جبار.
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الــتـدريـسي في كــلـيـة اإلعالم في
جامـعة بغداد تـلقى تهاني زمالئه
لــتــســـنــمه رئــاســة قــسم االذاعــة
والتـلفزيون في الـكلية مـتمن له

وفقية. دوام ا
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ــوظف فـي اعالم وزارة الــشــبـاب ــصــور الــريــاضي وا ا
والـرياضـة الـعراقـية نـعته االوسـاط الـرياضـية واالعالمـية

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

Âd×  vHDB

ـصري تصدرت تـرجمته للعـربية لكـتاب (الستة ترجم ا ا
ـؤلــفه جـورج بـولــتي الـكـتب والـثـالثـون مـوقـفًــا درامـيًـا) 
ــركــز الــقـومي األكــثــر مــبـيــعًــا في شــهــر حـزيــران في ا

للترجمة.
Íœ«u « ÂUzË

الـشاعـرة العـراقيـة ضـيفـها مـلتـقى جـيكـور الثـقافي ودار
االدب الــبــصـري بــجــلــسـة حتــدثت فــيــهـا عـن جتـربــتــهـا

الشعرية واغترابها مع قراءة بعض من نصوصها.

bO³Ž bLŠ«

ي الـعراقي حـاضـر في ورشة الـكـترونـيـة اقامـها االكـاد
مـركـز احلـاسـبـة االلـكـتـرونـيـة في جـامـعـة بـغـداد بـعـنوان
(احلــوكــمــة االلــكــتــرونــيــة : واقع احلــوكــمـة فـي الــعـراق

التحديات والتطبيق).

ÍË«bK³ « wIð ‰œUŽ

ــفــكــر ـي الــعــراقي صــدر له كــتــاب بــعــنــوان (ا االكــاد
والــوزيــر و الــدبــلـومــاسي عــبــدالــله ســلــوم الــسـامــرائي
ـعـانـاة و الـهـمـوم في عالـم الفـكـر و الـسـيـاسة رحـلـــــة ا

.(1996-1932

Í—«d³ « Ÿ«e¼

امـ عـام وزارة الثـقـافـة االردنيـة افـتـتح مخـيم الـفـحيص
الـثقـافي الـذي ينـظـمه مـنتـدى الـفحـيص الـثقـافي ويـهدف
اخملــيم الـى تــســلـــيط الـــضــوء عـــلى مــشـــاكل الـــشــبــاب
ارسة دورهم في اجملتمع. واألسباب التي تمنعهم من 

WÐU û  ÷dF²ð w OL)«
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صرية لقاء اخلميسي مثلة ا نشرت ا
صورة لها على صفحتها اخلاصة على
موقع التواصل اإلجتماعي أقلقت من
خاللها اجلمهور اذ انها تعرضت
إلصابة في ركبتها ووضعت ضمادة
تابع رسائل عليها.وبعث الكثير من ا
إطمئنان للخميسي متمن لها الشفاء
العاجل.وكانت شاركت اخلميسي
متابعيها مؤخرا صورة لها وذلك عبر
صفحتها اخلاصة.وظهرت برفقة
مدربها الرياضي حيث إلتقطت صورة
برفقته وكانت ترتدي مالبس رياضية
باللون األسود وقد القت الصورة
إنتشاراً كبيراً ب اجلمهور الذين
تناقلوها عبر صفحاتهم اخلاصة
وعبروا عن محبتهم لها.

bOFÐ wH²% ÊUOý«œ—U

UN²MÐ≈ œöO سالم  يــا حـبـيـبـتي يـا مـصـر  بـوابـة
ستـقبل  مصر احلـلواني  الله عـلي ا
يـا أعز احلبايب  مـصر عادت  رايحة
فـ يـا عروسـة  إذا مـصر قـالت نعم 
حتـيـا مـصـر  بالدي بالدي الى جـانب
تـتـرى مـسـلـسل أرابـيـسـك والـعـائـلة ..
أداء رحـــــمــــة ضــــاحـي  أدهم  مــــر
حـــنــفي  أحــمــد احلـــســيــني  اســراء
عـــصــام  مــهــدي  مـــروان  مــحــمــود
الـبــطـران  چـيـوفـاني  هـاجـر  مـلك 
شــــمس األســــواني  مــــازن عــــلـــوان 
مـصطفي ناصر  فاروق محمد  أحمد
مــحـمـود  كالرا  لـوچـ

مـحمد يسري
 رحـــــــــمـــــــــة
عـــــــــصــــــــام 
سـنـدرا  زياد
 مـر مـجدي
 ر  غــــــادة
سـيـد  يوسف
الـــــــــــــــــراوي 
أحمد مجدي.
امــــــــــا عــــــــــلـى

ÊU e « ≠ …d¼UI «

صـريـة ابوابـها افـتـتحت دار االوبـرا ا
مـجانـا للجـمهور احـتفاال بـذكرى ثورة
ركز  30يـونيـو وذلك من خالل حفلـ 
ـواهب حتت اشـراف الـفـنـان تـنــمـيـة ا
عـبـد الـوهـاب الـسـيد اقـيـمـا بـالـتوازى
عـلى مسرح الـنافورة بالـقاهرة واوبرا
دمـنـهـور .فـعـلي مـسـرح الـنـافـورة قـدم
كــورال أطـفــال وشـبــاب مـركــز تـنــمـيـة
ـواهـب بـقـيـادة مـحـمـد عـبـد الـسـتـار ا
مـجموعة مختـارة من االعمال الوطنية
احلــمــاســـيــة مــنــهــا :مــصــر الــتي في

خـاطـري  حـبـيـبتى
مـن ضـــفــــايــــرهـــا 
أقــوي من الـزمـان 
ع الـــــدوار  آهـــــ

يــــــــادي الـــــــــزمن 
ــصــريــ أهـمه  ا
عـــروســـة الـــنــيل 
مــصــنع الــرجـال 
شـــعــر الـــشــهـــيــد
ـــــــنـــــــسي  ,ابـن ا
الـشـهـيد  تـعـظيم

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - وثقت
جنمة تلفزيـون الواقع األمريكية كيم
كـارداشيـان حـفل عيـد مـيالد إبنـتـها
نورث ويست من مغني الراب كانيي
ويــست بـــأجــواء مــلـــيــئــة بـــالــبــذخ
والــرفــاهـيــة. وشــاركت كــارداشــيـان
اجلـــمــهــور مــجــمـــوعــة صــور عــبــر
حـــســــابـــهــــا اخلــــاص عـــلـى مـــوقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي ظـهـرت فـيـها
الـفـتـاة مـع أصـدقـاءهـا داخل طـائـرة
خاصة مع زينة خاصة باحلفل كما
ــنـاطق ظــهـروا بــعــدهـا في إحــدى ا
الــسـيــاحـيــة حـيث اســتـأجــرت لـهم
مــنــزل فــخم.وتــفــاعل اجلــمـهــور مع
مــــنـــــشــــور كــــارداشـــــيــــان وركــــزت
التـعـليـقات عـلى حـالة الـصدمـة لدى
نفق تابعـ نظراً للـبذخ الكبـير ا ا
عـلـى حـفل طـفــلـة صـغـيــرة تـبـلغ من

العمر الـ  9 سنوات.

مــســـرح أوبــرا دمــنــهــور فــقــدم فــصل
كــورال ذوي الـقــدرات اخلـاصــة قـيـادة
وتــدريب مـيــرفت هـمـام مــخـتـارات من
ـة ـؤلــفــات الـوطــنــيـة الــقــد اشــهــر ا
ـعـاصـرة مـنـهـا تـعـيـشي يـا بـلـدي  وا
مـصر تتحدث عن نفسها  حبك أصيل
 حــبـيت بـلـدي  أبـويـا وصـاني  دوال
مـر  التـاريخ  مصـر يا راكـبة مـ  ا
الــسـفــيــنـة  ســلم ع الــشـهــدا  جـيش
وشـرطة  خدو بالكو دي مصر  وانت
مــاشي في مـصـر  زي مـا هي حـبـهـا 
ـداين  أداء مـر طـارق  وحــيـاة رب ا
شــرف أحـــمــد  مــهــنـــد عــمــاد  جــنــة
يـــوسـف  عـــبـــدالـــلـه كـــمـــال  شـــادي
مــحــمــود  بــســمــلــة عــاشــور  ســالي
سـامي  حـنـ سـامح  عـمـرو أحـمد 
خـلـود عـبـده  هبـة ربـيع  رنـا أحـمد 
يــوسف فـاروق  رقـيـة أحــمـد  بـسـمـة
عــز الــدين  ســامـح  نــيــفـ مــحــمــد 

رومــانـي  مــنــة مــحــمــد  ر هــاني 
ربــاب عـبــداحلـمــيـد  عــاصم مـحــمـد 
ن  عـبدالرحمن هـشام  هند مـحمد أ

أنور  منار جمال  أميرة عزت.

ــوســيــقي  تــرافــيس الى ذلك نـــقل ا
ـــســتـــشـــفى الـــثالثــاء بـــاركـــر الى ا
اضي زوج جنـمـة تلـفزيـون الواقع ا
كــورتـني كــارداشـيــان بـشــكل عـاجل
بعـد تعـرضه لوعـكة صـحيـة خطـيرة
ــســتـشــفى بــســيـارة ورافــقــته الى ا
االسعـاف زوجتـه.ومن غيـر الواضح
اعـالمــيـــا مـــا هي حـــالـــة الـــطــوار
الـطـبـيـة الـتي  نـقـله بـسـبـبهـا إلى

ستشفى.  ا
ثير لالهتمام أنه أثناء احملنة ومن ا
كــتب عــلى صــفـحــته اخلــاصــة عـلى
مـــوقـع الـــتــــواصل االجــــتـــمــــاعي
مــــنـــــشـــــور جـــــاء فــــيـه "يــــا رب
ــا أقــلق مــحــبـيه خــلــصـني" 
أكثر عـلى وضعه في وقت ان
ابـــنـــته تــطـــلب من مـــحـــبــيه
الـــصـالة له لـــكي يـــتـــحـــسن

وضعه.
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بسملة صباح 

عمان
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ـا الرابع .... فرحان ليش? هذا مولودي اخلامس ال..ال ر
اجدي اصدر  حسن العلوي عنده  88 كتابا  بل خزعل ا

كتابه رقم 100!
لست سعيدا وال حزينا .انا ب بـ . ثمة مشاعر مختلطة
ملـتبـسه (واحـد اليحب مـفردة ثـمـة يدعـوني لتـغـييـرها  في
كل اعالن اكتـبه ) كـيف امكـنـني ان اجمع نـصـوصا تـزيد
على  280 صفحة دونـتها بـأناملي ; نـضدتهـا دون التفات
الى الوراء ; لـيس عـلي رقـيب .هي يـومـيات  –بعـد الـنـشر
اكتشفت انني وثقت يـوميات عصر الكـورونا الزاهر حلظة
بـلــحـظــة .كم كــنـا نــحب احلـيــاة ? قـال لـي واحـد لم يــلـقح
لقحون اكثر عرضة لنقل الفايروس :ارجوك قف مكانك .ا
الى االخرين .! ثم اصيب قبلنا بـنوازل اجلائحة وقد تذمر

منها وكان قبلها يتنمر علينا !
دائما اظن انني نسيت الكتابة ; ولكي اثبت العكس انضد
الــكالم كـيــفــمــا اتــفق فـتــطــلع الــكــلـمــات زرافــات  تــســـر

! القارئ
انيـا .جاء في ضيـافتي  هيثم الكتاب صـدر في ميونخ  بـا
نافل والي وعقيـلته نهـاية اسماعـيل بادي اديبان صـابئيان
ـان ; ولـهـمـا دار نـشـر حتمل منـدائـيـان ; مـغـتـربان من اال
ــتـنـبي.. والـثـاني آدم . لـكن الـدار اسم ولـدهـمـا الـبـكـر : ا

للمتنبي .
ـقابل لكي ( اخـلص الشحنة ) والتي رحت الى منطقة  ا
وصـلت الى دائـرة بـريـد بـعـمـان ; وتـطـوع الـشـوفـيـر الذي
اوصلني الـى هناك ان يـنتـظرني ويـحمل الكـارتون الـثقـيلة
عـني ; ثم ادفع له في الـنـهـايـة مـايـوازي الرسـم اجلمـركي
ويزيـد عـنه بـثالث لـيرات اردنـيـة . لـيس مجـديـا  ان اهـدية
طـبوع النه قـد اليـكتـرث لـشيء; لكـنه يرى ان نسـخة مـن ا
صـورة الـغالف التـشـبهـنـي االن ..سوف لـن اربح كـثـيرا ;
ذلك ان مــادفــعــته بـــالــيــورويــو والــدورو والــدونــار  اليــفي
بـالــغـرض . سـوف يــتـربـص بي الـنــاشـرون لـكـي يـحـددوا
ان . وسوف يـكتفي الفرق بـ مطبـوعاتهم ومـطبوعـات اال
من يـصـله كـتــابي خـارج حـفل الـتـوقــيع بـتـرصـد االخـطـاء

الطباعية واالغاليط اللغوية ; وعدم موافقتها لالبجدية.
 قرأت من الكتاب  43  صفحـة دفعة واحدة
وفي خلـوتي صفـقت لكـيبـورد احلاسـبة
الـذي امــتــثل لــرغـبــتي في الــتــنـضــيـد
اتملي عليه النياط وشراي الوريد .
 الــكـــتـــاب اســمـه انــتـــربـــيت  يـــصــلح

للتصفح في الطائرة والبيت.
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عــلـــيك الــتـــعــامل بـــهــدوء مع أمـــورك الــشــخـــصــيــة
وستحصل على أرباح مالية.

qL(«

الية الصعـبة تصرف بحكمة ال تستسـلم لألوضاع ا
إليجاد حلول للمشكلة.

Ê«eO*«

عـلــيك احلـذر من مــؤامـرة شـديــدة في مـجــال الـعـمل
اخلاص بك.

—u¦ «

تشـعـر بتـحـسن كـبيـر في صـحتـك وتعـيش حـالة من
الهدوء واالستقرار النفسي.

»dIF «

احلظ حلـيـفك اليـوم لـديك طاقـة إيـجابـيـة رائعـة تـؤثر
على اجلميع . 

¡«“u'«

علـيك توخي احلذر وعـدم التسـرع في اتخاذ قرارات
خاصة بأسرتك.

”uI «

جنـاح مـتـمـيـز فـي الـعـمل لـذلك ال تـنــظـر لـلـخـلف وال
تلتفت لآلراء السلبية.

ÊUÞd «

يـوم الــسـعـد  بـحــكـمــة حـتى تــصل إلى قـرار واضـح
الثالثاء.

Íb'«

ـزعـجــة  كن صـبـورا.يـوم تـسـتــلم بـعض الـرســائل ا
السعد االربعاء.

bÝô«

اضي وركز حاول اليـوم عدم التـفكـير في ذكريـات ا
على مستقبلك.

u b «

حتــتـاج بــعض الـوقت إلعــادة الـتــفـكــيـر في حــيـاتك 
لتستقر األمور.
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يـدفـعك طـمـوحك الـزائـد وطـاقـتك الـكـبـيـرة إلـى إجناز
هام . كثير من ا

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.

كيم
كارداشيان
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ـنـفــلت او خـارج سـيـطـرة الــدولـة تـتـكـرر في قـضـيــة الـسالح ا
ــشــهــد الـــعــراقي عــلى نــحــو دائم اخلـــطــاب الــســيــاسي في ا
ـقـصـود أول وهـلـة هو ذلك . والـسالح ا وبـصـيـغـة دعـائـيـة غالـبـاً
الـواقع حتت سـيــطـرة الـعــشـائـر الـتـي تـتـقـاتل فــيـمـا بــيـنـهـا في
البـصرة واجلنوب ألتفه األسباب حتت عناوين الدكة العشائرية
وســواهـا. كــمـا تــذهب بـعـض الـطــروحـات الى الــقـول انّ هــنـاك
مـلـيـشـيـات بـيدهـا الـسالح ولـهـا نـفـوذ من خالله يـكـون أحـيـانا
أقوى من سـلطة األجهـزة األمنية السيـما في البلـدات الصغيرة
التي يـكون فيها تمـثيل وزارة الداخلية او الـدفاع قليال عن نقاط

محددة فقط.
لـكن ذلك كله ال يقنع أحـداً من الغائصـ في الشأن العراق إذ
ــر انـتـشـاره من مــفـاصل عـلى صـلــة بـالـسـلـطـات أن الـسالح 
اخملـتــصــة وال تـتــوافــر آلـيــة الـســؤال والــتـحــقق حــول إن كـان
الـسالح ســائـبــاً أو مـقــنـنــا ألهـداف أخــرى أو تـابــعـاً لــسـلــطـة

. مسؤول أو سياسي أو زعيم مع
ولـو جــمـعــنـا الــسالح من ايــدي حـمــايـات الــنـوّاب واحملــافـظـ
والسـياسـي قـبل الوزراء والـرئاسـات لوجـدنا انّ هـناك جـيشاً
آخـر غير اجليش الرسمي حتت عـناوين احلمايات وهذا أمر ال

يخضع لتدقيق يتناسب مع الدعوات حلفظ االمن واالستقرار.
انَّ جمع السالح السائب يحتاج الى خطة تنفذها الدولة بعد ان
ـسمـاة بعـناويـنها الـتي يحق تعـلن بشـكل نهـائي وتام اجلـهات ا
لــهـا حـمـل الـسالح وتــداوله ونـوعه وأمــاكن حـيـازتـه وبـعـد ذلك
علن من الـدولة خارجاً يـكون كل مَن ال يدخل حتت الـتصنـيف ا
ـطـلب صـعب تـنـفـيـذه في الـعـراق ألنّ من عـلـى الـقـانـون. هـذا ا
ـتـصــلـة بــاجلـيش والــشـرطـة الـسـهــولـة اخلــلط بـ الــعـنـاويـن ا

واحلشد واحلمايات واالحزاب وسواها.
ـمثـلة بـالـعمـليـة السـياسـية الـيوم لم تـقدم فضال عن انّ الـدولة ا
أي برنـامج عمـلي واجرائي حلـصر الـسالح بيـد الدولـة وسحبه
من ايـدي الناس وان ذلك اجـراء يحتـاج الى ترغيب في الـبداية

ُبتلى. وليس اجراءاً تعسفياً في وضع كحال بلدنا ا
سمـوح بحيازتها ألسـباب مدنية كما يجب ان حتـدد األسلحة ا
يــجب ان حتــدد أســبـــاب انــتــقــال وحــدات أو فــصـــائل بــكــامل
سالحــهــا الــثــقــيل من مــحــافــظــة الى أخــرى او داخل مــنــاطق
العـاصـمـة بـغداد وأعـرف مـسـبقـاً اجلـواب اجلـاهـز في انّ هذا
اجراء مـعمول به وهناك قيادة عمليات مشتركة لكن لننظر الى
ـعـنـيـة والـسـلـطات كـمـيـة اخلـروقـات والـعالقـات بـ األجـهـزة ا
نـفلـتة وليس الـسالح السـائب فحـسب ذلك انه سالح بيد مَن ا
يتـصرف عـلى انه سلـطة ثانـية من مـنظـوره في انّ الدولة ال راع
لــهــا وال حتــمي أحــداً والبــدّ من بــدائل ذاتــيــة كل كــمــا يــراهـا

. مناسباً
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تعـمل في اجلسم قرابة خمسة مالي غدة عرق تساعد جميعها
عـلى ضـبط حـرارة اجلـسم  اذ تـســتـجـيب الى ارتـفـاع حـرارته
اء من مـجـرى الدم  عـبر أنـابـيب شعـريـة لتـضخه بأن تـسـحب ا
ـلح والـبـوتـاســيـوم  وتـتـبـخـر ــزوجـاً  بـقـلـيل مـن ا الى اجلـلـد 
قطـرات العـرق حال خـروجهـا فتـساعـد في التـخفـيف من حرارة

اجلسم .
يـفـرز اجلـسم في احلاالت الـطـبيـعـيـة يومـيـاً قرابـة الـلتـر الى لـتر
ــعــدل الى ثـالثـة لــتــرات في ونــصف من الــعــرق  وقــد يــصل ا

ارسة الرياضة . الساعة عند 
التعرق واالنفعالت ..

بعـيـداً عن وظيـفـة التـعـرق في تبـريـد اجلسم  يـحـدث ان يتـعرق
اجلـسم اســتـجـابــة الثـارة انـفــعـالـيــة  وهـذا مــايـدعى بـالــتـعـرق
واحــيــانـاً يــحـدث هــذا الـتــعـرق في غــيـاب االســبـاب الـعــصـبي 
ـرء بــأنه سـيـتــعـرق ويــشـعـر االنـفـعــالـيــة  اذ يـكـفـي ان يـفـكــر ا
بـاالحــراج من حـدوث ذلك فـيـتــعـرق نـتـيـجــة ايـعـازات تـرسل من
الدمـاغ الى اجلـسم  وهـذا يـوحي بـأن الـتعـرق الـعـصـبي مـبهم

االسباب الى حد ما.
رضي .. التعرق ا

ـرات الـتي تـكثـر فـيـها االفـرازات الـعـرقيـة لـلـجسم تـكـاد تـكون ا
ـئــة من الـبـشـر قــلـيـلـة اال فـي حـاالت مـرضـيــة قـد تـصـيب 3 بـا
وتـعرف بـاسم فرط الـتعرق (Hyperhidrosis) اي زيادة في

افراز العرق بكميات تفوق حاجة اجلسم اليه.
ـكن ان يـسبب االذى ـكن جتاهل حـالـة فرط الـتـعـرق الذي  ال
لــلـمـصـاب به مـن خالل صـعـوبــة الـتـحـكـم في االمـسـاك بـادوات
ـصاب معـيـنـة  ناهـيك عن االحـراج الذي يـشـعـر به الشـخص ا
رضية حـيث يضطر لتغـيير مالبسه الكثر من مرة بهـذه احلالة ا

خالل اليوم.
عالج فرط التعرق ..

كن ان لكـنها  يجـد البعض في مضـادات التعرق حالً مـعقوالً 
دى الطويل تسـبب تهيجاً جلدياً لدى البعض باالستخدام على ا
ـتـكـرر فـهنـاك ثـمـة ادويـة لـلـتخـفـيف من الـتـعـرق لـكن آثـارها وا
ـكن ان اذ  اجلـانــبـيـة قــد تـكـون اسـوأ مـن الـتـعـرق بــحـد ذاته 
تـسـبب جــفـاف الـفم وتـشـويش الـبـصـر  لـذا يـلـجـأ االطـبـاء الى
ـداواة اآليــونــيـة وهي حل جــديـد يــتــمـثل في تــغــطـيس الــيـدين ا
والقـدم في مياه مشحونـة بتيار كهربـائي منخفض اجلهد وقد

. حققت هذه الطريقة جناحاً ملموساً
ــرء فــرط الــتــعــرق ــكن ان يــعــالـج ا وفي احلــاالت الــشــديـــدة 
وجودة حتت االبط اما بكشطها بجراحة تزيل الغدد العرقية ا
او شـفـطـهـا او اسـتـئـصـالـهـا  وثـمـة خـيار آخـر يـتـجه الى قـطع
حـيث ـنـظار  االعـصـاب الـتي تـتـحـكم بـتـلك الـغـدد بـاسـتـخـدام ا
ؤسف باالمر ان العرق يجد لكن ا اثبتت تلك اجلراحة فعاليتها 

منفذا ً آخر في اجلسم يصبح فيه اكثر غزارة .
فـي عــام  2004وافـــقـت ادارة الـــغـــذاء والــــدواء في الـــواليـــات
عاجلة حاالت تـحدة االمريكية على استخـدام حقن البوتوكس  ا
فرط الـتعرق في منـطقة حتت االبط  حيث يعـمل البوتوكس على

ايقاف انتاج مادة االستيل كول التي تسبب التعرق.
متى يكون التعرق مرضياً ???

اوالً: يشـير فـرط التعـرق الذي يبـدأ فجـأة في مرحلـة الرشد الى
وجود مشكلة صحية فعلية .

ثانـياً : ان عملية التعرق متناسقة بطبيعنها  لكن في حالة حدث
بـيـد واحـدة  اواي  جـزء من جـسـم ااالنـسـان واليـحـدث بـاجلـزء

ناظر له  فهذا يشير الى وجود مشكلة عصبية . ا
ثالـثاً : ان قلـة التعـرق او فرطه في اي منـطقة كـانت قد تعرضت
الى اصابـة سابقاً واستمر فيها األلم حتى بعد الشفاء قد يشير
نـطـقة وتـعـرف هذه احلـالة الى وجود عـصب مـتضـرر في تـلك ا

عقد . وضعي ا تالزمة األلم ا
رابعـاً : ان التعـرق الغزيـر اثناء الـنوم ليالً لـيس باالمر الـطبيعي
اذ تــــســــبـــبـه عـــدة حــــاالت مـــرضــــيـــة
واحـداها سـرطـان الغـدد الـلمـفـاوية او
قــد يـتــعــلق االمــر بــتــنـاول الــنــيــاسـ
اويــكــون من االثـار اجلــانـبــيــة لـتــنـاول

ضادة للتعرق . االدوية ا
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احلــــمـــامـــات (تـــونس) (أ ف ب) –
بـاألغـاني والرقص والـشـعر وقـليل
من الــفــكــاهــة عــبّــر شــبــاب عــرب
بـصـورة فـنيـة عن رؤيـتـهم للـحـرية
الــتي تــفـتــقــد إلـيــهـا بــلــدانـهم في
أحــيـان كــثــيـرة خالل عــرض أقـيم
أخـــيــراً عـــلى مـــســرح في الـــهــواء
الـــطــلـق عــلـى شــاطئ الـــبـــحــر في
مــديـنـة احلـمـامــات جـنـوب تـونس

العاصمة.
ويـكـرّم العـرض الـذي نُقل مـبـاشرة
نـهـايـة األسبـوع الـفائت عـبـر اثني
عــشــر قـنــاة تـلــفــزيـونــيــة عـربــيـة
الـفائزين في مسابقة عبر اإلنترنت
ــشــاركــون فــيــهــا مــدعــوين كــان ا
إلكـمـال جـمـلـة تـبـدأ بــسـأكـون حراً

فقط عندما… بأسلوب فني.
وتـولت تـنـظـيم احلـدث الـذي حـمل
اسم # DDX مــجــمــوعــة مــنــاظـرة
اإلنـتـاجيـة التي أنـشئت في أعـقاب
ثـورات الـربـيع الـعـربي سـنة 2011
الــــــتي أثــــــارت آمــــــاال كــــــبــــــيـــــرة
وقـراطـية في مـنـطقـة يـشكل بـالـد
اجلـيل الـشـاب األكـثـريـة الـسـاحـقة

من سكانها.
ولـلمفارقة أقيمت األمسية الرابعة
مـن نـوعــهــا هـذه في تــونس مــهـد
الـــربــيع الـــعــربي فـــيــمــا تـــعــيش
ـوقـراطـيـة الــفـتـيّـة في الـبالد الــد
تـأرجــحـا مـنـذ اسـتـحـواذ الـرئـيس
قــــــيـس ســــــعـــــيّــــــد عــــــلـى كــــــامل
الـصالحيـات الدستـورية في البالد

في تموز/يوليو .2021
وقــال مـؤسس مـجــمـوعـة مــنـاظـرة
ــاني بــلــعــبــاس بن اجلــزائــري األ
كــريـدة ( 43عــامـا) لـوكــالـة فـرانس
بـــرس إن هــــذا احلـــدث يـــرمي إلى
فـتح اجملال أمـام حوارات ضرورية
بشأن احلقوق واحلريات والتغيير

في اجملتمعات العربية.
وأبــدى أســفه ألن اآلمـال الــكـبــيـرة
الــــتي أثـــارهــــا الـــربـــيـع الـــعـــربي
اصـطدمت باسـتيالء أنـظمة قـمعية
عـلى الـسـلطـة أو بـنـزاعات مـدنـية
ا وتـرك التفـاؤل مكانه للـتشاؤم 

في ذلك لدى الشباب.

ولـــــفت بـن كــــريـــــدة إلى أن أفــــراد
راهقون والشباب في اجليل زي (ا
أولـى سـنـوات الـبــلـوغ) في الـعـالم
الـعربي بلغوا نضوجهم السياسي
فـي إطــار من الـــيــأس واالنـــقــســام

االجتماعي.
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وقـــال مــحــمــد رضــوان كــردي (22
عـــامـــا) وهـــو الجئ ســـوري يــقـــيم
عـروضا هزلـية ستانـد آب كوميدي
وكـان مـن بـ الـفـائـزين الـعـشـرين
ـــشــاركــ في احلـــفل إن حــريــة ا
الــشــبــاب مــقــيـدة لــيس فـي الـدول
الـعربية وحدها بل في جميع دول

العالم.
ـسرح ولـدى جـلـوسه على جـانب ا
ــضــاء خالل اســتــراحــة يـوضح ا
الـكـردي الذي يـتـابعه عـلى حـسابه
عـبـر تيك تـوك أكـثر من  2,3مـلـيون
مــشـتــرك أنه يـتـطــرق في عـروضه

إلى الـقيود التي نقيـد أنفسنا فيها
أي اخلـــوف من الــفــشل واخلــوف
مـن الـنــجـاح وهـي قـيــود حتـد من
حـرياتـنا. وتـشارك الـكردي في هذا
الــعـرض مع الـلـبـنــانـيـة دانـة عـلي
مـــكي ( 22عـــامـــا) في مـــشــهـــديــة
كــومــيـديــة عن الــعالقـة بــ امـرأة

تسلط. وزوجها ا
تـحدرة من مـدينة وعـرضت مكـي ا
الـنبطـية في جنوب لـبنان نـظرتها
إلى احلـرية قائلة أكون حرة عندما
أقـول ما أريـد بصـوت عال من دون
خـوف مـن أحـد. أكـون حـرة عـنـدما
أحتــــرر من كـل الــــقــــيـــود الــــلــــتي
يـفـرضـهـا عـليـنـا اجملـتـمع كـنـساء
بــشـكل خــاص. ورغم الـصــعـوبـات
مثـلة أن شباب احلـالية اعتـبرت ا
ـقدار الـعـالم الـعـربـي يـتـمـتـعـون 
أكبر من احلرية مقارنة مع أهلهم.
وقـــالـت بـــات هـــنـــاك تــــمـــرد عـــلى

األعــــراف والــــتــــقــــالـــيــــد والــــدين
واجملتمع.

واعـتـبـر بن كـريدة أن هـذا الـعرض
ــــوذجـــا بــــديال الــــفــــني يــــقــــدم 
لـلـتـواصل في مـنطـقـة تـأخذ  فـيـها
الـنقـاشات الـسياسـية حـتى بشأن
احلــــقــــوق األســـاســــيــــة مـــنــــحى
االســـتـــقــطـــاب خـــصـــوصــا عـــلى

الــــشـــــبــــكـــــات االجــــتــــمـــــاعــــيــــة.
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كـمـا شـكّل الـعـرض مـنـصـة إلظـهار
مــــــواهـب صـــــاعــــــدة بــــــيــــــنــــــهم
الـفلسطيني أحمد القريناوي اآلتي
مـن قـــطـــاع غـــزة الـــذي حتـــاصــره
إســـرائــيل. وتـــعــلم هــذا الـــشــاعــر
ــفـرده الــشــاب الــبـالغ  25عــامــا 

ـوذجـا عــزف الـعــود الـذي صــنع 
خـاصا منه يـتألف من سـبعة أوتار
ـسـاعـدة صديـق لهـا جنـار. وقال
الـــقــريــنــاوي فـي مــطــلع أغـــنــيــته
سـأكـون حرا فـقط عـندمـا يـكون لي
ـوت فيه. وطـن عادي ال يـراقـبـني ا
وأضـاف في غـزة احلـريـة مـعـدومة
مـن جميع النواحي مشيرا إلى أن
احلــريـة لـيــست في األكل والـشـرب
ـال. أحضروا عصفورا وضعوه وا
فـي قفص سـيـظل أسـيـراً حـتى لو
ــمــثــلـة قــدّمــتم لـه الــطــعــام. أمــا ا
الـلـبـنـانـيـة دانـة مـكي فـقـد رأت في
الــعـــرض فــرصــة لــتــقــد رســالــة
ــكــنـكم مــغــايـرة. وقــالت مــكي ال 
الـبقاء جالس مكتوفي األيدي في
ـنزل وال التـزام الصمت. تـعلموا ا
أن تـــقــولـــوا ال ضــد الــظـــلم وضــد
الــقــمع مــشـيــرة بــيـدهــا إلى وشم
عــلى سـاعـدهـا كُــتب عـلـيه قـاومي.

{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
أصــــــــيـب رجـل فـي ذراعـه وأُدخل
ـسـتـشـفى بـعـد تـعـرضه وعـائلـته ا
لــهــجــوم من بــيــســون في مــتــنــزه
يــلــوسـتــون الــوطــني في الــواليـات
ــتــحــدة عــلى مــا أعــلــنت هــيــئـة ا
ـتنزهات الوطنية األميركية داعية ا
الــســـيــاح إلى عـــدم االقــتــراب من
هــذه األبـــقـــار الــضـــخــمـــة. وكــان
شي مع الـرجل البالغ  34 عـاما 
تـنزه عـائلـته على جـسر في هـذا ا
الـشــهـيـر فـي غـرب الـبالد عــنـدمـا
هـاجم بيسون اجملموعة وفق بيان
صــادر عـن الــهـــيــئـــة الـــفــدرالـــيــة
ــتـــنــزهــات ــســـؤولــة عـن إدارة ا ا
تحدة. ولم الـطبيعية في الواليات ا
ـكان فـيـما يـغـادر أفراد الـعـائلـة ا
واصل الــبــيــســون هـجــومه ونــطح
الــــرجل الــــذي أصــــيـب في ذراعه
ــســـتــشــفـى بــصــورة ونُــقـل إلى ا
طـارئـة وفق البـيان. وأظـهـر فيـديو
نـــشـــرته وســـائل إعـالم مـــحـــلـــيــة
الــبــيــســون مــهــاجــمــاً مــجــمــوعــة
صـغــيـرة من األشـخـاص الـذين لم
يـهـمّـوا بـالرحـيل. بـعـدهـا يـتـعرض
احلـيوان لـشـخص بالغ وطـفل قبل
أن يـبـدآ بـالركض. وبـحـسب هـيـئة
ـتنزهـات الوطنـية األميـركية هذا ا
ثـانـي هـجـوم من نـوعه في أقل من
شــــهـــر يـــتـــعـــرض فـــيه بـــيـــســـون
لــشـــخص اقــتـــرب مــنه أكـــثــر من
الــلـــزوم. ولــفــتـت الــهــيـــئــة إلى أن
ــكن تـوقع الــبـيــســون حـيــوان ال 
ـكـن أن يـركض أسـرع ســلـوكه و
بـــثالث مــرات مـن الــبـــشـــر الــذين
يــجب عـــلــيــهـم أن يــبــتـــعــدوا عــنه

سافة ال تقل عن  25 مترا.

بـــــعـــــد إلــــصـــــاق الـــــنـــــاشـــــطــــ
نـــفـــســــــــيـــهــمـــا وأمل فـي إعــادة

فتحها اجلمعة. 
وأشــارت جــست ســتـوب أويل إلى
أن خــمـسـة من نـشـطــائـهـا أوقـفـوا
األربـعاء بعد حتـرك نفذوه في أحد
مـتاحف غالسكو (اسكـتلندا) حيث
رســــمــــوا نــــقــــوشــــاً عــــلى األرض
واجلـدار وألـصقـوا أنفـسهم بـإطار
لـوحة من القرن التـاسع عشر تمثل

منظراً طبيعياً في اسكتلندا.

عـــلى إطـــار الـــلـــوحــة اســـتـــنـــكــر
مــاكـيـكـني  40 مــشـروعـاً حـكـومـيـاً
جـديـداً للـوقود األحـفوري بـحسب
الـــرقم الـــذي تـــورده اجلــمـــعـــيــات
الـبيـئيـة. وقال الـتوقـيع علـيهـا هو
ـثـابة تـوقـيع على مـذكـرة موتـنا

على قوله. 
وأوضــحت كــورتـولــد غـالــيـري في
اتـصـال مع وكـالـة فـرانس برس أن
الـصالـة التي تـعرض فيـها الـلوحة
أقـفـلت عـلـى الـفـور أمـام اجلـمـهور

ـاكيـكني أن أوقف  20مرة وسـبق 
وأمـضى سـتـة أسابـيع في الـسجن
خـالل الشـتـاء الـفائت ألنـه قطع مع
آخـرين الطـريق الـدائريـة السـريعة
حــول لـنــدن واشــتـهــر خـصــوصـاً
عـنـدما قـطع مبـاراة لـكرة الـقدم في
آذار/مــارس من خالل ربـطه نـفـسه

رمى. بأحد قائمَي ا
وفي مـقطع الفـيديو الـذي ظهر فيه
وزمـيـله مـرتديـ قـميـصَي احلـركة
الـزيــتـيـ ومـلـصـقـ أصـابـعـهـمـا

ــعــروضــة حــالــيــا ًفي بــلــوســوم ا
صـــالــة كــورتــولـــد غــالــيــري وقــد
رسـمها فـان غوخ عام  1889وتـمثل
 مـنظراً طبـيعياً في جـنوب فرنسا.
وقــال الـنـاشط لـوي مـاكـيـكـني (21
عــامــاً) في مــقـطـع فـيــديــو نــشـرته
ـنـظـمـة عـلى اإلنـتـرنت اعـتـذر من ا
اجلـمـيع نـحن ال نـرغب في الـقـيام
بــذلك لــكــنــنــا مــلــتــصــقــان بــهـذه
الــلـوحـة هــذه الـلــوحـة اجلـمــيـلـة
ألننا مرعوبون في شأن مستقبلنا.

{ لــنـدن (أ ف ب)  –ألــصق اثــنـان
من نـشـطـاء الـبـيئـة نـفـسـيـها امس
االول بــإطــار لــوحــة فـان غــوخ في
مـتحف بـلنـدن وهمـا ينـتمـيان إلى
Just حـــركــة جـــست ســـتــوب أويل
Stop Oil  الـتي تطالـب بوقف بناء
أي مـنشأة جديدة مرتـبطة بالوقود

األحفوري. 
ـتــحف واحلـركـة وأوضـح كل من ا
الــبــيـئــيــة أن الـنــاشــطَـ ألــصــقـا
أصـابعـهمـا بلـوحة بـيتش تـريز إن
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تـتطلب ضـابط شرطة وهـذه مهمة
بـسيطة ال يـستطيع فريـقه الصغير
حتــمــلــهــا. ويــقــضي الــشــرطــيـون
الـتـابعـون لبـريدلي مـعظم اوقـاتهم
فـي اسـتــعـداد عــلى مــدار الـســاعـة
إلجـــراء عــمــلــيـــات بــحث وإنــقــاذ
فـضالً عن حتـقـيقـات يجـرونـها في
الــــشــــكــــاوى الـ130 الــــتـي تُــــقـــدم
ســـنـــويـــاً.  ويــؤدي الـــشـــرطـــيــون
مهامهم كلها باستخدام مروحيت
مــتـاحـتـ لـهـم بـدءاً من مـسـاعـدة
ياه وصوالً إلى قوارب تتعثر في ا

إنقاذ سياح يُفقدون في اجلبال.
ويـقول بريدلي إنّ إجالء ألف راكب
من سـفيـنة سيـاحية بـعد تعـرضها
لـلغرق ال يـتسم بالسـهولة مـضيفاً
ـهــمـة في هـذه احلـالـة تـتـمـثل أن ا
فـي إحـضـار الــركـاب إلى الــشـاطئ
في ظـل ظروف مناخية صعبة. لكن
عـلى الشرطـي كذلك الـتأكّد من أن
ـــأمن عـن أي هـــجــوم الـــســـيـــاح 

محتمل من دببة قطبية.

روســيـاً من ارتــكـاب أكـبــر عـمــلـيـة
ســــطــــو عــــلى مــــصــــرف يــــقع في
ـنطقة. وسرق مكسيم بوبوف 70 ا
ــــاركــــيــــة (7125 ألـف كــــرونــــة د
) ســـنــة  2018بـــعــد ســطــوه دوالراً
ــصــرف الـوحــيـد بــالــسالح عـلى ا
ــــوجــــود في اجلــــزيــــرة قــــبل أن ا
. وحُـكم عـليه يُـقـبض عـلـيه سريـعـاً
بــالــسـجن ألكــثـر مـن عـام في الــبـر
ــصـرف الــرئــيــسي فــيـمــا أغــلق ا

أبوابه بعد تلك احلادثة.
 Wſ—U  W½«e½“ 

ويـؤكــد قـائـد الـشـرطـة بـريـدلي انّه
يـقفل باب منـزله بشكل دائم عازياً
ـهـنيـة اخلـاصة ذلـك إلى اخملاطـر ا
بـعـمـله. ولـم يـزر بريـدلـي الـزنـزانة
ـوجـودة في ثكـنـته قبل الـوحـيدة ا
أن يـقـوم بـهذه اخلـطـوة إلى جانب

فريق وكالة فرانس برس.
ويـتضح من خالل معايـنة الزنزانة
أنــهـا نـادراً مــا تُـسـتــخـدم. ويـقـول
بـريـدلي إنّ حـراسـتـهـا بـشـكل دائم

الـسنت اللت تولى فيهما رئاسة
حتـريـر الـصـحيـفـة. ويـقـول إنّ تلك
ـا كـان مــسـؤوال عـنـهـا الــسـرقـة ر
شــخــصـان كــانــا مــخـمــورين بــعـد
مـشـاركـتـهـا في إحـدى احلـفالت ثم
رصـــدا الـــســـيـــارة وفـي داخـــلـــهــا
ــفـاتـيح. وعــادةً مـا يـتــرك سـكـان ا
ـنـطـقـة بـيوتـهم وسـيـاراتـهم غـير ا
مـقفلة فهذه اخلطوة من شانها أن
تـــــســــــهّل هـــــرب األشـــــخـــــاص إن
تــعـرضـوا لــهـجــوم من دب قـطـبي
بــاإلضـافـة إلى أنّـهــا تـشـكل عالمـة
عـلى الـثقـة الضـروريـة للـبقـاء على
قيد احلياة في بيئة عدائية كهذه.
إلـى ذلك ال يــــســــتـــــطــــيع أي لصّ
الـفـرار في ظل شـبـكة طـرقـات تـبلغ
فقط  40كيلومتراً واتصال خارجي
يـقتـصر عـلى مطـار صغـير يقع في
ضـواحي لونـغيـيربـ هذا إن قرر
عــدم اســتــقــالــة أحــد الـقــوارب في

. رحلة تستغرق وقتاً كثيراً
ولـم تـمـنع هــذه الـظـروف مــواطـنـاً

بــالــصــدفــة بــعــد شــرب الـشــخص
ـــعــنـي بــهـــا كــمـــيـــة كــبـــيــرة من ا
الــكـحـول فـالـسـكــان جـمـيـعـهم في
ــنـطـقـة يـخـلـعــون أحـذيـتـهم قـبل ا
ـــبــاني ـــنــازل أو ا الـــدخــول إلى ا
الـرسـميـة. ويُعـتبـر القـسم اخلاص
بـــــــاجلــــــرائـم في صـــــــحــــــيـــــــفــــــة
سـفالـباردبوسـ احملليـة محدوداً
عـلى غـرار األمـور كلـهـا تقـريـباً في
أقــصـى شــمــال الــعــالم. وأبــرز مــا
ــكن لـلــمـحـرر بــوريه هـوغـلي أن
يـكتبه في هذا القسم خبر يتمحور
ــشـاجـرات عــلى تـســجـيـل بـعض ا

بعد إغالق احلانات.
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ومـع ذلك فــإن ســكــان ســفــالــبـارد
مـدججون بالسالح إذ يُعتبر حمل
دنية ناطق ا بـندقية عند مغادرة ا
ـــواجـــهــة أي خـــطـــوة ضـــروريـــة 
هـجـوم مـحـتـمل من دب قـطبي. وال
يـسـتـطيع هـوغـلي أن يتـذكـر سوى
حـادثة سرقـة واحدة حصلت خالل

الــبـــســيــطــة أو مــتــابــعــة حــوادث
تــتـعـرض لـهـا عــربـات الـثـلـوج أو
الــقــبض عــلى الــسـكــان احملــلــيـ
الـــــذين يــــتـــــعــــاطــــون اخملــــدرات
بـــــاإلضــــافـــــة إلى إطـالق حــــمالت
تـــوعـــويـــة فـي شـــأن عـــدم تـــنــاول

الكحول قبل القيادة.
ة رات إنّ اجلر وقـيل في إحدى ا
ـنـطقـة تـتـمثل األكـثـر شـيوعـاً في ا
فـي سرقة األحـذية إمـا عن قصد أو

لـكنّ قانون العقـوبات في سفالبارد
يــتـمـتع بـخــصـوصـيـة مــحـلـيـة إذ
يـفـرض عـقـوبـات مـثالً عـلـى إزعاج
دب قـطـبي او استـخـدام قوارب من
شـأنها أن حتـطّم اجلليـد. ويتعامل
الــــقـــانــــون بــــجـــديــــة مع هــــاتـــ

اخملــالـفـتــ إذ يـفـرض مـثالً 1500
يــورو ( 1587 دوالرا) غــرامــةً عــلى
. ويــتــولى مـن يُــزعج دبّــاً قــطـــبــيــاً
بـريدلي في عمله مالحـقة السرقات

{ لـونـغيـيـرب (الـنروج) (أ ف ب)
 –يــســود في أرخــبــيل ســفــالــبـارد
ــا كـان يـحـصل في ـاثل  مــشـهـد 
ـاً إذ جتوب الـغـرب األمـيركي قـد
قـــوة صــغــيــرة مـن الــشــرطــة هــذه
اجلـزر الواقعـة على مسـافة واحدة
مـن الــنـــروج والــقـــطب الــشـــمــالي
عتدين الحقة مخالفي القانون وا
عــلى الــدبـبــة الـقــطـبــيــة. ويـتــنـقل
الــشـرطــيـون الـبــالغ عـددهم  12في
ــنـطــقـة عــبـر عــربـات الــثـلـوج أو ا
مــروحـيـات أو قـوارب لـلــمـحـافـظـة
عــلى األمـن بــ الــسـكــان الــثـالثـة
آالف الــقــادرين عـلى حتــمّل لــيـالي
نطقة.ويقول الـشتاء الطويلـة في ا
قـائد الـشرطـة ستـ أوالف بريدلي
أثـناء تواجده في مكتبه الواقع في
مــنــطـــقــة لــونــغــيــيــربــ اإلداريــة
طل عـلى أحـد الوديان ـركزيـة وا ا
اخلـاللـيـة لـوكـالـة فـرانس بـرس إن
مـعظم اخملالفات بـسيطة وهذا أمر

بديهي.
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ـاني بـريـطانـي عـابر لـألحـزاب اخلمـيس { لـنـدن (أ ف ب)  –نـصح تـقـريـر بـر
النـائبـات بـعدم إحـضـار أطفـالـهنّ إلى مجـلس الـعمـوم الـبريـطانـي رغم احلمـلة
الـتي تنـاضل نائبـة من حزب الـعمـال عبـرها لـتحسـ ظروف مـشاركـة األمهات
في العمل الـسياسي. وكـانت ستيال كـريسي تلـقت العام الـفائت رسالـة رسمية
طُلب منهـا فيها التوقف عن إحضار طفلها بيب إلى مجلس العموم بعد إقدامها
على هـذه اخلـطـوة في إحدى اجلـلـسات. واسـتـنكـرت الـنائـبـة عن حزب الـعـمال
عـاملة التي تتعرض لـها النساء اللواتي يـعملن في اجملال السياسي عارض ا ا
ُـثار طالب رئيس مجلس ويوفّقن بـ عملهنّ وحياتـهنّ االسرية. وأمام اجلدل ا
وضوع. وفي الـعمـوم لينـدسي هويل إعـادة النظـر في القـوان اخلاصـة بهـذا ا
ـهـمة اإلبـقـاء على ـنشـور اخلـميس أيّـدت الـلجـنـة التي تـتـولى هذه ا تـقـريرهـا ا
تـنفيـذ القوانـ احلالـية مع ترك لـرئاسـة مجلس الـعموم خـيار تـكييف الـقوان

مع الـواقع ضمن نـطاق مـحدود. وأكدت كـريسي عـدم تفـاجئهـا بهـذه التـوصية.
ـان رغم أنّ عدداً كبيراً وقالت إنّ اللـجنة لم تتحـدث إلى أي شخص خارج البر
ـبادرة لـذا أنـا لسـت متـفـاجئـة من عـدم إدراكهـا أنـنا مـنّـا شـجعـهـا على هـذه ا

تخلفة في شأن النساء اللواتي لهنّ أطفال. قاربة ا ننزعج من القوان وا

لـفـرانس بـرس "ال آخذ نـفـسي على
مـحـمل اجلـدّ ويـسـعـدني أن ألـتـقط
الـصـور".وشدّد قـائال "لست ال األب
وال الـنسيب وال اجلدّ بـالنسبة إلى
الـتصويـر الفوتوغـرافي التونسي
أنـا مـجـرّد مـصـوّر فـوتوغـرافي في

تونس".

كـــتــاب مــصــور عـن قــريــة ســيــدي
بـوسـعيـد السـياحـية الـواقعـة على
هـضــبـة في الـضـواحي الـشـمـالـيـة
لـلـعـاصـمـة وكـان ذلك حـدثـا أطـلق
مـــــســـــيـــــرته االحـــــتـــــرافـــــيـــــة في
الــتــصــويـر.وقــال لــوكــالــة فـرانس
بــرس عــلى هـامـش أحـد مــعـارضه
ــــــاضـي "لم فـي تــــــشــــــرين األول ا
يـعـلّمـني أحـد كـيف ألتـقط الـصور
. فـال حـاجـة لـذلك. والــفـضل لـلـعـ
ـشـهـد ويـحــلـو لي أن أسـتـعـرض ا
كــــامال بـ 360 درجــــة وأُظـــهـــر مـــا
رأيـــته. ولم أشـــعــر بـــاجنــذاب إلى
اجملـال فقـد حدث األمـر بالـفطرة".أ
حـب عاشـق تـونس تـصويـر بالده
كــمــا أظــهــر عــبــر صــوره طــقـوس
اجلـالـيـة اليـهـوديـة وتقـالـيـدها في
جـزيـرة جـربة (جـنـوب).وبـقي جاك
بــيـريـز عـلى تــواضـعه فـقـد صـرّح

{ تــــــــــونـس-(أ ف ب) - تــــــــــوفـي
ـيا ـعـروف عا ـصـور التـونسي ا ا
جــــاك بـــيــــريــــز الـــذي يــــعـــد "األب
الـروحي" لـلـتصـويـر الفـوتـوغرافي
فـي تونس اجلـمعـة عن عـمر نـاهز
 89عــامــا وفـق مــا أفــاد مــقــربـون
مـنه.وأطلق وزير الـثقافـة الفرنسي
الــسـابق فــريـديــريك مـيــتـران عـلى
جــــاك بــــيـــــريــــز لــــقب "دواســــنــــو
الـتـونسي" وكـان مـعروفًـا بـصوره
الـــتي تـــوضح الـــتـــنـــوع والـــثــراء
الـثقافي في تونس.ولـد جاك بيريز
ـة بــالـعــاصـمـة ــديـنــة الـقــد في ا
تــونس حـيث أمـضى حـيـاته وبـدأ
ـارسـة الـتـصـويـر الـفـوتـوغرافي
فـي بـدايـات شـبـابه.بـعـد  15 عـامًـا
ارسـة الـتـصـويـر إلى جـانب مـن 
وظـيـفـته األسـاسـيـة في الـتـدريس
كــلـفه نــاشـر تــونـسي كــبـيـر وضع

Êu OÐ Ê«uOŠ
w  WKzUŽ rłUN¹

wJ¹d √ ÁeM²

w «dſuðuH « d¹uB²K  wŠËd « »_« qOŠ—ÒsN UHÞ√ —UCŠ≈ ÂbFÐ  U³zUMK  W×OB½

 w½UD¹d³ « ÂuLF « fK−  v ≈
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