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يـــجب أن نـــتـــعــاون ونـــســـانــد
األطــراف الـســيــاســيــة إلخـراج
الــــبـــــلــــد من حــــالــــة الــــركــــود
الـسـيـاسي التـي يعـانـيـها). من
جــانــبه  قــال رئــيس حــكــومــة
االقــلـيم مـســرور الـبـارزاني في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس
(أرفع أســـمى آيـــات الـــتــهـــاني
والتـبريـكات إلى رئـيس وقيادة
احلــزب وأعـــضــائـه وأنــصــاره
ومـحـبـيه مـتــمـنـيـاً أن يـواصل
مثلمـا كان دائماً مسـيرة التقدم

والـعــطــاء) واضـاف (لــقــد قـاد
احلـزب  بصـفـته حزبـاً وحـركة
جــمــاهــيــريــة حــركــة الــتــحـرّر
الــكــردسـتــانــيــة عــلى مـدى 76
عـامـاً من دون كـلل أو مـلل وال
يـــزال مــــواظــــبـــاً فـي نـــضــــاله
وكـفـاحه من أجل نـيل احلـقـوق
الـقـومـيـة والـوطـنـيـة واحلـفاظ
عـلى منـجـزات شعـب كردسـتان
وحــمــايـــتــهــا). بــدوره  أعــرب
رئـــيس حتـــالـف قـــوى الـــدولــة
الــوطــنــيــة عـمــار احلــكــيم عن
تـطلـعه لتـكـثيف احلـوارات ب
الـشـركـاء الـسـياسـيـ لـتـجاوز
األزمة الراهنـة في البالد. وهنأ
احلـــــــكــــــيـم فـي بــــــيـــــــان امس
(الــبــارزانـي وقــيــادات احلــزب
بــذكــرى الـتــأســيس) واضـاف
ــــثـــــابــــرة (ســـــجل حـــــافل بـــــا
ومجابهة الديكتاتورية ومن ثم
اإلنــتـــقـــال إلى مـــرحــلـــة بـــنــاء
العراق اجلديد إلى جانب باقي
الـــقــوى الــوطـــنــيـــة في مــســار
ـــــــقــــــــراطـي مـــــــضـن قـــــــدم د
الــــعــــراقــــيـــــون في ســــبـــــيــــله

التضحيات اجلسام). 

دعت لـلعـمل عـلى مـسـاعـدة مربي
اجلــــوامـــيـس وحل ازمــــة نـــقص
اضي بالتعاون ياه في تموز ا ا
مع الـســلـطـات احملــلـيـة ووزارتي
الزراعة والبيـئة).من جانبه  قدم
خـبــيــر الـثــروة احلـيــوانـيــة لـدى
نـظمـة الشاذلـي كايولـي (نتائج ا
ـنظـمة في التـقو الـذي اجرته ا
مـول من اإلحتاد ـشـروع ا اطار ا
األوربي بـشــأن الـتــحـديــات الـتي
ـــاشــيــة يـــواجــهـــهــا اصـــحــاب ا
ـنـظـمة واجلـاموس).واخـتـتـمت ا
ـشارك الى بدعوة ا اجتمـاعهـا 
تـقــد مـقــتـرحـات خـالل اسـبـوع
ــنــاقــشــتـــهــا ثم اعــتــمــادهــا في
التـخلص مـن األزمة. عـلى صعـيد
متصل قـدَّمت بريـطانيـا اكثر من
ســتــة ماليــ دوالر الى الــعـراق
ـــواجـــهــة اجلـــفـــاف والــتـــغـــيــر
ـــنـــاخي. وذكـــر بـــيـــان تـــلـــقـــته ا
(الزمـان) امس انـها (قـدمت دعـما
للـعراق من خالل بـرنامج لـلتـغير
ـنــاخي بـقـيــمـة خـمــسـة ماليـ ا
جنـيه إسـتـرليـني لـلمـسـاعدة في
ــيــاه واإلسـتــعـداد ادارة مـوارد ا
واجهة ازمة اجلـفاف) مبينا ان
ــتــحــدة صــنـفت (تــقــاريـر األ ا
الـــعـــراق ضـــمـن خـــمس دول هي
ـناخية األكثر تـأثراً بالتـغيرات ا
بـسـبب إرتــفـاع درجـات احلـرارة
ــــســـــبــــوق في والـــــشح غــــيـــــر ا
نبع). ائية من دول ا اإليرادات ا

ـسـاعـدة ــضي  األهـوار وسـبل ا
ــزارعــ ومــربي اجلــوامــيس) ا
ـنـظمـة بـحثت تـأثـير مبـيـناً ان (ا
ياه علـى مربي اجلواميس شح ا
والــصــيــادين وتــأثــيــر الــتــغــيـر
ــنـــاخي الــذي يــهـــدد حــيــاتــهم ا
وســــبـل عــــيــــشــــهم والــــتــــنــــوع
الــبــيــولـوجـي الــعـام فـي األهـوار
الــعـــراقــيــة) مـــشــيـــراً الى انــهــا
(وضـــــعت خــــطــــطـــــاً قــــصــــيــــرة
دى للتعامل ومتوسطة وطويلة ا
مع هذه الـتحـديـات للـتغـلب على
ياه). بدوره ناخ ونقص ا تغير ا
ـنــظــمــة في الــعـراق ـثـل ا اكــد 
ـنـظـمة صالـح احلاج حـسن ان (ا
ــــأســـاوي في تـــتــــابع الــــوضع ا
والســــيــــمــــا جــــنــــوب الــــعــــراق 
ـنـظـمـة األهـوار) الفـتـا الـى ان (ا
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حــذر الــنــائب والــوزيــر األســبق
ابراهـيم بـحـر العـلـوم من خروج
الــعـــراق من الــفـــعل احلــضــاري.
ودعـا في تـغريـدة اطـلـعت عـلـيـها
الرئـاسات الثالث (الزمـان) امس 
الى (زيـــارة عـــاجـــلـــة الـى اهــوار
محافظـة ذي قار بصحـبة سفيري
تـــركـــيـــا وايـــران وبـــعـــثـــة األ
ـشـاهـدة ـتـحـدة والـيــونـسـكـو  ا
ــلــكـة مــاتـركه اجلــفــاف ومـوت 
الــقــصب وفــيــنـيــســيــا الــعـراق)
واضــاف انـه (في ظل الـــتـــنــافس
الــــســــيــــاسي وصــــراع اإلرادات
تـسـتـسـلـم اهـوار جـنـوب الـعـراق
لـلـعـطش واجلــفـاف وهـذا يـعـني
خــــــروج الـــــعــــــراق من الــــــفـــــعل
احلضاري) فيمـا وضعت منظمة
األغـذيـة والـزراعـة الـتـابـعـة لأل
ــتــحـدة فــاو واإلحتــاد األوربي ا
خــطـطــاً لــدعم اهــوار اجلــبـايش.
واوضح بــيــان تــلــقــته (الــزمــان)
امس ان (مـــنـــظـــمــة فـــاو عـــقــدت
اجتماعاً بعنـوان اهوارنا حياتنا
فـي اجلـــــبـــــايش بـــــذي قـــــار مع
ثل عن احلكومات احمللية من
مــحــافـــظــات الــبــصــرة وذي قــار
ـثـلـ عن ومـيـســان بـحـضــور 
ـائـيـة ـوارد ا وزارات الـزراعـة وا
والـــبـــيـــئــة والـــصـــحـــة و احتــاد
ياه في ـناقشـة ازمة ا زارع  ا
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ظـل قـــــيــــادة ورايـــــة احلــــزب)
وتــــــابـع ان (احلـــــزب تــــــأسس
كــضـــرورة تــاريــخـــيــة في مــدة
عــصــيــبـة بــقــيــادة الــبـارزاني
اخلـالـد وعـلى يـد مـجـمـوعة من
ــنــاضــلــ الــكــردســتــانــيـ ا

ليـحوّل أحالم وتـطلـعات وآمال
الــشـعب إلـى بـرنـامـج سـيـاسي
حتـــرري) مـــؤكـــدا ان (احلــزب
يحمل دائماً فكراً وطنياً سلمياً
قراطياً وقـد أثبتت سنوات د
حـــقـــيـــقـــة طـــوال مـن جتـــاربه 
التعايش السـلمي وقبول اآلخر
والتسامح من األسس الرئيسة
لـتـراثه الـسـيـاسي وأن الـدفـاع
ـــــكـــــونــــات عـن حــــقـــــوق كـل ا
بـاخـتالف انتـمـاءاتهـا الـقومـية
والـديــنـيــة مـعـتــقـد ال يــتـزعـزع
لـــلــحــزب) واشــار الى انه (في
هذه الـذكرى يحـتاج كـردستان
أكــثـر من أي وقت إلـى الـتالحم
ووحــــدة الـــصـف بـــ أطــــرافه
الــســـيـــاســيـــة ومـــكــونـــاته في
مـواجـهـة الـتـحـديـات وحلـمـايـة
ـضي مــكـاسـبه الـدســتـوريـة وا
بـاجتـاه مـسـتــقـبل أفـضل كـمـا
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كــلف رئــيس الـوزراء مــصــطـفى
وزيــر الـــنــفط الــكـــاظــمي امـس 
احـسـان عـبـد اجلـبـار اسـمـاعـيل
بـعد ـالـية وكـالة  بإدارة وزارة ا
تـقـد وزيرهـا عـلي عـبـد االمـير
عالوي اسـتـقــالـته الـتي وصـفت
فـي وقت يــشـــهــد ـــفــاجـــئــة  بــا
الــــعـــــراق ازمـــــة ســــيـــــاســـــيــــة
تحدث بأسم خانـــــــــقة. وقال ا
مـــجـــلس الـــوزراء حـــسن نـــاظم
خـالل مــؤتـــمـــره االســـبــوعي ان
(اســـتــقـــالــة عالوي عـــبــرت عن
احـــــتـــــرام كـــــبـــــيـــــر إلجنــــازات
الــتي لــو اتــيح لــهــا احلــكــومــة
الــــدعـم الــــســــيــــاسي حلــــقــــقت
اجنـــازات اكــثــر) عـــازيــا ســبب

الـسـريع لالقـتـصـاد في الـعـراق
واجنــــازات احلــــكـــــومــــة الــــتي
احـــتــوت الـــعـــنف الـــســيـــاسي
والـــنـــجـــاح الـــذي حـــقـــقـــته في
عـالقــــــاتـــــــهــــــا اخلـــــــارجــــــيــــــة
والــسـتـراتــيـجـيــات االصالحـيـة

التي وضعتها بشأن ذلك)
 وابـــلغ مــصــدر فـي وقت ســابق
ان (الكاظمي وافق خالل جلسة
مـجــلس الـوزراء عـلى اســتـقـالـة
وقرر تكليف وزير النفط عالوي 
الية بالوكالة) وقال ان بادارة ا
جـاء بـعـد (تـكـلـيف وزيـر الـنـفط 
ـالـية طـيف سامي رفض وكيل ا
ــهـمــة خــلـفــا لـعالوي). تــولي ا
ـصـدر (اسـتـقـالة عالوي وربط ا
ـــنـــصـب رئـــاســـة احلـــكـــومـــة

اجلديدة) بحسب تعبيره.
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طبعة العراق 
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شــدد رئـيس اقــلــيم كــردســتـان
نــيــجــيــرفــان الــبــارزاني عــلى
ضــرورة الــتـــعــاون ومــســانــدة
األطــراف الـســيــاســيــة إلخـراج
الــــبـــــلــــد من حــــالــــة الــــركــــود
السـياسي الـتي يعـانيـها. وقدم
الـــبـــارزاني فـي بــيـــان تـــلــقـــته
(الزمان) امس (التهاني لرئيس
ـــــــــقـــــــــراطي احلـــــــــزب الــــــــد
الكردستاني مـسعود البارزاني
ــكـــتب الــســيـــاسي وقــيــادة وا
وأجـــــهـــــزة احلــــــزب وعـــــوائل
الـشـهــداء وقـوات الـبـيــشـمـركـة
ومالكـــات وأعــضـــاء ومــؤيــدي
بــحــلــول وجـــمــاهــيــر احلـــزب 
الــذكـرى الـسـادسـة والـسـبـعـ
على تأسـيس احلزب) واضاف
ان (إحــيـــاء ذكــرى الــتـــأســيس
هي تــقـــديــر لــتـــاريخ مــهم من
الـنـضـال والـصــمـود الـثـوريـ
ـــدنــيـــ وتـــكـــر لـــكـــفــاح وا
وتـضــحـيــات شـعب كــردسـتـان
الــذي كـافح فـي سـبـيـل احلـريـة
والتـحرر وقـدم التـضحـيات في
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جــددت الـصــ مـوقــفـهــا الـداعم
لـــوحـــدة الـــعــراق واســـتـــقــراره
ـوقفه مشـيدة فـي الوقت ذاته 
ــبـدأ (الـصـ الـواحـدة). ـؤيـد  ا

وقال مـدير الـقـسم السـياسي في
الــسـفــارة الــصـيــنــيـة في بــغـداد
تـشــ شي ان (بالده تـمــتـلك من
احلـكــمـة واحلـنــكـة مـا يـجــنـبـهـا
الـــوقـــوع في اي شـــرك امــريـــكي
بـــشـــأن تـــايـــوان) عـــاداً (زيـــارة

رئيـسة مجـلس النـواب االمريكي
نــانــسـي بــيــلــوسي الى تــايــوان
خروجا عن الـتعهـدات الثنـائية).
واســــتــــعـــرض رئــــيس حتــــريـــر
(الـزمـان) - طبـعـة الـعـراق احـمد
عــبــد اجملــيــد مع شي (االوضــاع

العامة في العراق وافاق العملية
الــســـيــاســيــة واالزمــة الــراهــنــة
طـروحـة بـشـأنـها) ـبـادرات ا وا
و خالل زيارة قام بها شي الى
مــــبــــنـى اجلــــريــــدة امس بــــحث
سـتـجدات الـدولـية واالقـلـيمـية ا
وارتبـاطهـا بـالوضع في الـعراق.
وهـذه هي الـزيـارة الـثـانـية لـشي
الى (الـزمـان) خالل ثالثـة اشـهر
مــنــذ تــولــيه مــهــمـتـه في بــغـداد

اواخر 2019 . 
وكـان الـسـفـيـر الـصـيـني تـسـوي
وي قــد زار (الــزمــان) قــبل نــحـو
شـهــرين واطـلع عـلى اقــسـامـهـا
وحتـــــدث عـن افــــاق الـــــعـالقــــات
ـشـاريع الـصــيـنـيـة الـعــراقـيـة وا
الـتي تـتـولى بالده تـنـفـيـذهـا في
بــــغــــداد واحملــــافــــظــــات ضــــمن
االتــفــاقـيــة الــثـنــائــيـة ومــشـروع

احلزام وطريق احلرير.
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مدير القسم
السياسي
في السفارة
الصينية

خالل زيارته
(الزمان)

ابراهيم بحر العلوم

فسـتـكون مـقـاربة لـلـيوم الـسـابق في األقسـام الـوسطى
واجلنـوبيـة وترتـفع قـليالً عن الـيوم الـسابق في الـقسم

الشمالي من البالد) و
اشـار الى ان (درجة احلرارة الـعظـمى في بغـداد بلغت
 46 مئوية) وتابع ان (طقس يوم غد اخلميس سيكون
ـنــطـقــتـ الــوسـطى واجلــنـوبــيـة بــيـنــمـا صــحـواً فـي ا
ـنـطـقة الـشـمـالـيـة صـحواً الـى غائم ســـــيـكـون طـقس ا

جزئيا).

احسان عبد اجلبار اسماعيل 
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون طـقـس الـيـوم االربـعاء
متـذبذب ومـوجة غـبار سـتجـتاح الـوسط واجلنـوب.وقال
بـيــان لـلــهـيــئـة تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (طـقـس الـيـوم
األربـعــاء سـيـكــون صـحـواً مع بــعض الـغـيــوم وتـنـشط
مسـببة الريـاح نهـاراً في األقسام الـوسطى واجلـنوبيـة 
تـصاعد الغبار في بـعض األماكن أما درجات احلرارة
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ـــرور الــعـــامــة أكـــدت مــديـــريــة ا
أن الــتــابــعـة لــوزارة الــداخــلــيـة 
الــنــســاء غـيــر مــســتــثــنـيــات من
احملـــاســبــة عـــلى نـــفــاد إجــازات
الــسـيــاقـة.وقــال مــديـر الــعالقـات
ديرية الـعميد زياد واإلعالم في ا
الــقــيــسـي في تــصــريح تــابــعــته
ــــــــرور (الـــــــــزمــــــــان) امـس إن (ا
ـركـبات حتاسب جـمـيع سـائقي ا
تلكون إجازة سوق أو الذين ال 
تـكون نـافـدة) مـؤكـدا انه (ال فرق
فـــكـالهـــمــا ـــرأة  بـــ الـــرجل وا
ـــركــــبـــة) وتــــابع ان يــــقــــودان ا
ــراجع الـعـلـيـا هي (تـوجـيـهـات ا
تنبيه السائق سواء من الرجال
أو الـــنـــســاء لـــتـــجــديـــد اإلجــازة
واسـتخـراجـهـا إذا كـانت نـافدة)
ديـرية ال تـمتلك مشيـراً الى أن (ا
احصـائيـة دقيـقة بـعدد اخملـالف
بــشــأن االجــازة كــونــهــا تــنـدرج
ضمن اخملالفات الـيومية) وتابع
ـديـريـة الحظـت الـتزامـا من ان (ا
ــركـــبــات بـــالــقـــواعــد ســـائــقـي ا
ـروريـة ومــنـهـا احلــصـول عـلى ا
ـرور جادة االجازة) مـبـينـا ان (ا
ركبات الذين حاسبة سـائقي ا
ال يـحــمـلــون إجـازة الـســيـاقـة أو
لكنها منتهية الذين لديهم إجازة 
واطن إلى الصالحية) داعـيا ا
ـواقع تسـجيل وإصدار (التوجه 
اجـــــازات الـــــســـــيـــــاقـــــة من أجل
احلــصـــول عــلى هــذه الـــوثــيــقــة

ركبة الرسمية التي تخول قائد ا
أن يسوق مركـبته وفق الضوابط
) واوضح القـيسي ان والقـوانـ
(إصـدار االجـازة الــدولـيـة حـصل
ألول مــــــــرة في الــــــــعـــــــراق وهي
مـــــعـــــتـــــرف بـــــهـــــا فـي اخلــــارج
أمـا عن ومـتـرجـمـة بـعـشـر لغـات 
سـتحقة عـنها فهي 64 الرسوم ا
ألـف ديـــــــنــــــــار) ولـــــــفـت الى ان
(احلـصـول عـلى إجـازة الـسـيـاقـة
احملـــــلـــــيـــــة يــــكـــــون في مـــــواقع
التاجـيات واحلسيـنية والـغزالية
والـــرســـتــمـــيـــة في بـــغـــداد أمــا
احلـصـول عـلـى اإلجـازة الـدولـيـة
ـرور الـعـامة هـو داخل مـديـريـة ا
قرب مـلعب الشـعب) ومضى إلى
كـاتب االهـليـة غـير مـخـولة أن (ا
ونهيب بإصدار االجـازة الدوليـة 
ــواطـن االنــتــبــاه لــذلك وعــدم بــا
الــــوقــــوع ضـــــحــــيــــة الـــــنــــصب

ـتــابـعـة واالحـتــيـال وسـنــقـوم 
هـــذه احلـــاالت بــالـــتـــنــســـيق مع
اجلـهــات األمـنــيـة ذات الــعالقـة).
قــد حــاضــر في وكــان الــقــيــسي 
ـقـهى رضا عـلوان ندوة اقـيمت 
عن احلـوادث ـنــطـقــة الـكــرادة 
بحضور رورية. وقال القـيسي  ا
ـي مـثقـفـ وصـحـفيـ وأكـاد
وأعضـاء منـظمـات مجتـمع مدني
تـخـلـلـتـهـا مـداخالت وأسـئـلـة من
احلاضرين ان (اسباب احلوادث
ـروريـة واسـبـابـهـا واإلجـراءات ا
ـرور ـتــبـعــة الـتي تــقـوم بــهـا ا ا
للـحـد منـها وفـقـا لإلستـراتـيجـية
اجلــديــدة الــتي يــشــرف عــلــيــهــا
ــــديــــر الــــعــــام الــــلــــواء طـــارق ا
تــعــتــمــد إســمـــاعــيل الــربــيـــعي 
مسـارات تتـعلق بـتحـديث الطرق
واإلجــــراءات واإلعــــتــــمـــاد عــــلى
مـاســيــتم إجنـازه مـن مـجــسـرات
وطـرق حـولـيــة وحتـديث لـلـطـرق
االســــاســـيــــة بـــالــــتـــنـــســــيق مع
مــؤســســات الــدولــة اخملــتــلــفـة)
مشـيرا الى ان (الـدور الذي تـقوم
ؤسسات اإلعالمـية ومديرية به ا
الـــــــعالقـــــــات واإلعـالم في وزارة
لـتـكـثـيف اجلـهـود في الـداخـلـيـة 
رور إجتاهات مـختلـفة وتمـك ا
من إجنـاز مــتـطــلـبـات الــعـمل في
ســـبـــيل تــقـــد خـــدمـــات افــضل
وجتـــاوز الـــعـــقـــبـــات وتـــلـــبـــيـــة
ـتــزايـدة في مـجـتـمع احلـاجـات ا
عـرفة يتـطور اكـثـر ويبـحث عن ا

رورية).  والثقافة ا
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زياد القيسي 

ــبـادرة الــعـامـري خالل تــأيـيـده 
لـقـاء جـمعـهـمـا في الـسلـيـمـانـية
.والـتـقى الــعـامـري فـور وصـوله
االمـــ الـــعـــام حلـــركــة بــغـــداد 
وجرى بابـلـيون ريـان الـكلـداني 
ـبـادرة الـتي طـرحـهـا مـنـاقــشـة ا
مـــؤخـــرا. وكــان رئـــيس حتـــالف
الـــفــتـح قــد زار رئـــيس مـــجــلس
الــنـــواب مـــحــمـــد احلـــلـــبــوسي
لـلتـبـاحث بـشـأن االوضـاع التي
تشهدها السـاحة احمللية. بدوره
 ّرجح عـــــضـــــو ائــــتـالف دولــــة
عـقد لقاء القانـون وائل الركابي 
بــ الــعــامــري ورئــيس الــتــيـار
الــصـدري مــقـتــدى الـصــدر قـبل
ـرتـقـبـة. ـلـيـونـيـة ا الـتـظــاهـرة ا
وتـــــوقع فـي تــــصـــــريح امس ان
(يـــعـــقـــد لـــقـــاء بـــ الـــعـــامــري
والـــصــدر وهــنــاك رغــبــة بــهــذا
بــرغـم عــدم اعالن هــذا الـــصــدد 
الــشيء رسـمــيـاً والســيـمــا بـعـد
زيارة العامري الى اربيل ولقائه
الــبــارزاني وعــدد من الــقــيـادات
كتب الكردية). فيما رأى عضو ا
قـراطي الـسـيـاسي لـلـحـزب الـد

الـكـردســتـاني هـوشـيـار زيـبـاري
في تغـريـدة على تـويـتر امس أن
(االحتـقان الـسيـاسي ب الـقوى
الــشــيــعــيــة وصل ذروته ويــجب
مـــنــعه). فـي غــضـــون ذلك  قــرر
الــصـدر تــأجـيل تــظـاهــرات يـوم
ـــقــــبـل الى إشــــعـــار الــــســـبـت ا
آخـــر.وكـــتب في تـــغـــريـــدة عــلى
تــويـتـر جــاء فـيــهـا (مـســتـمـرّون
باإلصالح والـثـورة ضدّ فـسادكم
أيّــهــا الـفــاســدون وسـيــاســتـكم
بـالـتـشـبّه بـخـطـواتـنا دلـيل عـلى
إفـالســــــــكـم واإلصــــــــرار عـــــــــلى
فـــســـادكم) واضـــاف (إن كـــنـــتم
تراهـنون عـلى حرب أهـليـة فأنا
أراهن عـلى احلـفـاظ عـلى الـسّـلم
األهــلي وإن الـــدم غــال بل أغــلى
من كل شيء) مؤكدا ان (الشعب
ســيــبـقـى عـلى اعــتــصـامـه حـتى
حتقـيق مـطالـبه) وتـابع (لكـنني
حــبَـاً بـالــعـراق وعــشـقـاً لــشـعـبه
ومـقـدسـاته أعـلن تـأجـيل مـوعـد
ـقبل الى تـظاهـرة يـوم الـسـبت ا
إشــــــعـــــار آخــــــر لــــــكي أفــــــشل
مــخـــطـــطــاتـــكم الـــتي وصــفـــهــا

بـــاخلــــبـــيــــثـــة ولــــكي ال أغـــذي
فـسادكم بـدمـاء الـعراقـيـ الذين
راح الـــكـــثــيـــر مـــنـــهم ضـــحـــيــة
لفسـادكم وشهواتـكم ولكي تبقى
قيادات الفساد تعيث في األرض
ـتظـاهـرين الى فـسـاداً) داعـيـا ا
(احلــــــفـــــاظ عـــــلى ســـــلـــــمـــــيـــــة
تـظاهرين اإلحتـجاجات ودمـاء ا
والـــقـــوات األمـــنــــيـــة واحلـــشـــد
الـــشـــعــــبي طـــاعـــة لــــله وحـــبـــاً
بـــالــوطن). وكـــان وزيــر الــصــدر
ــعــروف بــأسم صــالـح مــحــمـد ا
قــــد طـــــالب الــــكــــتل الــــعــــراقي 
نـضويـة في اإلطـار التـنسـيقي ا
كــبح جـمــاح الــثـالــوث اإلطـاري
ـشـــؤوم. وكـتب الــذي وصـفه بــا
في صفـحته عـلى فيـسبوك امس
ان (هـذا الـثــالـوث يـلـعب بـالـنـار
وقــد يـكــون من صــاحله تــأجـيج
احلــــــرب األهــــــلــــــيـــــة مـن خالل
اإلعـتـصــام مـقـابل اإلعـتـصـام أو
الـتظـاهـرات مـقابل الـتـظـاهرات
ا نـتـظـاهر فـإنـنا إن نـتـظـاهـر إ
ضـــــدّ الـــــفــــاســـــــديـن فـــــهل هم

فــاســدون?). 

لــتــقــريب وجــهــات الــنــظــر بــ
عـاجلة االنسـداد القائم الفرقـاء 
مـنــذ اشـهـر). ويـجــري الـعـامـري
جـهود ـاضـيـ خالل الـيـومـ ا
حثـيـثـة للـتـوصل الى حل لالزمة
الـراهـنـة حيـث التـقى اول امس
رئيس اجلبهة التركمانية حسن
لـــبــــحث مـــســــتـــجـــدات تـــوران 
وفي اربيل االوضاع الـسـياسـيـة
تـــبـــادل الـــعـــامــــري مع رئـــيس
قراطي الكردستاني احلزب الد
مـــســـعـــود الـــبـــارزاني ورئـــيس
حــــكـــــومــــة االقــــلـــــيم مــــســــرور
الـــبـــارزاني  الـــرؤى بـــشـــأن فك
اعـــلن االنــــســـداد.  من جـــانــــبه 
رئـــــــيـس االحتـــــــاد الـــــــوطـــــــني
الــكـردســتـاني بــافل الـطــالـبـاني
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دعـــا رئــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الـــكـــاظـــمي  إلى حـــوار وطـــني
يـجــمع الــقــيــادات الــســيــاســيـة
لـــــــطــــــاولـــــــة احلــــــوار مـن أجل
ـساهـمـة في إيـجـاد حل لالزمة ا
الـــراهـــنــة. وقـــال خالل جــلـــســة
مجلس الوزراء امس (لألسف ما
زلنا نعيش التحديات واالنسداد
السياسي وانـعكاساته على أداء
احلــــــــكـــــــومــــــــة) واضـــــــاف ان
(احلـــكــومـــة لـــيـــست طـــرفـــاً في
الـصراع  لـكن هـنـاك من يـحاول
أن يحمّلها مسؤولية هذه األزمة
ـشـكلـة وأن يـحوّل ويـهرب من ا
ـشـاكـل بـاجتـاهـهـا) وتـابع كل ا
هــو احلــكــمــة ان (مــا مــطــلــوب 
والـوفاء لـهـذا الـبلـد فـقـد منـحـنا
الـــكــثـــيـــر وأعــطـــانـــا الـــتــأريخ
ـا نـتـبـاهى ونـفـتـخر والـكـثـيـر 
بـه) داعـــيـــا الى (حـــوار وطـــني
يـجــمع الــقــيــادات الــســيــاســيـة
لـــــــطــــــاولـــــــة احلــــــوار مـن أجل
ساهمة في إيجاد حل لالزمة). ا
استعرض رئيس في غضون ذلك
حتـــــــــالـف الـــــــــفـــــــــتـح هـــــــــادي
تحدة ومبعوثـة اال ا العامـري
بـــالــعــراق جــيــنــ بالســخــارت
مـسـاعي احلـل لالنـسـداد ضـمن
مـــبـــادرة احلـــوار الـــتي طـــرحت
مـؤخـرا بــ الـقـوى الـفـاعـلـة في
بـغــداد واقـلـيم كــردسـتـان. وقـال
بـيــان مـقـتـضب تــلـقـته (الـزمـان)
امس ان (اجلـانــبـ بـحــثـا ابـرز
مـســتـجـدات الـوضـع الـسـيـاسي

وســبل مــعــاجلــة
االزمة الـراهنة
واستمرار دعم
اجلــــــــــهــــــــــود
الـــــوطـــــنـــــيـــــة
ـــــــبـــــــذولـــــــة ا

تحدة جن بالسخارت ثلة االم العام لال ا »U³I²Ý‰∫ رئيس حتالف الفتح هادي العامري يستقبل في بغداد 
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اسـتـقـالـة عالوي الى (صـراعات
الـقـوى الـسـيـاسـية الـتي اعـاقت

تحققة).  االجنازات ا
وتـــابـع (كـــمـــا اشـــار عالوي في
نص االســـتـــقـــالـــة الـى الـــنـــمــو
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حــدد مـصـرف الــرافـدين مـدة تــسـديـد
قـرض الـ 150مـلـيون ديـنار لـشراء دار
ــــتـــقـــاعـــدين ســـكـن لـــلـــمـــوظـــفـــ وا
. وذكـر بيان تلـقته (الزمان) ـواطن وا
امـس  أن (مـدة تـسـديــد الـقـرض تـصل
ــئـة). إلى 10 ســنــوات وبـفــائـدة 4 بــا
ـصــرف زبـائــنه إلى (مــراجـعـة ودعــا ا
فــروعه كـافـة في بـغـداد واحملـافـظـات
لـــــغـــــرض االطالع عـــــلى الـــــضـــــوابط
والـتعلـيمات وآلـية التـقد واحلصول

على القرض).
W Ëc³  œuNł

ـركـزي الـى ذلك بـحث مـحـافظ الـبـنك ا
مـصـطـفى غـالب مـخـيف مع الـسـفـيرة
األمــــريــــكـــيــــة لــــدى بــــغـــداد ألــــيــــنـــا
ـبـذولـة لـدعم رومـانـوسـكي اجلـهـود ا
ستـدامة واجراءات مـكافحة الـتنمـية ا
غـسـيل األموال وتـمويل اإلرهـاب.وذكر
بــيـان لـلـبـنك تــلـقـته (الـزمـان) امس ان
ــــكـــــتــــبه  (مـــــخــــيـف اســــتـــــقــــبـل  
و ـرافـق لـهـا  رومــانـوســكي والـوفــد ا
احملـافظ جهـود البـنك في دعم الـتنـمية
مـن خالل أدوات الــسـيــاســة الــنــقــديـة
ـبـادراته فـي مـسـيـرة ـبـاشــر  واألثــر ا
الـقطاع احلقـيقي وتوفيـر فرص العمل
واالســـتـــدامــة إضـــافـــة إلى اجلـــهــود
ـبــذولـة في مـكـافـحـة غـسـيل األمـوال ا
وتـــمــويل اإلرهـــاب من خالل اعـــتــمــاد

الـية الـعامـلة في الـعراق ـؤسسـات ا ا
ـالـيـة بـجـمـلـة إجـراءات التي ووزارة ا
والسـيـمــا بـعـد ـرور الــوقت  أثــمـرت 
الية) حتسن اإليرادات النفطية لدى ا
ـؤشرات االقتصـادية تؤكد مـبينا ان (ا
أن أسـعـار النـفط سـتتـحـسن وستـكون
ـدة هــنـاك مـؤشــرات إيـجـابــيـة خالل ا

قبلة). ا
ــؤشــرات كـانت واشــار الى ان (هــذه ا
ضـــمـن الـــتـــحـــلـــيالت االقـــتـــصـــاديـــة
وإيــجــابــيــة بــشــكل جــيــد وتــضـمــنت
ارتـفاع اسعـار النفط وتـنفيـذ احلكومة
الورقة البيضاء بجدية ومن ثم البحث
عـن زيادة في اإليرادات احلكـومية غير
الـنفطـية). الى ذلك  ترأى الـوزير علي
عــبــد االمـيــر عالوي اجــتـمــاعــا يـضم
ــانــيــة لـلــتــعــاون الـدولي الــوكــالـة األ
ــالي ـــســتــشــار ا بــحـــضــور كل من  ا
ــديــر ـــدراء الــعــامـــ لــلـــوزارة وا وا
الـتـنفـيذي لـورقـة اإلصالح االقتـصادي
تـابعة تنفيذ ركزي   ونـائب محافظ ا
ــــــالي مــــــراحل بــــــرنـــــامـج اإلصالح ا

واإلقتصادي. 
‰«u « q ſ

وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(االجـتماع ناقش احملـاور التي طرحها
تـــنـــظـــيم ـــانـي ومـــنــهـــا  الـــفـــريق األ
اإليـرادات العامة غير النفطية واالدارة
ـسـاءلــة ومـكـافـحـة ــالـيـة الـعــامـة وا ا

نازل. وصغرت األسر كبرت ا
تطور الطب .. وساءت الصحة
بلغنا القمر .. وجهلنا اجلار

ال .. وتالشت راحة البال زاد ا
ارتفع الذكاء .. وقلت احلكمة

شاعر عرفة .. وتناقصت ا زادت ا
كثر األصدقاء .. واختفى الوفاء

وتنوعت الساعات .. وال جند الوقت
كانت البيوت من تراب .... والقلب من ذهب ...
واليوم البيوت من ذهب ... والقلوب من حجر.
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مـنظـومة قـانونـية مـتكـاملـة وتطـبيـقها
بـشــكل فـعـال عـلى الـقـطـاعـات الـتي قـد
تُـسـتـخـدم في ارتـكـابـهـا) مـشـددا عـلى
(أهــمـيـة الـتـعـاون بــ الـبـلـدين في مـا
يـتـعــلق بـالـسـيـاسـة الـنـقـديـة وتـفـعـيل
ــالــيـة) من جــانــبـهــا أكـدت األدوات ا
ورومــــانـــوســــكي (دعــــمـــهــــا لـــلــــبـــنك
ـسـاهــمـة في تـدريب واســتـقاللـيــته وا
ـالـيـة ـؤسـسـات ا مـوظــفـيه من خالل ا
الـتـي لـديـهـا شـراكـات مـسـتـمـرة مـعه)
ـركـزي وأشــارت إلى (جنـاح سـيـاسـة ا
واألساليب احلديثة في إدارتها والذي
جتـــلى في مــؤشــرات االحـــتــيــاطــيــات
قــدَّم مـن  جــانــبه  الــنـــقــديــة والــذهب)
احملــــافظ (شــــكــــره عــــلى مــــا تـــقــــدمه
صرفية األمريكية الية وا ـؤسسات ا ا
ــصــرفي ــالـي وا حلـــمــايــة الــنـــظــام ا
الــعـراقي ودعــمـهـا فـي تـطـبــيق أفـضل
ـعاييـر الدوليـة فضالً عمّـا تقدمه من ا
ــوظـفي دعـم وخـبـرات فــنـيــة وتـدريب 
قــد اكـد ان ــركــزي).  وكــان احملــافظ  ا
ــركــزيـة تــكـون احــتـيــاطــات الـبــنـوك ا
مـــتـــغــيـــرة وتـــعــتـــمـــد عــلـى كــيـــفـــيــة
إدارتها.وأوضح مخيف ان (احتياطات
ـركـزيـة مــتـغـيـرة بـ احلـ الــبـنـوك ا
واآلخـر وهذا يـعتمـد على كيـفية إدارة
هـذه االحـتـيـاطـات إضـافـة إلى الـطرق
الـتي  تـمـويل العـراق بـها في نـهـاية
ركزي بالتعاون مع 2020 حـيث بادر ا

بغداد
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ال يغـرنك مـن يتـكـلم بـالـدين ويـتـخـوف من اآلخـرة وال يغـرنك مـن تراه في
الدنيـا إنسـانا سـويا مؤدبـا تسـلب حقه الـنملـة فكل من هـؤالء يلـبس قناع
حتته وحش ضارٍ همه يخدع النـاس ويضلل عنها احلقـيقة  ويصعد على
ظهورها لتحقـيق مكاسب خاصه له  ولعل الله سـبحانه وتعالى أكد على
تلك الـنمـاذج الغـيـر مشـرفة الـتي يتـاجر بـعضـهـا بالـدين والبـعض يتـاجر
باالخالق واآلخـر يـتاجـر بـاألمانـة فكـلـها من أجـل خداع الـناس ويـسـتغل

كان الذي يعمل فيه غطاءً له  ا
ونـرجع إلى من يـتـاجـر بـالـدين لـنـرى كـيف يـصـفه الـله سـبـحـانه وتـعـالى
فيقول اجلليل (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَـهْدِاللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيال أُولَئِكَ ال
خَالقَ لَـهُمْ فِي اآلخِـرَةِ وَال يُكَـلِّـمُـهُمُالـلَّهُ وَال يَـنْـظُـرُ إِلَيْـهِمْ يَـوْمَ الْـقِـيَـامَةِ وَال
يُـزَكِّـيـهِمْ وَلَـهُـمْ عَـذَاب أَلِـيم) فـكـيف لــهم أن يـزكـوا غـيـرهـم ويـحـكـون عـلـيه

بالفسق وسوء اخللق أو يحكمون عليه بالكذب وهم باعوا دين الله .
ويقول علي بن ابي طـالب عليه السالم ?اعرف احلق تعـرف اهله واعرف

الباطل تعرف من اتاه ?
ـيـز اخملـادع من الـصادق ما مـعـنى قـوله من يـعـرف احلق يـسـتطـيع أن 

وفق هذه القاعدة
ويقـول علي بن احلـسـ بن ابي طالب صـلوات الـله عـليـهم اجمـع ?من
خالفـت سريرتـه عالنيـته فهـو منافق  ?فمن يـظهـر خالف مافي قـلبه فـهو
مخادع  ونذكر قصة من الـواقع وهذا ما يستشهـد به الله سبحانه بقول

: ?وتلك األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) . ?
في العـام ٢٠١٨ انـتشـر خبـر عـلى نطـاق واسع في وسـائل اإلعالم وركز
سيحي جيسي دوبالنتيس يقول عليه الكتاب بأقالمهم  مفاده إن القس ا
اخبـرني الرب أن شـتـري طائـرة من طـراز (فالـكون  7إكس)  وتردت في
الـشـراء في بــاد األمـر لـكن الــرب قـال لي "أنـا لم أطــلب مـنك أن تـدفع
ثـمـنهـا. طـلـبت مـنك أن تـؤمّن من أجـلـهـا" هـذا مـا قـاله الـقس وتـبـلغ قـيـمة
الطـائرة  54ملـيون دوالر وامـتالك رجـال الدين أو الـواعضـ لـلطـائرات
ـتـاجـرة أمـر شـائع لـكن هـذه احلـادثـة أثـارت حــفـيـظـة الـعـالم وهـذه هي ا
بالدين وخداع الناس فانظر أجـور مايقول اإلنسان فإن خالف احلق فهو

منافق 
فمن يـفـضل مصـاحله الـشخـصـية ال تـنتـظـر منه أن يـدافع عن مـبادرة أو
عقيدة ووقعت حـادثة معي بالـتحديد وسب اإلمـام علي (عليه السالم) من
شـخص يـدعـي أنه يـؤمن بـأن اإلمــام عـلي هـو خــلـيـفــة رسـول الـله وإمـام
تق  واخبرت شخصا معنيا باألمر لكن كان جوابه مثير للشفقة وهو ا

يأكل باسم علي بن ابي طالب 
 ( اتـعـرف الـشـخص هـذا من يــكـون ) فـكـان جـوابي له ال أعـرفه إن كـان
وان لم يـكن  ونــسى إن اإلمــام عـلي هــو بـعــد الـله ورســوله فـمن يــفـضل
مصلـحته الـشخـصية عـلى الله ورسـوله وخلـيفة رسـوله فاي مـبدأ بقي له

فلم يبق سوى إنسان فارغ احملتوى ووحش ينهش حلوم البشر .
ولعل عبارة تشرشل رئـيس وزراء بريطانيا خالل احلب
ية الثانية تصف من يسعون إلى مصاحلهم  (( العا
لـيـس هـنــاك أصــدقــاء دائـمــون وال أعــداء دائــمـون
ـصــالح فـوق كل ولـكن تــوجـد مـصــالح دائـمــة)) فـا

ن ليس له مبدأ. اعتبار 
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كل الشعوب تتقدم ونحن محلك سر او إلى الوراء در
أقول لألخوة األعداء اما آن األوان ام انها لعنة حلت على أعرق األوطان
ألم تـشــاهــدوا أوتـســمـعــوا في بــلـدان مــهـجــركم كـيـف يـبــنـون اوطــانـهم

يصنعون من األشياء أشياء وأشياء
ألم تــعـلــمــوا ان الـكــثــيـر مـن األجـانب كــان مــقـصــدهم الــعــراق لـلــتــعـلم

عرفة واليوم بلدنا أصبح طاردا حتى ألبنائنا واحلصول على ا
ألم تعلموا اننا أصبحنا  في مؤخرة قوائم الدول في كل اجملاالت 

عـدات الـكهـربـائيـة? أين حل الـدهر أين صنـاعـتنـا ? مـصانع األجـهـزة وا
عامل النسيج وااللبسة?
أين مصانع تعليب األغذية

أين معامل جتميع السيارات?
أين خطوطنا اجلوية التي وصلت إلى كل بلدان العالم?

أين اطـبــائـنـا ومــسـتـشــفـيـاتــنـا الــتي كـانت قــبـلـة ابــنـاء دول اجلـوار?أين
اساتذتنا ومدرسينا الذين بنوا التعليم في دول العرب?

أين زراعتنا ونحن بلد الرافدين?
أألهم أين هويتنا الوطنية?

أين وأين وأين?
ألـيس فـيـنـا رجل حـصـيف تـستـمـعـون إلـيه عـلـنـا نـحـتـفظ بـبـقـايـا نـهـضة

نتفاخر بها
إلى متى هذا االنحدار السنا بلد الثقافة والعلوم?

اذا نطقـة  وسؤالي لكم  ألسنامن أكـبر اقتصـاديات ا
نحن هكذا شبابنا ب عاطل وب مهاجر 

ان ألم نتعلم أن حب الوطن من اال
كفانا صراعا على مغا زائلة فالتاريخ لن يرحم

فإلى متى الصبر ياعراق?

فـضال غـسل االمـول وتـمـويل اإلرهـاب 
ــــالـي وتــــنــــويع عـن دعم الــــقــــطــــاع ا
ـيـزانـيـة الـعـامـة لـلـدولـة ) وتـابع ان ا
(االجــتــمــاع تــنــاول بــرنــامج اإلصالح
ـــالي الـــهــادف الى زيـــادة وتــنـــظــيم ا
االيـرادات غـيـر الـنـفـطـيـة  اضـافة الى

مـناقشة استكمال دعم وتطوير مشروع
بـــالــتـــعــاون مع اإلصـالح الــضـــريــبي 
ـتـخـصـصـة بـهذا ـنـظـمـات الـدولـية ا ا
اجملـال  ومتابعة مراحل تنفيذ حتديث
ولـفت االنـظــمـة الـكـمـركـيـة االسـكـودا )
الى ان (اجملـتمـع ناقـشوا تنـمية دور

ـصرفي  الـقـطـاع اخلـاص والـقـطـاع ا
والـدور الـفـاعل لـلـقـطـاعـ في حتـقيق
ـستدامة عـوامل التنـمية اإلقتـصادية ا
 وحتـس فرص إعادة تـمويل القطاع
اخلـاص وزيـادة فـرص احلـصـول عـلى

التمويل الدولي ). 

ـوافق الـ سـتـنـطـلق يـوم اخلـمـيس ا
 25من آب اجلاري وتستمر حتى الـ
 30منه بالنسـبة للمرحـلة االبتدائية
وال  31من الــشـهــر نــفـسه لــطـلــبـة
توسطة باقية كما هي وال رحلة ا ا

تأجيل أو تغيير فيها).
وكـانـت الـوزارة قـد ســمـحت لـطــلـبـة
الــــســـــادس االبــــتـــــدائي والـــــثــــالث
ـتــوسط الـراسـبــ بـثالثـة دروس ا
بـأداء امـتـحــان الـدور الـثـاني لـلـعـام
الــدراسي اجلــاري مـراعــاة لــظـروف
ــر بــهـا الــطــلـبــة واألوضــاع الـتي 

البلد.
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وفي مــيـســان كـشــفت احملـافــظـة عن
ـدارس مـطلع اجنـازها الـعـديـد من ا
هذا العام ولغاية النصف األول منه
وقــال اعالم احملــافـظــة لــلــزمـان"  ان
محـافـظة مـيسـان  تـمكـنت من اجناز
ـــوذجـــيــة اكــثـــر من  17مـــدرســـة 
ـواصــفـات جـيـدة مـبــيـنـاً بـان تـلك
شاريع كانت ضمن مـشاريع تنمية ا

األقاليم والتي تنفذ محليا.
ــــدارس تــــوزعت في وأضــــاف (ان ا
مركز احملافظـة واالقضية والنواحي
  ضمن خـطـتهـا لرفـد قـطاع الـتعـليم
ــا يـــواكب ـــدرســـيـــة  واألبــنـــيـــة ا
الكثافة السكانية والتوسع احلاصل
في األحياء الـسكـنية .مـنوهاً الى أن
ـدرسـية سـلـمت تلك جلـنة  األبـنـية ا
ـديرية تربيـة ميسان وحثت األبنية 
األخــــيـــرة إلـى تــــوزيع مـالكــــاتــــهـــا
ا يتناسب التعليـمية والتدريسـية 
ــتــبــعـة ــعــايــيـر ا مع الــضــوابط وا
لـتـحـقـيـق تـمـيـز في قـطـاع الـتـعـلـيم.

واكـــد االعالم بـــان االيـــام الـــقـــادمــة
ســـتــشــهــد افـــتــتــاح مــدارس اخــرى
راحل وصـلت نسـبـة اجنـازهـا الى ا

األخيرة).
ونــظــمـت كــلــيــة الــطب في جــامــعــة
كربالء بالتعاون مع جامعة الصادق
ــيــة ومــنــظــمــة االفــتــراضــيــة الــعــا
ــيــة الـطــبــيـة دورة االمــامــيــة الـعــا
ستـوى الدولي حول تدريبـية عـلى ا

تعزيز وتطوير التعليم الطبي.
وقـال عــلي عـبــد الـرضـا أبــو طـحـ
معاون الـعميـد للشـؤون العلـمية في
كــلــيـــة الــطب ان (الــدورة تــضــمــنت
مـنـاقـشـة عـدة مـوضـوعـات رئـيـسـيـة
ضـــمــان االخــتــصــاصـــات الــطــبــيــة
ابــــرزهـــــا: االمـــــتـــــحــــان االوســـــكي
واالوزبي والـتـقـيـيم اثـنـاء التـدريب
وقـد حـاضـر فــيـهـا بـاحـثـ من عـدة
جـــامـــعـــات بـــاكـــســتـــانـــيـــة وكـــذلك
محـاضرة الكـترونيـة من جامـعة اغا
خـان الى جـانب حـضـور ومـشـاركـة
مــحـلــيـة مـن كـلــيـات الــطب االهـلــيـة
ودائرة الصحة في كربالء باإلضافة
الى حـــضــور عــمــيــد كــلــيــة طب في
جـامـعـة الـكـوفـة رائـــد مـحـمــد رضـا
عمران وقـد نالت الدورة اسـتحسان

.( شارك جميع احلضور وا
ومن اجلـديـر بـالـذكـر ان كـلـية الـطب
في جامـعـة كربالء مـستـمـرة بالـعمل
ـنــفـتح عــلى جــمـيع وفق نــهــجـهــا ا
ـية ـؤسسـات الـتـعلـيـمـية واألكـاد ا
ـية التي من احملليـة والعربـية والعا
شــانــهـا حتــقــيق الــتـقــدم واالرتــقـاء
بـاجلـانب العـلـمي والـعـملـي للـطـلـبة

الباحث
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VO∫ خالل 120 دقـيـقـة  االنـتـهـاء من تـركـيب جـسـر لـلـمـشـاة عـلى شـارع 100 وسط أربـيـل. في وقت انـطـلق أمس مـعـرض أربـيل الـدولي الـثـالث لـلـعـقـارات d?ð
واالستثمار بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني. 
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خـاصـة الثـروة السـمـكيـة) مشـيراً الى
ان ( احلـــكـــومــة لـم تــتـــخـــذ اجــراءات
ــكــافـحــة األزمــة بل اعـتــمــدت بـعض
اخلـــطــــوات مـــثل عـــدم ادراة اخلـــزين
اإلســـتــراتــيـــجي وفق اســـاس عــلــمي
ـــاء الى مـــاادى الـى  وصـــول نـــقص ا
تـقــنـ مـيـاه الـشـرب وهـذه هي كـارثـة
ياه سـابقة خطيـرة اخرى) واكد ان (ا

هـي احملــور األســاس الـــذي يــتـــطــلَّب
ارادة ســـيــاســيــة حـــكــيــمــة). واوضح
الــكـاتب والــبـاحث جـمــعـة الـدراجي لـ
(الــــزمــــان) امس ان (حل هــــذه األزمـــة
ـنـبع بـإطالق ـطـالــبـة دول ا يــتـعـلق 
ــائــيـــة عــبــر مـــنــافــذهــا احلـــصص ا
ومـجـاريــهـا الـطـبـيـعـيـة لـنـهـري دجـلـة
والــفـرات وروافــدهـمــا ووضع تـقــيـيم

األسـمـاك جـنـوبي احملـافـظـة. وذكـر في
تـــصــريح تــابــعـــته (الــزمــان) امس ان
(هــنــالك اعــداداً كــبــيــرة مـن األســمـاك
تـعـرضت لـلـنفـوق في نـهـر اإلسـحاقي
جـنـوبي احملافـظـة حيث يـعـد من ابرز
األنـهـار الـتي تـغـذي األهـوار الـوسطى
فـي اجلبـايش) وبـ ان (الـنـهـر قريب
مـن مــحــطـــات اإلســالــة الـــتي تــغــذّي
مـــنـــاطـق الـــشـــرقـــيـــة والـــكـــســـرة في
اجلــبـايش والــفـهــود) مـشــيـراً الى ان
(قــضــيـة نــفــوق األسـمــاك تــعـد بــدايـة
إلنــتــشـار األمــراض الـبــيــئـيــة بــسـبب

لوحة).  ارتفاع نسبة ا
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ـسـؤولة الى ودعـى األسدي اجلـهـات ا
). من ــشـكــلـة سـريــعـاً مــعـاجلــة هـذه ا
ـياه حـمزة جـهته اكـد خبـير الـبيـئة وا
لف رمضان اكد لـ (الزمان) امس ان (ا
ـائي مـهم جداً يـجب ان يكـون ضمن ا
خـطط واسـتـراتيـجـيات ولـيس افـكاراً
لـتسيير األمور بصورة طبيعية) مبيناً
ناطق تعاني من مشكالت كثيرة ان (ا
ــيـاه والـزراعـة) وشـدد مــنـهـا قـطـاع ا
عـــــلى (ضـــــرورة الـــــتـــــفـــــاهم مع دول
ــــائي تــــركـــيــــا وايـــران الــــتـــشــــارك ا
ائية وحتس ادارة هذا باحلصص ا
ــلف ومـراعــاة عـدم والـتــجـاوز عـلى ا
ـتـوفــرة) الفـتـاً الى ـائــيـة ا احلــصـة ا
(اهمية حتديث قطاعي الزراعة والري
والـعـمل على تـقـليل بـحـيرات األسـماك
الـتي اثرت بـصورة سـلبـية عـلى نقص
ـــيـــاه ورمي اخملـــلـــفــات الـــصـــلـــبــة ا
ــؤســسـات ــنــازل وا والــســائــلــة من ا
الـصـنـاعـية الـى مجـرى الـنـهـر) وتابع
ـــشـــكـــلــة دون رمـــضـــان ان (اهـــمــال ا
مــــعـــاجلــــتــــهـــا ســــتــــؤدي الى زيـــادة
اخلـطـورة على صـحة الـناس والـبيـئة

ائيـة التي اليوم شـامل لإلحتيـاجات ا
تــشــهــد نــزوالً) مــشــدداً عــلى حتــديـد
اجلـــودة الــبــيــئـــيــة جلــمـــيع األحــيــاء
ـتعايـشة خاصة الـثروة السـمكية اذ ا
يـرى اخلـبـراء ان زيـادة عـدد الـوحدات
ــسـاحــة ســاعـد ــزروعــة في وحــدة ا ا
عـلى تـركـيـز اخملـلـفـات في الـبـيـئـة لذا
يـتـطلب دعم األبـحاث الـعـلمـية لـلنـظام
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زادت مـــعــانـــاة اهل الــفـــلــوجـــة اكــبــر
اقـضية محافظة االنبار بسبب األلغام
واخملــلــفــات احلــربـيــة الــتي تــركــتــهـا
احلـرب ضـد تنـظـيم داعش ماادى الى
انـتشار األوبـئة واألمراض السـرطانية

واجللدية.
 وذكـــر مـــواطــنـــون فـي تــصـــريـــحــات
تــابــعــتـهــا (الــزمــان) امس ان (هــنـالك
كـثيرا من األهالي باعوا منازلهم جراء
وجــود قـنــابل نـاســفـة اسـتُــخـدمت في
احلــــــرب ضــــــد داعش ولـم يــــــجـــــرى
الــتــخـلـص مـنــهــا مــطـالــبــ بــتـدخل
ـسـؤولـة لـرفع تـلك الـقـنـابل اجلـهـات ا
وجــمـيع اخملـلـفـات احلـربــيـة لـلـحـفـاظ
عـــلى حــيــاة الـــنــاس) مــوضــحــ ان
(هـنــالك مـشـاكل بـيـئــيـة كـثـيـرة مـنـهـا
انـتشار األمراض التي تؤثر على حياة
الـناس نتيـجة التسـمم واألوبئة التي
تـؤدي الى بـتـر اجـزاء من اجلـسم بـعد

انفجار األلغام).
o¹dÞ ‚öſ«

واكـد قائـممـقام قـضاء الـفلـوجة جـمعة
احملـمدي في تـصريح تـابعـته (الزمان)
امس ان (الــعـمل مـسـتـمــر مع مـنـظـمـة
هــلــو تـراست الــبــريـطــانــيـة لــشـؤون
ــنـطـقـة من األلــغـام لـغـرض تــطـهـيـر ا
ــنـظـمـة اخملــلـفـات) مــشـيـراً الى ان (ا
ـتنوعة حـصرت اعداداً من الـعبوات ا
لــكن مـايـعـيـق عـمـلـهــا صـعـوبـة اغالق
الـــطــريق الــدولي الـــســريع وتــواصل
اعــمـال تــأهـيل الــطـريق الــتي ارجـأت
عـمــلـيـة الـتـطـهـيـر) واكـد احملـمـدي ان
(الفريق احمللي مستمر في رفع األلغام
نطقة).في غضون ذلك اكد ومـعاجلة ا
الـنـاشط الـبـيئي فـي محـافـظـة ذي قار
رعـد االسـدي نفـوق كمـيـات كبـيرة من

ائـية وتطوير اإليـكولوجي للـمناطق ا
ــراقــبــة الــفــعــالــة لــضــمــان بــرامـج  ا
اســتــمـرار انــتــاج األســمـاك والــتــنـوع
ـيـاه اإلحــيـائي الـذي يـعـاني من شح ا
واخملــلـفـات احلـربـيـة والـغـواطس من
ـــعـــدات احلـــربـــيـــة بـــقــــايـــا اآلالت وا
ـــشــــبـــعـــة ـــقــــذوفـــات ا واأللــــغـــام وا

باليورانيوم). 

ÊöŽ«
هـنـدسـ العـراقـيـة عـن بيع مـولـــدة نـــــوع بيـركـيـنز تعـلـــن نـقـابــــــة ا
ـزايـدة العـلـنيـة في بـنـاية الـنـقابـة في بـغداد (٣٥٠) KVA  وبـطـريقـة ا
زايـدة مستـصحب شـارع النقابـات فعلى الـراغب بـالشراء حـضور ا
سـتمسكات الرسـمية ويكون إيـداع االمانات ابتداءً من اول يوم معهم ا
ـزايدة. زايـدة وال تـأخذ الـتأمـيـنات فـي يوم ا اإلعالن الى قـبل يوم مـن ا
ـشتـري ناكالً وتـطبق مع عدم جـواز التـنـازل عن اإلحالـة وبخالفه يـعد ا

بحقه اإلجراءات القانونية.
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مدير عـام تربية الـكرخ الثـانية قيس
الـكالبي تـصـريح امس أن (الـوزارة
أجنزت جـمـيع االسـتعـدادات الـفنـية
والــلــوجــســتــيــة اخلــاصــة بــإجــراء
االمـتحـانـات الـوزارية لـلـدور الـثاني

لــــلــــعــــام الــــدراسي 2022 – 2021
ــنــتــهــيـــة االبــتــدائــيــة لــلــمــراحـل ا
ـزمع انـطالقهـا نـهـاية ـتوسـطـة ا وا

قبل). األسبوع ا
واضـــاف أن (االمـــتـــحـــانـــات الـــتي
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اكــــدت وزارة الــــتـــــربــــيــــة مــــوعــــد
امتـحانات الـدور الثـاني المتـحانات
ـتـوسـطة الـبـكـالـوريـا االبـتـدائـيـة وا

وقـــالت انــهـــا ســتـــكــون في نـــهــايــة
ـــقـــبل عـــلـى الـــرغم من األســــبـــوع ا
االوضاع السياسية والتظاهرات في

بغداد.
وقال عـضو هـيـئة الـرأي في الوزارة



فيد ان ابدأ :بـأن التبرعم االسري أدى ويؤدي الى نـشوء جتمعات سكـانية تنتمي الى من ا
أصل واحـد هو االب االعـلى لتـلك التـجمـعات ..واحلقـبة الـزمنـية من تـاريخ البـشريـة ابتداءا
ـراحل من التطور والـتدهور رافقـتها غزوات بـأول انسان وانتـهاء بالوقت احلـاضر  مرت 
ـجـمـوعة من ـيل االنـسـاني إلى االلـتـزام  وحـروب ولم يـكن لـيـسـتـمر ذلـك الوضع بـسـبب ا
العـادات والتقـاليـد حتولت الى قـيم واخالق وتعـاون افرز اعـرافا وتـشريـعات وقـوان كانت
لـبـنـات اساسـيـة بُـنـيت عـليـهـا دول وحـكـومات كـمـا هـو مـشـهود بـالـعـصـر احلديـث.ولم يكن
بل كانت اجلغرافـية التقل عنه بفـرض تقاليد وسلـوكيات تختلف التاريخ هو العامل الـفاعل 
ناخ وتفاوت تأثيراته من بيئة الى اخرى ..وال اريد ان استبعد تأثيرات الطبيعة من تقلبات ا
من قارة الى اخرى او من اقـليم الى آخـر .إن كل ماتقـدم طرحه أدى الى نـشوء دول ضمن
فضمت تلك حدود سـياسية واداريـة تعارف علـيها النـاس ثم تأطرت بـقوان محـلية ودوليـة 
ولـكنهـا وقعت حتت تـاثيرات اجـتمـاعية ـآ ولدت من رحم االسـر االنسانـية االولى  الدول أ
وسياسية ودينية مختلفة انعكست فيما بعد على التنوع ب مواطني تلك الدول إذ لم تتمكن
ـيـة احلــدود ان حتـد من تـنـقل االفـراد واألسـر مـن مـنـطـقـة الى اخـرى ضـمـن االقـالـيم الـعـا
ا اخملتلفة .وقـد عاشت بعض تلك العوائل والتجمعات كأقليات ضمن شعوب دول اخرى ر
ومع انه  تـأمـ تـلك الـتـنـوعات تـخـتلـف في عـاداتهـا وتـقـالـيـدهـا ومـعـتـقداتـهـا واعـراقـهـا 
ية(كقانون حقـوق االنسان)أال ان تعرض الدول الى فترات السكانية بـقوان وتشريعات عـا
من الــضـعف والــتـراجع بــسـبب احلــروب والـعـدوان او تــردي االوضـاع الــسـيــاسـيـة خالل
السيطرة االجـنبية او االحتالل أدى الى ان يصاحب تلك الفترات نوع من الظلم قد ال يكون
مـرتبط بـالـغـزو االجـنـبي او من نـتائـجه بل قـد يـكـون بـسـبب عـدم بلـوغ مـواطـني تـلك الـدولة
صـالح الشخصيـة او الفئوية درجة من الوعي جتعلـهم يرتقون فوق الـنعرات واحلزازات وا
الضـيقة .لـقد تعـرضت بعض االقلـيات على مـدى التاريخ الى الـكثيـر من الظلم واالضـطهاد
ـومته من اسـتمـرارية الـتسـلط وتنوع ـذهبي او الطـبقي كـان اغلـبهـا يسـتمد د الـعرقي او ا
اشكاله واساليـبه والذي تغذيه دول ذات مـصالح معيـنة ...وليس بعـيدا عن االذهان ماجرى
اثناء الهجـمة االرهابية خالل الـعقدين االخيرين من هـذا القرن على أيدي(جـماعات القاعدة
ــذهـبـيـة مــايـنـدى له جـبـ ودواعـشـهـا)إذ ارتــكـبـو من اجلـرائـم بـحق االقـلـيــات الـعـرقـيـة وا
تحدة راية حقوق االنـسان باحلرية بكل ماتعنيه سواء االنسانية في عـصر ترفع فيه األ ا
ـعتقـد او العـيش بكرامـة و أمان .والعـراق واحد من البـلدان الذي تـعرض الى واحدة من با
اخـطر الـهـجـمـات البـربـريـة عـلى ايدي إرهـابـيي الـعـصـر احلديث فـي مجـازر سـنـجـار التي
حوها الـزمن وأن اصبح بإربعـة ابعاد !!وليس سـجلت لطخـة لصفحـة التاريخ االنسـاني ال
الحـقـة والـتـغرب والـتـهـجـيـر أما اآليـزيـديـون وحـدهم بل حتـمل الـكـورد الـفيـلـيـون من قـبل ا
ولم تـشـفع ـنـدائـيـون فـقـد تـركـوا بـلـدهم وحـطت رحـالـهم في اسـتـرالـيـا واوربـا  الـصـابـئـة ا

بـطــاقـات سـكن اآلشــوريـ من تـثــبـيت انـتــمـاءهم الى ارض آشـور
ووادى الـرافدين وانـهم اول من سـكن مـابـ النـهـرين اخلـالدين
.وختـاما اقـول :إن الله خلق الـطبـيعـة وزينهـا بالـزهر والـشجر
فـهل عـجز ..تـلك الـطبـيـعة عـنـوان احملـبة والـتـسامـح والسالم 
انسـاننـا ان يكـون كالـشجـر يتـفيـأ بظالله ورد يـزدهر ..وعـطر
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بــذور لألعالف اخلــضــراء كــبــذور
الريكراس  واجلت . زرعناها على
مــسـاحــات تـتــراوح بـ  1.5دو
و2 دو كـــمــا اســتــلــمــنــا مــرشــة

لسقي تلك االعالف. 
في الـبدء لم نـكن نـعرف اهـمـيتـها
ولكن بعـد قص بعض تلك االعالف
ــوالس (دبس الــســكـر) وإضـافــة ا
ـــنـــظـــمـــة أيـــضـــا الـــذي وزعـــتـه ا
واشـينا( 180) رأسا من ه  لتـقد
الـغـنم. الحـظـنـا أنـا وزوجي وأخو
زوجي وزوجـته الـفـرق في دسـامـة
يل احلـليب ; إذ أصـبح احلـلـيب 
لونه الى االصفرار وهذا دليل على
دسـامـته فضـال على ذلك أصـبـحـنا
نـسـتـخـدم كـمـيات أقـل من الـسابق
في إنتـاج اجل احملـلي. وأضافت
قـــائــلـــة : حـــالـــيـــا زوجـي وأخــوه
يـفــكـران بـزيــادة زراعـة مــسـاحـات
األعالف اخلضراء ; إذ زرعنا بذور
الـذرة الـعـلـفيـة الـتي اشـتـروها من
االسواق احمللـية وزرعنا 3 دو 
وأقول : لـوال دعم منظـمة الفـاو لنا
بـبــذور األعالف اخلـضـراء لـهـلـكت
مـواشــيـنــا بـســبب اجلـفــاف الـذي
ـنــطــقــة وارتـفــاع اســعـار ضــرب ا

االعالف.
وأكــدت (صـابـرين عــبـد ) من قـريـة
الــعـمــلـة  – زمــار: كــنت اسـتــخـدم
الــوســائل الــبـدائــيــة في تــصــنـيع
القـشوة الـتي تشتـهر بـها قريـتنا 
ـنـتج الـقـشـوة والـلـ كـانا وهـذا ا
يـستـغرقـان كل وقـتي عبـر تسـخ
احلــلــيب فـي قــدور كــبــيــرة وعــلى
مـراحل ولـكـن بـعـد تدخـل مـنـظـمة

الـــزراعــة واألغـــذيــة ( الـــفــاو) من
ـــعـــدات وتــدريـــبي خالل تـــوزيع ا
استطـعت أن اوفر الوقت من خالل
استخدام جهاز البسترة ـ وأصبح
لي الـوقـت الـكــافي لـرعــايـة طــفـلي
صاب بـالشلل الرباعي عاق  وا ا
فــــضـال عـــلـى ذلك أقــــوم بــــإجنـــاز

اعمالي البيتية االخرى.
أضافت صـابرين عـبد : اسـتطاعت
مـــــنــــظــــمـــــة ( الــــفـــــاو ) من خالل
تـدخالتهـا ودعـهمـا لي ولـكثـير من
الــــنــــســــاء فـي الــــقــــريــــة من رسم
السعادة على وجوهــــــنا ألنهـــــــا
اســــتــــطـــــاعت حتــــســــ وزيــــادة
مـنـتـجـاتنـا وتـوفـيـر الـوقت  وهذا
ســـيـــقـــلل من هـــدر الـــوقــــــــت في

عملنا.
وحــاولت مـنـظـمـة الـفـاو تـقـد كل
التـقـنيـات احلـديـثة لـلـمـستـفـيدات

ـشروع ; إذ  ـسـتـفـيـدين من ا وا
ـبكر في 6 تطـبيق عمـلية الـفطام ا
مـنـاطق من مـحـافـظـة نـيـنـوى وقـد
اثــبــتـت الــطــريـــقــة جنـــاحــهــا في
اخـتـصـار فـتـرة الـفـطـام وبـالـتـالي
زيــادة كــمـــيــة احلــلــيب واإلســراع

بـعمـليـة تسـم احلـمالن  وقد 
ـــقــدار ـــركـــزة  تـــوزيع االعالف ا
ركزة 100 طن من اعالف البليت ا
عــلى 190 مـــســتـــفـــيــد مـن مــربي
الـثروة احلـيـوانـية ( 16 مـستـفـيد
ـبكر و 174 مسـتفـيد من الفـطام ا
مربي ثروة حيوانية) بعد اجلفاف
ـاشــيـة الــذي تـضــرر مــنه مـربـي ا
وذلك لتحـس التـغذية احلـيوانية
وزيــادة انــتــاج احلــلــيب ونــســبــة
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تـبــنت مـنـظــمـة األغـذيــة والـزراعـة
(الــفــاو ) مــشـروعــا في مــحــافــظـة
نــيـــنــوى مــنـــذ اواخــر عــام 2019
حتت مــســمى (دعم ســبل الــعــيش
الـزراعـيـة لـلعـائـديـن واجملـتـمـعات
الــريــفــيــة وشـبـه احلــضـريــة ) في
ـــــمــــــول من االحتـــــاد الــــــعـــــراق ا
نفذ بالتعاون الوثيق األوروبي وا
مـع وزارة الــــــــــزراعــــــــــة مـن خالل
مـرشدي ومـرشـدات مديـريـة زراعة

نينوى.
ـعـيـشة ويـعـد مـشـروع دعم سـبل ا
ـنـاطق لــلـمـزارعـ الـعـائـدين في ا
الـــريــفـــيــة وشـــبه احلــضـــريــة في
مـــحـــافـــظــــة نـــيـــنـــوى واحـــداً من
همة التي نفذها منظمة شاريع ا ا
الـــفـــاو في الـــعــراق واســـتـــهــدف
ـشــروع مـحــافـظــة نـيـنــوى الـتي ا
تـــضــررت بـــشــكل مـــلــحـــوظ عــقب
ـدة ثالثـة سـيـطـرة داعش عـلــيـهـا 
سـنـوات  خاللـهـا تـدمـيـر الـثروة
احليوانـية والنـباتيـة في احملافظة
بـشــكل عــام وتـمت هــجــرة أهـالي
القـرى إلى منـاطق أخرى هـربا من
سـيـطـرة الـتنـظـيم اإلرهـابي وبـعد
حترير احملافظة عاد البعض منهم
الى قــــراهـم ووجــــدوا بــــيـــــوتــــهم
وحـظـائـرهم ومـكــائـنـهم الـزراعـيـة
مدمرة بسبب العمليات العسكرية.
وعـن بـــــنــــاء وتـــــطـــــويـــــر قــــدرات
ــســتــفـيــدين من ــســتــفـيــدات وا ا
ــشـروع ; فــقـد أشــار د. الـشـاذلي ا
ـسؤول عن كـيـولي خبـيـر الفـاو وا
تـطـويـر ساللـة الـثـروة احلـيـوانـية
ـشروع إلى أن الـقـائمـ على في ا
ـشـروع وضع نـصب عيـنـيه بـناء ا
ـزارعـ : تـنـفـيـذ بـرنـامج قـدرات ا
تــدريب طـــمــوح   خـالله تــدريب
19048 مـســتــفـيــد مــنـهم 11655
امــرأة بــنـســبــة مـشــاركــة نـســويـة
ئة و  اعطاء 325 تتعدى 61 با
حــصـة تــدريــبـيــة شــمـلت االعالف
ـــوالس والـــســيالج اخلـــضــراء وا
والــصـحــة احلــيــوانـيــة وحتــسـ
تصـنيع وتسـويق منتـجات االلبان
وتـعلـيم طرق فـحص غش احلـليب
ــشــروع بــرنـامج دورات وأطــلق ا
ـدارس احلـقــلـيـة لـلــمـزارعـ في ا
19 مـنـطـقـة  من مـحـافـظـة نـيـنوى
مــوزعــة عــلـى اكــثــر من 50 قــريــة
زارع ربي الثروة احليوانية وا
شـــــــمـــــــلت االعـالف اخلـــــــضــــــراء
ــوالس والــســيالج وزراعــتــهـــا وا
ـكـعـبـات والـصـحـة احلـيـوانـيـة وا
العـلفـية وقـد  عقد 251 مدرسة
حــقــلــيــة ضـمت 1174 مــســتــفــيـد
بـضــمـنـهم 500 امـرأة فــضال عـلى
ذلـك كـله طـبـاعــة وتـوزيع اكـثـر من
27260 كـــتـــيب ارشـــادي شــمـــلت
مـــــواضـــــيع االعـالف اخلـــــضــــراء

(الـــريـــكــراس واجلـت والــشـــعـــيــر
والـــبـــرســــيم والـــذرة الـــعـــلـــفـــيـــة
والــــــســــــيالج) بــــــاإلضـــــافــــــة الى
ـكـمالت الـغذائـيـة مثل اسـتـخدام ا
ــوالس كـمــا  تــوزيع كـتــيــبـات ا
بـــخــــصـــوص صـــنــــاعـــة االلـــبـــان
واالجـبان فـضال عـلى ذلك كـتيـبات
بخـصوص فحص احلـليب وكشف
الـــــغش ســـــواء في احلـــــقل أو في
ــــــكـــــثـــــاف ــــــعـــــمـل  من خـالل ا ا
والـكــحـول وعـبـر مــخـتـبــر صـغـيـر
عـبـارة عن جـهاز لـفـحص مـكـونات

احلليب كافة. 
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وعـــلى مـــدار عـــمل أكـــثــر مـن عــام
ونــصف الــعــام  ظــهــرت لــلــعــيــان
نتائج تـدخالت فاو من خالل بروز
قـصص جنـاح مـتـنـوعـة لـشـريـكات
وشـركاء مـنظـمة األغـذية والـزراعة
(الــفــاو) بـعــضــهـا خــاص بــتــبـني
ثــقـافـة زراعــة االعالف اخلـضـراء 
نتجات وبعضهـا خاص بتطويـر ا
السيـما فـيمـا يخص صـناعـة الل
والــقـــيــمــر والـــقــشـــوة واألجــبــان
ـوتـوزريال ـتـنــوعـة كـاحلـلــوم وا ا
والــــعــــكـــاوي إلـى جـــانـب حتـــسن
صــنــاعـة اجلــ احملــلي وكل هـذا
بـطـرق حـديـثــة كـاسـتـخـدام جـهـاز
الـــبــســـتـــرة  وبـــعــضـــهـــا خــاص
بــاسـتــخــدام تـقــنـيــات جــديـدة في
ـواشي كاستـخدام الـفطام تربـية ا
ـبـكر أو اسـتـخـدام ماكـنـة احللب ا
ــيـكــانـيـكــيـة  وبــعـضــهـا خـاص ا
ـعـدات اخلـاصـة بـجمع بـتـطـويـر ا
احلـلـيب وتـصـنـيـعه من خالل دعم
ـعـدات مـنــظـمـة الــفـاو الـشــركـاء 

ية . حديثة ومن مناشئ عا
وكثيرات وكثيرون من تبنى زراعة
األعـالف اخلـضـراء والسـيــمـا بـعـد
أن ضــرب اجلـفــاف عـمــوم الـعـراق
ومحافظة نـينوى خصوصا  واثر
ذلك عـلى الـقـطـاع الـزراعي بـشـقيه
الــنــبــاتـي واحلــيــواني  وتــأثــرت
الـثـروة احليـوانيـة بـشكـل ملـحوظ
ـــراعي بــــســــبب قــــلـــة االعـالف وا
ـــواشـي. انــتـــبه لـــتـــغــذيـــة تـــلك ا
الــعــامــلــون فـي مــنــظــمــة األغــذيـة
شكلة والزراعة (الفاو) إلى هـذه ا
فـــوزعت بــــذور اعالف اخلـــضـــراء
كالريكراس واجلت والذرة العلفية
ــســاحــة (2) مع مــرشــات ثــابــتــة 
ـــســـتـــفـــيــدات دو لـــعــديـــد من ا

ستفيدين. وا
ــســـتــفـــيــدات نـــور الــهــدى ومـن ا
تـــوفـــيق عـــبـــوش (1977) ومـــنى
سالم شعيا (1970) من احلمدانية
 وهن زوجـتـان لـشـقـيـقـ وهـمـا :
ســمــيــر بــحــودي (1975) ونـوري
بحودي (1964) وقالت نور الهدى
بـــخــصـــوص االعالف اخلـــضــراء:
قدمت لنـا منظـمة (الفاو) مـجموعة

الدسومة وزيادة انتاج اللحوم في
مـاشـيـة التـسـمـ  فضـال على ذلك
يكانيكية استخدام ماكنة احللب ا
السيما للنساء الكبيرات بالسن أو
ـــشــــاكل الــــتي لــــديــــهــــا بـــعـض ا

الصحية.
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ـشـروع في ــا قـدمه ا واســتـكـمـاال 
نــيــنــوى ارتــأت مـنــظــمــة األغــذيـة
والــزراعـة "الـفـاو" بــتـدريب صـغـار
مــنــتــجي ومــجــمــعي احلــلــيب في
اقـضـية ونـواحي مـحافـظـة نيـنوى
على فحص احلـليب ميـدانيا خالل
جـمع احلـلـيب مـن قـبـلهـم مـبـاشرة
عـبر طـرق ووسـائل يتـعـلمـوها في
هــذه الــدورة  والـذي اســتــفـاد من
هــذه الـطــريــقــة في الــفـحص 500
مـصـنع ومـنـتج ألـبـان كـمـا سـيـتم
تــعــلـــيــمــهم الــفـــحص بــاخملــتــبــر
الـصـغيـر الـذي سـيوزع 20 جـهازا
راكـز القروية جلـمع وتبريد على ا
وتـصــنـيع احلــلـيب الــتي أهـلــتـهـا
ـنـظمـة والسيـمـا تلك الـتـجمـعات ا
ـنـتشـرة  في االقـضـية الـنـسـائيـة ا

والنواحي كافة.
وقـال جـامع احلـلـيب خـالـد إلـياس
حـــمــودي ( 34 ســـنــة ) مـن قـــريــة
شـاقـولي التـابعـة لـناحـيـة برطـلة :
أنـــا أجـــمع احلـــلـــيب مـن مــنـــاطق
بـــعــــيــــدة جـــدا اال وهـي مـــنــــاطق
اجلزيـرة  أجمع كـميـات تصل طن
من احلـلـيب . وأضـاف قـائال: كـنت
كــلـــمـــا أعـــود من جـــمع احلـــلـــيب
والسـيـما في فـصل الـصـيف احلار
أحـزن عــنـدمـا يــفـســد احلـلـيب ألن

ـكن وال  كــمـيــات كــبـيــرة تــتـلـف 
لــلـثــلج أن يـبــرد احلــلـيب ويــقـاوم
وهـــو في داخـل الــبـــرامــيل احلــر 
الــبالســتــيــكــيــة  أقــول اآلن بــعــد
تـوفـيـر مـعــــــــــدات أفـضل وجـهاز
فحص احلليب من قـبل منــــــــظمة
الــفـــــاو سـأســـــــتــلم احلـــــــــلـيب
وأنــا مـطــــــــمـئـن من الـنـتـــــــــائج

رجوة.  ا
ـــهـــنـــة من أبي نـــعم ورثـت هـــذه ا
وجاءت ـتـواضـعـة  بـاإلمـكـانـيات ا
مـنظـمة الـفـاو لتـطويـرها من خالل
ومن خالل الــتـــقــانــات احلــديـــثــة 
النصـائح واالرشادات التي تخص

عملي.
وأضـــــــاف قـــــــائـال (دخـــــــلت دورة
بــخــصــوص الـتــعــلم عــلى فــحص
كثاف والـكحول وكذلك احلليب بـا
عـلى جـهــاز (اخملـتـبـر الــصـغـيـر) 
واحلـمـد لــله اتـقــنت الـعـمـل بـهـمـا
بـشــهـادة  كل احلــاضـرين  وبــعـد
جمع احلـليب  واوصـله الى البيت
تـــــقـــــوم أمـي وزوجـــــتـي وأخـــــتي
ـتـنـوعة ـنـتـــــــــجـات ا بصـنـاعـة ا
وهـي االلـــبـــان واجلــــ بـــأنـــواعه
احملــلـي  وأقــول بــصـــراحــة بــعــد
ـعــدات احلـديــــــــــثـة اسـتــخــدام ا
الــتي قــدمــتــهــا الــفــاو لــنــا وبــعـد
تـأهــــــــيل مـكان الـعـمل  حتـسنت
مـنـتجـاتـنـا وأصبح االقـبـال علـيـها
بـشـكل أكـبـر من الـسـابق والسـيـما
األجـــــــبــــــان كــــــجـــــــ احلــــــلــــــوم
والـقريــــــــشة وغـيـرهمـا ; إذ بدأت
الطلبات تنهال علي من احملافظات

االخرى).
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ـنــافـذ احلـدوديـة اجنـزت هـيــئـة ا
مـــــشـــــروع فـــــحص الـــــبـــــضـــــائع
اإللكتروني بالـتنسيق مع الدوائر
ـنـافـذ للـقـضـاء على الـعـامـلة في ا

الفساد والتزوير. 
وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان تــلـقــته
(الــــزمـــان) امـس انــــهـــا (اكــــمــــلت
برنامج بث نتائج فحص البضائع

ـنـافـذ احلـدوديـة من اجلـهـاز الى ا
كـــافــة وربـــطه بـــأجــهـــزة األمــانــة
ا يضمن العامة جمللس الوزراء 
تــــطــــبــــيق حــــوكــــمــــة اإلجـــراءات
الـــكــتـــرونـــيــاً بـــدالً من اإلجــراءات
الــــورقـــيــــة) واوضح ان (الــــفـــرق
علومات الفنية لقسم تكنولوجيا ا
الـتابع لـلهـيئـة عمل بـالتـعاون مع
ـــركـــزي لـــلــــتـــقـــيـــيس اجلــــهـــاز ا
والـسـيـطـرة النـوعـيـة مـن جتـهـيز

الـبرنـامج بِـإشراف رئـيس الـهيـئة
عـمـر عـدنـان الـوائـلي) مـشـيراً الى
ان (البرنامج اجلديد يوفر امكانية
رفع نـــتـــائج فــحـص اإلرســالـــيــات
والـــبــضـــائع الـــواردة الى الــبـــلــد
ــديـــريــة بــصـــورة مــبـــاشــرة مـن ا
ـنــافـذ الــعـامــة لـلــسـيــطـرة عــلى ا
ــنع ــراكــز الــكــمــركـــيــة كــافــة  وا
مـحـاوالت الـفـســاد والـقـضـاء عـلى
الـتــزويـر) واكـد ان (هـذه اخلـطـوة

ـثــابـة انـتــقـالـة نــوعـيـة في تـعــد 
ارسـة التدقـيق اإللكـتروني بدالً
من الـتـدقـيق الـورقي). فـي غـضون
ذلـك وصــــلـت ســــبـع نـــــاقالت الى
ميناء خور الزبير بحسب الشركة
الـعـامـة لـلـمـوانئ الـتـابـعـة لوزارة
الـــنـــقل. واوضح مـــديـــر الــشـــركــة
الــعــامــة فــرحــان الــفــرطــوسي في
تـصريح تـابـعته (الـزمان) امس ان
(الـشـركـة تـسـعى لـتطـويـر وتـوفـير
اخلــدمـات الــتي تــســهّل عـمــلــيـات
الــرســو اآلمن لــلــسـفـن والـنــاقالت
ـغـادرة) ـوانـئ وا الــقـادمــة الى ا
واضاف ان (الـناقالت حـملت مواد
الـبــنـزيـن وزيـتي الــوقـود والــغـاز
ورست في ارصــفــة مــخــتــلــفــة من
ـينـاء). في سيـاق متـصل طوّرت ا
الشركة بناء طرق موانئ ام قصر
لــلــوصــول الى مــعـدل  800مــتـر)
وذكــر الـفـرطـوسـي ان (ان الـطـبـقـة
الــسـطــحــيـة بُــنـيـت من مـيــنـاء ام
قـصـر اجلــنـوبي بـإجتــاه ام قـصـر
الــشــمــالي) مــضــيــفــاً ان (الــفــرق
اسـتــنـدت في عــمـلــهـا عــلى الـيـات
سـريـعـة مـنـهـا فـارشـة بـعـرض 12
مـتـراً واخرى بـعـرض اربعـة امـتار
ونـحو ست حـادالت وقلّـابات لـنقل
األســــفــــلـت) وبــــ ان (مــــشـــروع
تطـوير طـرق ام قصـر يسـهم بحل

ــرور الــشــاحــنــات اإلخـــتــنــاقــات 
يـنـائـ واخلـارجة الـداخـلـة الى ا
منه). وعـقد مديـر مينـاء ابو فلوس
الـــتـــجـــاري نـــاظـــر جـــبـــار كــر

اجــتــمــاعــاً لـبــحـث الــيــة تــطــويـر
الــــنـــهـــوض بــــالـــعـــمـل وحتـــقـــيق
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيــة. وبـــحـــسب
الــفـرطــوسي فـإن (كــر شـدد عـلى
تـخــطي الـطــاقـة اإلعــتـيــاديـة الـتي
ــيــنـاء تــعـمـل بـهــا الــفـرق داخل ا
وتـطويـرها لـرفد األسـواق احمللـية

بالنتجات والبضائع).  
واعــلــنت مــديــريــة طــرق وجــسـور
مـيـسـان عن تقـدم في نـسـبـة اجناز
مر الـثاني لطـريق البتيـرة الفجر ا
طــــريـق يــــاحــــســـــ وقــــال  اعالم
ـديـريـة فـي بـيان تـلـقـتـه (الـزمان) ا
امس انـه (صـــــار بـــــاالمـــــكــــان  ان
يـسـتخـدم  الـزائـرين الـطريق خالل
ــا يــسـهل الــزيــارة االربـعــيــنـيــة 
ــرور وتــقـــلــيل احلــوادث حــركـــة ا
ــروريــة بــعــد ان يــكـون الــطــريق ا
ــمـــرين .واشــار الى ان مـــحــافظ
مــــيـــســــان عـــلـي دواي  زار مـــوقع
الـعـمل و اطـلع بشـكل مـبـاشـر على
ــيـدانــيـة ــشـروع خالل جــولــته ا ا
مر الثـاني لطريـق بتيرة شـروع ا
قطع االول واحملال بعهدة فجر / ا
شـركـة اجلـزيـرة الـعـربـيـة وشـريـكه

شـركـة تــعـمـيـر بـغــداد مـبـيـنـاً بـان
ــعــاون الـــفــني احملـــافظ  رافــقـــة ا
ومـدراء الـدوائـر اخلـدمـيـة والـتقى
ـنفـذ للـمشروع ـشرف وا بالـكادر ا
مـشــيـدا بــاجلـهـود الــكـبــيـرة الـتي
ـــشـــروع بـــذلـت من اجل اكـــمـــال ا
وأعرب عن تفـاؤله بعد اإلعالن عن

التقدم الكبير بنسب االجناز).
واضـــاف انه (اســـتـــمع الـى كـــافــة
الحـــظـــات وقـــد كـــان مـــتـــفـــائال ا
ـتقـدم لـلـمشـروع خـاصة لالجنـاز ا
في فـقرات الـتبـليط طـبقـة االساس
الــقـــيــري والــطـــبــقــة الـــرابــطــة ).
واوضح بــان احملــافظ أشــاد بـدور
مـديـرية طـرق وجـسور مـيـسان في
وجب مـتـابـعة الـعـمل والـتنـفـيـذ 
ـطلـوبـة .مـنـوها الى ـواصـفـات ا ا
ان زيــارة  احملـــافظ تـــاتي  لـــقــرب
زيارة اربعينية االمام احلس (ع)

وضرورة تدش هذا الطريق.
يذكـر بان هذا الـطريق هو الـوحيد
ــحـافــظـات الـذي يــربط مـيــسـان 
الــــفـــرات وخــــصـــوصــــا الــــنـــجف
وكـربالء وهـو الذي يـسـكـله الزوار
األجــانـب الـقــادمــ من ايــران الى
كـربالء ويــسـمى مــحـلــيـا بـ طـريق
ــوت لــكــثــرة احلــوادث واالوراح ا
ر التي زهقت بسـبب ان الطريق 

واحد.
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كشف دائـرة صحة مـحافـظة ديالى
 عن احـصـائـيـة ضحـايـا الـسـقوط
ــرتـفـعــة  مـؤكـدة ان مـن االمـاكن ا
حــصـيــلــة تــمـوز هـي االعـلـى عـلى

مستوى االشهر بعد 2003.
وقـــال مــديـــر اعالم صــحـــة ديــالى
ان فـــارس الــعـــزاوي لـ (الـــزمــان )
(ردهـــات مـــســـتـــشـــفى بـــعـــقـــوبــة
الـتـعلـيـمـي استـقـبـلت خـالل تـموز
ــــاضـي اكــــثــــر من 270 حـــــالــــة ا
مصابة بسبب السقوط من االماكن
الــعـــالــيــة بــعـــضــهم عـــمــال بــنــاء

والبعض االخر اطفال ) . 
ان  ( حـصـيـلـة واضـاف الــعـزاوي 
تــمــوز هي االعــلى عــلى مــســتـوى
االشـــهــر بــعــد 2003 مــؤكــدا بــان
بـــعض االصـــابــات كـــانت حـــرجــة

لــلــغـايــة وتـطــلب اجــراء ســلـســلـة
عـمـلــيـات جـراحـيـة عــاجـلـة إلنـقـاذ

. ( صاب ا

وشـــدد عــلى  ( ضـــرورة االنــتـــبــاه
ألطــر الــسالمـــة في الــصــعــود الى
امــاكن عــالــيـة خــاصــة في الــبــنـاء
ونـقـل االغـراض وتــســلق االعــمـدة

الكهربائية ) . 
وفي سيـاق متصل قـال مدير اعالم
صـحة ديـالى فـارس الـعزاوي   ان
( ردهـــات مــســـتـــشــفـى بــعـــقـــوبــة
الـتـعـلـيـمي اسـتـقـبـلت االيـام الـ50
ـاضيـة قـرابة  600حـالة مـصـابة ا
بــــســـبـب حـــوادث الــــســــيـــر عــــلى
الـطـرقـات الرئـيـسـية والـفـرعـية في
بعـقوبـة وبقيـة مدن ديـالى )  الفتا
الى ان  ( 20 منـهم لقـوا مصـرعهم

بسبب شدة االصابات ) . 
وأضــاف الــعــزاوي  أن  (مــعــدالت
ضحايا حوادث الـسير ارتفعت في
الــربع الــثـــاني من الــعــام اجلــاري

ــئـة خـاصـة 2022 بـنــسـبـة 20 بـا
لـسـائـقي الـدراجـات الـنـاريـة لـفـئـة
ـــراهــــقـــ والـــشـــبــــاب بـــســـبب ا
الـســـــرعــة وعـدم االلــتـزام بــاألطـر
القيادة الســــــلمية)  مؤكــــــدا أن
(حـوادث السـيـر تشـكل ضـغط اخر
عــلى ردهــات الـطــوار عــلى مـدار

الساعة) .
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ان (ردهــات كـــمـــا اكـــد الـــعـــزاوي 
الـطـوار في مـسـتــشـفى بـعـقـوبـة
الـتـعـلـيـمي اسـتـقـبـلت خالل شـهـر
اضي 168 حـالـة مـرضـية تـمـوز ا
ـدنـيـ تـعـرضـوا لـلـدغـات عـقارب
وافـاعي سـامة في مـنـاطق متـفـرقة

من ديالى ) . 
انه (جــــرى واضـــــاف الــــعـــــزاوي 
احــتــواء جــمــيع احلــاالت دون اي فارس العزاوي

وفـــيــات بــعــد تــقــد االســعــافــات
ـنــقـذة)  مــؤكـدا أن والـلــقـاحــات ا
(مــعـدل االصـابـات بــسـبب االفـاعي
والــعــقــارب الــســامــة ارتــفــعت في
ئـة خـاصة الـصيـف بنـسـبة 60 بـا

ناطق الزراعية) .  في ا
ستشفيات في واشار الى (تزويد ا
االقـضــيـة بـالــعالجـات الــضـروريـة
صـاب من لدغات االفاعي إلنقاذ ا
والـعـقـارب الـسـامـة لـلـتـخـفـيف من
الــــــزخـم عــــــلـى ردهــــــات طــــــوار

مستشفى بعقوبة ) . 
ومن جانب آخـر قال مديـر ناحيــــة
الـعبـارة مـازن شـــــاكـر الـتمـيمي لـ
(الــزمـــــان ) ان  (الـلـجـنـة االمـنـيـة
العليا في العبارة قررت شمول 25
ـظلـة االمنـية وهي قـرية زراعـية بـا
اســلـوب امـني تــتـداخل به مـحـاور

الــعــمل من اجل انــهــاء اي نــشــاط
ـــيـــدان خلاليـــا داعـش من خـالل ا

والبعد االستخباري) . 
وأضـاف الــتــمـيــمي  أن  (شــمـول
ـظلة االمنـية تعني نصب القرى با
كــامـيــرات مـراقــبــة وتـوزيع نــقـاط
مرابطة وغرفة تنسيق مشترك ب

التشكيالت ).
مــؤكـداً ان  ( جنــاح الــتــجــربـة في
قـــواطـع اخــرى عـــزز نـــقـــلــهـــا الى
الـعبـارة وريفـها من اجل انـهاء اي
خــروقــات امــنــيــة تــســتـهــدف امن

دني ) .  ا
واشــــــــــار   الـى ان  ( مــــــــــعـــــــــدل
اخلروقات في العبارة انخفض في
ــاضــيــة بــنــســبـة 75 االشــهـر 3 ا
ـئـة وهـو أمــر ايـجـابي عـزز من بـا

االستقرار والطمأنينة ) .
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كان " برنادشو " كثيف اللحية أصلع الرأس وهذا ما دعاه الى القول :

انّ مشكلة العالم كرأسي وحليتي  غزارة في االنتاج وسوء في التوزيع..!!
-2-

يتـضـور الكـثـير من الـفـقراء من اجلـوع والـفاقـة واحلـرمان في بـلـد مثل الـعـراق حبـاه الله
ـواطـن بـاخلـيـرات وجـعـله من أكـبـر الـبـلـدان الـنـفـطـيـة في الـعـالم وفـيه مـا يـكـفي جلـعل ا

ة . العراقي جميعا يعيشون عيشة رغيدة كر
ولكن سوء التوزيع كان وراء تلك األوضاع احملزنة .

-3-
ساعدة الخوانهم الضعفاء دوا يد ا ن يستطيعون أنْ  ا يحز في النفس أنّ الكثير  و
عاناتـهم  وبالتالي ال يُـعْنَوْن االّ بأنـفسهم وأهلـيهم بعـيداً عن تفقـد االخرين واالحسـاس 

كن أنْ يعالج سوءَ اوضاعهم  فهو يحجبون عنهم ما 
ـلكون من وهنـا يأتي احلث عـلى اإلنفاق حتـفيزاً لـلقادرين عـلى البـذل لتوظـيف بعض ما 

أموالهم في مضمار البر االجتماعي .
ويكفينا ان نستشهد بقوله تعالى :

(مـثل الذين يـنفـقون أمـوالـهم في سبـيل الله كـمثل حـبة انـبـتت سبع سـنابل في كل سـنبـلة
ن يشاء) مائة حبّة والله يضاعف 

البقرة / 261
وقوله تعالى :

(من ذا الذي يقرضُ الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) 
البقرة /245

ثوبة والعطاء للمحسن . فالكرم االلهي يضاعف ا
ومع ذلك فان االستجابة ضعيفة للغاية ..!!

ال واالنشـداد الى مُتَعِ ـبالـغة في حب الـذات وا ا يـدل على ا واذا دلّ هـذا على شيء فـا
احلياة الدنيا بعيداً عن االشتياق احلقيقي للمثوبات االلهية الكبرى ..!!

ا ـعانـاة اآلخرين ا ـنغـمسـون في اشباع حـاجاتـهم ورغبـاتهم دون االحـساس  وهؤالء ا
ثوبات العظيمة التي تُوصلهم الى اخللود في اجلنان ... يحرمون انفسهم من تلك ا

وبالتالي فانهم اخلاسرون .
-4-

واساة . ويشارك الشعر هنا في أزجاء النصيحة للقادرين على البذل وا
يقول ابو علي البصير :

إفعَل اخليرَ ما استطعتَ وانْ كانَ 
قليالً فلن تُحيطَ بكُلِهْ 

ومتى تفعلُ الكثيرَ مِنَ اخلِير 
اذا كنتَ تاركاً ألقلهْ 

ولقد صدق حينما قال :
من ال ينفق القليل ال ينفق الكثير  وقد جعل نفسه عبداً للمال 

وقال أيضا :
الَ لي ربّاً يُصرّفُنِي  ال أجعلُ ا

ال  بل أكونُ له ربّاً يُصرّفُهُ 
ال االّ ما تَقدّمَنِي  مالي من ا
فذاك لي  ولغيري ما أُخَلفُهُ 

وقـد اصـاب كـبـد احلـقـيــقـة في مـا قـال حـيث لـيس لك االّ مـا
تُقَدِم وأمّا  ما نُخلف فهو لغيرك تتركه للحادث والوارث .
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بـعـد انـهـيـار جـمهـوريـة كـوردسـتـان في مـهـابـاد  لم يـكن لـدى الـشعـب الكـوردي أمل في
حتـقــيق الــهـدف الــذي نـاضل من أجــله لـكـن بـعــد ذلك و بـإشــراف وتـوجــيه مـبــاشـر من
قـراطـي الـكردسـتـاني بـارزاني اخلـالـد االب الـروحي لالمـة الـكـرديـة تـأسس احلـزب الـد
ـا الـذي أعـاد األمل إلى قـلـوب الـشـعب الـكـوردي. أدى ذلك إلى تـشـكـيل حـزب وطـني طـا
انتظره الشـعب الكوردي. امتأل الوعي الكوردي في منتصف األربـعينيات بااليديولوجيات
واألحزاب السياسيـة والشعبية مختـلفة التي امتدت من أقصى اليـم إليأقصى اليسار 
لـكن لم يـتــضـمن أي من هـذه األحــزاب دعـوة واضـحـة  وتــمأل حـقـوق الـشــعب الـكـورديـة
قراطي الكوردستاني في البداية  الفراغات القـومية والوطنية .عندما تأسس احلزب الد
ـر بـظـروف صعـبـة بـسبب اوضـاع الـسـياسـيـة في الـعـالم آنذاك وأغـلق الـعـديد من كان 
األبواب أمـام الشـعب الكـوردي  ولكن اعـتمـادًا عـلى ثقـة اجلمـاهيـر ووالء  لنـهج بارزاني
قـراطي الكوردسـتاني  قويًـا ومسانـدًا من اجلماهـير و رقما اخلـالد  أصبح احلـزب الد
عـادالت السـيـاسيـة للـمـسألـة الكـورديـة.وألن الشـعب الكـوردي كـان على ثـقة صعـبـا في ا
ـــقــراطي كــامـــلــة في كـــفــاح االب الـــروحي بــارزانـي اخلــالــد  فـــقــد رسـخ احلــزب الــد
قراطي الـكوردستاني الـكردستاني نـفسه بسـرعة في قلـوب اجلماهيـر.تاريخ احلزب الـد
ـمـارسـة الـعمـلـيـة  لذلك نـضال وطـني لـتـحـقيق أهـداف وتـطـلـعات الـشـعب.لـقـد ثبت في ا
ـقراطـي قويـا  كان الـشعب وقـضيـته أقوى في يـشهـد الـتاريخ أنه كـلمـا كان احلـزب الد
عاصـر نعتقد أن إجنـازات الشعب الكوردي مواجهة التـحديات . إذا عدنـا إلى التاريخ ا

قد حتققت بفضل  نضال بارزاني اخلالد.
قـبل  76عامـا اي في يـوم السـادس عـشر من اب 1946 تشـكل حـزب من عـمق الـشعب
وأصبح قـوة للـنضال ورمـزا للـشعب و لـلوطن لـهذا احلزب إجنـازات  كثـيرة من أهـمها
ـتعـاقـبـة في السـتـينـيـات  وكـذلك اتفـاقـية 11 آذار االتـفـاقيـات مع احلـكومـات الـعـراقيـة ا
حيث نال الشعب الكوردي حقـوقه في ذلك الوقت  لكن احلكومة تراجعت عن التاريخـية 
ان كوردستان الـصيغة الفيـدرالية بعد عام 1991 نحـهم احلقوق . واعتمد بـر وعودها 
ولعب البارتي و الـرئيس مسعود بارزاني دورًا مهمًا في تـكريسها في الدستور بعد ذلك.
سيـبـقى احلـزب الذي قـاد االسـتفـتـاء اجمليـدفي اخلـامس من ايـلول 2017 لـلـوصول إلى
شاطئ االستقالل  تاريـخًا مشرفًا ستـفتخر به أجيال بعـد جيل. نعم اليوم الذي تأسس
ـقراطي الكوردسـتاني بقـيادة بارزاني اخلـالد أصبح يـوما هامـا ومشرقا فـيه احلزب الد
ـقراطي الـكوردسـتـاني إعطـاء صيـغتـها في تـاريخ الـشعب الـكوردي. حـاولت احلـزب الد
نطـقية والشاملة للثورة واحلركـة الكوردية في جو من الروح الكوردية األصيلة وحدة وا ا
ـسألة  الـكورديـة مفـهومهـا احلديث ومـضمـونها الـعمـلي اإليجـابي بعد أن . لـقد أعـطيت ا
كانـت تفتـقر إلى الـروح واحملتـوى. أصبح مـفهوم ـسالـة في موقع ال حتـسد عـليه  كانت ا
القومية الكـوردية بالنسبة للشعب الكردي صعبًا  السيما احلياة السياسية واالقتصادية

والفكـرية  ولكن بفضل أيديولـوجية احلزب ونهج بارزاني  عادت
ـسـألة  الـسـياسـيـة الكـورديـة العـادلـة إلى الواجـهـة التي روح ا
قراطي امتدت حـتى اآلن. ومن سماته النبيـلة أن احلزب الد
الكـردستـاني يـؤمن بالـنضـال اجلمـاهـيري والـسيـاسي لألمة
الكردية. إنه يـبعث برسالة سياسية وإنـسانية واضحة للعالم
أجـمع مـفـادهــا أن احلـزب حـركـة جـمــاهـيـريـة مـخــتـلـطـة بـ

القومية والوطنية واإلنسانية.
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قاولـ نافذة لعام ٢٠٢٢ ن يحملـون هوية تصـنيف ا ؤهل من ذوي اخلبـرة  ١ - يسـر شركة نفط مـيسان دعوة مـقدمي العطـاءات ا
وبدرجة تـصنيف الـثامنة / إنـشائي (كحـد ادنى) لتقـد عطاءاتهم لـلعمل اعاله احملـددة كلفـته التخمـينيـة بـ(٢٢٠٫٠٠٠..١٫٤٧٩) مليار
دة تـنـفـيذ( وازنـة الـتـشغـيـلـيـة) و واربـعـمـائة وتـسـعـة وسبـعـون مـلـيون ومـئـتـان وعـشرون الف ديـنـار عـراقي (ضـمن تخـصـيـصـات ا

١٨٠)يوم.
شروع ستنشر في الصحف الوطنية (الزمان  العدالة ناقصة العامة لهذا ا ٢- ان وثيقة الدعوة لتقد العطاء التي تتبع االعالن عن ا

 العراق االخبارية).
٣- سيتم تـنفيذ الـعطاء من خالل اجراءات الـعطاء التـنافسيـة الوطنيـة التي حددتهـا تعليـمات تنفـيذ العقـود احلكوميـة العامة رقم (٢)

. ناقص لسنة  2014باعتماد الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح جلميع ا
شاريع / قسم ؤهل والراغب في احلصول عـلى معلومات اضافية االتصال بشركة نفط ميسان / هيأه ا ٤- على مقدمي العطاءات ا
التصاميم  designs@moc.oil.gov.iq وخالل ساعات الدوام الرسمي اعـتبارا من الساعة التاسعة صبـاحا ولغاية الساعة الثانية

ناقصة. عشر ظهرا وكما موضحة بوثائق ا
٥- معايير التقييم والتأهيل :-

- احلسابات اخلتامية (غير مطلوبة)
ـتـطلـبات الـسـيولـة الـنقـديـة واحملددة بـ(١٤٧٫٩٢٢٫٠٠٠) مـئـة وسبـعة - الـسيـولـة النـقـدية: عـلى مـقدم الـعـطاء تـقـد مايـثـبت تلـبـيته 
واربـعون ملـيون وتـسعمـائة مـليون وتـسعـمائـة وإثنان وعـشرون الف ديـنار عراقي (تـعرف الـسيـولة النـقديـة بانهـا كشف مـصرفي ب

ناقصة). صرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق ا طلوب من خالل التسهيالت ا بلغ ا الي الخر سنة او كفالة مالية با حركة التدفق ا
- اخلبرة العامة : غير مطلوبة ذ

- معدل االيرادات السنوي : غير مطلوب
- اخلبرة التخصصية : غير مطلوبة 

ناقصة نصوص عليها في وثائق ا عايير والشروط األخرى ا - كافة ا
ناقصة باللـغة العربية بعد تقـد طلب حتريري الى /شركة نفط ميسان  –القسم هتـم شراء وثائق ا  ٦- بإمـكان مقدمي العطاءات ا

ناقصات ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار عراقي نقدا غير قابل للرد. القانوني  –شعبة العقود وا
 ٧- يتم تـسليم الـعطـاءات الى العـنوان الـتالي: مـقر شركـة نفط مـيسـان / إستـعالمات الشـركة / صـندوق تـقد الـعطاءات رقم (١) في
صـادف (--الثالثاء--) ---٢٠٢٢/٩/٢٢  وال يـسمح بـتقـد العـطاءات نـاقصـة ا ـوعد احملـدد قبل الـساعـة (١٢) ظهـرا من يوم غـلق ا ا
ثـليهم الـراغب بـاحلضور في تأخـرة سوف ترفض وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او  االلكـترونيـة والعطـاءات ا

ذكور. مقر شركة نفط ميسان / موقع استعالمات الشركة الساعة (١٢) ظهرا من يوم الغلق ا
ـبلغ(١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمـسة عشـر مليـون دينار عـراقي على شكل  ٨- كل العـطاءات يجب ان تـتضمن ضـمان للـعطاء (تـأميـنات اوليه) 
دة (٢٨)  يوم بعد ركـزي العراقي ونـافذا  صك مصـدق او سفتـجه او خطـاب ضمان صـادرا عن مصـرف عراقي معـتمد مـن قبل البـنك ا

تاريخ نفاذ العطاء.
ناقصة. ٩- مدة نفاذية العطاء ( ١٢٠يوم) من تاريخ غلق ا

قـاول في تمام الـساعة التـاسعة صبـاحا بتوقـيت العاصمـة بغداد من يوم (--  ١٠- سيعقـد مؤتمر خـاص لألجابة عن استـفسارات ا
ركز الـثقـافي النفـطي الواقعـة في دور النـفط بقضـاء العـمارة وان كل االستـفسارات صادف ٢٠٢٢/٩/٢٠وذلك عـلى قاعـة ا الثالثـاء-) ا
ذكور في الفقرة (٤) ؤتمر وعلى العـنوان ا ناقصة يجب ان تـقدم في موعد اقصاه سبـعة أيام تسبق تاريخ انعـقاد ا تعلقة بـوثائق ا ا

اعاله.
ـناقـصات بـصورة مبـاشرة أو غـير مـباشـرة وللـشركـة احلق في استـبعاد ـنتسـبي الدولـة والقـطاع الـعام االشـتراك في ا  ١١- اليـجوز 

عايير. العطائات الغير مستوفية للشروط وا
 ١٢- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

 ١٣- لن تقوم شركة نفط ميسان بدفع اي مستحقات مالية (دفعات مرحلية) خالل اول شهرين من العمل.
ـناقـصة حـسب احلال ـؤتمـر او موعـد غلق ا ؤتـمر او مـوعد الـغلق عـطلـة رسمـية فـان موعـد انعـقاد ا  ١٤- اذا صـادف موعـد انـعقـاد ا

ناقصة. ؤتمر وساعة غلق ا سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة في التاريخ االساس لعقد ا
دونة بقلم رصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.  ١٥ -العطاءات ا

 ١٦- في حـال فشل مـقدم العـطاء الفـائز بـتقد ضـمان حـسن االداء او توقيـع العقـد سوف يتـرتب عنه الـغاء االحـالة ومصـادرة ضمان
العطاء دون احلاجة الى حكم قضائي.

ناقصة اجور نشر االعالن.  ١٧- حتمل من ترسو عليه ا
شروع. صنعة داخل العراق لتنفيذ ا  ١٨- تكون االولوية للمواد االولية ا

 ١٩- يـلتزم مـقدمـوا العـطاء بتـقد بـراءة ذمة صـادرة من دائرة التـقاعـد والضـمان االجـتماعي تـؤيد شـمول الـعاملـ لديـهم بالـضمان
االجتماعي.
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قاول نـافذة لعام ٢٠٢٢ وبـدرجة تصـنيف ال تقل عن ن يـحملون هـوية تصنـيف ا ؤهـل من ذوي اخلبرة  ١- يـسر شركة نـفط ميسان دعـوة مقدمي الـعطاءات ا
الـدرجة العاشرة (إنـشائي) لتقد عطـاءاتهم للعمل اعاله احملـددة كلفته التـخمينية بـ(٢٤١٫٩٥٠٫٠٠٠)  مـائتان وواحد وأربعـون مليون وتسعـمائة وخمسون الف

دة تنفيذ (٩٠) يوم. وازنة التشغيلية) و دينار عراقي (ضمن تخصيصات ا
شرق  العدالة ). شروع ستنشر في الصحف الوطنية (الزمان  ا ناقصة العامة لهذا ا ٢- ان وثيقة الدعوة لتقد العطاء التي تتبع االعالن عن ا

٣- سـيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات الـعطاء التنافسية الـوطنية التي حددتها تعلـيمات تنفيذ العقود احلـكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ بـاعتماد الوثائق
. ناقص القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح جلميع ا

ـشــــــاريع / قسم الـتصـــــامــــيم ـؤهل والراغـب في احلصـول على معـلومات اضافـية االتصـال بشركـة نفط ميـســــــــــان / هيأه ا  ٤- عـلى مقدمي الـعطاءات ا
 designs@moc.oil.gov.iq وخالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا وكما موضحة بوثائق

ناقصة. ا
٥- معايير التقييم والتأهيل :-

الي للسنت األخيرت كحد أدنى (غير مطلوب) دققة من قبل محاسب مختص وفقا للقانون تب الوضع ا يزانية العامة (مربحة) ا - تقد ا
عدل اإليرادات السنوي يبلغ (غير مطلوب) - احلد األدنى 

بلغ ال يـقل عن (٢٤٫٢٠٠٫٠٠٠) اربعة وعشـرون مليون ومائـتان الف دينار عراقي مـؤيدة بكتاب شروع و - عـلى مقدم العطـاء توفير الـسيولة النـقدية اخلاصة بـا
(صادر عن مصرف معتمد في العراق) ومعنون الى شركة نفط ميسان.

بلغ ال يقل عن (٧٢٫٦٠٠٫٠٠٠) ـشاركة بصفة مـقاول  أو ادارة عقود  او كمفـاول ثانوي في عقد واحد (١) كـحد ادنى خالل السنوات الـعشرة (١٠)السابـقة و - ا
ماثلة حجم العمل  تعقيداته  اثل ألعمـال هذا العقد و أجنازه بنجاح بالكامل . ويعنى با اثـنان سبعون مليون وستمائة الف دينار عراقي مؤيدة لتنفيذ عقد 

شار إليها في القسم السادس متطلبات صاحب العمل.  ستخدمة ا األساليب والتكنلوجيا ا
ناقصة نصوص عليها في وثائق ا عايير والشروط األخرى ا - كافة ا

الية ٢٠٢٢ وعليه وازنة التـشغيلية لشـركة نفط ميسان والتي يـتوقف صرفها بانتـهاء السنة ا ٦- مالحـظة مهمة (ان تخصـيصات هذا العمل ضمن تـخصيصات ا
وازنة وازنـة العامـة وا ـالية الـقادمة ٢٠٢٣ سـوف يتم ايقـاف صرف أي مسـتحقـات للمـقاول الى حـ إقرار ا شروع الى الـسنة ا فـفي حال امتـداد فترة تـنفيـذ ا
ـوازنة ـوازنة وفق نـسـبة ١/١٢ مـن مصـروفـات ا ـصـاريف التـشـغـيلـيـة في حـالة عـدم إقـرار ا الـتـشغـيـليـة لـعام ٢٠٢٣ لـشـركة نـفط مـسـيان حـيث سـيـكون صـرف ا

التشغيلية لعام ٢٠٢٢ والتي ال تسمح مبالغها بصرف مبالغ كبيرة كسلف مشروع بهذا احلجم.
ـناقصـة باللغـة العربيـة بعد تـقد طلب حتريـري الى / شركة نـفط ميسان  –الـقسم القانوني  –شـعبة الـعقود هتـم شراء وثائق ا - بـإمكان مـقدمي العطـاءات ا

ناقصات ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار عراقي نقدا غير قابل للرد. وا

وعد احملدد قبل الساعة ((12 ٧- يـتم تسليم العطاءات الى العـنوان التالي: مقر شركة نـفط ميسان / إستعالمات الشـركة / صندوق تقد العطـاءات رقم (١) في ا
ـتأخـرة سـوف تـرفض وسـيـتم فتح ـصادف يـوم الـثالثـاء (٢٠٢٢/٩/٢٠) وال يـسمـح بتـقـد الـعـطاءات االلـكـتـرونـية والـعـطـاءات ا نـاقـصـة ا ظـهـرا من يـوم غلـق ا
ـثليـهم الراغـب باحلـضور في مقـر شركة نـفط ميـسان / موقع اسـتعالمات الـشركـة الساعـة (١٢) ظهرا من يـوم الغلق الـعطاءات بـحضور مـقدمي الـعطاءات او 

ذكور. ا
بلغ مقداره (٧٫٢٥٠٫٠٠٠) سبعة مالي ومـائتان وخمسون الف دينار دينار عراقي على شكل ٨- كل الـعطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (تـأمينات اوليه) 

دة (٢٨) يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء. ركزي العراقي ونافذا  صك مصدق او سفتجه او خطاب ضمان صادرا عن مصرف معتمد من قبل البنك ا
ناقصة. ٩- مدة نفاذية العطاء ( ١٢٠يوم) من تاريخ غلق ا

صادف٢٠٢٢/٩/١٣ قاولـ في تمام الساعـة التاسعة صبـاحا بتوقيت الـعاصمة بغـداد من يوم (الثالثاء) ا  ١٠- سـيعقد مؤتـمر خاص لألجابة عن استـفسارات ا
ناقصة يجب ان تقدم في موعد اقصاه سبعة تعلقة بوثائق ا ركز الثقافي النفطي الواقعة في دور النفط بقضاء العمارة وان كل االستـفسارات ا وذلك عـلى قاعة ا

ذكور في الفقرة (٤) اعاله. ؤتمر وعلى العنوان ا أيام تسبق تاريخ انعقاد ا
ـناقـصات بـصورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة ولـلشركـة احلق في استـبعـاد العطـائات الـغير مـستـوفية ـنتسـبي الدولـة والقطـاع العـام االشتراك في ا  ١١- اليـجوز 

عايير. للشروط وا
 ١٢- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

 ١٣- لن تقوم شركة نفط ميسان بدفع اي مستحقات مالية (دفعات مرحلية) خالل اول شهرين من العمل.
نـاقصـة حسب احلـال سيكـون في اليـوم الذي يلي ؤتمـر او موعـد غلق ا ؤتـمر او موعـد الغـلق عطلـة رسمـية فـان موعد انـعقـاد ا  ١٤- اذا صـادف موعـد انعقـاد ا

ناقصة. ؤتمر وساعة غلق ا العطلة وبتمام الساعة احملددة في التاريخ االساس لعقد ا
دونة بقلم رصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.  ١٥- العطاءات ا

 ١٦- في حـال فشل مقدم العطـاء الفائز بتقد ضـمان حسن االداء او توقيع العـقد سوف يترتب عنه الغـاء االحالة ومصادرة ضمـان العطاء دون احلاجة الى حكم
قضائي.

ناقصة اجور نشر االعالن.  ١٧- يتحمل من ترسو عليه ا
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الـبالد تــعـيـس في ظـروف قــاسـيـة جــداً  حـيث اخلــنـادق مــتـقــابـلــة  والـشـوارع
عقول أن يختنق منقسمة  واحللول السياسية في ادنى مستوياتها  فليس من ا
العراق  وسط التـجاذبات السياسية  وانعـدام مشروعية احللول  مرت األشهر
الثمان على االنتـخابات  والكيانات السـياسية متوقفة عنـد االنانيات السياسية 
ا على قاعدة فرض قابل  ليس على أساس البرامج  وإ والرفض  والرفض ا
االرادات  واجلميع يستخدم الشارع كواحد من اخطر النزاعات  في هذا البلد
ذهبيـة والعرقيـة وبالدستور قـراطية القـهر والتجـويع واالنقسامـات ا نـكوب بد ا

اإلشكالية .
قراطية   _كادات لـلتنـاحر وجتييش إذا كانت القـوى السيـاسية تـستخدم  _الـد

قراطيات . الشوارع  وليس للبناء واالبداع والتطور  فبئس تلك الد
قراطية العراقية سوى السالط  وخوشيات النهب  _20 _عاما ولم تفرخ الد
ـشاركـ فيـها  واالبـتـزاز والفـساد  وفي كل دورة انـتخـابـية مـهمـا كان حـجم ا
نـنتظر مـغادرة الدورة الـتي سبقـتها  وبدء الـعمل والبـناء وإجناز حـقوق الناس 
ـا تتـوسع دائـرة الـفقـر واجلـوع واحلـاجة  ولـكن لم يـتـحقق مـن ذلك شيـئـاً  وإ
ـتـحدة الى عـقـول اطالقـا ً  أن تشـيـر اجلـهات الـرسـميـة في األ ا فـلـيس من ا
نـسـبـة الفـقـر بـالـعراق  %20من مـجمـوع الـسـكان  وأن نـسـبة الـفـسـاد في هذا
ـرتـبـطـة بـسالط ـرفـهة ا البـلـد هي الـثـالـثة فـي الكـونـيـة كـلـها  وان الـطـبـقـات ا

عاصر . نطقية للفكر السياسي ا السلطة تعدت احلسابات ا
طرح السيد مقـتدى الصدر  مشروعاً تصحيحياً للعملية السياسية التي وصلت
حلد التيـبس  وكان اجلميع مع نظام خارج احملاصصة  ومن اجل دولة قانونية
قـويـة  وسلـطـة مـهـمـتـهـا خـدمة الـشـعب والـلـحـاق بـركب دول الـعـالم  وتـسـخـير

صلحة الشعب وفي خدمة االنسان .  وارد الهائلة التي تمتلكها البالد  ا
وكان االطـار التنـسيـقي مع مشروع الـتغيـير وان اخـتلفـوا في بعض التـفاصيل 
ـقبلة  ولـكن الطرفـ وكذلك األطراف األخرى لم تـطرح برنامـج العمل للـمرحلة ا
ـوقف  وتـوقف الطـرفان في الـشارع  دون ـناكـفات سـيد ا وظلت الـشـعارات وا
ا عزز ذلك االنـشطار التـقدم نحـو احلوار بغـية االتـفاق على صـيغة مـشتركـة  
ـكن إيـجـاد في الـشــارع الـعـراقي  وبـهــذا األسـلـوب في الـعــمل الـسـيــاسي ال 
صيـغـة مشـتـركـة للـتـفـاهم  وهذا األمـر انـعـكس على اجلـبـهـات األخرى الـكـردية

والسنية .
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ـثـلـة بانـتـخـابـات جـديـدة وتـعديـل بعض ـشتـركـات قـائـمـة  إن مـا يـهم مـادامت ا
قوانـ الدستـور ومحاربـة الفسـاد وحتقيق سـلطة عـابرة للـطوائف  سلـطة تخدم
الـشـعـب  سـلـطــة خـدمـيــة بـأدوات فــعـالـة من وزراء مــخـلــصـ وجـهــات سـانـدة
بكـفـاءات مشـهود لـهـا  البد هـنـا االحتـكـام للـشـروط القـانـونيـة بغـيـة اخلروج من
االزمة .كل األطراف الـسياسـية تدرك بـان الشعب في وادي وسـلطات احلكم في
وادي اخـر  وهـذا االمـر لـكي اليـخـرج من اجلـمـيع  البـد من اجـراء الـتـغـيـيـرات
ـواطنـة .وهنـا البد من الـتأكـيد  بأن التي تـنسـجم مع اإلرادة الشـعبـية وحـقوق ا
اضية  وبسببه يتفاعل طالب الشعب طيلة الـسنوات ا النظام الذي ال يـستجيب 
دن الـشبه مـخربة والـعاصـمة الـتي تشـكو اإلهـمال  البد من في البالد الـفقـر وا
الـقـادة الـسـيـاسـيـ مـراجـعـة مـركـبـات الـسـلـطـة وتـصـحـيـحـهـا  وهـذا األمـر من
صلحة واقف الشخصانية تكون دائما  مسؤولية اجلـميع  فالعناد السياسي وا
نـطـقة وأ الـعـالم وهو من يـريد لـلـعراق أن يـأخـذ دوره الطـبـيـعي ب شـعـوب ا
االجدر بهذا الـدور  إذن اخللل بالقوى السياسية الـتي تبتعد عن مراجعة اخللل
ـتضادة واقف ا وتـصحيـحة  ونفس الـقوى التي جتـعل من العـناد السـياسي وا
أسلـوبا للـمواجهـة  وبالتـالي الشـعب يدفع الضـريبة  ومن هـنا إن ضريـبة جعل
ـتـقابـلة سـتكـون حتـما بـاهضـة الثـمن . فالـعراق الـعراق وشـعبه وسط اخلـنادق ا
عقول أن يبحث اطفاله تنوعة  فليس مـن ا بلداً غنيـاً بطاقاته البشريـة وموارده ا
ـقتنـيات العـتيـقة لسـد حاجة الـعائلـة  وليس منـطقيـاً البته أن زابل بـحثا عن ا با
تـكون عـاصـمته ومـدنه اشبه بـاخلرايب  كـمـا ليس مـعقـوال أن يسـتفـاد حفـنة من
الفـاسـدين بـأموال الـدولـة واالميـة بـاتت في كل عائـلـة  وليس مـنـطقـيـا طيـلـة هذه
الـســنـوات والـنــاس تـتـقــلب من شـدة احلـرارة بــدون كـهـربــاء  فـهل يـعــقل قـبـول
الـتـبريـرات في كل سنـة عن ازمـة الكـهـرباء ومـليـارات الدوالرات صـرفت عـليـها 

إذن هناك خلل حقيقي بالنظام القائم فالبد من معاجله ..
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بيروت

القـوميـة أو اللـغة أو اجلـنس أو اللون
أو األصل االجـــتـــمـــاعي ألنـه عـــامــود
أسـاسي من أعمـدة احلـكم به تـتـحقّق
الــطــمــأنـــيــنــة والــسـالم االجــتــمــاعي
والتـعـايش اإلنـساني وتـسـود في ظلّه

ساواة ب البشر وأمام القانون. ا
 وفــــضـــيـــلـــة الـــعـــدل هي األقـــرب إلى
الــتــقــوى والــتــقــوى تــعــني الــكــمــال
والـسمـو في الـنـفس اإلنسـانـيـة وتلك
إحــدى مـســتـلــزمــات اجلـهــاد األعـظم
وحـ ُسـئل الـرسـول مـحمـد (ص) عن
اجلهاد األعظم قـال: أنه جهاد النفس
أي االنــتــصــار عــلــيــهــا بــالــعــدل أمـام
الـنــزوات واإلغــراءات وذلك أقـرب إلى

أصل التقوى. 
وما زال العـدل في مجـتمعـاتنا نـاقصًا
ومـبـتـورًا وهـو بـحـاجـة إلى تـعـضـيـد
وتـــرســـيـخ إلشــاعـــة روح الـــتـــســـامح
والــسالم ونـبــذ الــتـعــصّب والـتــطـرف
والعـنف حتت ذرائع طـائفـيـة أو إثنـية
أو غيرها وكم نـحن بحاجة إلى إعادة
االعـتــبـار لــلــعـدل كــقــيـمــة عـلــيــا عـلى
ـستـويـ الفـردي واجلـمـاعي مثـلـما ا
يـــحــتـــاج األمــر إلـى ردّ االعــتـــبــار إلى
األخالق أيـضًا بـحـيث يكـون اإلنـسان
قـادرًا عـلى الـتـحـكّم بـنـزواته وغـرائـزه

ـثّل قـاسـمًا من مـرتـكـزاتـهـا.  فـالـعـدل 
مـشـتـركًا أعـظم لـبـني الـبـشـر وبـغـيابه
ساواة تشّح فرص احلريّة وتـتضاءل ا
ـشـاركة وتـضـيق إمـكـانيـة الـشـراكـة وا

دون تمييز. 
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ولـعلّ الـوعي بـقـيـمـة الـعـدل اإلنـسـانـية
السـاميـة جـاء ذكره في جـميع الـشرائع
الــســمـاويــة وغــيـر الــســمـاويــة; فـروح
اإلسالم ومقـاصده الكـلّيـة وفلـسفته في
احليـاة تقـوم على الـعدل كـقيـمة نـاظمة
لــلــقـــيم اإلنــســانــيــة األخــرى مــثل حق
احلـــيــاة وسالمـــة اجلــســد والـــكــرامــة
ـسـاواة بـ بـني الـبـشر اإلنـسـانـيـة وا

شترك اإلنساني اجلامع.  كجزء من ا
والدين احلـنيف لم يـنتـشر بـالفـتوحات
ـــا كــان الـــعــقل والـــســيـف وحــده وإ
والـعدل قـد اسـتوطن فـي النـفـوس قبل
اإلكـراه أو حمل اآلخـرين عـلى اعـتـناق
ا مثّله الدين بالقوّة أو بالـقسر. وذلك 
تكافئـة ببعضهم "ال من عالقة البشـر ا
فضل لـعـربي على عـجـمي وال لعـجمي
على عـربي إلّا بـالتـقوى"... "إن أكـرمكم
عند الله أتقاكم"  وهكذا فالعدل كقيمة
يـــتّم االحــتــكــام إلــيـــهــا في الــعالقــات
اإلنـسـانـيـة بـغّض الـنظـر عن الـدين أو

ـوت ال يـستـثـني أحدًا أن يـكون مـثل ا
حسب مونتيسكيو. 

وثـانـيـهـما " –الـشـرعيـة الـسـيـاسـية"
الــتـي يــحــظى بــهـــا احلــاكم من خالل
رضا الـنـاس وثقـتـهم خـصوًصـا ح
يـحـقّق لـهم مـنـجـزًا مـلـمـوًسـا وإذا ما
ـشروعـية" في سارت "الـشـرعيـة" مع "ا
خّط متوازن فـإن ذلك طموح أي حاكم
وأمـنـية أي شـعب ومـعـنـاه أن قـسـطًا
كـبــيـرًا من الــعـدل قـد حتــقّق وهـو مـا

كن البناء عليه.
عادلـة الطرديّة ولعمري أن مـثل هذه ا
شروعية و"احلاكم" ب "الشرعيـة" و"ا
و"احملــكـوم" هـي األسـاس الــذي تــقـوم
ــواطــنـة احلــديــثـة  في عــلــيه فـكــرة ا
الدولة الـعصرية والـتي يُعتـبر العدل
والسّيـما االجـتمـاعي مرتـكزًا أسـاسيًا

ُيـروى عـن عـمـر بن عــبـد الـعــزيـز الـذي
ُيـلـقّب اخلـلـيـفـة الـعـادل" قـوله الـشـهـير
ألحــد والته "ســوّر مــديــنــتك بــالــعـدل"
وذلك جــواًبـــا له عــلى رســالــة كــان قــد
بعـثهـا يـطلب مـنه إرسال قـوّة مسـاندة
ـتمرّدين" سـاعدته في الـقضـاء على "ا
ــعـارضــة" بـالــلـغـة ــقـصــود بـذلك "ا وا
ـعاصـرة الـيـوم. وقـصد عـمـر بن عـبد ا
ــشــار إلــيه "أن الــعـدل الــعــزيــز بـردّه ا
ـلك" فــهــو احلـامـي لألوطـان أســاس ا
واإلنــســان. فــمــاذا يــعــني ذلك? وكــيف
كن مقاربته في مجتمعاتنا احلالية?
عالمتان أساسيـتان تقوم علـيهما فكرة

العدل:
ـشـروعـّيــة الـقـانـونـيـة"  أولـهـمـا " –ا
وهو ما نطـلق عليه "حـكم القانون" أي
أن احلاكم يـحكم بالـقانـون الذي  يجب

ومــصـاحله الـذاتــيـة مــقـابل فــريـضـة
ـرشد الـعدل الـتي يـنـبغي أن تـكـون ا
والهادي والقـطب األساسي في حياة

اإلنسان.
دينة  النواة األولى وتمثّل صحيفة ا
والـلـبـنـة األساسـيـة لـفـكـرة الـتـعايش
سـلـم والعـدل ومن حق الـعـرب وا
أن يـفخـروا بـهـا خـصوًصـا الـتـعامل
ــســلــمــ وذلك بــكـونــهم مع غــيــر ا
ــنـوّرة ـديــنـة ا أفــرادًا في مـجــتــمع ا
ـتعـدّد األديان فـقد حدّدت تـنوّع وا ا
دينـة واجباتـهم وحقوقهم صحيـفة ا
ـسلـم بـالتـأكيـد على أن مع باقي ا
اجلـــــمــــــيـع " أّمـــــة واحــــــدة من دون

الناس". 
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وهكـذا  منح صـفة أقـرب إلى مفـهوم
شرك عاصرة لـليهـود وا واطنـة ا ا

. لـــقــد ـــســلـــمــ ســواء بـــســواء مع ا
ــديـنـة مــفـهـوم اســتـبـدلـت صـحـيــفـة ا
القـبيلـة والعـرق واالنتمـاءات الضـّيقة
الـتي كانت أسـاس الـصـراع والتـنـاحر
فهوم "األمة" وهو مـفهوم يقوم على
الـــتـــعـــايش والـــتـــواصل والـــتـــفـــاعل
اإلنـسـاني مع احـتـرام اخلـصـوصـيات
والـهـوّيـات الــفـرعـيـة وهـكـذا تـوّحـدت

روح اجلــمـاعــة في إطــار االنـتــمـاء إلى
هــوّيــة مــوّحـــدة وجــامــعـــة أســاســهــا
شترك اإلنساني الـذي يستند إلى فقه ا
الــــــتـــــعـــــايـش وأزكت ألول مـــــّرة روح
ـدينة الوطـنية واالنـتمـاء إلى مجـتمع ا
نّورة وما حولها وشّكل ذلك األساس ا
لــوحــدة األمـة الــعــربـيــة الــتي بــعـثــهـا
الـرسـول محـمـد (ص) بـحـيث أصـبحت
تّدة من احمليط فيما بـعد أمة واحـدة 
إلى اخلــلـيج يـجــمـعـهـا شــعـور مـوّحـد
بـاالنـتـمـاء والـهـوّيـة والـلـغـة والتـاريخ
إضافة إلى رسالة الـدين اجلديد.ويقول
عبـد الله أبـو صوف في كـتابه "اإلسالم
شـتـرك اإلنسـاني: تـسامح تـعايش وا
دينة احترام اآلخر": إن فصول وثـيقة ا
هي وجه من وجوه ثـقافـة اإلسالم التي
تصـهر مـكـّونات اجملـتمع عـلى اختالف
انــتـمــاءاتـهـا وأصــولـهــا وديـانــاتـهـا...
ضمن وحـدة مجـتمـعيـة متـكّتـلة تـغّلب
الـــوحــــدة والــــتــــعـــايـش والـــتــــواصل
ــــشـــاركــــة فـي الــــوجـــود والــــفــــعل وا
احلــضـاريــ وقـوامــهـا الــتـشــريـعـات
الـديــنـيـة الـعــمـلـّيـة الـتـي تـرسي ثـقـافـة
ــسـاواة وفــلـسـفــة احلـرّيـة الــعـدالـة وا
والــتـــكـــافل االجـــتـــمــاعـي وتــضـــمن

احلقوق لألفراد واجلماعات.
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هذا نصه:
 (مــقـــتــدر الــصــدر يــراهـن عــلى غــضب
الــشــارع فـهل يــخـطـط لـثــورة?.  وكـيف
ـالـكي ســيـحـتـاط لــهـا  خـصـمـه نـوري ا
الــــذي اتـــهـــمه بــــأنه يـــخــــطط ألنـــقالب
مـشبوه?وكانت معـظم التعلـيقات تسخر
اذج اليـكـم  مـن الذي حـصـل ويحـصـل

منها:
باجر يرجعون!

يرتبوها بيناتهم من جديد!
احـــنـه بـــاحلـــضـــيـض ســـواء مع ثـــورة

الصدري او بحكومة االطار!
ـــكـــر الــلـه  والـــله خـــيــر ـــكـــرون و و
ــاكــريـن مــنــاوره ســيــاســيــة لــيس اال ا
صـراع ب الـساسة ال اكـثر  والضـحية
شــعـب الــعــراق. الــله يــعــيــنك يــاشــعب
ـرض والـفـقـر رغم الـعـراق تـرزح حتت ا

ان بلدك بلد خيرات.
هــاي الـسـالـفـة ذكـرتـي بـحـكـايـة صـديق
راحـل  قـال: حـ كـنت ضـابط احـتـيـاط
فـي اجليش العراقي  كلفت بواجب آمر
حــرس نـقـطـة تـفـتـيـش الـبـاب الـنـظـامي
ـا انـتهـى الواجب ـعـسـكـر الـرشـيـد.  و
كتبت مالحظاتي في السجل ( لم يحدث
شيء اثـــنــاء خــفـــارتي ســوى تـــغــيــيــر
الـــنـــظــام مـن مــلـــكي الى جـــمـــهــوري).

هههههههه
    وفـي ( 10آب .. (2022كــــــتــــــبــــــنـــــا
الــيـكم نـصه مــنـشـورا في الــفـيــسـبـوك 
ـــيــ ـــاذج من تـــعـــلـــيــقـــات اكـــاد و
ومـثقف واعالميّن تـعطيك الصورة عن
الـــــعـــــقـل الـــــديـــــني وحـــــال الـــــعـــــراق

و..مستقبله!
..الـتـيـار واألطـار )الــعـراق الـعـظـيم بــ

فقط!
  صـراع مـسـتـمـيت لالنـفـراد بـالـسـلـطة
..يـصعّـد السـقف بارتـفاع خـطاب ثوري
او تغريدة من رجل الدين السيد مقتدى
ويـنخفض بـتصريح من الـسيد الـصدر 
ـالكي رئـيس االطار الـتـنسـيقي نـوري ا
الـــشـــيــعي وامـــ عـــام حــزب الـــدعــوة

األسالمي.
ــكــونـات االجــتــمـاعــيـة ــفــارقـة : ان ا ا

الوزراء.
وفي ( 4آب   ( 2022نـشر الـصدر بـيانا
عـلـى تـويـتـر قـال فـيه (ان وحـدة الـصف
الــشـيـعي حــالـيـا في غـايــة االهـمـيـة اذا
كـانت تبنى عـلى نبذ التـبعية واالصالح
احلـقـيـقي  ونـبـذ الـفـسـاد والـفـاسدين -
الــعــربي اجلــديــد ). واشــتــرط حتــقــيق
ان واجراء انـتخابات : حل الـبر مـطلب
ــالـكـي بـالــقــول ( يـجب مــبــكـرة ..فــرد ا
الــــعـــــودة الى الــــدســـــتــــور واحــــتــــرام
صدر نفسه) ؤسسات الدستورية  –ا ا
وكـــانت مـــواقـف االطـــار الـــتــنـــســـيـــقي
ــبـكـرة مــتـضـاربــة جتـاه االنـتــخـابـات ا
تــمـثـلت  بـثالثــة مـواقف: فـريق ايـد حل
ـان وفـريـق  حتـفظ عـلــيـهـا وثـالث الــبـر
وضـع شــروطـــا .. وكــان اخـــرهــا قـــيــام
الـــســـيــد هـــادي الـــعـــامــري في(  14آب
ـــثـــلي  ( 2022بـــعــــقـــد لـــقـــاءات مـع 
الـسـنّي بــقـيـادة احلـلـبـوسي الــكـيـانـ 
ـــثال بــالـــســيـــد مــســـعــود والـــكــردي 
الــــبــــرزاني ومــــســــؤولـــ فـي االحتـــاد

الوطني.
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احلــقــيـقــة الــتي تــتـفق عــلــيـهــا الــقـوى
رجعية والناس واخلبراء الـسياسية وا
الـدولــيـ  ان الـفـسـاد في الـعـراق شـاع
بــعـد تـشـكــيل  حـكـومـة  2006بــرئـاسـة
وقـد شـارك فـيـها الـكي  الـسـيـد نـوري ا
وزراء مـن حــــزب الــــدعـــــوة والــــتــــيــــار
الـصدري وكان للتيار واألطار نواب في
ـان ومــحــافــظـون ومــدراء عــامـ الــبــر
وسـفراء و...بينهم متـهمون بالفساد من
كال الــطــرفـ . وفي مــنــاظـرة لــنـا عــبـر
فــضـائـيــة الـسـومـريــة مع الـســيـد بـهـاء
األعرجي يوم كان مسؤول جلنة النزاهة
ـاذا ال حتـيـلوا من ـان..سـالـته  في الـبـر
عـليه تهمة الفسـاد للمحاكم ? فرفع بيده
مـــلــفــات وقـــال: دكــتــور تـــشــوف هــاي
ـلـفات..كـلـها طـلبت حتـويـلهـا لـلقـضاء ا

ان ما وافق! والبر
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احتد الصراع ب التيار واألطار فكتبنا
مـنـشورا بـوسائل الـتـواصل األجتـماعي

واألطـار التنـسيقي بـزعامة احملـاصصة
الـكي الداعي لتـشكيل (حـكومة نـوري ا
تـوافقيـة) و الذي كان قـد وصف مقتدى
عـلنا بأنه (جاهل سياسيا) فيما يعتبر
الــصـدر  الـتـطــورات الـسـيــاسـيـة الـتي
يـشهدها الـعراق فرصة لـتغييـر  النظام

السياسي والدستور واالنتخابات.
وسـيكولوجيا تتحكم في كال اخلصم
ـالكـي كان بـ عامي عـقـدة القـيـادة فا
( 2006الـى  (2014الـــــــرجـل األول في
الـعـراق ولقّب بـ(مـخـتار الـعـصر) فـيـما
حتـول الصـدر من شخص مـطلـوب حيا
او مـيتا من القـوات األمريكيـة ومنكوبا
بـواقعة " صـولة الفرسـان"  في البصرة
 الى ابـــرز شــخــصــيــة ســيــاســيــة في
ـالـكي الــعـراق اضـطــر حـتى خـصــمه ا

الى التودد له.
W UH  À«b √

يــتـصف الــسـيــد مـقــتـدى الـصــدر بـأنه
يـتـخذ اجـراءات غـير مـتـوقعه  أغـربـها
انـه اتـخــذ في ( (2022 / 6 / 12وبــعـد
تــســعـة اشــهــر من األنــتـخــابــات قـرارا
ـان  وأمـر نوابه بـاالنـسـحـاب من الـبـر
(الـثالثـة والـسبـعـون) بتـقـد استـقـالة
ان وافق عليها رئيس جـماعية من البر
ــان الـسـيــد مـحــمـد احلــلـبـوسي الــبـر
لــتـتــحـول الـكــفـة في مــيـزان الــعـمــلـيـة
الــسـيــاسـيـة لــصـالح الــكـتــلـة الــكـبـرى
ـانـيــا بـعـد تــعـويض نـواب الــتـيـار بــر
بـــنـــواب بــدالء مـــعـــظـــمــهـم من االطــار
الـتـنـسـيـقي  الـذي رشح الـسـيـد مـحـمد
شـــيــاع الــســودانـي لــرئــاســـة مــجــلس

  يـعـيش الـعـراقـيون اآلن ( (2022حـالـة
قـلق مـشروع بـعد تـصـعيـد الصـراع ب
الـتـيـار الـصـدري واألطـار الـتـنـسـيـقي و
جلــوء كـــلــيــهــمـــا الى ( ورقــة الــشــارع)
ـنــطـقـة بــتـحــشـيــد انـصــارهـمـا داخـل ا
اخلــضــراء وحــولــهــا في حــالــة شــحن
سـيكـولوجي قـد تعمل طـلقـة تائـهة على
تـفعـيل دافع التـنافس عـلى السـلطة الى
اشعال احتراب شيعي  –شيعي يتحول
الـى احــتــراب بـــ مــكــونـــات اجملــتــمع
الــعـراقي ويـنـتـهـي بـتـدخل دولي يـكـون

فيه اجلميع خاسرين.
Ÿ«dB « UO O

بـكرة(  10اكـتـوبر افـرزت االنتـخابـات ا
ـاضي) عن فـوز الـتـيـار / تــشـرين اول ا
الــــصــــدري بـــاغــــلــــبــــيــــة كــــبـــيــــرة في
ورفـعـه شـعـار (ال ـان( (73نــائـبــا  الــبـر
شـرقــيـة وال غـربـيـة بل حـكـومـة اغـلـبـيـة
وطـنــيـة) وعـمل عـلى حتـقــيـقـهـا بـعـقـده
ــــقــــراطي حتــــالــــفــــا مع احلــــزب الــــد
الــكـردسـتـاني (الــكـردي) وحتـالف تـقـدم
الــسـني الــفـائـزيـن الـثـاني والــثـالث في
االنـتخابـات . غير أن  األطـار التنـسيقي
ـالـكي الى عـمـد بـقـيـادة الـسـيـد نـوري ا
فـافـشل جـلـسـة ـعـطل  تـشـكــيل الـثـلث ا
ـان النـتـخـاب رئــيس اجلـمـهـوريـة الــبـر
ـــهـــد النـــتـــخــاب رئـــيس وزراء الـــذي 
لـتشكيل حكومة جـديدة رشح لها السيد
(جـعفـر الصدر) . واسـتمرت الـصراعات
ــنــاورات الــســيــاســيــة بــ الــتــيــار وا
الـصدري بزعامـة مقتدى الصـدرلتشكيل
(حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيه) تــتــجــاوز

تركـمـان.."  تـتـفرج كـرد األخـرى" سـنّـة
والـقوى التقدمية والـوطنية غير قادرة
عـلى حتشـيد جـماهـير تـبحث عـن قائد
ــتـلك كل يــسـتــعـيــد بـأحـراره وطــنـا 
ــقــومــات ألن يــعــيش اهــلـه  بــكــرامـة

ورفاهيه).
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ـال والسـيـطرة ·د. عـبـاس الـكريـطي: ا
وكم وعدد الوزارات عـلى مصدر القرار
والـلـجـان األقـتـصـادية يـدخل اجلـيـوب
لــكل جـهـة ..كل هــذا ويـزيـد عـلـيه وراء
دمـرة لـلعـراق وشـعبه. هـذه الـبلـبـلـة ا
الــله يــنـتــقم من كـل طـاغــيــة دكـتــاتـور
ويعلم يـتحكم بأرزاق الناس وحياتهم 
اجلـميع هـناك وقـفة امـام الله ورسوله
ؤمـنـ ترمـيـكم في قـعر وولـيه امـيـر ا
جـهنم ..عـندهـا ال يفـيد نسب او أب او

حجي ..حترقكم في الدنيا واآلخرة.
d b  u « œuL

وهل يـجب ان يـبقى الـشعب وأغـلبـيته
ا يـحصل الـصامـتة سـاكنـا ومتـفرجـا 
من صراع محموم قد يقود الشعب الى

ما ال حتمد عقباه?!
·U  XO

ما لي وللخيل ان غارت وان صهلت&
الــيس يـكــفي صـغــاري دمع أحـزاني.
قـد كنت احـسب دمع العـ يحـزنها&

لكنها قد رمتني وسط اشجاني.
wFO d « 5  u «

فـي يوم عـاشوراء هذا( 8 / 9 دكـتور 
 (2022 /رأيــنـا جـمــوعـا بل طــوفـانـا
من الـبـشر يـقف العـقل حائـرا امامه 
وكـــذلك رأيـــنــا كـــيف  طـــرد بــعض
ـسـؤولـ  ألن هـذا الـتـجمـع جتمع ا
طـــــاهـــــرا  ال يـــــقـــــبل الـــــنـــــجـــــاســــة
والـــــــــــفــــــــــاســـــــــــديـن انـه جتــــــــــمـع
..جتــــمـع احلق الــــذي دفع احلــــســــ
احلــــســـ من اجــــله نـــفــــسه واهـــله

واصحابه.
w UH)« bO Ë

هــــذه الـــســــنـــة ( (2022لـم يــــشـــارك
الـفـاسـدون في الـريـاء كـمـا فـعـلوا في
الـسـن الـسابـقة ..أي خـافوا من ردة

الفعل قطعا.
—bM UA « V U

خـطة مجانية لتمـزيق الشيعة.علموهم
عــلى بــوس األيــادي .اشـاعــوا بــيــنـهم
ـــهــــدي. حـــذروهم من قــــرب ظـــهـــور ا
ــثــقف وعـلــمــوهم اتـهــامه بــأنه ضـد ا

احلس ..(شيكول السيد ..صح)!.
U u —UMO  WF —√

األول :يـدرك كال الـطرفـ الـتيـار واألطار
ان األحـتـراب بيـنهـمـا لن يكـون فيه رابح
وانـهـمـا سـيـلـجـئـان الى تـوافق وخـاســر
يـقـدم فـيـها األطـار تـنـازالت اكـبر  اال اذا
احـدث طرف ثالث فـتنة بـاطالق رصاصة
تـبـدو تائـهة فـتشـعل احـترابـا ..ضحـاياه

من األبرياء.
الـثاني: استمرار حكومة السيد مصطفى
الـكاظمي شرط ان تهيأ النتخابات مبكرة
ستستغرق في األقل تسعة اشهر لتتمكن

مفوضية االنتخابات من اجنازها.
الــثـالـث: قـيــام قـوى ســيـاســيـة وجــهـات
ـبـادرات  تـقنع الـطـرف الـتـيار نـزيـهة 
واالطـار عـلى تـشـكـيـل حـكـومـة مـسـتـقـلة
تــعـمـل  عـلى اجــراء انـتــخـابــات مـبــكـرة

نزيهة.
الـرابع: قـيام امـريكـا بـالتـنسـيق مع قادة
كــبــار فـي الــقــوات األمــنــيــة الــعــراقــيــة
ـا حـصل في بـانــقالب عـسـكـري شـبـيه 
الـسـودان تـكون الـسـلطـة بـيـد (العـسـكر)
تـسيطر على الـشارع وتعد بأنـها ستعيد
ـدنية في انتخابات الـسلطة الى القوى ا

تحدة. راقبة األ ا نزيهة 
W ËdA  ôƒU  ÆÆ UN L U

 نــفـتــرض ان األمـور آلت الى الــتـيـار
الـصدري فهل سيعمل على ان يجعل
تــتــحــقق فــيه ــقــراطــيــا  الــعــراق د
الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة وحـريـة الـرأي
والـتعـبير  وتـطبـيق مبدأ من أين لك
سروقة من واسترداد األمـوال ا هـذا 
ن فـــــيــــهـم من كــــان الـــــفــــاســــديـن 
وحـصر الـسالح بيد مـحسـوبا عـليه 

الدولة?
{ مــؤسس ورئــيس اجلــمــعــيــة الــنــفــســيـة

العراقية

ـسـار يـتـشكـل الطـريق" ولـكـنـنـا ال زلـنا في     قـاعـدة معـرفـيـة مـفـادهـا " عنـد ا
خطوات التفكير بتشكيل مسار  منهجية الصندوق السيادي  بال شك التنظير
ـنـهــجي  عن الـصـنــدوق االسـتـثـمــاري  الـسـيـادي لــيس صـعـبـاً من الـعــلـمي  ا
نهجية ولـكن العقبة الكؤود في التـطبيق العملي    كما هو الناحية  العـلمية وا
وازنة العامة احلال ازاء عقبـة التحول الى نوع موازنة الـبرامج واالهداف في ا
االحتـادية . اذ تـبرز  اهـميـة تشـكيل مـنهـجيـة صنـدوق السـيادي  بـشكل مـتوازٍ
مع كيـفيـة اعداد قـانون الصـندوق الـسيـادي في العـراق الذي يـسهم في تـنظيم
وتـنـسـيق ومـشـروعـيـة عـمل الـصـنـدوق  لـلتـركـيـز  بـشـإن  كـيـفـيـة وآلـيـة احـتواء
ـالي وتــمـكــ الــتــحــول من الــتـنــظــيــر الــعـلــمي الـى واقع تــمـكــ  الــنــمــوذج ا
واالقـتصـادي الـقابل لـلتـطبـيق بـدينـاميـكيـة عـمل حقـيقـية مـلـموسـة  في  هيـكلـية
ـالي الصـندوق السـيادي   يـعّد التـحدي االكبـر  للـمسؤولـ االقتـصادي وا
سـؤولة عن تـشكيل احلـكوميـ . ازاء ذلك نفـكر بصـوت عالي من هي اجلـهة ا
وصياغة هـيكل ومجلس ادارة  الصندوق السيادي العراقي  وتصّوغ االهداف
والنـظام الداخـلي  واالدوار واالنشطـة بشـكل حقيـقي وواقعي منـهجيـاً وهيكـلياً
ـفضي وغـير ـؤسسي بـعـيداً عن الـتـنظـيـر  غيـر ا ومـؤسسـيـاً في واقع العـمل ا

نتج  عملياً !  ا
dOJH « ZN

ــا تـقـدم تـبــرز  هـنـاك عـدة تــسـاؤالت تـبـدو مــنـطـقـيــة في واقع نـهج الــتـفـكـيـر
وضـوع تشكيل وكيـفية عمل  الصـندوق السيادي الـعراقي  منها : االستباقي 
ـقـتـدرة  التـي تتـعـامل بـحـنـكة ـالـيـة الكـفـوءة وا ما هي الـعـقـلـيـة االقتـصـاديـة وا
واحتـرافيـة مع فـلسـفة بـناء وتـشكـيل عـمل الصـندوق الـسيـادي عـلمـياً  وعـملـياً
وتـطـبـيـقـيـاً   ومـا هـو الـنـمـوذج الـقـيـاسي الـذي يـنـسـجم مع طـبـيـعـة بـيئـة عـمل
وذجية الصناديق في الـعراق  والذي يتم االستـناد له والرجوع له كمرجـعية 
مارسة واخلبرة  وهل يسود الفكر والعقلية الليبرالية يستقى منهـا التجربة وا
احلـكومية ام عـقليـة اقتصـاد السوق ام عقـلية االقـتصاد اخملـتلط وغيره   وهل
تجددة قـتدرة اجلديـدة او ا ـتخصـصة ا سيـتاح اجملال الى الـعقلـية الوطـنية  ا
رنة اقتصـادياً ومالياً  التي لم يتاح لـها اجملال سابقاً الثبات قـدراتها العلمية ا
الي هنيـة ( ادوات خارج صنـدوق صانعي ومتـخذي  القرار االقـتصادي وا وا
وذج ـالي  في الـعـراق  ) لـتـشـكـيـل  ـاسـكـ بـصـنع الـقـرار االقـتـصـادي وا ا
اقتصادي  منهجي جديد اكثر مرونة  ( بشكل ينسجم ويتناغم  مع بيئة العمل
احلكـومـي واالعـمـال والـسـوق االقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة  وطـبـيـعـة الـتـشـريـعات
والـقوانـ العـراقية ) لـبنـاء وتشـكيل هـيكل عـمل ومنـهجيـة الصـندوق الـسيادي
العراقي ( وهل ياتـرى سيتم  حسم  نهج عمل وتـوجيه انشطة استـثمار وتنمية
الـصنـدوق الـسـيـادي  خارج الـعـراق ام داخل الـعـراق فـقط )  وكـيفـيـة تـشـكيل
الي ـهنـية لـلصـندوق وطـبيـعة الـنظـام ا ط  ونـوع  االدارة الكـفوءة الـعلـميـة وا
الـية واالقتـصادية واالستـثمارية واحملـاسبي والرقـابي اخلاصة به  واالنـشطة ا
ـتدخلـة في طبيـعة اختـيار  مجلس  وحجم الـتأثيـرات السيـاسية  الضـاغطة وا
ــؤسـسـيــة والـوزاريـة ادارة الـصــنـدوق وصــنع الـقـرارات    ومـن هي اجلـهـة ا
العـراقية االقـرب فنـياً  وتـنظيم مـؤسسي وهـيكلـي  اكثر مـرونة  وهل سـيطالب
اقلـيم كردستـان بنسبة مـئوية محـددة بحصة سـياسية مـحسوبة لالقـليم  ( كما
ــوازنــة الــعــامـة هــو احلــال في حــصـولــهم عــلى اكــثــر من نــســبـة  %13في ا
االحتـادية ) العـتـبـارات الـتشـكـيل الـسـيـادي واالحتادي فـي بنـاء وتـشـكـيل هذا

الصندوق السيادي العتيد.
الية والتنموية  { الباحث في الشؤون ا
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"أوسلو"  وال زاحمت على كرسى أو
منفـعة من سلـطة  وهو مـا أتاح لها
سـالسـة حـضـور فــلـسـطــيـنى وطـنى
جـــامع  عـــابـــر لأليـــديـــولـــوجـــيــات
والتحزبات الضيـقة  ال يقيد حركته
بـنـوازع تـعـصب إلى الـيـسار أو إلى
ـيـزة مع الــيـمـ  ويـقـيـم عالقـات 
الكـوادر الراديكـالية فى حـركة "فتح"
الــتى تــعــاديــهــا "حــمــاس"  وأثــمـر
النهج طويل النفس  الذى ال يعادى
فــلــســطــيــنــيـا  وال يــســعى لــكــسب
مساوم  واستطاعت "حركة اجلهاد"
ـوارد قــيـاســا إلى حـركـة مــحـدودة ا
"حمـاس"  أن تكـون جسـر عبور إلى
سـاحـات العـمل الـفـلسـطـينى كـلـها 
وهــو مـــا يــفــســر شـــعــارهــا "وحــدة
الــســاحــات" فى احلــرب الــقــصــيــرة
األخيرة  فقد كـسبت "حركة اجلهاد"
أرضـا واسعـة فى "غـزة" احملـاصرة 
ومـدت وجـودهـا احملـسـوس فى دأب
إلى الـضـفـة الـغـربـية  وإلـى الداخل
الفـلسـطيـنى احملتل مـنذ عام ? 1948
" ورد األول لكـتائب "جن وصارت ا
" بؤرة وغـيـرهـا  وقـد صـارت "جـنـ
مـتـقدمـة لـعـمل ثـورى فلـسـطـينى فى
الـقدس والـضفـة الغـربـية  وأهـلتـها
ـضئ  مــزايـا تـاريـخـهــا الـكـفـاحى ا
ــتـداخل مع ومــوقـعــهـا اجلــغـرافى ا
ســـــهــــــول وقــــــرى ومـــــدن الــــــداخل
الـفـلـسـطـينـى  وسيـولـة اتـصـاالتـها
الــتــجـاريــة الــنـشــطــة  ومــنـجــمــهـا
ـــتـــحـــفــز فى الـــبـــشـــرى احملــتـــقن ا
مـخـيمـهـا الشـهـير أن تـكـون عنـوانا
ـرحلـة جديـدة عفـية فى تـطور بارزا 
ـقـاومـة الـفـلـسـطيـنـيـة  مـرحـلـة ما ا
بـعـد حـرب "سـيف الـقـدس" فى مـايـو
 ? 2021التى تمتاز بتوحيد

الـساحـات وتوحـيد الـكفـاح الشـعبى
الفلسـطينى  ولعـب شباب "اجلهاد"
مع شـــبــــاب "فـــتح"  الـــدور األكـــثـــر
ظـهـورا وجـاذبـيـة  من عـمـلـية "نـفق
األسـرى" إلى الــعــمـلــيـات الــفـدائــيـة
االقتحـامية اجلـريئة فى مـدن الكيان
احملتل  وهو ما يـفسر غضب جيش

الــسـيف"  ولم تـنـتـه سـيـرة احلـركـة
باستـشهاد "الـشقاقى" نـفسه على يد
وساد اإلسرائيلى فى "مالطا"  وال ا
ـئـات من بــاسـتـشــهـاد الـعــشـرات وا
قاومـ  بل يزيد نـفوذها القـادة وا
وعــديــدهــا  ولـــدت نــواتــهــا األولى
الـصـغـيـرة فى كـلـيـة الـطـب بـجـامـعة
ـــــصـــــريـــــة  وكـــــان "الـــــزقـــــازيق" ا
"الشـقـاقى" ـ طالب الـطب ـ قد اقـترب
من جـماعـة "اإلخـوان"  وتـركهـا بـعد
فـتـرة سـابـقـة من االنـتـسـاب لألفـكـار
القـوميـة العربـية  لـكن احلدث الذى
حـول سيـرته  كـان ثورة "اخلـمـينى"
فى إيـــران  وإســقـــاط حــكم الـــشــاه
العميل ألمـريكا وإسرائـيل  بطوفان
جـــمـــاهــــيـــرى عـــارم وبــــشـــهـــداء ال
ــثـال يــحـصــون  وطــبع الــتــأثـر بــا
اإليــرانى حـيــاة حـركـة اجلــهـاد بـعـد
اســتـشـهــاد مـؤسـســهـا  ومن بـدايـة
نـشــوء احلـركــة أوائل ثــمـانــيـنــيـات
الـــقــرن الـــعـــشــريـن إلى الـــيــوم  لم
يـشــغــلـهــا شـاغل غــيــر حـلم حتــريـر
فـلـسـطـ كـامـلـة من نـهـر األردن إلى
توسط  فلم تتورط أبدا فى البحر ا
تـــفـــاعالت  وتـــنـــاقـــضـــات احلـــركــة
الـداخـلــيـة بـأى قــطـر عــربى مـجـاور
لـفـلـســطـ أو بـعـيـد عــنـهـا  وظـلت
حركـة فلـسطيـنيـة حلمـا ودما وعمال
وغـايــة وعــقــيــدة  وإن ظــلت تــدعـو
الـــعــالـم اإلسالمى كـــله إلـى نـــصــرة
ركـزيـة فى فـلـسـط  ولم قـضـيـته ا
ال والسالح إال تتلق دعما مـؤثرا با
من "طهران"  ومن "سوريا" أحيانا 
لــكـنـهــا لم تـدخل أبــدا فى صـدام مع
أى نظام عربى  أيا ما كانت وجهته
وطــبــيــعــة عالقــتـه مع شــعــبه  ولم
تـــــدخل فى صـــــدام مع الــــســــلــــطــــة
الـفــلـسـطــيـنـيـة بــعـد تـوقــيع "اتـفـاق
أوسلو" سئ الصيت  الذى عارضته
باستقامة فريدة  تكاد تكون وحيدة
فى بابها  فـقد رفضت "أوسلو" وكل
ما تـرتب عـليه  ولـم تشـارك أبدا فى
ــانـــيـــة عـــامــة أى انــتـــخـــابـــات بـــر
ارسـات سـلـطة مـا بـعد اقـتـضتـهـا 

إلى القـدس ومدن الضـفة الغـربية 
ـقـام الـشـهـادة مع وارتـقى آخــرون 
"إبـراهـيم" ورفـيـقـيه  ووقع آخـرون
فى أســر الــعــدو  من "نـابــلس" إلى
" و"بــيت حلم"  "اخلـــلــيـل" و"جــنـــ
ومـن شـبــاب حـركــة "فـتح" و"حــركـة
اجلهاد اإلسالمى"  فلم تنه احلركة
األخيـرة معـركتهـا عنـد حدود غزة 
ولم يـفت فى عضـد مـناضـلـيهـا  ما
جــرى فى قــصف غــزة واسـتــشــهـاد
عـدد من قـادتـهـا الـكـبـارفى اجلـنـاح
العسـكرى "سرايـا القدس"  كان فى
مـقـدمـهم "تـيـسـيـر اجلـعـبـرى"  قـائد
الــشــمــال و"خــالــد مــنــصــور" قــائـد
ــوت يــحل اجلــنـوب  فــكـل قــائـد 
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 وقـــد خــاضت "اجلـــهــاد اإلسالمى"
وحدها حرب الـثالثة أيام األخيرة 
وأطـلـقت وحـدهـا مـا يـقـرب من ألف
صــــاروخ مـــصـــنع مـــحــــلـــيـــا عـــلى
مــسـتــوطـنــات الـعــدو  وصـوال إلى
"الـــــقـــــدس" وشـــــمـــــال تـل أبـــــيب 
وأحدثت هلعا  ورعبا نفسيا داهما
 دفع مـلـيـون مـسـتـوطن إسـرائـيلى
إلى مـالجئ اخلــــوف  ومن دون أن
ـلك من ـا  ـزهـو  يـحـقق الـعـدو ا
سالح هـــدفـه فى تـــصـــفـــيـــة خـــطــر
ـقاومة  فـقد نبتت ورود اجلهاد وا
حــركـة "اجلــهــاد" من دم الـشــهـداء 
وكـلمـا زاد عدد الـشـهداء  تـضاعف
ــقــاتــلــ واألنــصــار  وكـان عــدد ا
شـعار مـؤسـسهـا "فـتحى الـشـقاقى"
األثـير فى تـمـجيـد "الـدم الذى يـهزم

 لن يستطيع كيان االحتالل أن يهزم
شعبا فيه أمثال "إبراهيم النابلسى"
 وهــو شـاب فـلـسـطــيـنى عـمـره  19
ربـيـعـا  كـان قائـدا لـتـنـظـيم "كـتائب
ــســلح شــهـداء األقــصـى" اجلــنـاح ا
حلــركـة "فـتح" فى مـديــنـة "نـابـلس" 
حـــاصـــرته قـــبـل أيـــام جـــحـــافل من
الـــقــوات اإلســـرائـــيــلـــيــة اخلـــاصــة
بـتــدريــبـهــا الــعـالى  واســتــخـدمت
ضـــده صــــواريخ خـــارقــــة لـــلـــدروع
مــحـــمــولــة عــلـى األكــتــاف  وعــرف
"إبــراهـيم" أنـهــا مـعـركــته األخـيـرة 
وأنه ذاهـب لــلـــشـــهـــادة حـــتــمـــا مع
رفــيــقــيه "إسالم صــبــيح" و"حــســ
جمال طه"  وما كاد يفرغ من إطالق
رصاصـته األخـيرة  حـتى كان يـنقل
بـنـفـسه خــبـر اسـتـشــهـاده الـوشـيك
ألهله عبـر رسالة "مـوبايل"  ثم بدت
أمه األربـعــيـنــيـة فى جــنـازتـه مـثـاال
باهرا ألم األلم الـفلسطـينى  فخورة
بإبـنها بـرغم جبال األحـزان  تزغرد
وتزف إبنها لرحاب اخلاق العظيم 
وتــقـول أنه كــان يـحــلم من طـفــولـته
بـيـوم استـشـهاده وذهـابه حلـبـيبه 
وتـتـنـقل بـعـيـنـيـهـا الـواسـعـتـ ب

وجــوه الـشـبـاب احملـتــشـد حـولـهـا 
وتـقــول لــهم "إذا قــتــلــوا إبــراهـيم 
فـلـدى مئـة إبـراهـيم  وأنتـم جمـيـعا
أوالدى مـــثل إبــــراهـــيـم"  وحتـــبس
اجلليلة دمـوعها  وهى حتمل نعش

إبنها الشاب إلى مثواه األخير .
  ولم تكد النار تهدأ على جبهة غزة
بعـد العـدوان األخيـر  حتى انـتقلت
قـوات االحـتالل بـحـروبـهـا الـدمـويـة

االحتالل من حركة "اجلهاد" بالذات
 وسعيه إلحـداث شرخ بيـنها وب
"حـمـاس" فى غـزة  واالدعـاء بـأنـها
مدعـومة من إيـران  وكأن "حـماس"
ليست كذلك  فال توجد دولة عربية
مـســتـعـدة لـدعم أى حـركـة مـقـاومـة
فــلــســطـيــنــيــة  بل تــوجــد لألسف
حــكــومـات عــربــيــة تــمــد إسـرائــيل
ـال واالسـتـثـمـارات  وبـاعـتـبـار بـا
ــصــلــحــتــهـا  حــروب "إسـرائــيل" 
وكـأنهم  مـعـا إخوة فى الـرضـاعة 
وهـــو وضع مـــزر مــهـــ  ال يــصح
مـــعه لــوم ألى مـــنــظـــمــة مـــقــاومــة
فــلــسـطــيــنـيــة حــقـيــقــيـة  وحــركـة
"اجلهاد" كذلك فيما نظن  فلم ترفع
يوما سالحا فى وجه أى فلسطينى
أو عـــربى  وعـــلى الــذيـن يــريــدون
مـحـاربـة إيـران  أن يـذهـبـوا إلـيـها
إن اســتــطــاعــوا  ال أن يــواصــلــوا
الــصالة قــيــامــا وقــعــودا وركــوعـا
خـلف كـيان االحـتالل اإلسـرائـيلى 

وال أن يـهــاجــمــوا حــركــة "اجلــهـاد"
لـسالحـهـا اإليـرانى  الـذى ال يـجرى
اســتــخــدامه حــصــرا إال ضــد كــيـان
االحــتالل  الـــذى فــشـل وســيـــفــشل
يـقـيـنـا فى كل حـرب يـخـوضـهـا ضـد
ـــقــاومــة الــفــلـــســطــيــنــيــة  ال ألن ا
ــقــاومـــة تــمــلك سـالحــا  أكــثــر أو ا
أحدث  بل ألنها تملك يـقينا ال يهتز
بـنــصـر الـله الــقـادم حــتـمـا  مــهـمـا
طــالت الـعـقــود  ومـهـمــا بـلغ إجـرام
وجتـبـر كيـان االحـتالل  الـذى يـدمر
كل شئ فى غـزة والـضـفـة والـقدس 
ويـــقــــتل الـــنـــســـاء واألطـــفـــال قـــبل
ــقـاومـ  ويــطـلق أســمـاء كـوديـة ا
مزيفـة على عملـياته العـسكرية  من
نــوع "الـفـجـر الـصــادق" فى احلـمـلـة
عـــلى غــزة  أو "كـــســر األمــواج" فى
الــضـفـة  فـالـفـجـر اجلـديـد يـصـنـعه
ـقـاوم  واألمواج شـبـاب فـلسـطـ ا
الـشـعــبـيـة تــثـور وتـعــلـو مع قـوافل
وداع الشـهـداء  واحلركـة الكـفاحـية
الفـلسطـينيـة تلقى دعـما واحتـضانا
شــعـــبــيــا مــتــزايـــدا  بــفــضل األثــر

الـعكـسى لـهمـجيـة االحـتالل  وبرغم
كل صـنــوف اخلـذالن الـتى نـعـرفـهـا 
ـــــوقـف الـــــرســــــمى مـن اعـــــتـالالت ا
ـوقف الـفـلــسـطـيــنى  إلى خـطــايـا ا
الـرســمـى الـعــربـى  إلى تــواطــؤ مـا
يــســمـونـه "اجملـتــمع الــدولى"  وهـو
تـعـبيـر دبـلومـاسى لـقـيط  يسـتـخدم
عـادة لإلشـارة إلى واشـنـطن والـدول
الــــغـــربـــيـــة  وكــــلـــهـــا مــــنـــدمـــجـــة
اســتـراتـيـجـيــا مع كـيـان الـعـدو  وال
تـفـهم ســوى لـغــة الـقـوة وحــسـابـات
الــدم  فـأمـريـكـا وبـريـطـانـيـا تـبـرران
إلسـرائـيل عـدوانـها وقـتـلـهـا الـيومى
للـفلسطـينيـ  وتصفه بـحق الدفاع
عن النفس  وكذا تفعل أغلبية الدول
األوروبــيـة  الـتى حتــتـشـد فى حـرب
أوكـرانـيــا اخلـاسـرة  وتـتـعـاطف مع
"كيـيف" بوصـفهـا "إسرائـيل الكـبيرة"

يرزيلينسكى"  كما قال " فلود
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 وتــدعم إســرائــيل الــصــغــيــرة عــلى
أرضــنــا وفــوق جــثـثــنــا   وتــذر فى
عيـوننـا غبـارا وكالما فـارغا من نوع
" ــا يــســمى "حل الــدولــتـ الـدعــوة 
وطــــــــلـب الـــــــهــــــــدوء واألمـن  وإلى
آخرالهواء وقـبض الريح الذى نلوكه
صباحا ومسـاء  فال فرصة لتفاوض
نظور  دى ا وال لسالم موهوم فى ا
وكـلـمـا تـوقف عـدوان إسـرائـيـلى بـدأ
آخر  فكيان االحتالل يدرك بالغريزة
 أن الـتـفـوق الـسكـانى الـفـلـسـطـينى
ـــطــرد  ووعـى الــفـــلــســـطــيـــنــيــ ا

قاومة ودورها  ستفيق بأولـوية ا ا
ونـشـوء أجـيـال فـلسـطـيـنـيـة شـابة ال
ـــوت  ووحـــدة الـــكـــفــاح تـــخـــشى ا
الـفـلـسـطـيـنـى علـى اتـسـاع فـلـسـط
التـاريخـية بكـاملهـا  كلـها متـغيرات
تـؤذن بـقـصف عـمـر كـيـان االحـتالل 
حـتى لــو اسـتــمـر ســجـال الــدم عـلى
مــدى عــقــود مــقـبــلــة  تــعــود فــيــهـا
الــنـجــوم إلى مــداراتــهــا األصــلــيـة 
وتــســـتــنــزف فــيـــهــا قــوة االحــتالل
قـاومة الـبطـلة وطاقـته  وبأيـادى ا

وحدها وحصرا .
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تسعى الدول اآلسـيوية والـعربية االسـتفادة من جتـارب الدول االوروبية
سـتقلـة للـمحـترف  في تنـظيم الدوريـات احملتـرفة من خالل الـروابط ا

وتسعى لتوقيع اتفاقيات توأمة او شراكة.
استبشرت خيراً عندما تابعت اجتماعاً لالحتاد العراقي لكرة القدم مع
ثلي رابطة دوري احملترف االسباني (الليغا) مساء اجلمعة  للبحث
في ســبل تــنـظــيم دوري احملــتــرفـ الــعــراقي ودراســة آلــيـة الــتــعـاون
ا يـخدم مـنظـومة االحتاد ـاليّـة  وارد ا والرعـاية والتـسويق وتـعظـيم ا

. ُشاركة في دوري احملترف واألندية ا
ولـكن الــشك بـدأ يــراودني الن االحتـاد الـعــراقي غـيــر مـســؤول بـشـكل
مبـاشـر عن تشـكـيل (رابطـة دوري احملـترفـ العـراقي) والـتي سـتتـمتع
باستقاللية اداريـة ومالية وقانونـية ولن يكون لالحتاد سلـطة عليها  اال
من خالل بعض البنود او وجود عضو احتاد سيكون حلقة الوصل ب

االحتاد والرابطة.
وللتوضيح فان رابطة (الليغا) االسبانـية لها شخصية اعتبارية ووضعًا
قانونيًا مستقلًا لـتنظيم شؤونها وأعمالها ويـتمثل الدور الرئيس للرابطة
في تـنـظـيم بـطـولــة الـدوري في درجـتـيه األولى والـثـانــيـة بـالـتـنـسـيق مع

الية لألندية وامور اخرى . االحتاد اإلسباني  وإدارة نظام الرقابة ا
مـكن ان تعتـرض على قرارات الـرابطة علمـا ان االندية االسـبانيـة من ا
اذا كان فيهـا ضرر على حـقوقهـا كما حـصل قبل عام  عـندما رفضت
ادارة نـادي ريـال مـدريـد لـتــوقع اتـفـاقـيـة رابـطــة (الـلـيـغـا) مع صـنـدوق
دة  50عامـاً  النهـا تضـر باالنـدية اإلستثـمار الـدولي (سي في سي) 

مالياً وتصادر  % 10من وارداتها  .
سـابقات هي مازال االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم يـصر عـلى ان جلنـة ا
سابـقات والتي يـرأسها نائـب رئيس االحتاد وتضم عنيـة في تنظـيم ا ا
باد في عضويتها موظف في االحتاد  ونحتاج الى تغيير االفكار وا
ة بأسس حديـثة تعمل بها الـدول االوروبية وتطور بهـا مسابقاتها القد
) هـذه الرابـطة سنـويا من خالل االعـتمـاد عـلى (رابطـة دوري احملتـرف
التي يقودهـا اشخاص من خارج االحتـاد وال يترأسهـا اعضاء االحتاد
ـراقـب ـمكن ان يـكـون من ضمـن اعضـائـها ا او رؤساء االنـديـة ومن ا

عضو احتادي ليكون حلقة وصل ب االحتاد والرابطة .
وهنا نذكر ان رابطة الدوري االنكليزي لكرة القدم تقودها سيدة وهي 
ؤقت بيتر ماكورميك  أليسون بريت وستتولى ادارتها خلفا للرئيس ا
اني لكـرة القـدم (البونـدسليـغا) تـراسها الـسيدة وان رابطة الـدوري اال
دونـاتـا هـوبـفن  وهـمـا لـيـسا مـن ضـمن اعـضـاء االحتـادين االنـكـلـيزي

اني. واال
ان الـتـحـول الى االحـتــراف احلـقـيـقي يـحـتــاج الى قـرارت شـجـاعـة من
بـية الـعراقـية وادارات االنـدية  وزارة الشـباب والـرياضـة واللـجنـة االو
ة من خالل ادارات انـدية جـديـدة تؤمن بـالتـغيـير لتـغيـير االفـكـار القـد

والدخول بعالم االحتراف احلقيقي.
وبالرغم من التطورات التي شهـدتها العالم اال ان الدوري العراقي بقي
ـشـاركـات اسـيـر افــكـار بـالـيــة لم تـسـهـم في تـطـويــره وانـعـكس عــلى ا

طلوب. ستوى ا اخلارجية التي لم تكن با
عمل االحتـاد االسـيوي لـكـرة القـدم عـلى تـطويـر مـسابـقـاته وصوال الى
تطـبـيق االحتـراف فـيـها من اجل تـشـجيـع الدول االسـيـوية لـلـدخول في
شروع االحـترافي التـي تبنـته الفيـفا  ولـكن ظروف العـراق اخلاصة ا
وعدم رغـبة االحتـاد الـعراقي بـكـرة القـدم بقـيـادة حسـ سـعيـد وناجح
سابقات حمود وعبد اخلـالق مسعود في تـطبيق االحتـراف احلقيقي بـا
احمللية  جعـلنا نخسـر الكثيـر في السنوات العـشر االخيرة الن الدول
اجملاورة لـلـعراق دخـلت في مـنظـومـة االحتـراف اآلسـيوي وبـدأت تـطبق
شروط االحـتـراف ومن ثم شروط الـتـراخيص االسـيـوية والـتي اسـهمت
في تنظـيم عمـلهـا وتطـورها وصوال الى حتـقيق الـنجـاحات واالرباح في

استثمار الرياضة. 
وقـد يــسـأل احـدهـم  من الـذي ســيـمــول نـشـاطــات الـرابــطـة احملــتـرفـة

العراقية ? 
واجلواب بسيط جدا وهـو من خالل بيع حقوق مبـاريات الدوري  علما
ان االحتاد يحصل على جـزء منها ايضا دون ان
ـسـابـقـة  الن يـدخل في اشـكــالـيـات تـنـظــيم ا
واجب االحتـــــــاد الــــــرئـــــــيــــــسـي هــــــو وضع
اســتــراتــيــجــيــات لــتــطــويــر الــلــعــبــة واعـداد

نتخبات الوطنية للبطوالت . ا
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ـدرب الـتي أخـذت الـفـريق  ثم ا
الـرابع  الــذي لم يــكن بــإمــكـانه
فـــــعل شـيء  لـــــلــــفـــــريـق الــــذي
استـسلم تـمامـا وانتـهت االمور
والـكل علم بـأمر الـهبـوط مبـكرا
وكـان الفـريق لم يـشـارك قبل ان
تــطــيح به بــالــنــهــايــة ان تـزداد
ـهـمـة  تـعـقـيـداو صـعـوبـة ولم ا
تــاتي مـحـاولـة  تـذكـر لـلـحـد من
مــسـلـسل الـهــزائم  الـتي  كـانت
ـغادرة كـافيـة ان  تـلزمه عـلى  ا
الــسـريــعــة من الـبــاب  الــضـيق
باسوء طريقة للمشاركة  وحتى
ـشــاركـة  لـبـعض ان  افــتـقـدت ا
ـكـن ان تـاتي ــسـتــلــزمــات ال ا
بـالـطـريـقـة الـتي انـتـهت عـنـدها
لـلــفـريق الـذي لـم يـبـادر  لــلـحـد
االدنى لــلـمــنـافــســة  كـمــا يـجب
واثبت من البدايـة انه غير قادر
عــلى الـلــعب   وفــضل الــغــيـاب
واخلـروج  مـبـكـرا وقـد ال يـعـود
بــعـد امــام نـظــام دوري الـدرجـة
اال ولـى الــذي ســيــقــام
بـطريـقـة الدوري الـعام
ولـتـعلم االدارة تـنـتـظر

فريقها.

لـيتـرك هو االخـر الـفريق وتـناط
ـهمـة  لـلمـدرب الـثالث حملـمود ا
مـجـيـد الـذي  واجه تـركـةثـقـيـلـة
ولم  يـطـرأ في وقـته  أي حتسن
امـام اسـتـمـرار مـشـاكل الـنـتائج

ــهـمـة حـيــنـهــا  قـبل ان يــتـرك ا
ـدرب  سـامـر سـعـيـد الـذي  لم ا
يـــســـتـــطــيـع من ايـــقــاف تـــدني
الــنـــتـــائج  والــتـــعـــامل مــعـــهــا
بــشــكل مـنــتج لــكن دون جـدوى

ـرحلة صعبه ر  اخذ الفريق 
ولـم يـؤدي  بـشــكل ولـو مــقـبـول
عــلى االقل وحتـمل  االمــور كـمـا
يحب فـي انطالقـة  باهـتة افـتقد
فـيــهـا سـامــراء شـخـصــيـته  في

ـطـلـوب   ولذلك والـتـحـضيـر  ا
سـتـوى األدنى   كـما لم يـقـدم ا
ــتـازا  عـلى لم يـظــهـر فـريــقـا 
حـسـاب الـبـطـولـة  دون مـراعـاة
ـنافـسـة والعـمل  على الهـميـة ا
احلـفـاظ علـى فرصـة الـبـقاء في
الـبـطـولـة  ولم يـشـعـر جـمـهوره
به  وكـان ان تـعمـل االدارة على
إجــراء بـعض الــتـعــديالت عـلى
الـفـريـق الـذي فـشل في حتـقـيق
الفوز  وكان ان يـحدث ذلك بعد
مــرور 14 بـــدون فـــوز قـــبل  ان
سـابقـة بالـفوز الـوحيد ينـهي ا
وافــضل تـــعــادلـــ مع الــوسط
بـــــهـــــدفـــــ  ومـع الـــــزوراء في
الـعاصـمةبـدون اهداف وتـعادل
 9 مـرات وخـسـر 28 مرة  وفي
أضــــعـف  هــــجــــوم تـــــلــــقى 70
وكــذلك الــدفــاع الــذي تــلــقى20

هدفا.
WFÐ—ô« 5Ð—b*«

ــــدربـــ ولم يــــتــــمــــكـن أحــــد ا
ـسـار حيث األربـعـة من تـغـيـر ا
االول احـــــمــــد كـــــاظم الـــــذي لم
يــــتـــــمــــكـن  ان يــــضـع ويــــدخل
ـنافـسـة  والـبحث الـفـريق في ا
عن  الــبــقــاء  لــكن  ســوء احلظ
الزمه ومـر بـبدايـة صـعـبة  دون
ان يـــجــــد حـــلــــول وبـــدء االمـــر
صــعب جـدا عــنـدمــا  لم  حتـقق
الفـوز بعد 14 دور وفي حيـنها
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ـاسـتر بـبنـاء األجسـام لـقب بطـولة مـسـتر يـونيـفرس ـتقـدم وا نـتخب الـعراقـي لفـئات الـشبـاب وا أحـرز ا
ثـلون قـارات آسيا ـشاركة  14منـتخبـا  الدوليـة التي اخـتتمت فـعالـياتهـا في العاصـمة الـلبنـانيـة بيروت 
ـنتخب العـراقي بست نـتخب العراقي خـمس بطاقـات أحترافيـة.وتوّج العبو ا وأفريـقيا واوروبا كـما نال ا
وساما منوعا بـواقع اثن وعشرين وساما ذهبيا ومثلهم من األوسمة الفضية وستة عشر وساما نحاسيا
ـثلـون منـتخـبات الـعراق ليـحرزوا لـقب البـطولـة الدولـية الـتي شارك فـيهـا ما يـقارب الـ 400العب والعـبة 
ولـبـنان وسـوريـا ومـصـر وفـلـسطـ والـيـمن وسـلـطـنة عـمـان والـبـحـرين وقـطر والـكـويت وهـولـنـدا والـنرويج
والـيونان والسويـد.يشار الى ان العراق شـارك بفعاليـات فيزيك شباب وفـيزيك ماستر بـأربع فئات و فيزيك
مـتــقـدمـ بـأربع فـئـات وفـيـزيك مـاسـتـر بـأربع فـئـات ومـســاكـلـر اوبن وكالسـيك بـدي بـلـدنك بـخـمس فـئـات

وديل. وكالسيك فيزيك بسبع فئات وكالسيك ماستر بفئت وكالسيك ماستر فيزيك بفئت وا
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الــــلـــعــــبــــة مــــاضٍ في مــــنــــهــــاجه
الـــتـــطـــويــري مـن خالل اهـــتــمـــامه
بــالالعـبــ صــغـار الــسن وإقــامـة
ــواعــيـد الــبــطــوالت احملـلــيــة في ا

ـنــاســبـة ودعــمه لــلــمــنـتــخــبـات ا
الـوطـنـيـة بــالـفـئـات الـعـمـريـة كـافـة
وزجـهــا لـلـمــشـاركـة في الــبـطـوالت

الدولية واآلسيوية والعربية.
 Uł«—b « Í—Ëœ

ومن جـــهـــة أخــرى  اخـــتــتـــمت في
مــحــافــظـة أربــيل عــاصــمــة إقــلـيم
رحلـة الثـالثة كوردسـتان بـطولـة ا
من الــدوري الــعــراقي بــالــدراجــات
ـتقدمـ والشباب شاركـة فئات ا

والناشئ والنساء.
نسق اإلعالمي وقال ساجد سليم ا
في تــصـــريح صـــحــفي الـــبــطـــولــة
شــهــدت مــــــــــشــاركــة واســعــة من
مـــخــتــلـف احملــافــظـــات وأســفــرت
نتائجـها النهـائية عن فــــــوز فريق
ــركــز األول وكــويــة الــصــنــاعــة بــا
ـركـز الـثـاني وأربيـل ثالـثـاً لـفـئة بـا
.وأضـــاف ســــلـــيم أن ـــتــــقـــدمــــ ا
منـافسـات الشـباب اسـفرت عن فوز
ــــوصل اوالً نــــادي احلـــدبــــاء من ا
. وجاء دهوك ثانيا والصناعة ثالثاً
وتـــابع ســـلـــيم أن في مـــنــافـــســات
الــنـــاشــئـــ جــاء نـــادي الـــرفــاعي
بـــالــتـــرتـــيب األول ونــادي الـــدفــاع
ــركـــز الــثـــاني واربــيل اجلـــوي بــا

احتل الترتيب الثالث.
وفـي مـنـافـسـات الـنـسـاء فـقـد أحرز
ــركـز األول وأربـيل نــادي نـوروز ا
ثــاني الـتــرتـيـب واالعـظــمـيــة جـاء

ركز الثالث. با
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W³F∫ بطولة محلية في لعبة االسكواش
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¼u³◊ ∫ فريق سامراء يهبط الى الدرجة االولى بعد مشاركة مخيبة
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ـــركــزي لــريــاضــة يـــقــيم االحتــاد ا
ـقـبل بطـولة األسـكواش األسـبوع ا
محلية لألعمار حتت 17 و19 عاماً
في قــاعـة كــلـيـة الــتـربــيـة الـبــدنـيـة
وعـــلـــوم الـــريـــاضـــة بـــاجلـــادريــة
نتخبات وستكون مؤهـلة لتمثـيل ا
الـوطـنـية حتـضـيـراً لالستـحـقـاقات

اخلارجية.
وقـــال رئـيس احتــاد الــلـعــبــة عـلي
جـــهــاد فـي تــصـــريح صـــحــفي  إن
قبل موعداً االحتاد حدد األسبوع ا
إلقــامـة بــطــولــة لألعــمـار حتت 17
ـــؤمل أن و 19عـــامـــاً والـــتي من ا
تــــشــــهـــد مــــشـــاركــــة واســــعـــة من

. الالعب
WOł—Uš  U UI×²Ý«

وأضاف أن البطولة ستكون مؤهلة
ــنــتــخــبــات الــوطــنــيـة لــتــمــثــيل ا
حتضـيراً لالسـتحقـاقات اخلـارجية
ـقـبـلـة الســيـمـا أن مـنـهـاج الـعـام ا
احلــــالي يــــتـــضــــمن الــــعــــديـــد من
ــسـابــقـات الــعـربــيـة واآلســيـويـة ا
والــدولــيـــة.وأشــار إلى أن االحتــاد
قبل إمـكانية سينـاقش باجتـماعه ا
مــشـاركـة مــنـتــخـبـنــا في الـبــطـولـة
الـعــربـيــة مـن عــدمـهــا فــضـالً عـن
دراســـة ســـبـل الـــنـــهــــوض بـــواقع
ـستويات الـفنية اللعـبة.وتابع أن ا
والــــنــــتـــائـج الــــتي خــــرجت بــــهـــا
ـنتـخـبات الـوطنـيـة في البـطوالت ا

الـسـابـقـة سـتـكـون مـوضع اهـتـمـام
إدارة االحتـاد في عـملـيـات التـقـييم
الــــشـــــامــــلــــة الـــــتي ســــتـــــخــــضع
لــــهــــا.وأوضـح جــــهــــاد أن  احتـــاد
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شاركة االولى ثمة فوارق بـ ا
ــتــمــيــزة لــفــريق ســامــراء في ا
ـــمـــتــدة من ـــمــتـــاز ا الـــدوري ا
1989 لغاية  العام 2011 قبل
ـــوسم االخـــيـــر مــرة الـــعـــودة ا
ثانية الذي فشل  فيه كثيرا قبل
ان يـــتـــرك مـــوقـــعه ويـــعـــود من
حيث  أتى في مـشاركـة محـبطة
حــتـى انه  لم يــدخل في اجــواء
نافسـة قبل ان يتركـها  بعدما ا
ـريرة واجه حتـديـات النـتـائج ا
الــتي لم تــتــعــدى حتــقــيـق فـوز
واحــد من مــجــمـوع 38 مـواجه
لم يعكس فـيها قـدرات عناصره
الــــتي خــــذلـــتـه بــــعـــد الــــعـــودة
االخـــــيــــرة  الـــــتي  أطـــــاحت به
بـسـرعـة واكـتــفى الـقـيـام  بـدور
بـارياته  بغياب واضح العداد 
ـستـوى و الـنـتائج سـواء في  ا
دون ان يــتــغــــــــيــر شيء خالل
ــســابــقـــة الــتي غــادرهــا مـــدة ا

بإرادته.
b¼UA*« —Ëœ

ـشـاهـد ولـيس الـكل لــعب دور ا
ـتوقع   والـكل ابتـعد نـافس ا ا
ــكن االشـارة عن الــتـركــيــز وال
الي طـــــرف كـــــان خـالل مـــــوسم
دخل فــيه الـــفــريق احلــســابــات
ــــعــــقــــدة والــــكل تــــســــبب في ا
الـــســقــوط والـــعــودة بـــالــفــريق
لــلـــدرجــة االولى  في مـــشــاركــة
مـــؤكـــد كــــانت مـــرفــــوضـــة  من
جـــــمــــــهـــــوره امــــــام ذكـــــريـــــات
مشاركات األمس  عندماكان من
بـ  الـقـلـة من فـرق احملـافـظات
الـتي تلـعب في الـبطـولة األولى
والــــكل فـي وقــــتـــهــــا عــــمـل مـــا
بــوســعـهم  فـي مـشــاركـة الزالت
عـــالـــقــة فـي أذهــان احـــد اكـــبــر
ـــســـانـــد بـــقــوة اجلـــمـــاهـــيـــر ا
لــلـفــريق الــذي عــاد مــرة اخـرى
ـشـاركـات  لـكنه بـذكـريـات تلك ا
كـان في أضـعف مـوسم  له مـنـذ
ان دون اســـــــــمـه في ســـــــــجالت
بـــــطــــــوالت االحتــــــاد حـــــتـى لم
ـطلوبة شاركة ا يتذوق طـعم  ا
ــنـافس ولـم يـحـاول ان يــكـون ا
القـادر للـدفاع عن مـوقعه    ولم
يتمكن  الظهور في اي وقت من
ــنـافـســة  الـتي بــدئـهـا اوقـات ا
بخيبة وانـتهت باحلالة االسوء
  عندماافـتقد الالعب لـلثقة ما
جـعل الـفـر يق  يـدور في مـكـانه
وهو يفتقدللحماس واالداء قبل
التعرض للنـتائج  السلبية ولن
يستطيع الوقوف على طوله بل
استمر يتهاوى مع مرور الوقت
الـذي تــمـرد عـلـيه ودفـعه خـارج
ــسـابــقـة بــوقت مـبــكـر أسـوار ا
ــشـاعــر الـتي حــمـلــهـا ويــقـتل ا
جــمـــهــوره فـي ان يــتـــمــكن  من
الـــدفـــاع عن  مـــقـــعــده الـــذي لم
يـــتــوقـع أن يــظـــطــرب  الـــفــريق
ويـــــنــــــحـــــنـي  ولم يــــــتـــــحــــــمل

سؤولية  كما يجب . ا
bOŠË “u

دقــقـوامــعـي  ان سـامــراء حــقق
فـوزا وحــيـدا جـاء عـلى حـسـاب
فــر يـق الــقــاسم بـــالــفــوز عــلــيه
بـثالثـة اهـداف  لـهـدفـ ويـبـدو
أنه  لم يعد كما يجب للمشاركة
من حــــيـث مــــوجــــود االعــــبــــ

ـوجـودة في ا
الــداخل ومــا
يـــــثــــار هــــنــــا
وهـــنـــاك يــجب
أن يـــــــــــكـــــــــــون
لـــــــإلعـــــــالم دور
كـــبــــيـــر في الـــرد
عـلــــــــيه من خالل
عـــــــرض احلـقائق
دون زيـــــــــــــــــــــف

وتهــــــويل.

ÊU e « ≠œ«bGÐ
وصف االحتــاد الـعــراقي لــكــرة الــقـدم
زيارة اللجنة اخللـيجية للكويت بشأن
إقــامــة خــلــيــجي 25 بــأنــهــا تــفــقــديـة
روتـيـنـيـة وال تـعـني نـقل الـبـطـولـة من

العراق.
وقـال النـاطق اإلعالمي لالحتـاد احـمد
ـــوســوي ان اجـــراء وفـــد الـــلـــجـــنــة ا
الـتـفـقـديـة الحتـاد كـأس اخلـلـيج لـكـرة
الــقـــدم الى الــكــويـت اجــراء طــبــيــعي

وروتيني.
وب ان هذه االجراءات روتيـنية يقوم
بـهــا االحتـاد اخلـلــيـجي بــشـكل دوري
ــنـظــمـة لــلـبــطـولــة والـدولـة لـلــدولـة ا

البديلة.
W uDÐ W UC²Ý«

واكد ان بطولـة خليجي 25  قائمة في
ـقبل وال داعي الـبـصـرة مطـلع الـعـام ا

للقلق ابداً.
وأفــادت وســائـل اإلعالم اخلــلــيــجــيــة
اليوم بأن وفد اللجـنة التفقدية الحتاد
كــــأس اخلـــلــــيـج زار دولـــة الــــكــــويت
لالطالع على استـعداداتها السـتضافة
قرر إقـامتها في بطولـة خليجي 25 ا

محافظة البصرة العراقية.
من جانـبه أصدر  احتاد كـاس اخلليج
الـعــربي لـكـرة الــقـدم تـوضــيـحـا حـول
سبب زيارته للـكويت وقال إن الزيارة

عادية.
واضـــاف أنه وحــــسب تـــوجــــيـــهـــات
كتب الـتنفيـذي واجلمعيـة العموميه ا
لالحتاد الـذي ينص على زيـارة الدولة
الـتي سـتـسـتـضيـف البـطـولـة والـدولة

…dB³ « w  ÂUIOÝ  ≤μ w−OKš ∫ÍuÝu*«

WOMOðË— X¹uJ « …—U¹“Ë

الـبــديــلــة ولــيس كــمـا اثــيــر حــولــهـا
بــوســائل االعالم مـن ان خــلــيــجي 25
سينقـل الى الكويت مبـينا  أن الهدف
هــو الــتــاكــد من جــاهــزيــة الــدولــتــ

رشحت لالستضافة. ا
قـال وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درجال  إن الـتظاهـرات التي تشـهدها
الـــبالد لـن تـــؤثـــر عـــلى اســـتـــضـــافـــة
البـصرة خلـليجي 25.وقال درجال في
مـدونة له نـشرهـا في وقت مـبكـر  على
مواقع الـتواصل االجـتمـاعي نؤكد أن
الــبـصـرة مــؤهـلــة تـمـامــا السـتــضـافـة

خـــلـــيـــجي 25 وعـــلى اإلعالم أن
يـكون سـنداً حـقيـقيـاً ويتـحدث
سـؤوليـة الوطـنية من موقـع ا
جتـاه الـبــلـد كـوّن مــا يـحـدث
اآلن يُـعــد طـبــيــعـيــا وضـمن
ـقـراطيـة التي الـتجـربـة الد
أتـــــاحـت لـــــلـــــمـــــواطـن حق

التظاهر السلمي.
وأضـاف أن مــا يـحـدث في
الـعـراق يـشـابه االحـداث
التي نشاهدها في بلدان
أخــرى ولن يــؤثــر عـلى
خــطــطـنــا إلســتــضــافـة
خــلــيــجي 25 والــعـالم
أجـــــــمع عـــــــلـى إطالع
ا يحدث في ودراية 
بــلــدنـــا عــبــر اإلعالم

والقـنـصلـيا
ت او
السـفارا

ت

احمد
وسوي ا
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أعـــلـن نــادي الـــســـيـــلـــيــة
الـقـطري إصـابـة العـبه الـعراقي
مـهـنـد عـلي مـيـمي بـقـطع في الـربـاط
ا يعني انـتهاء موسمه الصليـبي 

مع الفريق.
وقـال السـيـليـة في بـيان تـعرب إدارة
نادي السيلية عن أسفها وخسارتها
الـــكـــبـــيــرة إلصـــابـــة الالعب الـــدولي
العراقي مهند علي بقطع في الرباط

الصليبي.
WÐU ö  ÷dFð

وتـابع الـبـيـان مـهـنـد عـلي سـيـخضع
إلى عـمـلـيـة جـراحـيـة خالل األسـبوع
ـــقــبـل في مـــســتـــشـــفى ســـبــيـــتــار ا
وسـتـبـعـد اإلصـابـة الالعـب لـنـحو 9

أشهر.
وكــان الالعب قـــد تــعــرض لإلصــابــة
نــــفـــــســــهـــــا قــــبل 10 أشـــــهــــر خالل
مـشـاركــته مع فــريـقه الــسـابق أريس

سالونيكا اليوناني.
وأصــــــيب الـالعب الــــــعــــــراقـي خالل
الـشـوط األول من مــواجـهـة الــشـمـال
في اجلـــولـــة الـــثـــانـــيـــة من الـــدوري

القطري والتي انتهت بفوز السيلية
2-1.
وخالل مــسـيـرته الـسـابـقـة مع أريس
سـالــونـيـكـا تــعـرض مـيــمي إلصـابـة
قـويـة وخـضع لـعـمـلـيـة جـراحـية في
 22أكتوبر/تشرين أول 2021 في

النمسا.
وأكــد الالعـب وقــتــهــا أن الــعــمــلــيـة
تــكــلــلت بــالــنــجــاح الــتــام وبــعــدهـا
خـضع لـلـعالج الــطـبـيـعي بـإجـراء 3

وحدات تدريبية بحركات بسيطة.
وعـاد الالعب إلى الدوحـة السـتكـمال
تـأهــيــله الــبـدنـي في وقت غــاب فـيه
ـنـتـخب الـعـراقـي في تـصـفـيات عن ا

Æ2022 مونديال
وبـعــد أكـثـر من 7أشـهــر عـاد مـيـمي
لـتـدريـبـات فـريـقه الـسـيـلـيـة وشـارك
مــــعـــهم فـي مـــعـــســـكــــرات داخـــلـــيـــة
وخارجية ووضع بصمته التهديفية
في لــــقـــاء الــــغـــرافـــة قــــبل اخلـــروج

مصابًا أمام الشمال.
وبـعـد اإلصـابـة سـيـغـيب مـهـنـد علي
مـــــيـــــمـي عن أســـــود الـــــرافـــــديـن في
بطــــــــولة األردن الرباعية وخليجي

25 بالبصرة وبطولة غرب آسيا.

مهند علي
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الكـاتبة العراقية ضـيفتها دار الذاكـرة للنشر والتوزيع
بـحـفل اشـهـار وتـوقيع روايـتـهـا (الـغرفـة وضـواحـيـها)

تقد الكاتب صفوة فاهم كامل.
 ÍËULÝ f¹dł

الشـاعر االردني الراحـل استذكـره مهرجان الـفحيص
في دورته الــثالثــ مــتـــوقــفــا عــنــد إجنــازاته األدبــيــة
والـثـقـافـية والـفـكـريـة  بـامـسيـة اقـيـمت وبـالـتـعاون مع
ـشـاركـة مـجـموعـة من مـنـتـدى الـفـحـيص الـثـقـافي و

الشعراء العرب. 
d¼U « rþU
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الــبـاحـث االردني صـدر له كــتـاب بــعـنــوان (من ذاكـرة
وروث الشعبي وأثره في اجملتمع األردني) الـتاريخ: ا
ويــتــضــمن أوراقِ بــحــثــيــة قــدمت في نــدواتِ مــحــلــيـة

ومؤتمرات دولية.
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أسـما األغنيات حل اإلنتهاء من تسجيلها
ووضع الــلـمـسـات األخـيــرة عـلـيـهـا.وكـانت
شـرارة قـد طـرحت مـؤخـرًا أغـنـيـة بـعـنوان
"أنـت فـرحـة" من كـلـمـات آيـة عالء وأحلـان

نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان.
وقــبــلـهــا طــرحت أغــنـيــة "قــالـهــالي" وهي
الـتــعـاون الـثـاني مع الـشـاعـر أحـمـد حـسن
ـوسـيقـار الـلبـنـاني جان راؤول مع نـداء وا
مـاري رياشي بـعد أغـنيـة "حبـيتك بـالتالتة"

. التي القت جناحاً كبيراً
ـصـري حا فـهمي ـطرب ا الـى ذلك طرح ا
بـوستـر أغنـيته اجلـديدة والـتي حتمل اسم
ــة" وذلك مـن خالل حــســابه "شـــقــاوة قــد
اخلـاص عـلى مـوقع الـتـواصل االجـتـماعي.
وظـهر فهمي على البوستر وشوق لألغنية
ـة" حـيـث كـتب عـلـيـهـا: "قـريـبًـا شـقـاوة قـد
ـوعـد الـرسـمي إلطالقـهـا. دون أن يـكــشف ا
واألغــنـيـة من أحلـان كـر مـحـسن وتـوزيع
هـاني يعـقوب وكلـمات حـسام سعـيد. وكان
" مؤخرًا فـهمي قد طـرح أغنيـة "تفوت سـن
عــلى يــوتــيــوب من كــلـمــات وأحلــان عــمـر
الــشـــربــيــني وتــوزيع الـالتــيــني جــبــريــال
دومــيـنك وقــد حـقـقـت األغـنـيــة رواجـا بـ

اجلمهور.
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تـسـتـعـد الـفنـانـة نـداء شـرارة لـطـرح ثالثة
قبـلة.إحدى أغـنيـات جديدة خالل الـفتـرة ا
ـصريـة والثـانية األغـنيـات هي بالـلهـجة ا
بـالـلـهـجـة اخلـلـيـجـيـة والـثـالـثـة بـالـلـهـجـة
الـلـبـنـانيـة.ومـا زالت شـرارة لم تـكشف عن

U¼—u  dAMð Êu Š

…b¹b'«
الــشـعب لـصــاحـبـهـا يــحي قـاسم. كـان
مـحمد حامد مديـر التحرير تقدم له كل
ـواد قبل ان تدفع للمـطبعة اما حافظ ا
الــقـبــاني فــقـد انــيـطت به ســكـرتــاريـة
حتـرير مـجلـة االسبـوع اضافة الى انه
كـان يحـرر باب رسـائل القـراء وهو من
اجنـح ابـــواب اجلــــريــــدة ويـــرد عــــلى
الـــرســائل بـــحــرفي (حق) اخـــتــصــارا
السـمه. اذكر ان مكتب محمد حامد ابو
ـان تتكـدس فيه االوراق من االخبار ا
والـتـحـقـيـقـات وغـيـرها
وفـي بـــعـض االحـــيـــان
يـــضــــيع خـــبـــر ونـــظل
نـبحث عنه وعادة ياتي
ـطبعـة ياخذون عـمال ا
مـا يـجـدونه فـي حـاوية
ــان يـضع امــام ابــو ا
ــعـدة فــيــهــا االخـبــار ا
لـلـنشـر. وقـد حدث ذات
يـوم ان اجلريدة نشرت
خـــــبـــــر حـل مـــــجـــــلس
الـنواب فانقـلبت الدنيا
الن اخلـبر غيـر صحيح
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فـي هـذه الــصـورة اقـف بـ اثــنـ من
الــصــحــفــيــ الـقــدامـى الـذيـن عـمــلت
مــعــهـمــا هــمـا مــحــمـد حــامــد وحـافظ
الـــقــبــاني.كـــان ذلك في بــدايـــة عــمــلي
الـصـحـفـي عام ) 1956قـبل  66عـامـا)
واشـهـد انـهـمـا كـانـا نـعم الـزمـيـلـ لم
يــبــخال في الــتــوجــيه وانــا ادخل هـذا
الـــــعـــــالم الـــــواسع اخلـــــطـــــيــــرعـــــالم
الــصــحـافــة.كالهــمــا كـانــا في جــريـدة

ارتــدت فـســتـانــا نــاعـمــا خـطف أنــظـار
الكثيرين.

وبــدت بــظــهــورهــا األخــيــر بــأنــاقــة
ونعـومة واخـتـارت فسـتانـا طويال
وضـــيــقــا بــالـــلــون األزرق تــمــيــز
بـــقــصــته الـــفــريــدة ونـــســقت مع
إطاللـتـهــا هـذه بـعض اجملـوهـرات
التي أضـافت رونقا لـظهـورها أما
مـن الـنــاحــيـة اجلــمــالـيــة فــطــبـقت
مــاهـالغــا مــاكــيــاجــا نــاعــمــا أظــهـر
تــفـاصــيل جـمــالـهــا وتـركت شــعـرهـا
الـطـويل يـتـطـايـر مع الـهـواء. وتـسـعى
عـــارضــة األزيـــاء اإليــرانـــيــة مـــاهالغــا
جابري في اآلونة األخيـرة على الظهور
بشـكل مخـتـلف تمـاما حـيث أنهـا باتت
تــخــتــار الــفــســاتــ الــطــويــلــة بــدال من
البس الـسباحـة أو الفـسات ظهـورها 

القصيرة.

ــهـــام الــتى حتــتـــاج تــركــيــزك أمـــامك الــكــثـــيــر من ا
واهتمامك فحاول أن تفعل ذلك .
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ـناسب لـلتـركـيز عـلى الروحـانيـات ومنح هـذا الوقت ا
صحتك النفسية بعض االهتمام .
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التـقـسـو عـلى نـفـسك كي تـخـتـبـر حـدود طـاقـتك وإال
ستكون النتائج سيئة .
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حــاول أن تـنــخـرط في أنــشـطــة تـمـنــحك االســتـرخـاء
ثال. كالتأمل على سبيل ا

»dIF «

حتـتـاج إلـى تـغـيـيـر طــريـقـة تـعـامـلـك مع حـبـيـبك يـوم
السعد االربعاء.

¡«“u'«

لحة اليوم.رقم ستتمكن من حل الكثير من القضايا ا
احلظ 67.
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من احملــتــمل أن تــكـون عــرضــة لإلجــهـاد والــشــعـور
بالضغط .يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

 وقـد يكـون جدول مواعـيدك مـزدحمًا جـدًا ما يـجعلك
. تشعر باالرتباك قليالً
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نـتقدة والـلوم الـدائم قد إذا اتـبعت طـريقـتك نفـسهـا ا
ينفجر الشريك وتتوتر عالقتكما.

bÝô«

 إذا قمت بالـتخطيط اجليد ستنجح في تغيير الوضع
تأزم.رقم احلظ .4 ا

Ë«b «

عدم سمـاع رأي الطرف االخرقـد يوتر االمور بـينكما
بشكل يصعب إصالحه.
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واقـف صعـبـة فى الـعـمل ولـكنك تـتـخـطـاها تـتـعـرض 
بالرغم من التوتر واالنفعال .

 u(«
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
طـلـوب اعادة تـرتـيـبهـا بـشكل ا
صحـيح واكـتشف كـلـمة اغـفلت

عمدا:
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بـــــنـي يـــــاس-رومـــــا  –حب –
ريـبـورتاج  –بلـقـيس  –دولة –
سر  –ربح  –غدر بطل  –حلد

مهر  –حي حصار  –جبر.

ـطــرب الـعـــــراقي يــحـيي في 18 اب اجلــاري حـفال ا
في تــورنـتــو بـكــنـدا ضــمن ســلـســلـة حــفالت له خالل
الــصــيف احلــالي حــيث كــانت له حــفـالت في مــصـر

واالردن .

ــصـريــة اعـلـنـت عـبــر حـسـابــهـا عــلى مـوقع ــمـثــلـة ا ا
التـواصل االجـتـماعي عـن اختـيـارها كـأول عـضو في

جلنة حتكيم مسابقة ملكة جمال البحرين .

 مديـر مسـتـشفى قـضاء الـنعـمانـية
الــعــام في مــحــافــظـة واسـط نـعــته
وزارة الــصـحــة الــعـراقــيـة بــعـد ان
سائل وت اثـر حادث سيـر غـيبه ا

الرحمة لروحه الطاهرة.

ـطـربـة الـعـراقـيــة  اخـتـيـارهـا الحـيـاء حـفل افـتـتـاح ا
مـونــديــال كــاس الــعـالم 2022 في قــطــر وكــانت قـد
شاركت في افتتاح كأس العرب في نسخته األخيرة.

qOL'« —UOÝ

ــقــيـم في كــنــدا  الــقى ــفــكــر الـــعــراقي ا الــبـــاحث وا
محـاضرة في جـامعـتي ويسـترن و مـاك ماسـتر بـكندا
بعـنوان ( كيف انطفأ  الـتنوير والتفـكير في اجملتمعات
العـربية ?) معلنا انه سينشر ملخصًا بالعربية عن هذا

وضوع. ا

شذى حسون

بــعـذوبــة مــفـرداته الــتي جتــمع بـ
القوة والـرقة واحلزن والـفرح . لذلك
تاز اكتسبت أغـانيه طابعـا خاصا 
بالتنوع  جـعلت له تاريخ عريق في
الـشـعـر الـغـنـائي اجلـمـيل هـذا ظـهـر
جـلــيـا في كـتــابـاته  بــأصـوات كـبـار

مطربي العراق .
ـــبـــدع حـــتى ارتـــقى الـى مـــنـــزلـــة ا
الدؤوب الـقـادر على تـأكـيد حـضوره
في خارطة االبداع الـشعري  اذ كان
مــتــألق في اعــمــاله الــشـعــريــة غــيـر
الـغـنـائـيـة . وكـان يـحـرص دائـمـا ان
يــتـــرك بـــصــمـــة واضـــحــة بـــاذهــان
ــفــردة لــدى عــبـد ــتــلــقــيـ  الن ا ا
اجلبار مألوفة وتـستقبل بدون شرح
عاني . فالراحل عـبد اجلبار يؤمن ا
بان احلب ..عـذاب ومـرارة  في لـقاء
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يُـــعــد الــشــاعــر كــاظم عــبــد اجلــبــار
(موالـيد 1937 الـسمـاوة)  من رواد
شعـراء األغـنيـة احلديـثـة في مرحـلة
انــتـعـشـت فـيـهــا االغـنــيـة الـعــراقـيـة
وعرفت برصانـتها وجمالـيتها كرس
حـيــاته لـكــتـابـة األغــنـيـة  ,انه قـامـة
شعرية كبيرة  ال يعرف التوقف أبدا
.دخل الـــقــلــوب دون اســـتــئــذان من
خالل أعـمـاله في الـساحـة الـغـنـائـية
والـتي تـمـثـلت بـ( اتـنه.. اتـنه - ابـو
احچايات البريسم - تتالگه الوجوه
لـفاضـل عواد  –تـعالـيـلي لـعـبـد الله
رويشد - يا حبيبي لـلمطربة هناء -
ـــائـــده نـــزهت - ال نـــار ال يـــاهــــوى 
لـعــفـيـفـة اسـكــنـدر - مـر فـرگـاك ألمل
خـضــيـر ).. وغـيـرهــا الـكـثـيــر تـمـيـز

فقـصـائده الـغـنائـية تـفـيض بعـذوبة
ــطـرب احلـقـيـقي وشـفـافــيـة تـمـنح ا
مـتــعـة بـسـمـاعـهـا مـن قـبل مـلـحـنـهـا
..وهـــذا مــاظــهــر جــلــيــا في اغــنــيــة
لحن فاروق (تعاليلي)التي حلنها  ا
هالل  واداهــا عــبــدالــله الــرويــشـد..
والـــذي ابـــدع فــيـــهــا والـــتي تـــقــول

كلماتها : 
تعالي و گطري حنيه 

تعالي لي
عذاب و حرگه ما بيه 
تعالي وشوفي حنيتي
تعالي يا بعد بيتي

قــبـل رحــيــلـه االبــدي يــوم  / 6 /12
1980. كــلـمــاته بــقت وســتـبــقى في
نفوس محبيه حلنا جميال يتغنى به

العشاق في كل مكان.

عـلى الـرغم من عالقـتي الـقـريـبـة من الـراحل
إســـمــاعـــيل زايـــر إال أنــنـي لم أجــده أكـــثــر
حتــمـسـا لـلـفـن مـثـلـمـا كــان شـديـد احلـمـاس
والـــطــمــوح ألن يـــنــهض بــالـــواقع اإلعالمي
والـصـحــفي خـاصـة بــعـد لـقــاءنـا األول عـام
ـنـطـقة 2003 في مـنـزل توفـيق الـسـويدي 
الـصـاحلــيـة في جــانب الـكــرخ انـا وعـدد من
الـــزمـالء واإلعالمـــيــــ ومـــنـــهـم عـــلى وجه
الـتحـديـد الـروائي عـبـد الـسـتـار الـبـيـضاني
ومـحـمـد الـعـزيـز واكـرم مـحـمـد عـلي ومـاهـر
فـيصل وغيـرهم..وقتهـا كان يحـمل في جيبه
ورقـة مدون فيـها أسمـاء عدد من الصـحفي
والــفـــنــانــ واإلعالمــيـــ احملــتــرفــ ومن
عروفة في ذلك الوقت وكان يهدف األسـماء ا
من ذلك حتـقيق فكرة تـأسيس جريـدة يومية
ـصـدر ــثـابـة ا سـيــاسـيـة مـسـتــقـلـة تـكـون 
تالحقة الـرئيس لالخبار احملـلية والدولـية ا
ـواكـبـة األحـداث الـتـي غـيـرت من مـجـريـات

وزخرفتها عن طائر جميل عشق روح احلياة
وذاق حالوتـها مثلـما ذاق طعم مرارتـها عبر
سـنـوات الـغـربـة والـتـتـقل بـ الـعـواصم من
لــبــنـان وســوريـا وعــمـان إلـى أعـتــاب الـبالد
ــانـيـا وغـيــرهـا...تـفـرد الــغـريـبـة هــولـنـدا وأ
لـوحده بالكتابة عن احلزن واحلن والعشق
اإللـــهي الـــذي يـــحـــاصـــر حـــواس اإلنـــســان
ويــدغـــدغ مــشــاعــره..هــكــذا ظل زايــر إلى أن
ـن حـولـه من جــمـال ــنــيــة عــاشــقـا  وافــته ا

يحرك مشاعره واحاسيسه اخلفية...
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وفي مــقـدمـة كــتـابه ( احلــداثـة الـتــشـكـيــلـيـة
الـعراقـيـة ) أكـد كـاتب مـقدمـته عـبـد الـلـطيف
جــمـال رشــيـد(كـان اســمـاعــيل زايـر شــغـوفـا
بالـفن التـشكـيلي وقـادرا على تمـييـز األعمال
الـفـنـيـة اجليـدة ويـعـمل عـلـى جـمعـهـا ودائم
احلــديث عن الــفـنــانــ االجتـاهــات الــفـنــيـة
وعــمـلـنــا مـعــا عـلى الـتــواصل مع الـفــنـانـ
ـقمـ خارج الـعراق أو الـتشـكيـليـ سواء ا
داخــله وحــاولــنــا جــذب أنــظــار مــؤســســات
الــنــظـــام اجلــديـــد لالهــتـــمــام بــهـم وبــالــفن
التـشـكـيلي)...فـيـمـا يشـيـر الكـاتب إسـمـاعيل
زايـر في مـسـتــهل كـتـابه إلى حــديث لـلـنـاقـد
والـفـنـان الـراحل جـبــرا إبـراهـيم جـبـرا عـبـر
مـداخلـته نـهـايـة اخلـمسـيـنـيـات حـول " الفن
احلــديث فـي الــعــراق "بــدايــة اســتــشــرافــيـة
مفـعمة بـالنبوءات الـطيبة...ورأى وهـو ينظر
بــعـ اخلــبــيـر والــشـريك مــعـا " أن احلــركـة
الـفنـيـة احلـديـثـة في الـعـراق تـتـقـدم بـسـرعة
لهمة عن عـجيبة"وقبل ذلك سجل مالحـظته ا

اربـــعـــة قــــرون ســـود من حـــكـم الـــسالطـــ
ـا مـثـلــته من غـيـاب وظـلـمـات الــعـثـمـانـ 
ثـقيلـة الوطـاة في العراق وغـيره من الـبلدان

التي ابتليت بهم...
وفي إشـارة إلى مـا وصـلت إلـيه حـركـة الـفن
بـأنواعه وأشكاله عبر مراحل تأريخية مهمة
من مــســيــرته يــوضح الــكــاتب بــأنه تــشــيـر
الـشهـادات التـأريخـية إلى أن أنـصار الـقد
سـواء عـلى مـسـتـوى األدب أو الـفن حـاولـوا
عبثا وقف حركة التمرد الثقافي والفني هذه
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وصــد ومن ثـم هــجــر .  ويــا لألسف
كان االخيـر من نصـيبه  ولـهذا كتب
اغلب قصائده بالهجر واحلرمان . 
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مـثل الـبـريطـاني تـوم هـوالند أنه كـشف ا
يــــنــــوي اعـــــتــــزال مــــواقـع الــــتــــواصل
االجــتـمــاعي وقــد بــاشـر بــحــذفــهـا من
هــاتــفه الــشـخــصي. وأكــد هــوالنـد في
آخر مـنشور عبر صفـحته الرسمية عن
اتـخاذه هذا الـقرار حفاظـاً على سالمته
الـشخصـية حيـث قال: مرحـبًا ووداعًا.
لـــقـــد أخـــذت اســـتـــراحـــة من وســـائل
الــــتــــواصـل االجــــتـــــمــــاعـي من أجل
صـحتي الـعقـليـة ألن تواجـدي أصبح
ـثل ضغطًـا نفسـيًا عـليّ لكن أتيت
ألحـدثكم عن مـنظـمـة خيـرية نـريد أن
نسـلط الضوء عليها. نريد أن ندعمها
ـكنك شراء قميص ستطاع.  قـدر ا
ومــســاعـدتــنــا عـلى االســتــمـرار في
مـساعـدة هـذه اجلـمـعيـات اخلـيـرية

ذهلة على االزدهار. ا
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نشرت الفنانة شـذى حسون مجموعة من
الصـور احلديـثة لـها وذلك عـبر حـسابـها
اخلاص على موقع التواصل االجتماعي.
وخطفت األنظار بإطاللـتها األخيرة حيث
ارتدت سـروال وسترة بـاأللوان الـربيـعية
القـويـة التي أظـهرت جـمـال وجهـها كـما
أطـــلت حــســـون بــإطاللــة أخـــرى جــذابــة
وساحـرة حيث اخـتارت جـامبـسوت المع
من دون أكمام كـما اخـتارت حزام بـاللون
األسود أبـرز رشـاقتـهـا كمـا ارتـدت حذاء
بــكـعـب عـالي بــالــلـون األســود حــيث بـدا
مـتـنــاسق مع ظـهـورهـا.أمــا من الـنـاحـيـة
اجلمـاليـة اعتـمدت حـسون عـلى ماكـياجا

ناعما مرتكزا على األلوان الترابية.
كـــمــا أطــلـت عــارضــة األزيـــاء اإليــرانــيــة
ـتابـعـ بـإطاللة مـاهالغا جـابـري عـلى ا
جديدة لها ظـهرت فيها بـأناقة تامة حيث

وان اجملـلس كـان جـديـدا لـم تمـر عـلـيه
سـوى فــتـرة قـصـيـرة. ولـدى الـتـقـصي
ـا مضى والـبحث اتـضح ان خـبرا قد
عـلـيه اكـثر من سـنـة سـقط على االرض
فــرفــعه الــفـراش ووضــعه مع االخــبـار
ـعدة للنشـر. ومع ان محمد حامد من ا
ــعـروفــ في الــصــحــفــيــ االكــفــاء ا
ــاضي اال انـنـا خــمـسـيــنـيــات الـقـرن ا
فـوجئنـا به ينتـمي الى قسم الـصحافة
فـي جامـعة بـغداد عام  1964لـلـدراسة
مـع طالب بــعــمــر احــفــاده رغــبــة مــنه

يا. بدراسة الصحافة اكاد
امـا حافظ الـقبـاني فانه اشتـهر مـذيعا
بــعــد ثــورة  14تــمــوز 1958وفـي تـلك
الـفتـرة حدث انقـسام حـاد في اجملتمع
بــ الـقـومـيــ والـيـسـاريــ كـمـا هـو
مـعـلـوم ومن اطـرف مـا حـدث ان حافظ
ــثال الـــقــبــاني اصــبـح جنم االذاعــة 
لـليسـاري وسمـعت باذني متـظاهرين
يـرددون هـتاف (مـذيعـنا األوحـد حافظ
الـقــبـاني) عـلى  وزن (زعـيـمـنـا االوحـد
ذيـع قاسم عـبـد الـكـر قـاسم) وكـان ا

ثل التيار القومي. نعمان السعدي 

األمـور كـثـيـرا خـاصـة بـعـد عـام 2003..ومـا
رافقـهـا من مـتغـيـرات سيـاسـية واجـتـماعـية
وإقـليـمـيـة غـيـرت الـكـثـيـر مـن االيـدلـوجـيات
واألفكار واالجتاهات في ذلك الوقت..لكنه ما
كــان يـخــفي عـلـى أحـد حــبه وتـعــلـقه بــالـفن
الــتـشـكــيـلي وبـقــيـة الـفــنـون بـصــورة عـامـة
وعـندما شرعـنا في تأسيس جـريدة الصباح
جـلب لـنـا الـكـثـيـر من لـوحـاته الـتي نـشـرهـا
ـرات بـنـايـة اجلـريـدة...وقـد عـلى جـدران و
عـــبــــر الـــراحل إســــمـــاعـــيـل زايـــر من خالل
رسـومـاته الــتي جتـسـدت في لــوحـات فـنـيـة
تشـكـيـليـة عن مـشاعـره بـكل أصـنافـهـا فهي
تـتـحـدث عـن عـذابـات اإلنـســان وهـو يـعـيش
الــغــربــة داخـل نــفــسـه وروحه وكــيف له أن
يـقـاوم تـلك األحـاسـيس بـتـحـد وإرادة وقـوة
وقف والتصرف فكانت معظم وبـسالة في ا
لــوحـاته تــتــحـدث عــبــر تـشــابك خــطـوطــهـا
بــالــطــول والــعـــرض وبــألــوانــهــا الــزاهــيــة

بغداد
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" ونسـبوا إلى الفـنان تهـما شتى مـنها تهم
ســـيــاســيـــة "  دخل اجلــدل حـــول األســالــيب
ــضــامــ إلى قــامــوس احلــركــة الــفــنــيـة وا
ــكن أن نـطــلق عـلـيه " الـعـراقــيـة ودشن مـا 
ــعـنى حـداثــة فـنــيـة تــشـكـيــلـيــة "عـراقــيـة بـا
الـــواسع...وخالل إجنـــاز الـــفــنـــان الـــعــراقي
ـارسته ومعـاركه الفكـرية  ليس ـعاصر و ا
عــلـى يــد نــقــاشـي جــدران وخــزافي الــقــرون
الـعـثـمـانـية.. رسـخـت تـلك احلـداثـة مـسـارها
وعمـقـته مـكـرسة خـطـابـا تشـكـيـليـا مـعـاصرا
بـصـيـغه ومالمـح وأسـالـيب مـحــلـيـة الـطـابع
وجلت مــنــهــا أجـــيــال من الــفــنــانــ بــوابــة
ـشـهـودة الـى فـضاء الـتـجـربـة الـتـشـكـيـلـيـة ا

العالم الفسيح...
هـذا وتــنـاول الــكـتــاب أبـوابــا واشـارات إلى
مـفــاهــيم مــخــتـلــفــة في الــرؤيــة والـتــعــبــيـر
والــتـصــور عن اشــكــالـيــة الــفن الــتـشــكــيـلي
ومـراحل تطوره وبواقـعها السـياسي والفني
واالجـتـمـاعي ومـنـهـا اجلـدل اخملـتل وحـداثـة
الـرواد..ترسيخ حركة الفن والبحث عن هوية
ـوجة..طـغيـان السـياسي وتراجع  انـحسار ا
ـفـاهـيم الـفـني..الـتي تـشــيـر الى أن جتـديـد ا
والـتمرد على القد منـها لم يكن أمرا يسيرا
كن إجنـازه من دون خيار اخلالص ـا  أو 
اجلـماعي...وحداثـة مشـرقيـة في بيـئة غـربية
الـتي تـنـاولت مالحـظـات أولـيـة حـول الـفـنان
ــنــفى..إذ شــكــلت الــعــراقي وأســالــيــبه في ا
األطــروحــة الــتي عــرضــهــا جــواد ســلــيم في
ـعرض الـتـأسيـسي جلـماعـة بـغداد افـتتـاح ا
لـلـفن احلـديث عـام 1951 نـقـطة فـاصـلـة ب

جيل وزمن تشكيل في العراق...
ــــا تـــقــــدم نـــقــــول أن كـــتــــاب( احلـــداثـــة و
التـشـكيـلـيـة العـراقـية ) طـيـران مبـكـر فوق
ــؤلـــفه زايــر يـــعــد ســمـــاء مــضـــطــربـــة 
مـوسـوعـة مـتــكـامـلـة عن مــسـيـرة الـفن
ـراحل التي مر بها الـتشكيلي واهم ا
والـتي رافقتها صـعوبات ومشكالت
كـبـيــرة وتـنــاقـضـات بــ األجـيـال
وبـ احلـداثـة ومـابـعـد احلـداثـة
ـثل آراء غـير مـتحـيزة كـما انه 
إلى مـجـموعـة من الـفنـان عن
مــجــمــوعــة أخــرى حــتى وإن
اخـتــلــفت عــنــهــا في الــرؤيـا
وااليـدلـوجيـة لـكـنـهـا تـبقى
ــعــيــار األســاس لــبــلـوغ ا
الــــــــهــــــــدف األســـــــــاسي
واالســــمى فـي حتــــديــــد
هـويـة الـفن الـتـشـكيـلي
الرائد في العراق.

الــقــوة الــتــعــبــيـريــة فـي أعــمــال الــفــنــانـ
الــعـــراقــيــ تــلـك " الــتي تــشـــيــر دومــا إلى

شخصية الفنان اإليجابية ".
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ويـؤكد الراحل إسـماعيل أن هـناك عدد هائل
من الـفنان العـراقي يجـتمعون حتت راية
اثل من اإلنـتاج احلـداثة الـتشـكيـليـة وكم 
لء متاحف اإلبـداعي متنوع التقنيات يكفي 
وأكثـر من ذلك مـازال الـهم الـبـصري عـديـدة 
يـشـغل الـفن الـعـراقي عـلى إخـتالف اجـياله
وتـتجسد أبحاثـه بوضوح لكل مراقب ولكن
ــشـهــد الــعـام لم يــعـد يــتـعــ اإلقــرار بـأن ا
يتـميز بنفس الـروح الرومانتيكـية والشحنة
االقـتحـاميـة التي عـبر عـنهـا اجليل األول بل
ــشــهــد عــنــاصــر كــثــيــرة غــيـر دخــلت إلى ا
إيـجابـيـة عـلى اإلطالق بـعضـهـا جـاء خارج
الـفن والفـنانـ وبعـضهـا جاء بـاألحرى من
الـداخل...وفي بــاب( عـقــد اخلـمــسـيــنـيـات
ـؤلف...وللـنظر لـون )يقول ا واالنـقالب ا
ـــشـــهــد الـــتـــشـــكــيـــلي مـن زاويــة إلى ا
تـــأريــــخـــيـــة يــــجب " بـــادىء ذي بـــدء"
الـتوكيد على أن الصحوة الفنية التي
شـهــدنــاهــا في الــعــراق بــ أواخـر
األربـعيـنيـات وبدايـة اخلـمسـينـيات
قـلبت صـورة الفن التـشكـيلي رأسا
عــلى عــقب إلى الــقــدر الـذي جــعل
جـبــرا إبــراهـيم جــبــرا يـصف في
مــذكـراتـه مــا كــان يـحــدث بــأنه "
حـــركــة انـــقالبـــيــة في اســـالــيب
الـرسم " بـينـمـا كـانت قـد طويت



جاءنـي من أحد الـقراء الـسؤال اآلتي من دون تـوقيع:
تابعت مقـاالتك األخيرة في الصراع الـدائر ب التيار
الـصـدري واإلطـار الـتـنــسـيـقي ولم أسـتـطع أن أصل
الى نـتيـجة ارجـو أن جتيـبني بـصراحـة أيّ الطـرف

سينتصر في النهاية?
ــئـات اآلالف هــذا الــســؤال االشــكـالـي له مــرددون 
ـالي مَن سيـنتـصر في النـهايـة? وهو سؤال ا ا ور
يـلقى عـلى كواهنه لـكنه عـند الـتحلـيل اجلوهـري يبدو
مـخيـفـاً ألنه يتـوافـر عـلى كلـمـة النـهـايـة وهي الكـلـمة
التي مهـما كان الطـرف الذي سيبـلغها عـند االنتصار
ـدفـوع سيـكون عـاليـاً وخـطيـرا ومرجع فـإنه الـثمن ا
اخلـطـورة هـو انّ الـسـواد األعم من الـشـعب هـو الذي

سيدفع الثمن وليس النُخَب.
ــكن الـتـسـلـيم في اجلـانب الـثــاني من الـسـؤال هل 
الى مـا ال نـهايـة انّ الـصـراع الـدائـر فيـمـا لـو اسـتـمر
وتصـاعد سـيبقى ثـنائي األقـطاب وال تشـترك أطراف
أخرى فـيه? وهل سيبـقى صراعاً داخـلياً أم انّ حدود
العراق سترتخي الى درجة السماح السهل للتدخل?
ـنـتصـر في هـذا الصـراع الـتنـافسي ال زلت أرى ان ا
عـــلى الـــصـــدارة ولــيـس عـــلى االلـــغــاء واالبـــادة هي
ـتـصـارعون الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة الـتي انـتمـى اليـهـا ا
وعملوا حتت الويتها ومروا من فوق مناصبها الكبيرة
ـتـوسـطـة والــصـغـيـرة وهـي تـعـرفـهم ويــعـرفـونـهـا وا
ـظهـري الذي يـخرجون بـه الى العالم وتـمثل الـلباس ا
منذ تسع عشـرة سنة وال توجد اية إمـكانية في الغاء
الـعمـليـة السـياسـية او حـتى تعـديلـها وانّ الـشعارات
ـا هي تهـويل في الـتي تـقـال أحـيـانـا في ضـوء ذلك ا
ـشهد لـلفت األنظـار وتغـيير مـوجات التـجاذبات كل ا
لصـالح موقـعه. من هنـا ستقـترب فـرص اجللوس الى
ــفــاوضــات لــكــنــهــا لن تــكــون كــالــطــاوالت طـــاولــة ا

السابقة وانّما لها صيغ أخرى مقننة.
ما يـدور كـله في الـشـارع والـكـوالـيس والـعلـن يذهب
بــقـوة الى نــتـيــجـة مــفـادهــا انّ الـعــمـلــيـة الــسـيــاسـيـة
ستنتصر وحدها وستعلو اعمدتها وترسخ ترسانتها
وتقوى مصداتها فالسياسيون من كل األلوان ليسوا
أدوات حـفـر وقـلع لـهـا فـتـلك مـهـمـة تـاريـخـيـة أخرى
تـنـزل عـلى األرض كـقـدر إلـهي ال رادّ له إال الـله. وهو
لوث او سيـس او ا قدر من اقدار الـعراقي غـير ا

تورط هنا وهناك. ا
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األســـاطــيـــر االســكـــنــديـــنــافـــيــة)
مـــوجـــودة في مــيـــاه الـــعــاصـــمــة
الـنـروجـيـة مـنـذ 17 تـمـوز/يـولـيـو
الــفـائت. وصُـوّرت لـقــطـات فـيـديـو
لـ(فـريـا )الــبـالغ وزنـهـا نـحـو 600
كـيــلـوغـرام وهي تـطـارد عـصـافـيـر
الصـطيادها أو تـصعد إلى قوارب
تنوء حتت وزنها لتنام على متنها
كن أن (عـلمـاً أن حيـوانات الـفظ 
) مـتـسـبـبة تـنـام 20 سـاعـة يـومـياً

بأضرار مادية كبيرة.
وأضـــاف بـــاكـي-يـــنـــسن درســـنـــا
ــمـــكــنــة. بـــعــنــايـــة كل احلــلـــول ا
وخـلصنا إلى أننـا ال نستطيع بأي
وســـيــلـــة مـــتــاحـــة ضــمـــان راحــة

احليوان.
وحــذرت الـــســلــطــات الــنــروجــيــة
اخلــمـيـس من أنـهــا تـدرس إمــكـان

الـلــجـوء إلى الـقـتل الـرحـيم ألنـثى
الفظ ما لم يبتعد الناس عنها. 

ورد حـزب اخلضر البيئي بالدعوة
إلى إبقاء “فريا ”عـلى قيد احلياة.
وطـالب عـبر إنـستـغـرام بإعـطائـها
مـهدئـات ثم نقـلهـا إلى مـكان بـعيد
ـأهـولـة أو إعـادتـهـا ـنـاطق ا مـن ا

إلى سفالبارد.
واعـتـبـر عـدد مـن اخلـبـراء أن قرار
إنـهاء حياتهـا كان متسرعاً ورأوا
تفرج أن (فـرض غرامات) على ا
اخملـــالــفـــ كـــان أحــد اخلـــيــارات

مكنة.  ا
فـعـلى الـرغم من الـتـعـلـيـمـات التي
أصــــدرتـــهــــا الــــســـلــــطــــات بـــقي
الـفضولـيون يسـبحون بـالقرب من
مــكــان وجــود (فــريــا) أو أحــيــانــاً
بــصــحــبــة أطـفــال لــتــصــويــرهـا.
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{ بــــاريس (أ ف ب)  –تــــصــــدرت
جـامـعة هـارفـارد للـسـنة الـعـشرين
عـلى الـتـوالـي تـصنـيـف شـنـغـهاي
ألفـضل اجلامعات حول العالم عام
2022 الـــــصــــادر االثــــنــــ وسط
ــؤســســات اســتـــمــرار هــيــمـــنــة ا
ـراكز الـتـعلـيمـية األمـيـركيـة على ا

األولى. 
واســتـحـوذت جـامــعـات في بـلـدان
ـراكـز نــاطـقـة بـاإلنـكـلــيـزيـة عـلى ا
العشرة األولى في التصنيف على
غــرار الــعـــام الــفــائت مع ثــمــاني
جــامــعــات أمـيــركــيــة وجـامــعــتـ
بـريـطـانـيـتـ في هـذا الـتـصـنـيف
ي ألفـضل مؤسسـات التـعليم الـعا

الــعــالـي الــذي تــصــدره مــؤســسـة
(شـنغـهاي رانـكيـنغ كونـسلـتنسي)
مــــنـــذ 2003. وتــــبـــوأت هـــارفـــرد
صــدارة الــتــرتــيب مــتــقــدمــة مــرة
أخــرى عــلى جــامــعـة ســتــانــفـورد
األمـيـركـية فـيـمـا حلّ ثـالثـاً مـعـهد
مـاساتـشوستس لـلتـكنولـوجيا (ام
أي تـي) وهــــو أيــــضــــاً جــــامــــعـــة
أمـــيــركـــيــة. وجـــاءت كــامـــبــريــدج
ـرتـبـة الـرابـعـة. الـبـريـطـانـيـة في ا
وحــــلّـت جــــامــــعـــــتــــا بــــركـــــيــــلي
وبــريــنــســتــون األمــيــركــيـتــان في
ــرتـبـتــ اخلـامـســة والـسـادسـة ا
بــيــنـمــا نـالـت جـامــعــة اكـســفـورد
ـرتبة الـسابعة. وفي الـبريطـانية ا
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جـــديــدة يـــؤدي تــوم كــروز دور
مـيـتـشل الـطـيــار بـيت (مـافـريك) 
الـذي يـصـبح في الـعـمل اجلـديد
نــقــيـبــاً مــهــمّـته قــصف مــنــشـأة
تخصـيب يورانيـوم تابعـة لدولة

معادية.
ـرتـبـة الـرابـعـة اجلزء وحلّ في ا
األخـيـر من أفـالم (ثـور) بـعـنـوان

(ثـور: لــوف أنـد ثــانـدر) مـحــقـقـاً
إيرادات بـ3.5 مالي دوالر بـعد
ســــتـــــــــــة أســــابـــيع عــــلى بـــدء
عرضه. ويؤدي دور البطولة فيه
كـريس هـيــمـسـوورث إلى جـانب
نـاتــالي بـورتــمـان وكـريــسـتـيـان

بايل.
ـرتبـة اخلامـسة فـيلم وجاء في ا

إلـى مـــا يُـــعــــرَف بـــالــــقـــاعـــدة 34
لـإلنــتــرنت ومـــفــادهــا أن كل شيء
مــوجـود عـلى اإلنــتـرنت له مُـعـادِل
إبــاحي ويــطــرح الــعــمـل كــيــفــيـة
احلـفـاظ عـلى الـتوازن بـ الـرغـبة
واحلـرية واحلـمايـة سواء لألفراد
أو لـــلــمــجـــتــمع وخـــصــوصــاً في
ـــديـــر الـــفـــني الـــبـــرازيل. وقـــال ا
هرجان لوكارنو جيونا نازارو إن
"ريـغـرا  34فـيـلم جـريء وسـيـاسي
يـفتـرض أن يترك بـصمة".ورأى أن
هــذه اجلــائــزة "مــهــمــة لــصــنــاعـة
سـيـنمـائـية كـتـلك البـرازيـليـة التي
شـكــلت مـحـطـات مـهـمـة في تـاريخ
ية" مالحظاً أن هذه الـسينما العا
الـسـيـنـمـا "هي فـي طـلـيـعـة الـدفاع
عن فـكـرة عالـم أكثـر شـموالً وأكـثر

6- مـــيــنـــيـــيــنـــز: ذي رايــز أوف
غرو(9.4 مالي دوالر).

7- ويــر ذي كـــرودادز ســيــنغ (4
مالي دوالر).

8- بـــاديـــز بـــاديـــز بـــاديــز (3.3
مالي دوالر).

9- إلفيس(2.6 مليون دوالر).
10- فــول (2/5 مــلـــيــون دوالر).

جــائــزة أوســكـار قــصــة عــائــلـة
سـوداء تــكـافح من أجل تــغـطـيـة
نـفــقـاتـهــا في مـزرعــة خـيـول في

كاليفورنيا.
ــراكـز في وفي مــا يـأتي بــقــيـة ا
تـصـنيـف األفالم الـعشـرة األولى
عـلى شـبـاك الـتـذاكـر في أمـيـركـا

الشمالية:

(نـــوب  )الــــذي تـــتــــمــــازج فـــيه
عــنـاصــر أفالم الــرعب واخلــيـال
الــعـلــمي في أجـواء الــويـســتـرن
مــحــقــقـاً 3.5 ماليـ دوالر بـعـد
أربـعـة أسـابـيع عـلى بـدء عـرضه

في الصاالت. 
ويــــروي الـــفــــيـــلـم الـــذي يـــؤدي
بـطـولـته دانـيـال كـالـويـا احلـائـز

حــريــة".وانــتـقــد الــبــعض الــفــيـلم
ـفرط الذي ينطوي بـسبب العنف ا
عــلــيه.وهـذا الــفــيـلم هــو الــشـريط
الـروائـي الثـالـث جلـولـيـا مورات (
 42عـاماً) وهي الشـقيقـة الصغرى
لـلـمـخـرجة والـنـاشـطـة البـرازيـلـية
الــشــهــيــرة لــوســيــا مـورات.كــذلك
مــنــحت جلــنــة حتــكــيـم مــهــرجـان
لـوكارنـو ثالث جوائز لـفيلم "تـنغو
سـوينيوس إلكتريكوس" (تراودني
أحالم كـــهــربـــائــيــة) لـــلــمـــخــرجــة
الـــكــوســـتـــاريــكـــيـــة فــالـــنـــتــيـــنــا
مـوريل.ونـال الـفيـلم جـائـزة أفضل
ـــثــلــة مـــخــرج وجــائـــزة أفــضل 
(دانــيـيال مــارين نـافــارو) وجـائـزة
ـــثل (ريـــنـــالـــدو أمـــيــان أفـــضل 

غوتيريز).

وأشـارت مديـرية الـثروة الـسمـكية
ســــابــــقـــاً إلى أن “أنــــثى الــــفظ ال
تـتمـتع بالـراحة الـكافـية واخلـبراء
يـعـتـقـدون أنـهـا مـتـوتـرة. ويـعـتـبر
الـفظ من األنواع احملمية ويتغذى
بــشـكل أسـاسي عــلى الالفـقـاريـات
كـالـرخـويـات والقـريـدس وسـرطان
الـــبــحـــر واألســمـــاك الــصـــغــيــرة.
وأشـارت السـلطـات إلى أن حيوان
الــفظ ال يــشــكل عــادة خــطــراً عـلى
الـبشر ما داموا على مسافة بعيدة
مـنه ولكن إذا أزعجـوه ولم يتمكن
من الـتـمـتع بـالراحـة الـكـافيـة فـقد
يـــشـــعـــر بـــاخلـــطـــر ويـــلـــجـــأ إلى
مـهاجـمتـهم. وأوضح مديـر الثروة
الـسمـكيـة أن نقل (فـريا) إلـى مكان
آخـر لم يكـن خياراً قـابالً لـلتطـبيق

بسبب تعقيده.
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ال أحبُّ الشـرائط الـسـينـمـائيـة الـتي تـبدأ بـوجه الـبطل
الـشائب وهـو يسـرد الذكـريات من نـهايـاتهـا البـعيدة 
ـعتـقة فـيعـود شاباً أو ثم يـتبـدل مشـهد انـثيـال األيام ا

غضاً كما خلق أول مرة .
ســيـكــون األمــر مــثل جــلـوسك وحــيــداً بــدار سـيــنــمـا
وقــدامك شـخـص ثـرثـار يــخـبــر صـاحــبه بـأنَّ كــاتـرين
دينـوف سيأكل جـسمهـا السرطـان وان صاحب كشك
ـزروع فـي اجلـوار هو مـن سـيسـاعـد في الـهـمـبـركر ا
ـدينـة الـكـبيـر  وأن مـيل جـبـسون واقـعة سـرقـة بـنك ا
الضـخم سيخـرج بصنـاديق الذهب مثل خـروج شعرة

من طاسة عج بائت . 
فـاجـأة حتى لـو كانت أحلق هـو أننـي أفضّل انـتظـار ا
مـروعـة وقـاسيـة وخـارج قـيـاسـات قـلـبي الـوحـيـد التي
مـنهـا بقـاء ذلك األمل الصـغيـر بعـودة سفـينـة تايـتانيك
ـة ـة سـعـيـدة غـا الـعـجـيـبـة الى سـاحـلـهـا الـقـد سـا

عازفة راقصة . 
أريــد أن يــجـري الــشـريـط الـلــذيـذ بــسالســة  ومـخّي
سيـعـمل في أبـواب الـتأويـل والنـبـوءة الـتي إنْ حتـققت
فـسوف يـكـون طعـمهـا مشـتقـاً من طعم صـينـية حالوة
مـــثــلـــومــة كــانـت مــزروعـــة عــنــد جـــدار الــصف األول

اإلبتدائي وعلى سورها زفة من ذباب طنّان .
أخي جـمعـة الرائع الـطيب البـديع كان يـشبـهني كـثيراً
ـمل  وكـان مـسـتـعـداً ألن يـحرق في هـذا الـتفـصـيل ا
ـــطـــبخ الــدار وربـع أثـــاثــهـــا ويـــحـــطم كـل صـــحــون ا
ويــسـتــعـمل الــسالح األبــيض ضـد أحــد أبـنــائه الـذي
فـاجأة  حينما قال بصوت عالٍ إنّ أفسد عليه متعة ا
نـور الـشـريف ســيـقـتل فـاروق الـفـيـشـاوي وسـيـتـخـبل
محمود عبد العزيز ويغرق بسطل ماء يابس وستتزوج
فردوس عبد احلميد حضرة العمدة حمدي غيث . من
في فن القصة القصيرة التي أكتبها منذ أزيد من ربع
قرن وثالثـة أيام وساعـة  كافـحت كثيـراً ودربت قلمي
سرود بنـهاية مفتوحـة  وصدقتُ نصيحة على رسم ا
الـنقدة األذكـياء الذيـن أفتوا بـتضلـيل القـارىء وسحبه
ـشاركة في الى مـنطـقة شائـكة قـد يضطـر معـها الى ا
تـشـكــيل الـنـهــايـة الـغــائـمـة الــتي ال حتـتـمـل دق نـقـطـة

حاسمة جازمة برأس السطر األخير . 
في السـياسـة كنت صـنعت نفس الـشيء  واستـعملت
عنى بـعد حروف ومنـحوتات أما و أو كثيـراً حتوالت ا
ـا والــسـ وســوف  وذهـبت مــذهب الـلــغـة وقــد و ر
حمّـالة الـوجـوه واألقنـعة والـتـفاسـيـر  فكـان ذلك أحد
مــنــتـجــات الــصـداع الــهــائل الــذي صــنـعــته لــنــفـسي
واآلخــرين  والــنــهـايــة دائــمــاً أو غــالـبــاً كــانت طــيــبـة
ورحــيـمـة  حــتى صـارت حــيـاتي مــثل شـرائـط رائـعـة
تتلـذذ بالشك ونقيـضه  واإلحتمال الـذي قد ينسخ ما
قبله بانتظار مسبحة طويلة من التحوالت والنبوءات . 
في هـذه الـلـحـظـة مـثالً يـتـحـول جـسـدي كـله الى آذان
متوترة تنصت حلفيف شـجر أو خشخشة ورق يتكوم
في حــلق بــالــوعــة الــشــارع  فــأمــارس ذات الــلــعــبــة

خاصتي . 
وألن مراوح السماء الهوائية العمالقة الرحيمة متوقفة
اآلن  فعليَّ أن أخـلع من عقلي مـسألة أن الـشجيرات
ا تـعزف حلن مـفتتح الـفجر نـيوم ا والورق وعـلب األ
بسبب هبوب الريح  بل قد يكون هذا الفعل مصنوعاً
بــحـركــة لصٍّ غـبيّ  أو أن الــعـطب
الـــــــذي ضـــــــرب مــــــؤخـــــــراً أذني
الـــوســـطى هـــو الــذي أجنـب هــذا

ريب .  احلفيف الليلي ا

w½«œu « wKŽ

{ لـــوس اجنــــلـــيس (أ ف ب) –
حــافظ فـــيــلم احلــركــة “بــولــيت
تـــــراين ”مـن إنـــــتـــــاج شـــــركـــــة
“ســوني ”عـــلى صــدارة شـــبــاك
الـتــذاكـر في أمـيــركـا الـشــمـالـيـة
لألسـبـوع الـثـاني عـلى الـتـوالي
عـــلـى مـــا أفـــادت االحـــد شـــركــة
تخصصة. “إكزبيتر ريليشنز ”ا
ــقــتـبس من ويــتـنــاول الــفـيــلم ا
روايــة يـابــانـيــة نـاجــحـة قــصـة
سـبـعـة قـتـلـة يـحـاولـون تـصـفـية
بـعـضـهم بـعـضـاً في قـطـار فـائق

السرعة ب طوكيو وكيوتو.
وحقق الفيلم الذي تولى بطولته
بــــراد بـــــيت وآرون تــــايـــــلــــور-
جونسون وسانـدرا بولوك ويُعدّ
آخـــر عـــمل ضـــخم يـــصـــدر هــذا
الــصـــيف إيــرادات بـــلــغت 4.13
ملـيون دوالر فـي عطـلة األسـبوع
الــثــانـيــة لــعـرضـه ومع أن هـذه
احلـــصـــيــلـــة أقل مـن نــصـف مــا
سجله الفيلم األسبوع الفائت إال
أنهـا تبـلغ نـحو ضـعف ما حـققه
فــيــلم (دي سي لــيغ أوف ســوبـر

بيتس) الذي حلّ ثانياً.  
ويتتـبّع فيلم الـتحريك الذي أدى
جنـــوم كــبـــار من أمـــثــال دواين
جـــونـــســــون وكـــيــــفـــ هـــارت
شخصياته بأصواتهم مغامرات
كـريـبتـو كـلب (سـوبـرمـان) الذي
يـــهبّ لــنـــجــدة أبــطـــال خــارقــ
ــســاعـدة كـالب أخـرى. وحــقق
إيرادات بلغت 2.7 مالي دوالر.
وبــعــد 12 أســبـــوعــاً عـــلى بــدء
عــــرضه فـي صــــاالت أمـــــيــــركــــا
الشـماليـة تقـدم فيلم “توب غن:
ـــركـــز الـــثـــالث مـــافـــريك ”إلى ا
بـــعــدمــا حـلّ األســبــوع الـــفــائت
ســــادســـاً مـــحـــقـــقـــاً 1.7 مالي

دوالر.
وحـظـيت تـتـمـة (تـوب غن) الـذي
حــقق جنـــاحــاً واســعــاً قــبل 36
عامـاً باستـحسـان النـقاد. ومرة

{ نـــومــيـــا (فــرنـــســا) (أ ف ب) –
تــوفـيت امس عن عــمـر يـنـاهـز 73
عـاماً الكاتـبة ديويه غوروديه التي
كـــــانـت أول روائـــــيـــــة مـن شـــــعب
الــكـانــاك األصـلـي في كـالــيـدونــيـا
اجلــديـدة ورائــدة في الـنــضـال من
أجـل اسـتـقالل األرخـبــيل عـلى مـا

أعلنت احلكومة.
وأفـــادت احلـــكـــومـــة بــأن دديـــويه
غـوروديه الذي كانـت تعاني مرض
الـسرطان مـنذ سنـوات توفيت في

مستشفى على الساحل الشرقي.
ووصــفت احلـكـومـة الـكــالـيـدونـيـة
اجلماعية الراحلة بأنها “سياسية
اســتــقاللــيــة وكـاتــبــة ذات شــهـرة
ـيــة طـبـعت ”تــاريخ الـســلـطـة عــا
الــتــنـفــيـذيــة احملــلـيــة الــتي كـانت
ــدة 20 عــامًــا من عــضــواً فــيــهــا 
1999 إلى 2019 تــــولت خاللـــهـــا
مـسؤوليات أبرزهـا الثقافة ووضع

واطنة. رأة وا ا
وأشادت جبهة الكاناك االشتراكية
لـلتحرير وهي التحالف التاريخي
ـرأة الــتي لــنــضــال الــكــانــاك  بــا
“نـــاضــلت دائــمـــاً من أجل حــريــة
شعبها والسيادة الكاملة لبلدها.”
وتــخـــضع كــالــيــدونــيــا اجلــديــدة
لـلسيادة الفرنـسية منذ عام 1853
عـنـدما اسـتعـمـرت فرنـسا في عـهد
ـنـطـقة من نـابـلـيـون الثـالث هـذه ا

. احمليط الهاد
ولــدت ديـويه غـوروديه عـام 1949
فـي شـــمـــال شـــرق كــــالـــيـــدونـــيـــا
اجلــــــديـــــدة  ودرسـت األدب بـــــ
عـامي 1969 و 1973 فـي جـامـعـة
مــونــبـــلــيــيه بــول فــالــيــري حــيث
انـفتحت علـى الكتابـة والسياسة 
وطـبعـتهـا أفكار  حـركة أيـار/مايو
1968 االحـتجاجية والتحررية في
فــــرنـــســـا. وبــــعـــد عـــودتــــهـــا إلى
مـسقـطهـا كاليـدونيـا انخرطت في
حـــركــات الــكـــانــاك االســتـــقاللــيــة
األولـى وشـــــاركـت في حتـــــركـــــات
ـا أدى إلى نــضـالــيـة مــيـدانـيــة 

سجنها مرات عدة.
وكــــتــــبـت وراء الــــقــــضــــبـــان أول
مـجـموعـة شـعريـة لهـا. كـذلك ألّفت
قـصصاً قصيرة وأعـماالً مسرحية.
فـي عام  2005 نــشـرت أول روايـة

كاناك على اإلطالق.
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{ طـــــوكـــــيــــو (أ ف ب)  –أضـــــاع
شــرطـي يــابــاني كــان ثــمالً وغــفــا
خـالل اخلـدمــة وثــائق حتــقــيــقـات
تـتضمن مـعلومـات شخصـية ألكثر
من 400 شــخص بــيــنـهم مــشــتـبه
فـيه بـارتكـاب إحدى اجلـرائم على
مـا أفـادت الـشـرطـة ووسـائل إعالم
مـــحـــلـــيـــة.    وقـــال مـــســـؤول في
الـــشــرطــة لــوكـــالــة فــرانس بــرس
االثن إن الشرطي البالغ 49 سنة

فـــفـي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو أفــادت
ســلـطـات مـديـنــة أمـاغـاسـاكي بـأنّ
مـــقـــاوالً أضـــاع حــقـــيـــبـــة حتــوي
شــريـحـة ذاكـرة خــارجـيـة (يـو اس
بي) تــتـضــمن بـيــانـات شـخــصـيـة
ـنطقـة البالغ عددهم 460 لـسكان ا
ألـفـاً بعـدمـا خرج لـتـناول الـكـحول
ثـم غفـا عـلى الطـريق أثـنـاء عودته

إلى منزله.
وعُــثــر عــلى احلــقــيــبــة في الــيـوم

الـكحول برفقة زمالئه ثم غفا أثناء
ـــنـــزل فــيـــمـــا كــانت عـــودته إلى ا

احلقيبة بحوزته.
وعـندمـا استـيقظ وجـد نفـسه قرب
إحـدى محـطات القـطار ولم يـتمكن
من الـعثـور علـى احلقيـبة عـلى ما

أفادت تقارير إعالمية. 
ــرة األولـى الــتي وهـــذه لـــيــسـت ا
ـاثـلـة في تُـســجّل فـيـهـا حـوادث 

اليابان.

أضـاع في منـطقـة هيوغـو الغـربية
احلـقيبـة التي حتوي الـوثائق ب
الــســاعــة احلــاديــة عــشــرة مــسـاء

اجلمعة واخلامسة فجر السبت.
وأشــار إلى أنّ الــوثـائـق تـتــضـمّن
أسـماء وعـناوين من دون الـتطرق

إلى مزيد من التفاصيل.
وذكـــرت وســـائل إعالم يـــابـــانـــيــة
بــــارزة نــــقالً عن مــــســــؤولـــ في
الـشـرطـة انّ الشـرطي خـرج لـشرب
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اجملــــمــــوع بـــرزت  39جــــامــــعـــة
أمـيركية ب أفضل مئة جامعة في
الالئحة. اما أول مؤسسة تعليمية
مـن خـــارج الـــبـــلــــدان الـــنـــاطـــقـــة
بــاإلنـكـلـيـزيـة فــهي جـامـعـة (بـاري
سـاكلـيه) الفـرنسـية الـتي حلت في
ـرتـبـة الـسـادسـة عـشـرة. ويـأخـذ ا
تــصـنـيف شــنـغـهــاي في االعـتـبـار
سـتة مـعايـير بـينـها عـدد الفـائزين
بـجوائز نـوبل وميدالـية فيـلدز ب
خـريـجـيـهـا واسـاتـذتـها فـضال عن
عـدد الباحث الذين ترد اسماؤهم
كـثـيـرا في مـجـال اخـتـصـاصهم أو
ــنـشـورة في ــقـاالت ا حــتى عـدد ا

مجلتي (ساينس) و(نيتشر).

{ اوســـــــلــــــو (أ ف ب)  –جلـــــــأت
الــسـلــطـات الــنـروجـيــة األحـد إلى
الـقــتل الـرحـيم ألنـثى الـفظ (فـرِيـا)
بـعدمـا أصبحت تـشكل خـطراً على
حــيـــاتــهــا وحــيـــاة الــنــاس الــذين
ـشـاهــدتـهـا في مـضـيق تــهـافـتـوا 
أوســـلــو حــيث أصـــبــحت جنــمــة
ـسؤول ـوسـم الصـيـفـي.  وقـال ا ا
عن مـــديــريــة الــثــروة الــســمــكــيــة
الـنـروجـية فـرانك بـاكي-يـنسن في
بـيـان إن قرار الـقتـل الرحـيم ألنثى
الـفظ اتخـذ بناء عـلى تقـييم شامل
لـلـخـطـر الـذي تـشـكلـه علـى سالمة

الناس. 
وتعيش حيوانات الفظ عادة حتت
خــطــوط الــعــرض الــشــمــالـيــة في
الـقطب الـشمـالي لكنّ (فـريا) وهو
اسـم إلــهـــة لـــلــحـب واجلــمـــال في
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{ لـــــوس اجنـــــلــــوس (أ ف ب) -
وجـه الـقـضـاء األمـريـكي اتـهـامـات
ــغـــني الــراب األمــريــكي إيــســاب
روكي شـريك حياة النـجمة ريهانا
لــــدوره في إطالق نــــار حـــصل في
تــــشـــــرين الــــثـــــاني الــــفـــــائت في
هــــولــــيــــوود عــــلـى مــــا أعــــلــــنت
الـــســلـــطـــات في لــوس أجنـــلــوس
.يواجه بـواليـة كالـيـفورنـيـا االثنـ
ـوسـيـقي الـبالغ 33 عـامـاً واسمه ا
احلــقـيــقي راكـيـم مـايــرز تـهــمـتـ
بــــاالعـــتــــداء بـــسالح نــــصف آلي
بـحـسب الـنـيـابـة الـعـامـة في لوس
ـغـني أجنــلـوس.ويـشـتــبه في أن ا
صـوّب بنـدقيته عـلى صديق سابق

خـالل مـشــادة في تـشــرين الــثـاني
ــنــصـــرم ثم أطــلق عــلــيه الــنــار ا
مـرتـ في وقت الحـق ما أدى إلى
إصـابــته "بـجـرح طـفـيف" بـحـسب
ـــثل ــــقـــرر أن  الــــشـــرطـــة.ومن ا
إيــســاب روكي أمــام مــحــكــمــة في
لـــوس أجنـــلس الـــيــوم األربـــعــاء.
وأوقـف مـغــني الــراب في نـيــسـان
الــفـائت في مـطـار لـوس أجنـلـوس
عـندمـا نزل من طائـرة خاصـة آتية
من بــربـادوس الـتي تـتـحـدر مـنـهـا
شــريـكـة حـيـاتـه ريـهـانـا الـتي رُزق
ـغـني مــنـهـا طـفالً فـي أيـار.وقـال ا
جملــلــة "جي كــيــو" فـي أيـار 2021

عن صاحبة أغنيتي "آمبريال".
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 w Ë— v ≈ { جـــنــيـف (أ ف ب) - فــاز فـــيــلم
"ريــــــغـــــرا 34) (الــــــقــــــاعـــــدة 34)
للمخرجة البرازيلية جوليا مورات

الــسـبـت بـجــائـزة الــفــهـد الــذهـبي
ألفـضل فيـلم في مهـرجان لـوكارنو
الـسينـمائي في سويسـرا.ويتناول

ي الـفــيـلم الـذي أقـيم عـرضه الـعـا
األول فـي لـوكــارنــو قــصـة طــالــبـة
قــانــون تُــدعـى ســيــمــونــيه تــهــتم
ـرأة في بلدها. وفي بـالعنف ضد ا
ـوضوع مـوازاة مـنـاقـشـتـهـا هـذا ا
في اجلــامـعـة تـنـشط في حـيـاتـهـا
اخلــــاصـــة كـ(كــــام غـــيــــرل) عـــبـــر
اإلنـتـرنت إذ تشـارك في محـادثات
تـعـرض خاللـها مـفـاتـنهـا وتـصوّر
نـفـسهـا في وضـعيـات جـنسـية في
مـقابل أجر. وأقـرّت اخملرجة بـأنها
ــــنـــحـــهــــا اجلـــائـــزة فــــوجـــئت 
مـــوضــحـــة أن الــفـــيـــلم "يــتـــنــاول
". وقــالت مــوضــوعــاً صــعــبــاً جـداً
"لــذلـك لم أتــوقع إطالقــاً أن يــكــون
لــلـفـيـلم أكـثــر من عـضـو مـؤيـد في
جلنة التحكيم".يشير عنوان الفيلم
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