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دعـت الــــــقــــــوى والــــــتــــــيـــــارات
�اخلـــصـــوم الى ضـــبـط الــنـــفس
وتـغــلـيب لـغــة احلـوار واعـتـمـاد
الـــدســتـــور في صـــيـــاغـــة عـــقــد
ســيـــاسي جـــديـــد يـــســهـم بــحل
االزمــات ا�ــتــراكــمــة قــبـل فـوات
االوان�فـيـمــا اكـد رئـيس الـوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي�ان الــقـوى
األمنية والعسكرية لن تنجر إلى

صـــراعـــات ســيـــاســيـــة�في وقت
تـــوعــــد وزيـــر رئــــيس الــــتـــيـــار
الـصـدري ا�ـعروف بـأسم صـالح
محمد الـعراقي �بخطـوة مفاجئة
عـقب انـسـحـاب ا�ـعـتـصـمـ� من
امــام مــبــنـى مــجــلـس الــقــضــاء
االعـلى . وكـتب في مـنـشـور على
فيـسـبوك تـابـعته (الـزمان) امس
ان (أبـواق الـسـلـطـة تـعالـت ضد
الثـورة حـينمـا اعتصـمنا أمام م
القضـاء � خشيةً مـن أنه سيلجئ

الى كـشف مـلـفـات فـســادهم�كـما
ظنوا أن ا�تظاهرين سيقتحمون
اجمللس وبالتالي ستقع بأيديهم
مـــلــفـــات تـــفـــضح اجلـــمـــيع بال
إسـتثـنـاء)� الفتـا الى ان (سـقوط
النـظام احلـالي ال يحـلو لـلبعض
وعــــــلـى رأســـــهـم الــــــســـــــفـــــارة
األمريكية)� وتابع (أننا سنخطو
خـطوة مـفـاجئـة أخـرى ال تخـطر
عــلى بـالــهم إذا مــا قـرّر الــشـعب
االســتـمـرار بــالـثــورة وتـقـويض

الـفــاســدين وإغـاضــتـهم). ونـفى
الــقـضـاء �تــقـد� شـكــوى دولـيـة
بـــشـــأن أحــداث اول أمـس.وذكــر
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس أن
(القـضـاة واعضـاء االدعاء الـعام
ا�ـسـتـمـرين بـاخلـدمـة عـلى وجه
اخلـــصـــوص� مــــلـــتـــزمـــ� �ـــا
يـفـرضه عـلـيـهم قـانـون الـتـنظـيم
الـــــقـــــضـــــائي مـن الـــــتـــــزامــــات
وواجبـات ومـنهـا عـدم التـصرف
باجتهاد فردي في القضايا التي
تـــشــــغل الــــراي الـــعــــام). وقـــرر
الـــــقــــضــــاء بــــعــــد انــــســــحــــاب
ا�ـعـتـصـمـ� � اسـتـئـنـاف العـمل
في احملــاكم. وقـال إنه (بــالـنــظـر
النــســـحــاب ا�ـــتـــظــاهـــرين وفك
احلـــصـــار عـن مـــبـــنـى اجملـــلس
واحملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيـا�
تــقــرراسـتــئــنـاف الــعــمل بــشـكل
طـــبـــيــعي فـي احملــاكـم). وكــانت
مــحـكـمــة الـكــرخ قـد اصـدرت في
وقت سـابق � اوامـر قـبض بـحق
قيـادات في التـيار الـصدري بـعد
اتــهــامــهم بــتــهــديــد االحتــاديــة
العـليـا.بدوره � أكـد القـائد الـعام
لــلــقــوات ا�ــســـلــحــة مــصــطــفى
الــكــاظــمـي� أن الــقــوى األمــنــيـة
والـــعـــســكـــريـــة لـن تــنـــجـــر إلى
الــصــراعــات الـســيــاســيــة.ونـقل
الناطق باسم القائد العام اللواء
يحيى رسول عن الكاظمي القول

أن (الـقـوى األمـنيـة والـعـسـكـرية
لن تــــنـــــجــــر إلى الــــصــــراعــــات
الــســيــاسـيــة� ولن تــكــون طــرفـاً
فـيــهـا� وسـيـبــقى واجـبـهـا دومـاً
حـــمــــايـــة الـــعــــراق ومـــقـــدراته�
وقـدسيـة الـدم)� ووجه الـكـاظمي
(بــتــطــبــيق أقـــسى الــعــقــوبــات
القـانـونيـة بحـق أي منـتسب في
القوى األمـنية والعـسكرية ��ن
يخالف الـتعلـيمات الـثابتـة بهذا
الـــصـــدد)� مـــشـــددا عـــلى (مـــنع
إصـــدار ا�ـــؤســـســـات األمـــنـــيــة
والـعـسـكـريـة أي بـيـان ذي طـابع
ســـــيـــــاسي� أو �ـــــثـل جتــــاوزاً
وإيحاءً بعدم الـتزام أي مؤسسة
بــالــسـيــاق الــعـســكــري واألمـني
ا�ـــعـــمـــول به). وكـــانت هـــيـــئـــة
احلــشــد الــشــعــبي � قــد اعــلــنت
اســــتــــعـــــدادهــــا  لــــلــــدفــــاع عن
مـؤسـسـات الـدولـة الـتي تـضـمن
ا�ـصـالح وعلـى رأسهـا الـسـلـطة
القـضائـية والـتشـريعـية.وحذرت
فـي بــــيــــان امس مـن (خــــطـــورة
الوضع الـعام في الـعراق). فـيما
دعــا الــنــائب والــوزيــر الــســابق
ابـراهـيم بـحـر الـعـلـوم �االطراف
الى تقد� تنـازالت لفك االنسداد
احلـالي. وقــال في تـغــريـدة عـلى
تـوتـيـر تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس
انه (في الــذكــر  101لــتــأســيس
الدولة �ندعو االطراف الى تقد�

تــنـــازالت لـــفك االنـــســداد �كـــمــا
نـــطـــالب الــــنـــخب االكـــاد�ـــيـــة
والــسـيـاسـيــة ومـراكـز الـتــفـكـيـر
لتوحيد اجلهود واقتراح مبادرة
متـوازنة تـسـهم في صيـاغة عـقد
ســـيـــاسي جـــديــد وحتـت ســقف
الـدستـور).في وقت �وجـه رئيس
اإلحتــاد الـوطــني الــكـردســتـاني
بافل الطالباني �رسالة لألطراف
الـســيـاسـيـة اكــد فـيـهـا (ضـرورة
الــوحــدة� واجلــهــود الــوطــنــيـة�
وتـغـلـيب لـغـة احلـوار والـتـفـاهم
ا�ــثــمــر� واإللــتــزام بــالــدســتـور
وحلــتـــرام اســـتـــقالل الـــقـــضــاء
ورفض تــــعـــرضـه لــــلـــضــــغـــوط
الـســيـاسـيـة). مـن جـانـبه � شـدد
ا�رشح لرئـاسة اجلمهـورية عبد
اللطيف جمال رشيد �على اعادة
العـمليـة السـياسيـة الى سيـاقها
الـدســتــوري عــبــر عـقــد جــلــسـة
بـــر�ــــانـــيـــة النـــتــــخـــاب رئـــيس
اجلمهورية. وقال في بيان تلقته
(الـزمــان) امس انه (صــار لـزامـا
عـلى الـقوى الـسـيـاسيـة الـفـائزة
في االنــتــخـابــات �االســراع عـلى
اعـادة الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الى
ســيـاقـهـا الــدسـتـوري عــبـر عـقـد
جلـسـة بر�ـانيـة النـتخـاب رئيس
اجلـــمــهــوريــة وتــكــلــيف رئــيس
وزراء يـتـولى حمـايـة مـؤسـسات

الدولة). 
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{ االغــوات (أ ف ب) - يـــفــتح
يـونس عـجــيل صـنـبـور ا�ـيـاه
في مـنــزله� لـكن ال يــخـرج مـنه
مـاء... فـقـد اسـتـفـحل اجلـفـاف
في قـريـته الـواقـعـة في جـنوب
الــعـراق كــمــا في أكــثـر من 70
قـريـةً أخـرى وسط صـيف حـار
من دون مياه� بيـنما ما توزعه
الــسـلــطــات بــ� وقت وآخـر ال
يــــســـــدّ احلــــاجـــــة.وتــــســـــبّب
االنـخــفـاض الـكــبـيــر في مـيـاه
نــهــر الـفــرات بــجــفــاف بـعض
روافده وحـرمان ثـلث محـافظة
الديـوانـية الـواقـعة في جـنوب
العراق من ما يكفيها من ا�ياه
لالسـتخـدامـات الـيـوميـة فـيـما
توقفت عشـرين محطة تـصفية
لـلــمـيـاه عـن الـعـمل� كــمـا أفـاد
مسؤولـون محلـيون.ويخـتصر
عجـيل معـانـاته ومن حوله في
قــريـــته األغــوات� قـــائال "ا�ــاء
حـــيــاة اإلنـــســـان� إذا انـــقــطع
تتـدمّر احليـاة".وينـتظـر سكان
الــــقـــريـــة مــــرةً أو مـــرتـــ� في

األســبــوع مــرور صــهــاريج ا�ــاء
التابعة لـلمحافظـة لتزويدهم �ا
يعـوّض الـقـليل من الـنـقص الذي
يعـانـون منه.ويـقـول عجـيل الذي
يـبــلغ من الــعـمـر  42عـامـاً واألب
لـثمـانـيـة أطفـال بـأسف "حـتى لو
�ّ الــتــوزيـع يــومــيــا� ال يــكــفي"�
مضيـفاً "مرت أربـعة أيام دون أن
أســتــحم".وبــات الــعــراق بـســبب
االرتــفــاع ا�ـــســتــمــر في درجــات
احلـرارة وتـزايـد نقـص ا�يـاه من
عـام آلخـر� بــ� أكـثـر خـمس دول
فـي الــعــالـم عــرضـــة لــتـــأثــيــرات
الــتـــغــيــر ا�ــنـــاخي� وفــقــا لأل�
ا�تـحـدة.وتـواجه "بالد الـرافدين"
انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه
نـهــري دجـلــة والـفــرات� وهـو مـا
تـعـزوه الـسـلـطـات الـعـراقـيـة إلى
سدود تبـنيـها إيران وتـركيا.آمالً
في تغطـية احـتياجـاته من ا�ياه�
قام عـجـيل بحـفر بـئـر� لكن ا�ـياه
التي خـرجت مـنه مـاحلة. ويـقول
إنه لم يـجد حـالً غيـر "خـلط مـياه
الــبـــئــر ا�ــالح �ـــاء الــصــهــريج

لــنــسـيّــر امــورنــا".ولــدى وصـول
شــاحـنــة الـصــهـريج إلى ا�ــكـان�
يـهـرول األطـفـال بشـكـل عشـوائي
ويرقصـون حولـها.وعبـر خرطوم
بالســـتـــيــكي� �ـأل عــامـل طــويل
القامة خزانات القرية واحداً تلو
اآلخـــــر� ومن بـــــيـت آلخــــر عـــــلى
امـتـداد طـريق تـرابي.وأمـام أحـد
ا�ــنــازل� أخـــرجت عــائــلــة أواني
مـعـدنـيـة وبرّاداً مـعـطالً أفـرغ من
كل محـتـوياته وقـلب على األرض
لـيـصـبح �ــثـابـة حـوضٍ صـغـيـر
للـميـاه. هـكذا تـضمن الـعائـلة أن
تـنــال أكـبــر قـدر �ــكن من ا�ـادة
الثمينة.ويقول عجيل بحسرة "لم
يـــبقَ ســـوى عـــشـــرة مـــنـــازل في
الـــقـــريـــة بـــعــــدمـــا كـــان فـــيـــهـــا
خــمــســون... الــبــاقــون هــاجــروا
بحـثاً عن حـياة أفـضل".ويتـقاسم
الرجل منزله مع شقيقه محمد. و
كما هو حـال أغلب سكـان القرية�
كـانـا الــشـقـيـقـان يــعـتـمـدان عـلى
الـــــــزراعـــــــة فـي أراضٍ تـــــــبـــــــلغ
مــســاحــتــهـا  70دو�ــاً. بــيـد أن

الزراعة توقفت منذ عام� بسبب
اجلفـاف� وباع الـبـعض أغنـامهم
لـــــتـــــأمـــــ� احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهم
ا�ـعــيـشــيـة.وأصــبـحت "الــهـجـرة
ا�ناخـية أمراً واقـعاً في العراق"�
بـحـسب تـقـريـر �ـنـظـمـة الـهـجـرة
الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة نــــــــــشــــــــــر فـي

آب/أغسـطس.وحـتى آذار/مارس
 ?2022نــــزحت أكــــثــــر من 3300
عائلة بسبب "عوامل مناخية" في
عـــشـــر مــحـــافـــظــات فـي الــوسط
واجلنـوب� والـسـبب "شحّ ا�ـياه�
أو ا�ــلـوحــة ا�ـرتــفـعــة فـيــهـا� أو
نــوعــيــة ا�ـيــاه الــســيــئــة".كـذلك�

"تـــعــــرقل قــــلّــــة ا�ـــيــــاه إنــــتـــاج
احملــــــــاصـــــــــيـل أو تـــــــــؤدي إلى
إفـسـادهـا� وحتــدّ من وفـرة مـيـاه
الـــشـــرب والـــغـــذاء لـــلـــمـــواشي�
وأرغـــمت الـــعـــديـــد من األعـــمــال
ا�ــــرتــــبـــطــــة بــــالــــزراعــــة عــــلى
اإلغـالق".وفـــيـــمـــا ال يـــزال نـــهـــر

الفـرات جاريـاً ويعـبر الـديوانـية�
هناك بعض "األنهر الفرعية التي
تـعـاني من اجلــفـاف" مـا انـعـكس
سـلـبـا عـلى عـشـرات الـقـرى� كـمـا
يــــشـــرح مــــديـــر دائــــرة ا�ـــاء في
الديـوانيـة ا�ـهنـدس حسن نـعيم.
ونتـيـجـة لشحّ ا�ـيـاه� تـوقفت 20
محطة مياه عن العمل.هذا العام�
تتـواصل األزمـة من دون انـقـطاع
مـنـذ أكـثـر من شـهـرين� مـا أجـبـر
دائـــرة ا�ـــيــاه عـــلى اســـتــئـــجــار
صـــهـــاريج إضـــافـــيـــة "لـــتـــزويــد
ا�ـواطـنـ� �ـاء صـالح لـلـشرب"�
وفق نـعـيم. ويـضـيف "كـان هـناك
جـفــاف في األنـهــار سـابــقـا� لـكن
لـبـضـعـة أيـام فقـط"� ولـيس لـهذه
ا�ــدة الــطــويـلــة كــمــا هــو احلـال
اآلن.ويــــــأمل مـن "وزارة ا�ـــــوارد
ا�ائية أن تضع خطة لتزويد هذه
ا�ناطق بـا�ياه� مـقرّا بأن كـميات
ا�ياه ا�وزعة من احملافظة "قليلة
جـــداً مــــا يــــؤثـــر ســــلــــبـــاً عــــلى
احــتــيــاجـــات ا�ــواطن".رغم ذلك�
ينـصح ا�سـؤول بعـدم استـخدام

مــيــاه اآلبــار ألن "نــسـبــة األمالح
عاليـة جداً" فيـها أو ميـاه االنهار
الـــــــتـي قـــــــد حتـــــــتـــــــوي عـــــــلى
"شوائب".وتـظاهر مـئات الـسكان
احملـرومـون من ا�ـيـاه مـرتـ� في
ا�ــــنــــطــــقــــة لـــــلــــتــــعــــبــــيــــر عن
غضبهم.ويقول محافظ الديوانية
زهــيــر الــشــعالن "ثــلث مــســاحـة
محافظة الديوانـية تقريبا تعاني
من مـشـكــلـة عـدم وصـول ا�ـيـاه"�
مشيراً إلى أن ذلك أثّر على ا�ياه
الصاحلـة للشـرب والزراعة ودعم
الـــثــروة احلــيـــوانــيـــة.ويــضــيف
"هـنـاك أكـثـر من  75قـريـة تـعـاني
من شح ا�ياه ... نوفرها لها عبر
الــــــصـــــــهـــــــاريـج".ويـــــــوضح أن
الــديــوانــيـة الــتي يــرويــهــا نــهـر
الفـرات تتـلقى حـاليـاً ب�  85إلى
 90مـتـراً مـكـعـبـاً في الـثـانـيـة من
ا�ياه. لكن لـتغطيـة النقص� ال بدّ
من مـضــاعـفـة الـوتــيـرة.ويـطـالب
احملـافظ احلـكــومـة ا�ـركـزيـة بـأن
"تستـثني محـافظة الـديوانية من
احلصص ا�ـائـية بـشـكل خاص"�

كـــونــهــا ال تـــمــتـــلك أي مــوارد
اقتصـادية أخرى غـير الزراعة.
"الــديـوانــيــة ال تـمــتـلـك مـنــافـذ
حـدوديـة أو حـقــوال نـفـطـيـة أو
مـراقــد ديـنــيـة أو ســيـاحـة".في
قـــريــة األغـــاوات� يـــدعــو رزاق
عــيــسـى (أربــعــيــني)� بــيــنــمــا
ينتـظر أن ينهـي الصهريج مأل
خزاناته با�يـاه� حكومة البالد
إلى "إيــــجـــاد حل" مع تـــركـــيـــا
لــــــــزيــــــــادة تــــــــدفـق مــــــــيـــــــاه
األنـــــهـــــار.ويـــــضـــــيـف "نـــــعم�
نستـرشد باسـتخدامـات ا�ياه�
لـــكن اجلـــو حـــار! كـــيف لي أن
أقـلل اســتـخــدامي لـلــمـيـاه? أال
أغــتــسـل? وال أغــسل ثــوبي? ال
أحــــمم أطــــفــــالي? هــــذا غــــيـــر
�ـــكن".وحـــفــر عـــيــسى بـــئــراً
يـخـلـط مـيـاهه ا�ـاحلــة بـا�ـيـاه
الـتـي تـوزعـهــا الـدولــة.ويـقـول
غــاضـــبــاً "أين نــذهـب? أيــنــمــا
ذهــبت فـي الــعــراق عــذاب. في
الـــنــــاصـــريـــة في الـــســـمـــاوة�
(الناس) �وتون من العطش".

الــــــــعـالقــــــــات واإلعـالم في وزارة
الــداخـــلــيـــة� من إعـــادة فـــتــاة من
جـنـسـيـة عـربـيـة الى والـدهـا بـعـد
الــتـنــســيـق والـتــعــاون مـع دائـرة
اإلقـامـة.وذكـر بــيـان ان (الـعــمـلـيـة
جـاءت إثـر مــنـاشــدة تـقــدمت بـهـا
الفتاة للـشرطة اجملتمعـية تلتمس
فــيـهــا تــرحــيــلــهــا لــبــلــدهــا بــعـد
تــعــرضـــهــا لـــلــتـــعــنــيـف من قــبل
والدتها وزوج والدتها� حيث تقيم
معهـما مـنذ انـفصـال والديـها قبل
اعـوام)� وتــابع انه (وعــلى الــفـور
تـوجـهت ا�ـفـرزة الى حـيث تـقـطن
الفـتاة وتـبـ� تعـرضـها لـلـتعـنيف
من قـبل والـدتـهـا وزوجـهـا وجرى
االتـصــال بـوالـدهــا الـذي الــتـمس
تـــســـفــــيـــر ابـــنــــته إلـــيـه� وبـــعـــد
استـحـصـال ا�ـوافـقـات األصـولـية
وفق الضوابط والقـوان� ا�عمول
بها في مديرية اإلقامة واجلنسية�
� ارسال الـفـتاة عـلى مـ� طـائرة

الى والدها). 

(ا�ــــــفـــــــارز �جنـــــــحت فـي كـل من
محافـظتي نـينـوى والديـوانية من
إلـقــاء الـقــبض بــاجلــرم ا�ـشــهـود
عـلى مـتـهـمـ� إثــنـ� بـحـوزتـهـمـا
مبالغ مالـية من العمالت الـعراقية
واألجـنــبــيــة جـمــيــعــهـا مــزيــفـة).
وافــادت قـــيـــادة قــوات الـــشـــرطــة
االحتـاديــة� بـاعــتـقـال  4مـتـهـمـ�
بـــــالـــــســـــرقـــــة والــــــتـــــزويـــــر في
بـغــداد.وذكـرت الــقــيـادة في بــيـان
تــلـــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (قــوة
مشتركة � القت القبض على اثن�
مـتــهـمــ� مـطــلــوبـ� وفق أحــكـام
ا�ــادة  444ســرقـــة في مـــنـــطـــقــة
التـاجـيات وحـي العـامل )� مـؤكدا
ان (قوة مـن الـلواء الـسـابع ضـمن
الـفـرقـة الــثـانـيـة شــرطـة احتـاديـة
مـسـنـودة بـاجلـهد ?االسـتـخـباري
�اعتقلـت متهم مـطلوب وفق ا�ادة
 295تزويـرفي مـنطـقـة السـيـدية).
وجنحت الـشعـبـة النـسـوية بـقسم
الــشـــرطــة اجملـــتــمـــعــيـــة بــدائــرة

األنبار. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (القـوات اخلـاصـة� نـفّذت
عـمــلــيــات إنـزال جــوي بــواســطـة
الـطـائـرات ا�ـروحـيـة� سـبـقـتـها 6
ضربـات جـوية مـن طائـرات الـقوة
اجلويـة على  5أهداف في مـناطق
جنوبي قضـاء الرطبـة � استهدفت
أوكــــــاراً الـــــدواعـش)� وتــــــابع ان
(العـمـلـيـة ا�شـتـركـة الـتي شاركت
فــيــهــا الـــقــوة اجلــويــة ووحــدات
اجليش والـقوات اخلـاصة ورجال
اسـتـخــبـارات الـداخــلـيــة تـعـد من
الـعــمـلــيــات الـنــوعـيــة ا�ــشـتــركـة
ا�ــهــمــة� الـتـي تــنــفــذهــا الــقـوات
األمـنــيـة �ــتـابــعــة بـقــايـا داعش).
وألقت مفارز جهاز األمن الوطني�
الــقــبض عــلـى ثالثــة مــزورين في
ثالث محـافـظات.وذكـر بيـان تـلقت
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس انـه (فـي ظل
اجلـهـود ا�ـسـتـمــرة الـتي يـبـذلـهـا
أبـطــال جــهــاز األمن الــوطــني في
مالحـــقــــة عـــصـــابــــات اجلـــر�ـــة
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نعـت وزارة الـدفـاع � طيـار عـراقي
قــــضى فـي حــــادث غــــرق اثــــنــــاء
الــتــدريب في الــواليــات ا�ــتــحــدة
االمريكية. وقالت الوزارة في بيان
تـلقـتـه (الـزمـان) امس ان (الـعـقـيد
الــطـــيــار عـــمـــار عــاصي حـــمــدان
ظــاهـــر�اســتــشـــهــد فـي الــواليــات
ا�تـحدة االمـريكـية خالل اشـتراكه
بــدورة تــدريـــبــيـــة بــشـــان قــيــادة
ا�ــهـــمــات اجلـــويّــة)� واضــاف ان
(الـطـيـار اجـرى الـدورة في قـاعـدة
روكـر �ـديـنـة ألـبــامـا األمـريـكـيـة�
خالل أربـعــة أشـهــر تـقـريــبـاً وانه
توفي اثـنـاء قـيـامه بـجولـة نـهـرية
كـجـزء من الـدورة الـتـدريـبـيـة� اثر
انــقالب الـــقــارب الــذي كـــان عــلى
مــتــنه الــطـــيــار وغــرقه). ونــفــذت
الـقــوات االمـنــيـة عــمـلــيـات إنـزال
جوي وتوجيه ضربات� استهدفت
أوكـــار داعش في مـــنـــاطق غـــربي
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والتضامن وقبـلها رئيسـا لتحرير
صـحــيـفـة الــثـورة الــعـربــيـة الـتي
يشرف عليها االحتاد االشتراكي.
شـغــلــته الـســيــاسـة في مــخــتـلف
مــراحل حــيــاتـه وعن ذلك قــال في
تصـريح انه ال يـجد لـنفـسه مـعنى

خـارج اطـر الــسـيــاسـة �مــوضـحـاً
(مـنــذ ان كــنت طــالــبـا فـي الـصف
الــثـــاني مـــتـــوسط وانـــا مـــرتــبط
بـالــســيــاســة).وغــادر الـعــراق في
حـقــبــة الــتــسـعــيــنــات الى عــمـان
منخرطا في حركة الوفاق الوطني
مع زعــيـمــهــا ايـاد عـالوي قـبل ان
يـــتــــوجه الجــــئــــا الى الــــواليـــات
ا�ـتـحـدة  االمـريــكـيـة �ثم عـاد الى
بغداد بعـد سقوط النـظام السابق

في 2003 .
والـــراحـل احــــد كـــتــــاب جــــريـــدة
(الـــزمــان) � وكـــانـت قــد احـــتـــفت
بصدور كتابه (اوراق من ذكرياتي
.. ثـــــــورة  14تــــــــمـــــــــوز وخالف
عبـدالسالم عـارف مع عـبد الـكر�
قــاسم) بـــحــفل اقـــيم في تـــشــرين
الثاني عام  2016 بحضـور جمع
كبيـر من االعالميـ� والسيـاسي�

واصدقاء احملتفى به وعائلته.

X�uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

نـعـت االوسـاط الــصــحــفــيـة امس
االربــــعــــاء الــــصـــحــــفـي الــــرائـــد
والـسـيـاسي اخملـضـرم مـعـاذ عـبد
الــرحــيم الــذي غــيــبه ا�ــوت بــعـد
صراع مـريـر مع ا�ـرض� والراحل
شغل منـاصب اعالميـة وسيـاسية
عديدة في حـقب مختلـفة �عمل في
الصـحـافة مـنـذ خمـسـينـات الـقرن
ا�اضي في جـريدة (احلـرية) التي
اصــدرهــا قــاسـم حــمــودي وبــعــد
تـــمــوز  1958اصــبـح اول مـــديــر
حتــريـر جلــريــدة (اجلــمــهــوريـة) 
    �وفي  1967عـمل عـلى اصـدار
صحـيـفة اسـمـاهـا (ا�يـثـاق) وكان
مــعـــاونــا �ــديـــر وكــالـــة  االنــبــاء
العـراقـيـة ثم مـسـتشـارا صـحـافـيا
في ا�غرب �كـما عمل في مـنظمات
عراقـية عديـدة مثل مـجلس الـسلم
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مـنــاطــقـهم)� وتــابع ان (الــغـا�ي
يثمن االستجابة السريعة للوزارة
�والدور الكبـير لهم في دعم األسر
�وكــذلك الـــنــازحـــ�)� مــؤكــداً� أن
(الــعـــمل في مـــؤســســـات الــدولــة
بـــروح الـــفـــريق الـــواحـــد تـــكـــون
نتـائجه إيـجـابيـة عالـيـة ا�سـتوى
حتقـق ا�صـلـحـة الـعـامـة). وكانت
الــعـــمل قـــد اطــلـــقت االســتـــمــارة
االلكـترونـية لـلـتسـجيل في قـاعدة
الفقـر . وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امس انه (بـــتـــوجــيـه من الـــوزيــر
وكالـة  سـاالر عـبـد الـسـتـار �تـعلن
هيئة احلمايـة االجتماعية �اطالق
االستمـارة االلكتـرونيـة للتـسجيل
في قـــاعـــدة الـــفـــقــر وفـق قـــانــون
احلـمـايـة)� مـؤكـدا ان (االسـتـمارة

wÐdF�« ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ

كـشف وزيـر الــهـجـرة وا�ــهـجـرين
وكـــالـــةً عــــثـــمـــان الــــغـــا�ي� عن
استـحـصـال ا�ـوافقـة عـلى شـمول
الف نــــــازح بـــــراتـب الـــــرعــــــايـــــة
االجـتــمــاعـيــة.وقــالت الـوزارة في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(الغـا�ي يـواصل الـعـمل من أجل
دعم الـــــنــــــازحـــــ� وتـــــخـــــفـــــيف
معاناتهم�حيث اسـتحصل موافقة
وزارة الــــــــعــــــــمـل والــــــــشــــــــؤون
االجتماعية عـلى شمول نحو الف
نـــــــازح بــــــــرواتب الــــــــرعـــــــايـــــــة
االجتمـاعيـة)� واشار الى ان (هذه
اخلطوة سـتكون حـافزاً للـنازح�
في موضوع العـودة الطوعية الى

متـاحـة مـجـاننـا عـبـر الـرابط على
صـــــفــــحـــــة الـــــوزارة في مـــــواقع
الـــتـــواصل� وحـــتى  22تــشـــرين
الـثـاني ا�ــقـبل)� داعـيــا الـراغـبـ�
بـالـتــقـد� الى (ملء االســتـمـارات
بشكل صحيـح حتى اليقعوا حتت
طــائــلـة ا�ــســائــلــة الــقــانــونــيـة).
واسـتـقـبـل عـبـدالـســتـار �وفـدا من
برنامج االغـذية العـا�ي في شمال
افريقيا وامريكا الوسطى والوطن
الـعــربي وشــرق اسـيــا ��ــنـاقــشـة
بـــرامج الـــتـــعـــاون ا�ــشـــتـــرك مع
الوزارات بـضـمنـها الـعـمل.وجرى
خالل الـلقـاء (بـحث امـكـانـيـة عـقد
مــذكــرات تــفــاهـم بــ� الــبــرنــامج
والــــوزارة لـــــتــــطـــــويــــر مـــــراكــــز

التدريــب).

ا�نـظـمـة واخلـارجـ� عن الـقـانون
وبـــــعـــــد جــــــمع ا�ــــــعـــــلـــــومـــــات
االســتـــخـــبـــاريــة واســـتـــحـــصــال
ا�ـوافــقـات الــقـضــائـيــة � تـمــكـنت
مفارز اجلهـاز في محافـظة األنبار
من إلقـاء القـبض على مـتهم يـقوم
بـتـزويـر ا�ـسـتـمـسـكـات الـرسـمـية
بـــاجلـــرم ا�ــــشـــهــــود)� وتـــابع ان
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أكـــد رئــــيس إقـــلــــيم كــــردســـتـــان
نـيــجــيــرفــان الـبــارزاني� أن احلل
لــلــوضع الــعــراقي يــأتي فــقط من
خالل احلــــوار والـــتــــفــــاهم عــــلى
أساس الدستور. وقال بـيان تلقته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــبــــارزاني
رحب بـالـقــنـصل الـعــام االمـريـكي
اجلديـد لـدى اربـيل إيـرفن هـيـكس
جـونـيـور�مـتـمـنـيـا له الـنـجـاح في
مــــــهــــــامه�وجــــــرى بــــــحـث آخـــــر
ا�سـتـجدات فـي العـراق وا�ـشاكل
الـتي تــعــتـرض ســبـيـل الـعــمـلــيـة
السـيـاسـيـة)�مـعـربـا عن (مـسـاندة
االقـــلــــيم الــــكــــامـــلــــة له فـي هـــذا
الــــســـــيــــاق)� واضـــــاف ان (احلل
لــلــوضع الــعــراقي يــأتي فــقط من
خالل احلــــوار والـــتــــفــــاهم عــــلى
أسـاس الــدســتــور)� مــشـددا عــلى

(وحدة صف األطـراف الـسـيـاسـية
في االقـــلـــيم). مـن جـــانـــبه� عـــبـــر
جونـيـور عن (سـعـادته �ـبـاشرته
مهامه في كـردستـان� وجدد تـأكيد
رغبة بلـده في تعزيـز العالقات مع
االقـليـم). وكـان الـبارزانـي قـد اكد�
ان الـتـظـاهـرات ا�ـدنـيـة الـسـلـمـية
حق مـشــروع يــحــمـيه الــدســتـور.

ودعـــــــا فـي بـــــــيــــــــان (األطـــــــراف
وا�ــــتــــظـــــاهــــرين إلـى حــــمــــايــــة
ا�ـؤســســات والــســلم اجملــتـمــعي
وعدم اخلروج عن ا�ـسار الـسلمي
وا�ــدني). كــمـــا اســتــقـــبل رئــيس
حكومة االقلـيم مسرور البارزاني�
القنـصل األمريكي اجلـديد. واشار
بيـان تـلقـته (الـزمان) امس الى ان

(البارزاني هـنأ في مـستهل الـلقاء
�القـنـصل �ـناسـبـة تسـنـمه عـمله
اجلـــديـــد� وتــــمـــنى لـه الـــنـــجـــاح
والتـوفيق فـي مهـمتـه)� معـربا عن
(شـكــره لــلــواليـات ا�ــتــحــدة عـلى
إسنادهـا ودعمهـا ا�ستـمر� وجدد
رغبـة االقـلـيم في مـواصلـة تـعـزيز
العالقـات الـثنـائيـة). وفي بـغداد �
الـتـقـى رئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم
صالـح�السـفـيـرة األمـريـكـيـة آلـيـنا
رومـانـوســكي. وقـال بــيـان تــلـقـته
(الـــــزمـــــان) امس انـه (الـــــلـــــقـــــاء
اســتــعـــرض عــمق الــعـالقــة الــتي
جتمع الـعـراق والـواليات ا�ـتـحدة
وتـطويـرهـا فـي مخـتـلـف اجملاالت
�ا فيه مصلحة الـبلدين والشعب�
الـصـديـقـ�� والـتـعـاون في مـجـال
مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب والـــتـــطــرف
وتـخـفـيف الـتـوتـرات في ا�ـنـطـقـة

عبر احلوار).
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دعـت الــــــقــــــوى والــــــتــــــيـــــارات
�اخلـــصـــوم الى ضـــبـط الــنـــفس
وتـغــلـيب لـغــة احلـوار واعـتـمـاد
الـــدســتـــور في صـــيـــاغـــة عـــقــد
ســيـــاسي جـــديـــد يـــســهـم بــحل
االزمــات ا�ــتــراكــمــة قــبـل فـوات
االوان�فـيـمــا اكـد رئـيس الـوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي�ان الــقـوى
األمنية والعسكرية لن تنجر إلى

صـــراعـــات ســيـــاســيـــة�في وقت
تـــوعــــد وزيـــر رئــــيس الــــتـــيـــار
الـصـدري ا�ـعروف بـأسم صـالح
محمد الـعراقي �بخطـوة مفاجئة
عـقب انـسـحـاب ا�ـعـتـصـمـ� من
امــام مــبــنـى مــجــلـس الــقــضــاء
االعـلى . وكـتب في مـنـشـور على
فيـسـبوك تـابـعته (الـزمان) امس
ان (أبـواق الـسـلـطـة تـعالـت ضد
الثـورة حـينمـا اعتصـمنا أمام م
القضـاء � خشيةً مـن أنه سيلجئ

الى كـشف مـلـفـات فـســادهم�كـما
ظنوا أن ا�تظاهرين سيقتحمون
اجمللس وبالتالي ستقع بأيديهم
مـــلــفـــات تـــفـــضح اجلـــمـــيع بال
إسـتثـنـاء)� الفتـا الى ان (سـقوط
النـظام احلـالي ال يحـلو لـلبعض
وعــــــلـى رأســـــهـم الــــــســـــــفـــــارة
األمريكية)� وتابع (أننا سنخطو
خـطوة مـفـاجئـة أخـرى ال تخـطر
عــلى بـالــهم إذا مــا قـرّر الــشـعب
االســتـمـرار بــالـثــورة وتـقـويض

الـفــاســدين وإغـاضــتـهم). ونـفى
الــقـضـاء �تــقـد� شـكــوى دولـيـة
بـــشـــأن أحــداث اول أمـس.وذكــر
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس أن
(القـضـاة واعضـاء االدعاء الـعام
ا�ـسـتـمـرين بـاخلـدمـة عـلى وجه
اخلـــصـــوص� مــــلـــتـــزمـــ� �ـــا
يـفـرضه عـلـيـهم قـانـون الـتـنظـيم
الـــــقـــــضـــــائي مـن الـــــتـــــزامــــات
وواجبـات ومـنهـا عـدم التـصرف
باجتهاد فردي في القضايا التي
تـــشــــغل الــــراي الـــعــــام). وقـــرر
الـــــقــــضــــاء بــــعــــد انــــســــحــــاب
ا�ـعـتـصـمـ� � اسـتـئـنـاف العـمل
في احملــاكم. وقـال إنه (بــالـنــظـر
النــســـحــاب ا�ـــتـــظــاهـــرين وفك
احلـــصـــار عـن مـــبـــنـى اجملـــلس
واحملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيـا�
تــقــرراسـتــئــنـاف الــعــمل بــشـكل
طـــبـــيــعي فـي احملــاكـم). وكــانت
مــحـكـمــة الـكــرخ قـد اصـدرت في
وقت سـابق � اوامـر قـبض بـحق
قيـادات في التـيار الـصدري بـعد
اتــهــامــهم بــتــهــديــد االحتــاديــة
العـليـا.بدوره � أكـد القـائد الـعام
لــلــقــوات ا�ــســـلــحــة مــصــطــفى
الــكــاظــمـي� أن الــقــوى األمــنــيـة
والـــعـــســكـــريـــة لـن تــنـــجـــر إلى
الــصــراعــات الـســيــاســيــة.ونـقل
الناطق باسم القائد العام اللواء
يحيى رسول عن الكاظمي القول

أن (الـقـوى األمـنيـة والـعـسـكـرية
لن تــــنـــــجــــر إلى الــــصــــراعــــات
الــســيــاسـيــة� ولن تــكــون طــرفـاً
فـيــهـا� وسـيـبــقى واجـبـهـا دومـاً
حـــمــــايـــة الـــعــــراق ومـــقـــدراته�
وقـدسيـة الـدم)� ووجه الـكـاظمي
(بــتــطــبــيق أقـــسى الــعــقــوبــات
القـانـونيـة بحـق أي منـتسب في
القوى األمـنية والعـسكرية ��ن
يخالف الـتعلـيمات الـثابتـة بهذا
الـــصـــدد)� مـــشـــددا عـــلى (مـــنع
إصـــدار ا�ـــؤســـســـات األمـــنـــيــة
والـعـسـكـريـة أي بـيـان ذي طـابع
ســـــيـــــاسي� أو �ـــــثـل جتــــاوزاً
وإيحاءً بعدم الـتزام أي مؤسسة
بــالــسـيــاق الــعـســكــري واألمـني
ا�ـــعـــمـــول به). وكـــانت هـــيـــئـــة
احلــشــد الــشــعــبي � قــد اعــلــنت
اســــتــــعـــــدادهــــا  لــــلــــدفــــاع عن
مـؤسـسـات الـدولـة الـتي تـضـمن
ا�ـصـالح وعلـى رأسهـا الـسـلـطة
القـضائـية والـتشـريعـية.وحذرت
فـي بــــيــــان امس مـن (خــــطـــورة
الوضع الـعام في الـعراق). فـيما
دعــا الــنــائب والــوزيــر الــســابق
ابـراهـيم بـحـر الـعـلـوم �االطراف
الى تقد� تنـازالت لفك االنسداد
احلـالي. وقــال في تـغــريـدة عـلى
تـوتـيـر تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس
انه (في الــذكــر  101لــتــأســيس
الدولة �ندعو االطراف الى تقد�

تــنـــازالت لـــفك االنـــســداد �كـــمــا
نـــطـــالب الــــنـــخب االكـــاد�ـــيـــة
والــسـيـاسـيــة ومـراكـز الـتــفـكـيـر
لتوحيد اجلهود واقتراح مبادرة
متـوازنة تـسـهم في صيـاغة عـقد
ســـيـــاسي جـــديــد وحتـت ســقف
الـدستـور).في وقت �وجـه رئيس
اإلحتــاد الـوطــني الــكـردســتـاني
بافل الطالباني �رسالة لألطراف
الـســيـاسـيـة اكــد فـيـهـا (ضـرورة
الــوحــدة� واجلــهــود الــوطــنــيـة�
وتـغـلـيب لـغـة احلـوار والـتـفـاهم
ا�ــثــمــر� واإللــتــزام بــالــدســتـور
وحلــتـــرام اســـتـــقالل الـــقـــضــاء
ورفض تــــعـــرضـه لــــلـــضــــغـــوط
الـســيـاسـيـة). مـن جـانـبه � شـدد
ا�رشح لرئـاسة اجلمهـورية عبد
اللطيف جمال رشيد �على اعادة
العـمليـة السـياسيـة الى سيـاقها
الـدســتــوري عــبــر عـقــد جــلــسـة
بـــر�ــــانـــيـــة النـــتــــخـــاب رئـــيس
اجلمهورية. وقال في بيان تلقته
(الـزمــان) امس انه (صــار لـزامـا
عـلى الـقوى الـسـيـاسيـة الـفـائزة
في االنــتــخـابــات �االســراع عـلى
اعـادة الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الى
ســيـاقـهـا الــدسـتـوري عــبـر عـقـد
جلـسـة بر�ـانيـة النـتخـاب رئيس
اجلـــمــهــوريــة وتــكــلــيف رئــيس
وزراء يـتـولى حمـايـة مـؤسـسات

الدولة). 
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{ االغــوات (أ ف ب) - يـــفــتح
يـونس عـجــيل صـنـبـور ا�ـيـاه
في مـنــزله� لـكن ال يــخـرج مـنه
مـاء... فـقـد اسـتـفـحل اجلـفـاف
في قـريـته الـواقـعـة في جـنوب
الــعـراق كــمــا في أكــثـر من 70
قـريـةً أخـرى وسط صـيف حـار
من دون مياه� بيـنما ما توزعه
الــسـلــطــات بــ� وقت وآخـر ال
يــــســـــدّ احلــــاجـــــة.وتــــســـــبّب
االنـخــفـاض الـكــبـيــر في مـيـاه
نــهــر الـفــرات بــجــفــاف بـعض
روافده وحـرمان ثـلث محـافظة
الديـوانـية الـواقـعة في جـنوب
العراق من ما يكفيها من ا�ياه
لالسـتخـدامـات الـيـوميـة فـيـما
توقفت عشـرين محطة تـصفية
لـلــمـيـاه عـن الـعـمل� كــمـا أفـاد
مسؤولـون محلـيون.ويخـتصر
عجـيل معـانـاته ومن حوله في
قــريـــته األغــوات� قـــائال "ا�ــاء
حـــيــاة اإلنـــســـان� إذا انـــقــطع
تتـدمّر احليـاة".وينـتظـر سكان
الــــقـــريـــة مــــرةً أو مـــرتـــ� في

األســبــوع مــرور صــهــاريج ا�ــاء
التابعة لـلمحافظـة لتزويدهم �ا
يعـوّض الـقـليل من الـنـقص الذي
يعـانـون منه.ويـقـول عجـيل الذي
يـبــلغ من الــعـمـر  42عـامـاً واألب
لـثمـانـيـة أطفـال بـأسف "حـتى لو
�ّ الــتــوزيـع يــومــيــا� ال يــكــفي"�
مضيـفاً "مرت أربـعة أيام دون أن
أســتــحم".وبــات الــعــراق بـســبب
االرتــفــاع ا�ـــســتــمــر في درجــات
احلـرارة وتـزايـد نقـص ا�يـاه من
عـام آلخـر� بــ� أكـثـر خـمس دول
فـي الــعــالـم عــرضـــة لــتـــأثــيــرات
الــتـــغــيــر ا�ــنـــاخي� وفــقــا لأل�
ا�تـحـدة.وتـواجه "بالد الـرافدين"
انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه
نـهــري دجـلــة والـفــرات� وهـو مـا
تـعـزوه الـسـلـطـات الـعـراقـيـة إلى
سدود تبـنيـها إيران وتـركيا.آمالً
في تغطـية احـتياجـاته من ا�ياه�
قام عـجـيل بحـفر بـئـر� لكن ا�ـياه
التي خـرجت مـنه مـاحلة. ويـقول
إنه لم يـجد حـالً غيـر "خـلط مـياه
الــبـــئــر ا�ــالح �ـــاء الــصــهــريج

لــنــسـيّــر امــورنــا".ولــدى وصـول
شــاحـنــة الـصــهـريج إلى ا�ــكـان�
يـهـرول األطـفـال بشـكـل عشـوائي
ويرقصـون حولـها.وعبـر خرطوم
بالســـتـــيــكي� �ـأل عــامـل طــويل
القامة خزانات القرية واحداً تلو
اآلخـــــر� ومن بـــــيـت آلخــــر عـــــلى
امـتـداد طـريق تـرابي.وأمـام أحـد
ا�ــنــازل� أخـــرجت عــائــلــة أواني
مـعـدنـيـة وبرّاداً مـعـطالً أفـرغ من
كل محـتـوياته وقـلب على األرض
لـيـصـبح �ــثـابـة حـوضٍ صـغـيـر
للـميـاه. هـكذا تـضمن الـعائـلة أن
تـنــال أكـبــر قـدر �ــكن من ا�ـادة
الثمينة.ويقول عجيل بحسرة "لم
يـــبقَ ســـوى عـــشـــرة مـــنـــازل في
الـــقـــريـــة بـــعــــدمـــا كـــان فـــيـــهـــا
خــمــســون... الــبــاقــون هــاجــروا
بحـثاً عن حـياة أفـضل".ويتـقاسم
الرجل منزله مع شقيقه محمد. و
كما هو حـال أغلب سكـان القرية�
كـانـا الــشـقـيـقـان يــعـتـمـدان عـلى
الـــــــزراعـــــــة فـي أراضٍ تـــــــبـــــــلغ
مــســاحــتــهـا  70دو�ــاً. بــيـد أن

الزراعة توقفت منذ عام� بسبب
اجلفـاف� وباع الـبـعض أغنـامهم
لـــــتـــــأمـــــ� احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهم
ا�ـعــيـشــيـة.وأصــبـحت "الــهـجـرة
ا�ناخـية أمراً واقـعاً في العراق"�
بـحـسب تـقـريـر �ـنـظـمـة الـهـجـرة
الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة نــــــــــشــــــــــر فـي

آب/أغسـطس.وحـتى آذار/مارس
 ?2022نــــزحت أكــــثــــر من 3300
عائلة بسبب "عوامل مناخية" في
عـــشـــر مــحـــافـــظــات فـي الــوسط
واجلنـوب� والـسـبب "شحّ ا�ـياه�
أو ا�ــلـوحــة ا�ـرتــفـعــة فـيــهـا� أو
نــوعــيــة ا�ـيــاه الــســيــئــة".كـذلك�

"تـــعــــرقل قــــلّــــة ا�ـــيــــاه إنــــتـــاج
احملــــــــاصـــــــــيـل أو تـــــــــؤدي إلى
إفـسـادهـا� وحتــدّ من وفـرة مـيـاه
الـــشـــرب والـــغـــذاء لـــلـــمـــواشي�
وأرغـــمت الـــعـــديـــد من األعـــمــال
ا�ــــرتــــبـــطــــة بــــالــــزراعــــة عــــلى
اإلغـالق".وفـــيـــمـــا ال يـــزال نـــهـــر

الفـرات جاريـاً ويعـبر الـديوانـية�
هناك بعض "األنهر الفرعية التي
تـعـاني من اجلــفـاف" مـا انـعـكس
سـلـبـا عـلى عـشـرات الـقـرى� كـمـا
يــــشـــرح مــــديـــر دائــــرة ا�ـــاء في
الديـوانيـة ا�ـهنـدس حسن نـعيم.
ونتـيـجـة لشحّ ا�ـيـاه� تـوقفت 20
محطة مياه عن العمل.هذا العام�
تتـواصل األزمـة من دون انـقـطاع
مـنـذ أكـثـر من شـهـرين� مـا أجـبـر
دائـــرة ا�ـــيــاه عـــلى اســـتــئـــجــار
صـــهـــاريج إضـــافـــيـــة "لـــتـــزويــد
ا�ـواطـنـ� �ـاء صـالح لـلـشرب"�
وفق نـعـيم. ويـضـيف "كـان هـناك
جـفــاف في األنـهــار سـابــقـا� لـكن
لـبـضـعـة أيـام فقـط"� ولـيس لـهذه
ا�ــدة الــطــويـلــة كــمــا هــو احلـال
اآلن.ويــــــأمل مـن "وزارة ا�ـــــوارد
ا�ائية أن تضع خطة لتزويد هذه
ا�ناطق بـا�ياه� مـقرّا بأن كـميات
ا�ياه ا�وزعة من احملافظة "قليلة
جـــداً مــــا يــــؤثـــر ســــلــــبـــاً عــــلى
احــتــيــاجـــات ا�ــواطن".رغم ذلك�
ينـصح ا�سـؤول بعـدم استـخدام

مــيــاه اآلبــار ألن "نــسـبــة األمالح
عاليـة جداً" فيـها أو ميـاه االنهار
الـــــــتـي قـــــــد حتـــــــتـــــــوي عـــــــلى
"شوائب".وتـظاهر مـئات الـسكان
احملـرومـون من ا�ـيـاه مـرتـ� في
ا�ــــنــــطــــقــــة لـــــلــــتــــعــــبــــيــــر عن
غضبهم.ويقول محافظ الديوانية
زهــيــر الــشــعالن "ثــلث مــســاحـة
محافظة الديوانـية تقريبا تعاني
من مـشـكــلـة عـدم وصـول ا�ـيـاه"�
مشيراً إلى أن ذلك أثّر على ا�ياه
الصاحلـة للشـرب والزراعة ودعم
الـــثــروة احلــيـــوانــيـــة.ويــضــيف
"هـنـاك أكـثـر من  75قـريـة تـعـاني
من شح ا�ياه ... نوفرها لها عبر
الــــــصـــــــهـــــــاريـج".ويـــــــوضح أن
الــديــوانــيـة الــتي يــرويــهــا نــهـر
الفـرات تتـلقى حـاليـاً ب�  85إلى
 90مـتـراً مـكـعـبـاً في الـثـانـيـة من
ا�ياه. لكن لـتغطيـة النقص� ال بدّ
من مـضــاعـفـة الـوتــيـرة.ويـطـالب
احملـافظ احلـكــومـة ا�ـركـزيـة بـأن
"تستـثني محـافظة الـديوانية من
احلصص ا�ـائـية بـشـكل خاص"�

كـــونــهــا ال تـــمــتـــلك أي مــوارد
اقتصـادية أخرى غـير الزراعة.
"الــديـوانــيــة ال تـمــتـلـك مـنــافـذ
حـدوديـة أو حـقــوال نـفـطـيـة أو
مـراقــد ديـنــيـة أو ســيـاحـة".في
قـــريــة األغـــاوات� يـــدعــو رزاق
عــيــسـى (أربــعــيــني)� بــيــنــمــا
ينتـظر أن ينهـي الصهريج مأل
خزاناته با�يـاه� حكومة البالد
إلى "إيــــجـــاد حل" مع تـــركـــيـــا
لــــــــزيــــــــادة تــــــــدفـق مــــــــيـــــــاه
األنـــــهـــــار.ويـــــضـــــيـف "نـــــعم�
نستـرشد باسـتخدامـات ا�ياه�
لـــكن اجلـــو حـــار! كـــيف لي أن
أقـلل اســتـخــدامي لـلــمـيـاه? أال
أغــتــسـل? وال أغــسل ثــوبي? ال
أحــــمم أطــــفــــالي? هــــذا غــــيـــر
�ـــكن".وحـــفــر عـــيــسى بـــئــراً
يـخـلـط مـيـاهه ا�ـاحلــة بـا�ـيـاه
الـتـي تـوزعـهــا الـدولــة.ويـقـول
غــاضـــبــاً "أين نــذهـب? أيــنــمــا
ذهــبت فـي الــعــراق عــذاب. في
الـــنــــاصـــريـــة في الـــســـمـــاوة�
(الناس) �وتون من العطش".

الــــــــعـالقــــــــات واإلعـالم في وزارة
الــداخـــلــيـــة� من إعـــادة فـــتــاة من
جـنـسـيـة عـربـيـة الى والـدهـا بـعـد
الــتـنــســيـق والـتــعــاون مـع دائـرة
اإلقـامـة.وذكـر بــيـان ان (الـعــمـلـيـة
جـاءت إثـر مــنـاشــدة تـقــدمت بـهـا
الفتاة للـشرطة اجملتمعـية تلتمس
فــيـهــا تــرحــيــلــهــا لــبــلــدهــا بــعـد
تــعــرضـــهــا لـــلــتـــعــنــيـف من قــبل
والدتها وزوج والدتها� حيث تقيم
معهـما مـنذ انـفصـال والديـها قبل
اعـوام)� وتــابع انه (وعــلى الــفـور
تـوجـهت ا�ـفـرزة الى حـيث تـقـطن
الفـتاة وتـبـ� تعـرضـها لـلـتعـنيف
من قـبل والـدتـهـا وزوجـهـا وجرى
االتـصــال بـوالـدهــا الـذي الــتـمس
تـــســـفــــيـــر ابـــنــــته إلـــيـه� وبـــعـــد
استـحـصـال ا�ـوافـقـات األصـولـية
وفق الضوابط والقـوان� ا�عمول
بها في مديرية اإلقامة واجلنسية�
� ارسال الـفـتاة عـلى مـ� طـائرة

الى والدها). 

(ا�ــــــفـــــــارز �جنـــــــحت فـي كـل من
محافـظتي نـينـوى والديـوانية من
إلـقــاء الـقــبض بــاجلــرم ا�ـشــهـود
عـلى مـتـهـمـ� إثــنـ� بـحـوزتـهـمـا
مبالغ مالـية من العمالت الـعراقية
واألجـنــبــيــة جـمــيــعــهـا مــزيــفـة).
وافــادت قـــيـــادة قــوات الـــشـــرطــة
االحتـاديــة� بـاعــتـقـال  4مـتـهـمـ�
بـــــالـــــســـــرقـــــة والــــــتـــــزويـــــر في
بـغــداد.وذكـرت الــقــيـادة في بــيـان
تــلـــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (قــوة
مشتركة � القت القبض على اثن�
مـتــهـمــ� مـطــلــوبـ� وفق أحــكـام
ا�ــادة  444ســرقـــة في مـــنـــطـــقــة
التـاجـيات وحـي العـامل )� مـؤكدا
ان (قوة مـن الـلواء الـسـابع ضـمن
الـفـرقـة الــثـانـيـة شــرطـة احتـاديـة
مـسـنـودة بـاجلـهد ?االسـتـخـباري
�اعتقلـت متهم مـطلوب وفق ا�ادة
 295تزويـرفي مـنطـقـة السـيـدية).
وجنحت الـشعـبـة النـسـوية بـقسم
الــشـــرطــة اجملـــتــمـــعــيـــة بــدائــرة

األنبار. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (القـوات اخلـاصـة� نـفّذت
عـمــلــيــات إنـزال جــوي بــواســطـة
الـطـائـرات ا�ـروحـيـة� سـبـقـتـها 6
ضربـات جـوية مـن طائـرات الـقوة
اجلويـة على  5أهداف في مـناطق
جنوبي قضـاء الرطبـة � استهدفت
أوكــــــاراً الـــــدواعـش)� وتــــــابع ان
(العـمـلـيـة ا�شـتـركـة الـتي شاركت
فــيــهــا الـــقــوة اجلــويــة ووحــدات
اجليش والـقوات اخلـاصة ورجال
اسـتـخــبـارات الـداخــلـيــة تـعـد من
الـعــمـلــيــات الـنــوعـيــة ا�ــشـتــركـة
ا�ــهــمــة� الـتـي تــنــفــذهــا الــقـوات
األمـنــيـة �ــتـابــعــة بـقــايـا داعش).
وألقت مفارز جهاز األمن الوطني�
الــقــبض عــلـى ثالثــة مــزورين في
ثالث محـافـظات.وذكـر بيـان تـلقت
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس انـه (فـي ظل
اجلـهـود ا�ـسـتـمــرة الـتي يـبـذلـهـا
أبـطــال جــهــاز األمن الــوطــني في
مالحـــقــــة عـــصـــابــــات اجلـــر�ـــة
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نعـت وزارة الـدفـاع � طيـار عـراقي
قــــضى فـي حــــادث غــــرق اثــــنــــاء
الــتــدريب في الــواليــات ا�ــتــحــدة
االمريكية. وقالت الوزارة في بيان
تـلقـتـه (الـزمـان) امس ان (الـعـقـيد
الــطـــيــار عـــمـــار عــاصي حـــمــدان
ظــاهـــر�اســتــشـــهــد فـي الــواليــات
ا�تـحدة االمـريكـية خالل اشـتراكه
بــدورة تــدريـــبــيـــة بــشـــان قــيــادة
ا�ــهـــمــات اجلـــويّــة)� واضــاف ان
(الـطـيـار اجـرى الـدورة في قـاعـدة
روكـر �ـديـنـة ألـبــامـا األمـريـكـيـة�
خالل أربـعــة أشـهــر تـقـريــبـاً وانه
توفي اثـنـاء قـيـامه بـجولـة نـهـرية
كـجـزء من الـدورة الـتـدريـبـيـة� اثر
انــقالب الـــقــارب الــذي كـــان عــلى
مــتــنه الــطـــيــار وغــرقه). ونــفــذت
الـقــوات االمـنــيـة عــمـلــيـات إنـزال
جوي وتوجيه ضربات� استهدفت
أوكـــار داعش في مـــنـــاطق غـــربي
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والتضامن وقبـلها رئيسـا لتحرير
صـحــيـفـة الــثـورة الــعـربــيـة الـتي
يشرف عليها االحتاد االشتراكي.
شـغــلــته الـســيــاسـة في مــخــتـلف
مــراحل حــيــاتـه وعن ذلك قــال في
تصـريح انه ال يـجد لـنفـسه مـعنى

خـارج اطـر الــسـيــاسـة �مــوضـحـاً
(مـنــذ ان كــنت طــالــبـا فـي الـصف
الــثـــاني مـــتـــوسط وانـــا مـــرتــبط
بـالــســيــاســة).وغــادر الـعــراق في
حـقــبــة الــتــسـعــيــنــات الى عــمـان
منخرطا في حركة الوفاق الوطني
مع زعــيـمــهــا ايـاد عـالوي قـبل ان
يـــتــــوجه الجــــئــــا الى الــــواليـــات
ا�ـتـحـدة  االمـريــكـيـة �ثم عـاد الى
بغداد بعـد سقوط النـظام السابق

في 2003 .
والـــراحـل احــــد كـــتــــاب جــــريـــدة
(الـــزمــان) � وكـــانـت قــد احـــتـــفت
بصدور كتابه (اوراق من ذكرياتي
.. ثـــــــورة  14تــــــــمـــــــــوز وخالف
عبـدالسالم عـارف مع عـبد الـكر�
قــاسم) بـــحــفل اقـــيم في تـــشــرين
الثاني عام  2016 بحضـور جمع
كبيـر من االعالميـ� والسيـاسي�

واصدقاء احملتفى به وعائلته.

X�uý Èb½ ≠ œ«bGÐ

نـعـت االوسـاط الــصــحــفــيـة امس
االربــــعــــاء الــــصـــحــــفـي الــــرائـــد
والـسـيـاسي اخملـضـرم مـعـاذ عـبد
الــرحــيم الــذي غــيــبه ا�ــوت بــعـد
صراع مـريـر مع ا�ـرض� والراحل
شغل منـاصب اعالميـة وسيـاسية
عديدة في حـقب مختلـفة �عمل في
الصـحـافة مـنـذ خمـسـينـات الـقرن
ا�اضي في جـريدة (احلـرية) التي
اصــدرهــا قــاسـم حــمــودي وبــعــد
تـــمــوز  1958اصــبـح اول مـــديــر
حتــريـر جلــريــدة (اجلــمــهــوريـة) 
    �وفي  1967عـمل عـلى اصـدار
صحـيـفة اسـمـاهـا (ا�يـثـاق) وكان
مــعـــاونــا �ــديـــر وكــالـــة  االنــبــاء
العـراقـيـة ثم مـسـتشـارا صـحـافـيا
في ا�غرب �كـما عمل في مـنظمات
عراقـية عديـدة مثل مـجلس الـسلم
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مـنــاطــقـهم)� وتــابع ان (الــغـا�ي
يثمن االستجابة السريعة للوزارة
�والدور الكبـير لهم في دعم األسر
�وكــذلك الـــنــازحـــ�)� مــؤكــداً� أن
(الــعـــمل في مـــؤســســـات الــدولــة
بـــروح الـــفـــريق الـــواحـــد تـــكـــون
نتـائجه إيـجـابيـة عالـيـة ا�سـتوى
حتقـق ا�صـلـحـة الـعـامـة). وكانت
الــعـــمل قـــد اطــلـــقت االســتـــمــارة
االلكـترونـية لـلـتسـجيل في قـاعدة
الفقـر . وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امس انه (بـــتـــوجــيـه من الـــوزيــر
وكالـة  سـاالر عـبـد الـسـتـار �تـعلن
هيئة احلمايـة االجتماعية �اطالق
االستمـارة االلكتـرونيـة للتـسجيل
في قـــاعـــدة الـــفـــقــر وفـق قـــانــون
احلـمـايـة)� مـؤكـدا ان (االسـتـمارة
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كـشف وزيـر الــهـجـرة وا�ــهـجـرين
وكـــالـــةً عــــثـــمـــان الــــغـــا�ي� عن
استـحـصـال ا�ـوافقـة عـلى شـمول
الف نــــــازح بـــــراتـب الـــــرعــــــايـــــة
االجـتــمــاعـيــة.وقــالت الـوزارة في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(الغـا�ي يـواصل الـعـمل من أجل
دعم الـــــنــــــازحـــــ� وتـــــخـــــفـــــيف
معاناتهم�حيث اسـتحصل موافقة
وزارة الــــــــعــــــــمـل والــــــــشــــــــؤون
االجتماعية عـلى شمول نحو الف
نـــــــازح بــــــــرواتب الــــــــرعـــــــايـــــــة
االجتمـاعيـة)� واشار الى ان (هذه
اخلطوة سـتكون حـافزاً للـنازح�
في موضوع العـودة الطوعية الى

متـاحـة مـجـاننـا عـبـر الـرابط على
صـــــفــــحـــــة الـــــوزارة في مـــــواقع
الـــتـــواصل� وحـــتى  22تــشـــرين
الـثـاني ا�ــقـبل)� داعـيــا الـراغـبـ�
بـالـتــقـد� الى (ملء االســتـمـارات
بشكل صحيـح حتى اليقعوا حتت
طــائــلـة ا�ــســائــلــة الــقــانــونــيـة).
واسـتـقـبـل عـبـدالـســتـار �وفـدا من
برنامج االغـذية العـا�ي في شمال
افريقيا وامريكا الوسطى والوطن
الـعــربي وشــرق اسـيــا ��ــنـاقــشـة
بـــرامج الـــتـــعـــاون ا�ــشـــتـــرك مع
الوزارات بـضـمنـها الـعـمل.وجرى
خالل الـلقـاء (بـحث امـكـانـيـة عـقد
مــذكــرات تــفــاهـم بــ� الــبــرنــامج
والــــوزارة لـــــتــــطـــــويــــر مـــــراكــــز

التدريــب).

ا�نـظـمـة واخلـارجـ� عن الـقـانون
وبـــــعـــــد جــــــمع ا�ــــــعـــــلـــــومـــــات
االســتـــخـــبـــاريــة واســـتـــحـــصــال
ا�ـوافــقـات الــقـضــائـيــة � تـمــكـنت
مفارز اجلهـاز في محافـظة األنبار
من إلقـاء القـبض على مـتهم يـقوم
بـتـزويـر ا�ـسـتـمـسـكـات الـرسـمـية
بـــاجلـــرم ا�ــــشـــهــــود)� وتـــابع ان
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أكـــد رئــــيس إقـــلــــيم كــــردســـتـــان
نـيــجــيــرفــان الـبــارزاني� أن احلل
لــلــوضع الــعــراقي يــأتي فــقط من
خالل احلــــوار والـــتــــفــــاهم عــــلى
أساس الدستور. وقال بـيان تلقته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــبــــارزاني
رحب بـالـقــنـصل الـعــام االمـريـكي
اجلديـد لـدى اربـيل إيـرفن هـيـكس
جـونـيـور�مـتـمـنـيـا له الـنـجـاح في
مــــــهــــــامه�وجــــــرى بــــــحـث آخـــــر
ا�سـتـجدات فـي العـراق وا�ـشاكل
الـتي تــعــتـرض ســبـيـل الـعــمـلــيـة
السـيـاسـيـة)�مـعـربـا عن (مـسـاندة
االقـــلــــيم الــــكــــامـــلــــة له فـي هـــذا
الــــســـــيــــاق)� واضـــــاف ان (احلل
لــلــوضع الــعــراقي يــأتي فــقط من
خالل احلــــوار والـــتــــفــــاهم عــــلى
أسـاس الــدســتــور)� مــشـددا عــلى

(وحدة صف األطـراف الـسـيـاسـية
في االقـــلـــيم). مـن جـــانـــبه� عـــبـــر
جونـيـور عن (سـعـادته �ـبـاشرته
مهامه في كـردستـان� وجدد تـأكيد
رغبة بلـده في تعزيـز العالقات مع
االقـليـم). وكـان الـبارزانـي قـد اكد�
ان الـتـظـاهـرات ا�ـدنـيـة الـسـلـمـية
حق مـشــروع يــحــمـيه الــدســتـور.

ودعـــــــا فـي بـــــــيــــــــان (األطـــــــراف
وا�ــــتــــظـــــاهــــرين إلـى حــــمــــايــــة
ا�ـؤســســات والــســلم اجملــتـمــعي
وعدم اخلروج عن ا�ـسار الـسلمي
وا�ــدني). كــمـــا اســتــقـــبل رئــيس
حكومة االقلـيم مسرور البارزاني�
القنـصل األمريكي اجلـديد. واشار
بيـان تـلقـته (الـزمان) امس الى ان

(البارزاني هـنأ في مـستهل الـلقاء
�القـنـصل �ـناسـبـة تسـنـمه عـمله
اجلـــديـــد� وتــــمـــنى لـه الـــنـــجـــاح
والتـوفيق فـي مهـمتـه)� معـربا عن
(شـكــره لــلــواليـات ا�ــتــحــدة عـلى
إسنادهـا ودعمهـا ا�ستـمر� وجدد
رغبـة االقـلـيم في مـواصلـة تـعـزيز
العالقـات الـثنـائيـة). وفي بـغداد �
الـتـقـى رئـيس اجلــمـهـوريــة بـرهم
صالـح�السـفـيـرة األمـريـكـيـة آلـيـنا
رومـانـوســكي. وقـال بــيـان تــلـقـته
(الـــــزمـــــان) امس انـه (الـــــلـــــقـــــاء
اســتــعـــرض عــمق الــعـالقــة الــتي
جتمع الـعـراق والـواليات ا�ـتـحدة
وتـطويـرهـا فـي مخـتـلـف اجملاالت
�ا فيه مصلحة الـبلدين والشعب�
الـصـديـقـ�� والـتـعـاون في مـجـال
مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب والـــتـــطــرف
وتـخـفـيف الـتـوتـرات في ا�ـنـطـقـة

عبر احلوار).
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الساعة الـرابعة فـجرا أكثر من ثالث
ضــربـات جــويـة بــصـواريخ شــديـدة
االنـــفــجــار� �ــا أســفـــر عن تــدمــيــر
مــســتــودعـــات عــيــاش� ومـــعــســكــر
الـصــاعـقـة الـذي تــتـخـذه مـيــلـيـشـيـا
فاطميون األفغـانية مركزا لها� وسط
مـــعـــلـــومــــات عن مـــقـــتـل ســـتـــة من
احلراس من جنـسيات سـورية وغير
ســــوريـــــة� وجــــرحـى في صـــــفــــوف

ا�يليشيات".
وتخضع ا�نطقة ا�متدة ب� مدينتي
الــبــوكــمـال وا�ــيــادين في ريـف ديـر
الـزور الـشـرقـي لـنـفـوذ إيـراني� عـبـر
مـجـمـوعـات مـوالـيـة لـطـهـران تـقـاتل
الى جانب قوات النظام السوري من
بـيـنهـا عـنـاصـر حزب الـله الـلـبـناني

وأفغان من لواء الفاطميون.
وأســـفــرت ضــربــة جــويـــة شــنّــتــهــا
إسـرائـيل فـي كـانـون الـثـاني 2021
في ذات ا�ــــنـــطـــقــــة ا�ـــســـتــــهـــدفـــة
بـالـضـربــات األمـريـكـيـة األخـيـرة عن
مـقــتل عـشـرات ا�ــسـلّـحــ�� بـحـسب
ا�رصـد.وجـاء الهـجـوم بالـتزامن مع
إعالن وســـائل إعـالم إيــرانـــيـــة بــأن
جـــنـــراال في احلـــرس الـــثــوري قـــتل
األحـد بـيـنــمـا كـان "يـؤدي مـهـمـة في
سوريا كمستشار عسكري".ولم تذكر
ا�ــصـادر تــفـاصــيل إضـافــيـة بــشـأن
مــــقـــتــــله اال أنــــهـــا أشــــارت الى أنه
"ســردار" (فـي إشــارة الى الـــضــبــاط
الـكـبــار في احلـرس)� و"مـدافع حـرم"
(أي من ا�ـــــدافـــــعـــــ� عـن ا�ـــــراقــــد
الـشــيـعـيـة ا�ـقــدسـة)� وهي الـعـبـارة
ا�سـتـخدمـة رسـميـا في اجلـمهـورية

مـــخــابئ ضــمـن مــجــمّع يـــســتــخــدم
لــــتــــخـــزيـن الــــذخــــيــــرة وألغـــراض

لوجستية.
وكــان هـــدف اجلــيش األمـــريــكي في
مـخــبـأ األسـاس ضـرب 11 من  13 
فـي اجملـــمـع لــــكـــنـه تـــراجـع عن ذلك
لــيـســتـهــدف مـخــبـئــ� فـقط بــعـدمـا
شـــوهــدت مــجــمـــوعــات من الــنــاس
قـــربــهــا� وفق مــا ذكــر بــوتــشــيــنــو�
مضيفـا أن التقيـيم األولي يشير إلى
أنه لم يـقـتل أحـد في الـعـمـلـيـة.وقـال
الـكـولـونــيل في بـيـان "سـنـتـكـوم" إن
الــقـوات األمــريـكــيـة "قــامت بـتــحـرّك
مـتـنـاسب ومـتعـمّـد يـهـدف لـلـحد من
خــطــر الـتــصـعــيـد وتــخــفـيف خــطـر
سـقوط ".وأكـد الـبـيان بـأن "الـواليات
ا�ـــتـــحـــدة ال تـــســـعى إلى نـــزاع� بل
ستـواصل اتّـخاذ اإلجـراءات الالزمة

حلماية شعبنا والدفاع عنه".
W¹uł  UÐd{

ويـنـتشـر مـئـات اجلـنود األمـريـكـي�
في شـــمــال شــرق ســـوريــا في إطــار
حتالـف يركّـز علـى محـاربة مـا تـبقى

من عناصر داعش.
ولم يصدر أي تأكيد فوري للضربات
األمريكية من وسائل إعالم سورية.
لـــكن ا�ــــرصـــد الـــســــوري حلـــقـــوق
اإلنسان أكـد بأن انـفجارات دوت في
ديــر الـزور فـجــرا "نـتــيـجــة ضـربـات
جــــويـــة مـن طــــائـــرات أمــــريــــكــــيـــة
اســتـــهــدفت مـــســتـــودعــات عـــيــاش
ومعسكـرا للميـليشيـات اإليرانية في

دير الزور".
وأضـــاف "شـــنـت الـــطـــائـــرات عـــنــد
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بـــحـث رئـــيـس اقـــلــــيم كــــردســــتـــان
نـيــجـيـرفــان الـبـارزانـي �مع مـحـافظ
أذربيـجـان الغـربيـة في إيـران محـمد
صــادق مـــعــتــمــديــان� الــتــعــاون في

مجالي االقتصاد والتجارة. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اجلـانـب� بـحـثـا خالل الـلـقـاء الذي
جـمـعـهـمــا في اربـيل �الـعالقـات بـ�
االقليم وطهران � وسبل تأم� ا�زيد
من التعاون والتـنسيق في العالقات
االقــتـصـاديــة والـتــبـادل الــتـجـاري �
ودخـــول زوار الــعــتـــبــات الــديـــنــيــة
والسياح االيرانـي� إلى العراق عبر
ا�نافذ احلدودية في االقليم)� وسلط
الــبـارزاني (الــضـوء عــلى الــعالقـات

العريقة ب� االقليم وطهران). 
وعــبّــر الــوفـد اإليــراني عـن (سـروره
لــزيــارة االقــلــيم وفــرصــة لــقــائه مع
البـارزاني)� مؤكـداً (بذل كل اجلـهود
وتــقـد� الــتــسـهــيالت كــافـة لــزيـادة

تقوية العالقات التجارية). 
ونـــاقـش رئـــيس حـــكـــومـــة االقـــلـــيم
مــــســـرور الــــبـــارزاني� مـع احملـــافظ
االيـــرانـي �الـــتــــعـــاون فـي مـــجــــالي

تـقـدمـه حـكـومـة االقـلــيم من تـنـسـيق
وتعاون مع قنصلية بالده). 

في غضون ذلك �أعلن حزبان كرديان
إيــرانـيــان مـعــارضــان� يـتــخـذان من
االقـلـيم مـقـراً لهـمـا� انـدمـاجـهـما من
جــديــد بــعـد انــفــصــالـهــمــا �ـدّة 16
عـــــــامـــــــا.وذكــــــــر بـــــــيـــــــان امس ان
(ا�ـــفـــاوضـــات بـــ� قـــيـــادة احلــزب
الـد�ـقـراطي الـكـردسـتـاني واحلـزب
الد�ـقـراطي الـكردسـتـاني االيراني�
قــد وصــلت إلى الــنـتــيــجـة ا�ــرجـوة
وأسـفــرت عن تــوحـيــد احلـزب الـذي
تأسس في العام 1945©¨ واضاف ان
(الـوحـدة مـرحـلـة جـديـدة في نـضـال
احلــزب ضــدّ الــنــظـام االيــراني وأي
عقلية وسطية تنكرالتعددية القومية
واحلــقـوق الـوطــنـيـة لــلـمـجــتـمـعـات
اخملــتـلــفـة).  بــدوره � قـال ا�ــتـحـدث
بـاسم احلـزب خـالـد عـزيـزي إن (هذا
القـرار الذي اتـخـذ من قبل احلـزب��
يُـعــد أمـراً مـهـمـاً �ــواصـلـة الـنـضـال
دفـاعاً عن الـشـعب الـكردي وقـضـيته
في إيـران)� واشـار الى ان (األحـزاب
الـكـردية في إيـران وبـرغم تـشـرذمـها
في أوقات عديدة� لـكنهـا كانت دائماً
ذات رسالة ومـوقف واحد في الدفاع

الـثالث والعشرون مـن آب الذكرى السنـوية التي يسـتذكرها اغـلب العراقي�
والـتي تـتــوج بـهـا جـاللـة ا�ـلك ا�ــعـظم فــيـصل األول مـلــكـاً لـلــعـراق في عـام
1921م في مـبنى القشلة بـبغداد� ليكـون هذا التأريخ ذكرى جـميلة على مر
األجـيال� كـيف ال وهو تأريـخ التخـلص من اإلحتاللـ� العـثمـاني والبـريطاني
والـتـحــرر من الـعـبــوديـة الـتـي كـانت تـطــبق عـلى ابــنـاء الـشــعب من احملـتل�
واألمـتثال لقائـد أوحد ال يريد سوى اإلزدهـار للبلد وان يـعيش ا�واطن حياة
كـر�ة ذات رفاهية� بدء من الصفـر ليبني لنا دولة ويؤسـسها على يده ليعيد
بـغداد عاصـمة الـدولة الـعباسـية افـضل �ا كـانت علـيه� وينـتشل الوطن من
اإلنـتـداب البـريـطـاني الـذي كـان مـهـيـمـناً عـلـيه� لـيـدخـله عـصـبـة األ� كـدولة

مستقلة. 
37 عـاماً من البـناء والـتطـور واإلزدهار كان عـمر الـدولة ا�لـكيـة في العراق�
لـتبـتـدء جمـهـورية الـدم� بإنـقالبٍ غـاشمٍ نـفذه بـعض الـضبـاط الذيـن يسـمون
انـفسهم باألحرار� خانوا شرف العسكرية لـينهوا حكم الدولة ا�لكية بإعالن
قـيــام اجلـمـهــوريـة الـعــراقـيـة في 14 تــمـوز سـنـة 1958م الــتـأريخ األسـود
وا�ـشـؤوم الــذي راح ضـحـيـته مــلك الـعـراق فــيـصل الـثــاني وخـاله الـوصي
عـبدااللـه والقـصـة مـعروفـة لـلـجمـيع كـيف كـانت ا�ـؤامرة الـتي انـهّت الـعراق
وأرجـعته إلسوء �ا كان عليه في اإلحـتالل� العثماني والبـريطاني� لتستمر
اإلنـقالبـات الـعـسكـريـة حـتى سـنة 2003م لـيـبـدء عهـدٍ جـديـد من اإلحتالل�

وهذه ا�رة امريكي بحجة تخليص الشعب من الدكتاتور. 
بـعدهـا ابـتـدء عصـر الـد�ـقراطـيـة حـسب زعـمهم� واذا به مـن اسوء الـعـهود
واحـقرهـا� في اول ايامه بـدءت احلرب الـطائـفيـة لتـأخذ مـا اخذته من شـبابٍ
بـعمـر الزهـور� وتـغّيـر د�ـوغرافـيـا البـلـد بإكـملـه� وتصـبح احملـاصصـة على
كـرسي احلــكم من أولـويــات تـلك األحــزاب الـتي كــانت تـدعي بــحب الـعـراق
والـعمل عـلى تـطوره� وفي كل سـنـة تزداد احملـاصصـة والتـشـبث بالـقرارات

والى يومنا هذا. 
101 عـام مر عـلى تتـويج ا�لك فـيصل األول هـذا اليـوم وما زال الـعراق بال
حـكـومة رسـمـيـة سـوى حـكـومـة تصـريف األعـمـال الـتي مـضى عـلى عـمـرها
عـام�� والـبر�ـان معـطل منـذ ايـام� ال بل وصل احلد الـيوم الى تـعطـيل عمل
مـجـلس الـقــضـاء األعـلى وتـعـطــيل الـدوام في كل احملـاكم الــعـراقـيـة وكـذلك
احملـكـمة اإلحتـاديـة� في كل دول الـعـالم الـتطـور والـتـقـدم فيـهـا يـكـون �رور
الـسن�� وكلـما تقدم عـام� تتقدم الـدولة نحو األفضل� إال
في الـعراق� كل ما تقـدم عام ازدادت األوضاع سوءاً�
ورجـعـنـا خـطـوة الى اخلـلف� وكـثـرت الـصـراعـات� ال

اعلم ما األمر الذي فعلناه لنستحق كل هذا?

)� واضــاف ان (الــلــجــان مــخــتــبــريــاً
ا�ـشتـركة مـستـمرة بـتنـفيـذ احلمالت
الـدوريـة� لضـمـان انتـاج طـح� جـيد
مــطــابق لــلــمــواصـفــات الــقــيــاســيـة
ا�ـعتمدة). على صعيد متصل اتبّعت
الـتـجارة خـطـة لـلحـفـاظ على كـمـيات
الــطـحـ� ا�ــسـتــورد� وعـدم الـتالعب
بــاألسـعـار� لـتـأمـ� تــوفـيـر الـطـحـ�
حـتى ا�وسم التسويقي القادم. واكد
مـديـر عـام الـشـركة الـعـامـة لـتـصـنيع
احلــبـوب في الــوزارة� اثـيـر داود في
تــصـريـح تـابــعـته (الــزمـان) امس ان
(ارتــفــاع ســعــر كــيس الــطــحــ� الى
150الـف ديـنـار� بـعـد تـفـريغ مـخـازن
الـوزارة� هو دعـاية مـغرضـة� من قِبل
جتـار منـتفعـ� بهـدف رفع األسعار)�
مــبــيــنــاً ان (الـوزارة امّــنت حــصص
الـطح�� حتى ا�وسم القادم)� وتابع
ان (الــوزارة دخـلت في مــشـاريع� من
خـالل اقـــرار ا�ــــشــــروع الـــتــــجـــاري
لـلـطحـ� الـصفـر والـطحـ� األبيض�
بـــعـــد اقـــراره من اجملـــلـس الــوزاري
لالقـــتــصــاد� تـــشــجــيـــعــا لــلـــقــطــاع

اخلاص).

الــتـوقـيـتـات ا�ـقـررة)� واشـار الى ان
(اإلتـــــفــــاق جـــــاء حلـل ا�ــــعـــــوقــــات
والـــــتــــــخـــــلص مـن ا�ـــــشـــــكـالت مع
الــــســـيـــطــــرات األمـــنـــيــــة� لـــدخـــول
الـشاحنات احملـمّلة باحلنـطة احمللية
وا�ـــورّدة الى مـــنــاطق الـــعــاصـــمــة�
وجتـاوز التـأخيـر الذي يـواجه اليات

جتهيز ا�واطن� با�واد الغذائية).
WOŽu½  UH�U��

فـي غــــــضـــــــون ذلك� رصــــــدت وزارة
الـتـجارة� 21 مـخـالـفة لـلـمـطاحن في
الــعـاصـمـة� و 44 مــخـالـفـة لـلـوكالء.
وقــال الـــبــيــان ان (نــتـــائج احلــمــلــة
الــتـفـتــيـشـيـة الــتي نـفــذتـهـا الـوزارة
خـالل الـــنـــصف األول من شـــهـــر آب
اجلـــاري� كــشـــفت عن 21 مـــخــالـــفــة
نـــوعــيــة� و44 اخـــرى رقــابــيــة لــدى
الـوكالء).  مبيناً ان (اللـجان الرقابية
والــنــوعــيـة ا�ــشــتــركــة اسـهــمت في
احلــمـلــة الـتــفـتــيـشــيـة)� واوضح ان
(احلـملت شملت قـواطع بغداد� ألكثر
من  42زيـــارة مـــيــدانـــيـــة� ســـحــبت
ا�ـالكـــات خاللـــهـــا 117 �ــــوذج من
احلـــبــوب والـــطــحـــ�� لــفـــحــصـــهــا
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{ واشنطن� (أ ف ب) - شنّ اجليش
األمـــريــكـي بــأمـــر من الــرئـــيس جــو
بـــايــدن ضــربــات فـي شــرق ســوريــا
الــــثالثــــاء اســـتــــهــــدفت مــــنــــشـــآت
تــسـتـخـدمــهـا مـجــمـوعـات مــرتـبـطـة
بـاحلـرس الـثوري اإليـراني� وفـق ما
أعلن متحـدث عسكـري أمريكي.تأتي
العملـية في وقت تتركّـز األنظار على
واشنطن التي ينتـظر بأن تقدّم ردّها
الرسـمي علـى تعـديالت طلـبت إيران
إدخالـها على مـقتـرح أوروبي يهدف
إلعادة إحياء اتفاق 2015 النووي.
وقال ا�تحدث باسم القيادة ا�ركزية
لــلـــجـــيش األمـــريـــكي (ســـنـــتـــكــوم)
الكولونيل جو بوتشينو في بيان إن
الـضــربـات في مــحـافـظــة ديـر الـزور
"اســتــهــدفت مــنــشــآت بــنى حتــتــيـة
تــسـتـخـدمــهـا مـجــمـوعـات مــرتـبـطـة
بــاحلــرس الــثــوري اإليــراني".وأفــاد
بـــوتــشــيــنــو بـــأن هــذه "الــضــربــات
الـــدقـــيـــقــة تـــهـــدف إلى الـــدفــاع عن
وحـــمــايـــة الــقـــوات األمــريــكـــيــة من
هجـمات على غـرار تلك الـتي نفّـذتها
مـجــمـوعــات مـدعـومــة من إيـران في
 15آب/اغـســطس ضـد عــنـاصـر من
الواليـات ا�تـحدة" عـندمـا استـهدفت
مـسيّـرات مـوقـعا لـلـقـوات ا�نـاهـضة
للجـهاديـ� بقيـادة الواليات ا�ـتحدة

من دون التسبب بسقوط ضحايا.
وأكـد في الـبـيـان أن "الـرئـيس بـايدن
أعـــطى الـــتـــوجـــيـــهـــات بـــشن هـــذه
الـــضـــربـــات".وأوضح الـــكـــولــونـــيل
لـ"سـي إن إن" بـــشـــكل مـــنـــفـــصل أن
ضـربـات الـثالثـاء اسـتـهـدفت تـسـعة
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الـتـبـادل الـتـجـاري والـسـيـاحـة.وقال
بـــيــــان تـــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(اجلـانـب� بـحـثـا خالل لـقـاء حـضره
الـقـنــصل الـعـام اإليــراني نـصـر الـله
رشنـودي� تعزيـز العالقـات الثنـائية�
وال سيما الـتبادل التـجاري وتسهيل
حركـة ا�رور والـسيـاحة عـلى أساس
ا�ـــصــالح ا�ـــشــتـــركــة)� واضــاف ان
(اجلـــانــــبـــ� شـــددا عــــلى أهــــمـــيـــة
الـتـنـسـيق والـتـعـاون بـ� اجلـانـبـ�
�واجهـة اآلثار والـتداعيـات السلـبية
لـلتـغـير ا�ـنـاخي ومـشكـلـة قلـة ا�ـياه
مـن خالل الـــوصــــول واالســـتـــخـــدام
ا�ـــشـــتــرك لـــلـــمـــوارد ا�ـــائـــيـــة بــ�

الطرف�).
WOK³I²��  ULN�

 كما استقبل رئـيس حكومة االقليم �
الـقــنـصل الــعـام الـتــركي لـدى اربـيل
هـاكــان كـاراجـاي �ــنـاسـبــة انـتـهـاء
مهـام عمـله.ووجّه البـارزاني ( شكره
لــلـقــنـصل الــعــام الـتــركي عـلى دوره
خـالل ا�ـــدة الــــتي عـــمـل فـــيــــهـــا في
كـردسـتـان من أجل تـعـزيـز الـعالقـات
الــثـــنــائـــيـــة� وتــمـــنى له الـــتـــوفــيق

والنجاح في مهامه ا�ستقبلية). 
من جـانــبه �اثـنى الـقــنـصل عـلى (مـا

�nB∫  نيران تتصاعد من مواقع في سوريا نتيجة قصف أمريكيبغداد
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لم اكن اعلم ان الغياب سيطول عليك� وان ا�سافات ستبعدنا عنك  � 
مـكة يامن تهـوى اليهـا القلـوب � وتركن اليـها النـفوس قد جـئتك طوعـا ولهفة

بعد ان فرقتنا االيام التي جعلت العالم في قطيعة .
مـثل كل مـحب ومـشـتـاق كـنت احـسب االيـام حـتى تـعـود الى سـابق عـهـدها

حيث احلشود ا�ليونية تلبي لبيك اللهم لبيك . 
وصـلت مكة فوجدتـها كما هي مـحبة جتود بـكرمها عـلى ضيوفهـا � تعاتبني

على الغياب � وتسألني عن حالي وحال اهلي في العراق .
لم امـلك اجلـواب الــذي يـطـيـب خـاطـرهـا وخــاطـري فـكــلـنـا يـعــلم ان الـعـراق

�ضي نحو االنحدار.
دعـوت الـله مـثـل ماليـ� ا�ـسـلــمـ� ان يـحـفـظ بـلـدي الـعـراق وان يــبـعـد عـنه
الـسراق � ولـكن يـبدو ان مـشيـئـة الله تـمضـي بنـا نحـو طـريق اخر ال نـعرف

الى اين يصل ومتى ينتهي.
الـبلـد اصبح يـقاد بـايادي مـجهـولة � والـفوضى تـضرب اجلـميع وكـأننـا يوم

احلشر الكل ال يعلم الى اين �ضي!!
لـلمـرة االولى بـعـد تسـعـة عشـر عـامـا من التـغـييـر ال اشـعر
بـاالمان واخشى على بلدي من الـضياع فالكل يتدخل
في حـكم بلد مـسلوب االرادة مـنهوب الـثروات  فكيف

ال والعراق الكبير يحكمه الصغار .

عن الـشـعب الـكـردي وحـقـوقه). وفي
تــمــوز ا�ـاضـي� أعـلــنت وزارة األمن
في إيـران �تـوقـيف عـشـرة أشـخـاص
في شمال غرب البالد كانوا يشكّلون

خـليـة إرهـابـية مـرتـبطـة بـتـنظـيـمات
انفصـالية كرديـة متمـركزة في شمال
الـعراق. وسـبق لـلسـلـطات االيـرانـية
ان اتهمت مجموعات تـابعة للحزب�

الد�ـوقراطي الـكردستـاني اإليراني
واحلـــيـــاة احلــــرة الـــكـــردســــتـــاني�
بـــالــــضــــلــــوع في هــــجـــمــــات داخل

أراضيها.
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مدّدت وزارة التعليم العالي والبحث
والـعلـمي� الـتـقد� اإللـكـتـروني على
تــعـديل الــتـرشــيح وقــبـول خــريـجي

السنة السابقة. 
وذكر بـيان تـلـقته (الـزمان) امس انه
(تـقرر تـمـديد ا�ـدة الـزمنـيـة للـتـقد�
اإللكـتـروني� على اسـتـمارتي تـعديل
الــتــرشــيح وقــبــول خــريــجي الــعـام
الــــســــابق لــــلــــســــنــــة الــــدراســــيــــة
2023/2022) مــــــــوضــــــــحــــــــاً ان
(الـتـقـد� عـلـلى اإلسـتـمـارت� ضـمن
القنات� العامة وذوي الشهداء� عبر
بـــوابـــة الـــدراســـات والــــتـــخـــطـــيط
وا�ـتــابـعـة)� ولـفـت الى ان (الـتـقـد�
يستمـر حتى انتهـاء الدوام الرسمي
لــيــوم األحـد ا�ــوافق 2022/9/4).
و بـاشـرت ا�ـديــريـة الـعـامـة لـتـربـيـة
محافظـة النجف� بإحـتساب فروقات
احملـاضرين ا�ـتـعاقـدين مع ا�ـديـرية
بعـد حتـويلـهم إلى عـقود وشـمـولهم
بــالــقــرار 315 وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (ا�ـديـريـة بـاشرت
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بـوصول مـحـمد بـن سلـمـان الى واليـة العـهـد في ا�ـملـكـة العـربـيـة السـعـودية
وتـوليه ادارة البالد بـشكل فـعلي وعمـلي شن حمـله كبـرى على الفـساد وقال
اليـوجد عندنا مفهوم الدماء ا�لكية الكل سوف يحاسب حتى من سرق 100
دوالر. فـكـانت حـرب فـعـلـيــة لم يـسـلم مـنـهـا احـد  ولـم تـسـتـثـني حـتى رجـال

العائلة احلاكمة وكبار رجال االعمال مثل الوليد بن طالل وغيره .
لـقد اتـخـذ االجـراءات القـاسـيـة جدا في مـكـافـحة الـفـسـاد وادخل الرعب في
قـلـوب الـسـارقـ� . نـتـيـجـة هـذة احلمـلـه كانـت أرجاع 274 مـلـيـار ريـال الى
خـزينة الـدولة بـاالضافة الى عـشرات ا�ـليارات االخـرى التى � اعـادتها الى
الـدولة .. عندمـا يكون راس الـدولة حازما وحـاسما سـتكون النـتائج واضحة
لـلعـيـان .. في العـراق الـفسـاد اسـتشـرى في كل مـفاصل الـدولـة والسـرقات
اصـبحت علنية ومكشوفة وملفات الفاسدين الكبار قابعة في االدراج يخشى

فتحتها او حتريكها او احالة ا�تهم� الى القضاء .
ان الـتغـاضي واألفالت من الـعـقاب واحملـاسـبة وعـدم وجـود الرادع واجلـدية
في مـحـاربـة الـفـسـاد ادى الى ان يـصـبح الـفـسـاد سـلـوكـا و�ـارسـة وعـرفا
طـبيـعيـا يسـود كل مـفاصل الـدولة الـعراقـية و�ـارس في اعـلى هرم الـسلـطة
حـتى وصل الى اسـتـيـالء اشـخـاص وافـراد فـاسـدين من االحـزاب والـطـبـقـة
الـسيـاسـيـة على وزارات كـامـلـة وما ظـهـر من تـسريـبـات بـالصـورة والـصوت
لـوزراء يقسـمون لزعمـاء احزابهم بـتحويل الـوزارة الى ملك شخـصي لرئيس
احلـزب او الكتلـة بدل ان تكـون في خدمة الشـعب العراقي . ان مـاظهر �ثل
اجلـزء الـيـســيـر من الــفـسـاد ا�ـســتـشـري داخل مــنـظـومــة االحـزاب والـدولـة
والـطبـقة الـسيـاسيـة حتى اصـبح اسـلوبـا �نـهجـا في سرقـة ثروات الـشعب
والـتى ادت الى فقدان البلد الفـرص الكثيرة في التنـمية واالزدهار والتقدم ..
وبـسبب هـذة ا�ـنظـومـة الفـاسـدة جند سـوء اخلـدمات وتـهـالك البـنى الـتحـتـية
والـتـردي في كل اجملـاالت واصـبـحت الـوزارات اقـطـاعـيـات لـعـوائل او أفـراد
األمـر الذي ادى الى خـراب الصـنـاعة والـزراعة والـتعـلـيم والكـهربـاء وتراجع
الـبـلد الـى الوراء في كـل مفـاصل احلـيـاة . ان الـفـساد أفـة تـنـخـر في جـسد
الـدولة الـعراقـية مـنـذ عقـدين من الزمـان يـنبـغي محـاربـتهـا بشـدة وبال هوادة
وضـرب الفاسدين مهما كـانت مواقعهم او مراكزهم او مـكانتهم اليوجد احد
فـوق  القانون . هناك العديد من التـجارب االقليمية والعا�ية

في محاربة الفساد �كن االستفادة منها .
قـوانــيــ� مــكــافـحــة الــفــســاد الزالت حــبــرا عـلى ورق
واخلـلل في الـتـنـفـيذ واحلـمـايـة الـتى يـتـمـتع بـهـا كـبار

ا�سؤول� الفاسدين .

اإلسالمـــــيــــــة لإلشــــــارة الى أفـــــراد
احلرس الثـوري الذين يؤدون مـهاما
في إطــــار الــــنــــزاعـــ� فـي ســــوريـــا

والعراق.
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وتـؤكــد طـهـران تـواجــد عـنـاصـر من
قـواتـهـا ا�سـلـحـة في سـوريـا �ـهام
استـشاريـة.تأتي الـتطـورات األخيرة
في وقت أعــلـنـت الـواليــات ا�ـتــحـدة
الـــثالثـــاء بـــأن اإليـــرانــيـــ� قـــدّمــوا
تنـازالت في قضـايا أسـاسيـة تتـعلّق
بـبـرنــامـجـهم الـنــووي� لـتـعـزّز بـذلك

اآلمـال بإمـكـانيـة عـودتـها قـريـباً إلى
اتّـفاق فـيـيـنـا ا�ـبرم في 2015 على
الــرّغم من أنّــهـا لم تــقــدّم بـعــد ردّهـا

الرسمي على ا�قترحات اإليرانية.
وقــــال مـــســـؤول كــــبـــيـــر في اإلدارة
األمريـكـية طـالبـا عـدم نشـر اسمه إنّ
إيران وافقت خصوصـاً على التخلّي
عن مـطـلبـهـا ا�ـتـعلّق بـعـرقـلـة بعض
عـمـلـيـات الـتـفـتـيش الـتي تـقـوم بـهـا
األ� ا�ــــتــــحــــدة في مــــنــــشــــآتــــهـــا
النوويـة.ولم يوضح مـا هي عمـليات
الـتـفــتـيش الـتي قــدّمت اجلـمـهـوريـة

اإلسالمية تنازالت بشأنها� علماً بأنّ
هذه ا�سألة تعتبر بالغة احلساسية
بالنسـبة إلى طهـران وواشنطن على
حـدّ ســواء.وســبق إليـران أن تــخـلّت
عـن مــطـــلب أســـاسي آخــر يـــتـــعــلّق
بـــإزالــة اسـم "احلــرس الـــثــوري" من
الـقــائــمــة األمـريــكــيــة لــلـمــنــظــمـات
اإلرهـابـيـة.وعـلى مـدى أشـهـر عـديدة
رهنت طهران التوصّل أليّ اتفاق مع
واشـنـطن بـتـلـبيـة األخـيـرة مـطـلـبـها
هـذا� لــكنّ إدارة بــايـدن رفــضت هـذا

الشرط رفضاً قاطعاً.

بـــــصــــرف الـــــفـــــروقــــات ا�ـــــالـــــيــــة
لــلــمـحــاضــرين� بـعــد حتــويـلــهم من
الــــقــــرار 130 إلـى قــــرار مـــــجــــلس
الـوزراء ا�ـرقم 315 �ـا فـرض لـهم
فروقات ماليـة ستصرف خالل األيام
ا�ــــقـــــبــــلــــة)� واوضح ان (ا�الكــــات
احملاسبية تعمل بكامل طاقتها حتى
انـــتـــهــاء اوقـــات الـــدوام الـــرســمي�
بـــتــوجـــيه ا�ــديـــر الــعـــام� لإلســراع
بـصـرف الـفــروقـات)� مـنـوهـاً الى ان
(ا�ـــديــريــة بـــصــدد إعــداد اجلــداول
اخلـــاصــة بـــإحــتـــســاب الـــفــروقــات
اعتباراً من شهر كانون الثاني حتى
شهـر آب للـعام احلـالي). من جهـتها
امـــرت وزارة الــــصــــحــــة� بـــتــــوزيع
خريجي كليات الطب للجامعات غير

العراقية� خارج البالد. 
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
(اسـتـنـادا الى قـرار مـجـلس الـوزراء
ومـــصــادقــة  وزيــر الـــصــحــة هــاني
مـوسى الـعـقـابي� صـدر امـراً وزاريـاً
بــتـــوزيع خـــريـــجي كـــلـــيــات الـــطب
لــلـجـامــعـات غـيــر الـعـراقــيـة� خـارج

العراق).
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اتــفــقـت الــشــركــة الــعــامــة لــتــجــارة
احلـبوب� الـتابعـة للـوزارة� مع قيادة
عـمليات بـغداد� على العـمل ا�شترك�
لــتــسـهــيل مــهــمّــة دخـول شــاحــنـات
األسطول الناقل للحنطة� الى مناطق
الــعـاصــمـة وصـوالً �ــراكـز الــتـمـوين

وا�طاحن.  

وذكـر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(مــديـر عـام الـشــركـة مـحــمـد حـنـون�
اجـتمع مع قائد عمـليات بغداد احمد
سـلـيم� لفـتح بـاب التـعـاون ا�شـترك�
�ــا يــخــدم تــســهــيل مــهــمّــة دخــول
الـــشــاحــنــات الـى بــغــداد� وايــصــال
كـميـات احلبـوب الى مراكـز التـموين
وا�ـطاحن األهلية واحلكومية� ضمن
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دعا العالمة الدكتور احمد الكبيسي
القوى السيـاسية� الى االحتكام الى
الـضمـيـر الوطـني والـعـقل الراجح �
في تـــســويـــة األزمــة الـــســـيــاســـيــة
الـعـراقـيـة � والـنـظـر بـعـ� االعـتـبـار
الـى مــصــالح الــشــعـب ومــســتــقــبل
الـوطن في بــلـوغ هـدف اخلـروج من

االنسداد السياسي الطويل.
وكان الـكبـيسي قـد استـقبل في مـقر
اقامته بدبي� رئيس جلنة ا�صاحلة
الوطنية في الـبر�ان االسبق الشيخ
وثاب شـاكر الـدليمـي � وجرى بحث
االوضــــاع الـــــعــــامــــة فـي الــــعــــراق
وا�ـستـجـدات السـيـاسيـة ومـناقـشة
الـســبل الــكــفـيــلــة بـانــهــاء مـعــانـاة
ا�واطنـ�. وشهـد اللقـاء الذي اتسم
باحلـمـيمـية � تـوافق وجهـات النـظر
بــشــأن الــســبل الـــواجب اتــبــاعــهــا

لـلـخــروج من ا�ـأزق الـراهن� مـؤكـداً
ضرورة تغـليب لغـة احلوار وضمان
الــتـهــدئـة بـغــيـة غــلق االبـواب امـام

ا�تاهات اخلطرة.
وقدم الكبيـسي نسخاً من كتابه
اجلديد (فلسفة نظام األسرة في
اإلســـالم) الـــى عــــــــــــــــــــــــــدد مــن
الــشـخـصــيـات وا�ــؤسـسـات في
بغداد بـينهـا (الزمان) . والـكتاب
هو الـثالث عشـر من ب� مـؤلفاته
العـديـدة � ويقع في  223صفـحة
من الــقــطع الـكــبـيــر� ويــقـسم الى
ثالثـــــة أبـــــواب هـي الـــــتـــــكـــــوين
وا�ـسـؤولـيـات والـتـصـدع . ويـعـد
الـكــتـاب� الـصــادر عن دار ا�ـعـرفـة
في بـــيـــروت� ذا قـــيـــمـــة تـــربـــويــة
واخـالقـــيــة مـن مـــنــــــــطـــلـق رؤيــة
االسالم لألســرة وا�ــرأة وواجــبـات
كل مــنـــهـــا في الــشـــرع والــقـــانــون

والــعــــــــــرف �ــا يـــؤطــر فـــلــســـفــة
االسالم وحـــــــــــكــمــة الــتــشــــــــريع

فيه.
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نــاقش بـرنــامج الــشـراكــة اجملـتــمـعــيـة
قـانـون الـتـفرغ الـزراعي ضـمن سـلـسـلة
جـلسـات حواريـة تعـقد بـشان الـقضـايا
اإلسـتـراتيـجـيـة � بحـضـور وكيل وزارة
الـــــزارعــــة مــــهــــدي ســـــهــــر وعــــدد من
ا�ــهــنــدســ� الــزراعــيــ� والــبــاحــثــ�
واالكـــاد�ـــيـــ� واصـــحـــاب ا�ــشـــاريع

والصحفي� من بغداد واحملافظات .
وقـالت مـديـريـة اجلـلـسـة رنـا صادق ان
(الـقـضــايـا الـزراعـيـة كــافـة �ـا يـخص
االنــتـاج والـتـسـويق وكـيف يـتم انـشـاء
ا�شاريع اخلـاصة وا�شتـركة ومستوى
الـتـخـصـيـصــات ا�ـتـوفـرة من الـدولـة �
والـتــركـيــز عـلى مـعــلـومــات عن قـانـون
التـفرغ الزراعي والـتعلـيمات واالنـظمة
والــلــوائح ا�ــتــعــلــقــة به � والــتـبــاحث
واالسـتـمــاع لـكـافـة االراء وا�ــقـتـرحـات
ومعوقـات التنفـيذ للعـمل � لتدون ويتم
مـتابـعتـها مع وزارة الـزراعة واجلـهات

اخملتصة بالدولة).
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وركـز سـهـر عـلـى (اهمـيـة فـرص الـعـمل
وطـرق تـنشـيط دور الـزراعة وا�ـهـندس
الــزراعي � ووصـلت االحـصــائـيـات الى
وجـود مــا يـقـارب من 60 الف مـهـنـدس
زراعـي � ونــحــتــاج احــصـــائــيــة لــعــدد
ا�هـندسـ� الزراعـي� واهمـية الـطموح
للخريج� من كليات الزراعة والتدريب
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واالرشاد الـزراعي ودراسات اجلدوى �
ومنظمات اجملتمع ا�دني واالعالم ذات
ضـــرورة تـــاخـــذ دورهـــا بـــا�ـــســـاعـــدة
والــــتـــــاهــــيل). وتـــــابع خـالل رد عــــلى
الـطــروحـات والـواعظ مع احلـاضـرين �

طـرحنـا عدة مـبادرات لـتنـشيط الـزراعة
واخـــذ دور حـــيــــوي لـــلــــمـــهــــنـــدســـ�
الــزراعـــيــ� � وفـــتح مـــكــاتب زراعـــيــة
بــاســعــار مــدعـومــة    وهــنــاك قــوانـ�
وتـشريـعـات نظـمت كل شي �ـا يتـعلق

�ــزاولــة ا�ــهــنــة والــتــفــرغ الــزراعي �
وتـشـكــيل جلـنـة مـتـابــعـة مـشـتـركـة وال
تمنح اجازة للمـارسة ا�هنة اال بشروط
� ويـــــــدخل ذالـك حــــــقـــــــوق الــــــدواجن
وا�ـفـارش وتـربيـة االسـمـاك واالحراش

 محمد الربيعي

ومـعامل الـصنـاعات الـغذائـية وااللـبان
.وطـرحت مـع الـبــاحـثــ� وا�ـهــنـدسـ�
الــزراعـيــ� عــلى وكــيل وزارة الــزراعـة
الـتداخالت بـالتـشـريعـات التي تـختص
بـــهــا وزارات الـــتـــجـــارة والــصـــنـــاعــة
والـــزراعــة � والــتــمــيـــز عــلى تــاســيس
شـــركـــات الــتـــســويـق الــزراعـي افــضل
فـرصـة اسـتثـمـارية فـي العـالم � وهـناك
حــالـيــا طـلـبــات من روســيـا الســتـيـراد
مـنـتـجـات زراعـية مـحـلـيـة � اضـافة الى
اســتــيـراد االبـل الــتي مــنـحـت اجـازات
بــشـانــهـا امــا �ـثــله االنـتــاج الـزراعي
واحلـيواني من نـوعـيات �ـتازة تـفوق

ما موجود با�نطقة والعالم .
�U�I� qO�c�

واكـد احلضـور (اهمـية تـذليل الـعقـبات
�عاجلـة التاخـير با�ـعامالت وا�شاريع
الــزراعــيــة واالســتــثــمــار الــصــحــيح �
والــقــضــايـــا االقــتــصـــاديــة والــعالوي
الزراعيـة وايجاد احللـول لفتح احلدود
ودخـول ا�سـتورد � واالتـفـاق على عـقد
جلسات حوارية مستقبال تعيد الزراعة
الى مسـتويات جـيدة كـما كان االعـتماد
علـيهـا بالدولـة العـراقية خالل مـئة عام
مـــضت � وتــعـــبــر احــد عـــوامل ركــائــز
االقـتــصـاد واســتـقـبــال كـافـة الــبـحـوث
والـدراســات ا�ـقـدمــة واالسـتــفـادة قـدر
ا�ــســتــطـاع من ا�ــمــكن مــنـهــا خــاصـة

النوعي والنادر) .

 —bB�« 5��
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ان (اعـمــال مـديـنـة الـصــدر تـتـضـمن
انشـاء مـجسـر في تـقاطع سـاحة 83
ومـجسـر آخـر في تـقـاطع سـاحة 55
لـفك اإلخــتـنـاقــات ا�ـروريـة)� واكـدت
األمــانـــة انـــهـــا (مــاضـــيـــة بـــإجنــاز
مــشــاريـع نــوعــيــة خــاصــة �ــديــنـة
الصدر)� وبحسب البيان فإن (األم�
وجه بضرورة اإلهتمام بالنظافة في
ا�نطقـة� وتفعيل ا�ـكابس واحملطات
التحويلـية وتصفيـرها). على صعيد
متصل� اجنـزت األمانـة رفع اكثر من
60,000 الف م3 مـن الــــــركــــــام� عن
ارض مــعــســكـر الــرشــيــد� وتـهــيــئـة
اجلــــزء األول لــــزراعـــته كــــمــــســـطّح

اخضر. 
وقــال الــبــيــان ان (مالكــات األمــانـة�
بــاشـــرت بــتــحــويل ارض مــعــســكــر
الـــرشــيــد �ــســطـح اخــضــر وامــاكن
تـرفـيـهـيـة ألهـالي الـعـاصـمـة� حـسب
تـوجـيـهــات رئـيس مـجـلس الـوزراء�
مـصـطـفى الـكـاظـمي)� واضـاف انـهـا
(وصـلت الى مـرحــلـة اإلجنـاز الـكـلي

باجلزء األول من ا�ساحـة� بالتعاون
مع الوزارت� التي شاركت في اجناز
هــذا الــعــمل)� مــوضــحــاً ان (اجلــزء
األول �ـــــســــاحــــة 100,00 الف م2
حــــيث زرعــــته األمــــانــــة بــــعــــد رفع

 bL�� œuK� ≠ œ«bG�
كشـفت امانة بـغداد� عن وجـود اكثر
من 14 سـوقـاً شعـبـيـاً عـشـوائـياً في
الــعـــاصــمـــة� واكـــدت مــبـــاشــرتـــهــا
بإجراءات انشاء اسواق عصرية في
ثـمـان مـنـاطق. وقـال ا�ـتـحدث بـإسم
األمانة مـحمـد الربيـعي� في تصريح
تـابــعـته (الــزمـان) امـس ان (األمـانـة
بـصدد اقـامـة اسـواق عـصـرية خالل
العـام ا�ـقبل)� مـبيـنـاً ان (العـديد من
منـاطق بـغداد فـيـها اسـواق شـعبـية
عـشـوائـيـة� جـراء الـتـخـطـيط الـقـد�
غـيــر ا�ـنـتـظم)� مــوضـحـاً ان (دائـرة
الـــتــــصـــامـــيـم في األمــــانـــة� أعـــدَّت
تـــصـــامـــيم األســـواق الـــعـــصـــريـــة�
وسـتُـنـفــذ بـتـوجـيه من امـ� بـغـداد�
عــمـار مــوسى كــاظم)� ولــفت الى ان
(األمانة ستتـابع تنفيذ األسواق� من
خالل دائــــرة الـــــعــــقـــــارات ودائــــرة
الـتـصـامـيم� بـإشـراف األمـ�)� وبـ�
الربـيـعي ان (الزعـفـرانيـة والـغزالـية
والـعـدل والـشــعب وا�ـديـنـة وبـغـداد

اجلديدة والعبـيدي والدورة� مناطق
التــوجـد فـيــهـا اســواق عـشــوائـيـة)�
مـــؤكـــداً ان (األمــانـــة ســـتـــضم هــذه
ا�ناطق الى االسـتثـمار ضمن الـبناء

العصري).  
q�U� d�uD�

واحــال امــ� بــغــداد� عــمـار مــوسى
كــاظم� تــســـعــة قــطــاعـــات �ــديــنــة
الـصـدر� ألعـمـال الـتـطـويـر بـالـكـامل�
الفـــتــاً الـى اإلســتـــعــداد إلحـــالــة 24
قطـاعـاً أخرى ضـمن خطـة الـتطـوير.
وذكـر بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(األمــانـــة احــالت تــســعــة قــطــاعــات
لــلـتــطـويــر� ضـمـن قـاطــعي بـلــديـتي
الـصدر األولى والـثـانـية)� مـبـيـناً ان
(هنالك 24 قطـاعاً اخـرى في مرحـلة
الــدراســـة والــتـــحـــلــيـل اســتـــعــداداً
الحـــالـــتـــهـــا قـــريـــبـــاً)� واضـــاف ان
(األامانة لديها خطة إلكساء وتطوير
الــقــطـاعــات ضــمن مــديـنــة الــصـدر�
ألهميتها وحاجتها للخدمات� كونها
ذات كثافـة سكـانية كـبيرة)� واوضح

60,000 الف م 3 مـن األنــــــــقــــــــاض
ا�تراكمة منذ عام 2003).

وبـحــسب الـبـيـان فـإنــهـا (سـتـبـاشـر
قــريـبــاً بـتـهــيـئــة جـزئــ� آخـرين من

ارض ا�ـعـسـكــر� بـعـد رفع األنـقـاض
والتـسـوية ألعـمال الـزراعـة)� منـوهاً
الى ان (هذا الـعـمل يعـد خـطة اولـية
اســتـــعـــداداً لــلـــتــعـــاقـــد مع مـــكــتب
استشاري� إلعداد تصـاميم متكاملة�
تـتـضـمن نـشـاطـات تـرفـيـهـيـة مـهـمـة
ســتــشــرع بــتــنــفــيــذهــا األمــانــة في
ا�ـــســــتـــقــــبل)� وتــــابع ان (هــــنـــالك
اجــراءات اداريـة بــاشــر بـهــا مــكـتب
رئيـس مجـلس الـوزراء� لتـخـصيص
عــائــديــة ارض ا�ــعــسـكــر الــتــابــعـة
لوزارة ا�ـالـية� بـالـتنـسيق مع وزارة
الــــدفــــاع� بــــشــــرط احلــــفــــاظ عــــلى
ا�ــســتــشـفى الــعــســكـري والــقــاعـدة

اجلوية). 
واطــلـقت مــديــريـة مــجـاري كــركـوك�
حـمل لتـأهـيل شبـكـات ميـاه األمـطار
والسطحية وا�شـبكات اجلانبية في
احملـافظـة� اسـتـعداداً �ـوسم الـشـتاء

ا�قبل. 
وقال مديـر مجاري كـركوك� زاكروس
جــــان ولي� في تــــصـــريح تــــابـــعـــته
(الـزمـان) امس ان (ا�ــديـريـة شـرعت
بـحــمــلــة لــتــنـظــيف شــبــكــات مــيـاه
األمــطـار والــســطـحــيـة وا�ــشـبــكـات
اجلـــانـــبــيـــة� في اطـــار اإلســتـــعــداد
�واجهة الفيضانات وعدم انسيابية

حركة ا�ياه). 
واوضح ان (احلـملـة تـشمل تـنـظيف
وتــــســـــلــــيـك وفــــتـح اإلنــــســــدادات�
وتـــنــظـــيف ا�ـــنــهـــوالت واخلــطــوط
الرئـيسـة �يـاه األمطـار� والسـطحـية
وا�ــشــبــكــات اجلــانــبــيــة في عــمـوم
احملــافــظــة)� مــضــيــفــاً ان (احلــمــلـة
شـــمــلت شـــقق ا�ــصـــلى واحلــســ�
الــســـكــني� وحـي ازادي وبــيــريــادي
وشـــــــــــــارع صــالح الـــــــــــــديـن وحـي
احلــــجــــاج)� وشــــدد عــــلـى ضـــرورة
اإلســراع بــإجنــاز مــشــروع مــجـاري
كـركوك ا�ـوحَّـد� الـذي اطـلـقته وزارة
اإلعـمــار واإلسـكـان والـبــلـديـات قـبل
اشـــهـــر� ألهـــمـــيـــتـه في حل جـــمـــيع

مشاكل احملافظة). 
في ســيــاق مـتــصل� الــتــقى مــحـافظ
الــنـجف مــاجـد الــوائـلي� مــديـر عـام
شركة اف اند بي الـهولنديـة� ا�نفذة
�ــشـــروع مــحــطــة مــجــاري احلــيــرة

وا�ناذرة. 
وذكـر بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(اجلانـب� بحـثا مـراحل تقـدم العمل
في ا�ــشـروع� وطـبــيـعــة اآللـيـات في
مــجـــال تـــصـــفـــيــة مـــيـــاه الـــصــرف
الــــصـــحـي)� وواشـــار الـــوائــــلي في
حـديـثه الى اهـميـة اسـتـثـمـار الوقت
والــتـــكـــالـــيف في عـــمــلـــيـــة الـــبــنى
الــتــحــتــيــة� ضــمن خــطــة ا�ـشــاريع
الـقـادمـة � إلنـشـاء مـحـطـات صـغـيرة
لـتـصــفـيـة ا�ـيـاه� لــكي تـعـمل بـطـرق
متـطورة في ا�ـنـطقـة الشـمالـية� حي
النـداء واجملمـعات الـسكـنيـة� جتنـباً
�ـد خطـوط نـاقلـة� �ـسـافات طـويـلة
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تـختـلف اخلـطـوط اجلويـة الـعـراقيـة عن مـعـظم دوائر الـدولـة في كـيفـيـة زيادة
مـواردها عن معظم منشآت القطاع الـعام التي جلأت الى بدعة تعظيم ا�وارد
وذلك بـفـرض رسوم وغـرامـات عـلى الكـثـيـر من األنـشطـة الـتـجاريـة كـمـكاتب
الـسفر والسيـاحة مثال ا�تـهالكة� بسـبب كورونا وغيـرها حيث اضطـر الكثير
من هـذه ا�كـاتب الى األغالق لـفتـرات معـينـة او األغالق الـنهـائي بسـبب عدم
تـمكنها من دفع مثل هذه الرسوم والضرائب والغرامات  ,وكم كنا نتمنى أن
تـسنـد هذه الشـركات لـلوصـول الى طمـوحاتـنا في حتـقيق مـاتصبـوا اليه من
الـوصــول الى ثالثــ� مـلــيــون سـائح وذلـك بـالــتـخــفــيف او حـتـى الـغــاء هـذه
اجلـبـايـات لــكي تـتـفــرغ ادارات هـذه الـشـركــات ألسـنـاد األقـتــصـاد الـوطـني
بـاالستثمـارات السياحـية من سياحـة واالستثـمار في الفنـادق ونقل اجملاميع
وغـيرهـا� وستـتمـكن اخلـطوط من الـتخـلص والى األبـد من مشـكلـة السـاعات

ا�هدورة.
هـناك حقيقـة أكيدة وهي أنه في كثيـر من األحيان يحتـاج سوق النقل اجلوي
عـا�ـيا الى سـعـة أضـافـية في نـقل ا�ـسـافـرين والشـحن اجلـوي وا�ـقـترح أن
تقوم اخلطوط باستثمار الساعات ا�هدورة للطائرات وصوال للطاقة القصوى
لـكل الطـائـرات بـدال من ترك مـعـظمـهـا جاثـمـاً عـلى األرض وهذا �ـثل كـارثة
أقـتـصـادية ومـبـالغ مـهـدورة لـو أمـكن تالفـيـهـا لـوفـرت أمـواال طـائـلـة ولـعادت

اخلطوط كسابق عهدها بل ر�ا تكون أفضل .
الـفكرة تتلخص بانشاء وحدة تكون شبه مستقلة عن نشاط اخلطوط االصلي
وحلـ� فتح األجواء العـا�ية وحـتى بعدها يـديرها مـختصون أكـفاء جدا حتى
لو لزم األمر االستعانة بخبراء عرب او اجانب متخصص� بايجار الساعات
الـفائضة للطـائرات ا�نوعة التي تـملكها اخلطوط  ,وتـعطى هذه الوحدة أسما
جتـاريا وتـعـلن في جمـيع أنـحاء الـعـالم بواسـطـة وكالء ذوي خبـرة �ـثل هذه
األنـشـطة وكـذلك �ـكن االعالن عن طـريق الـتـواصل االجتـمـاعي األلـكـتروني
عن نـوع الطائرات ومواصـفاتها� واألهم من هذا األسـتعانة بخـبراء احتساب
الـكــلف لــكل نــوع من أنـواع الــطــائـرات� حــيث هــنـاك عــدة أنــواع من أنـواع
األسـتـئجـار بـالـطـاقم او بـدونه وشـروط الـصيـانـة وغـيـرهـا. وحـيث أن الـكلف
الـثابتة هي مقسومة على عـدد ساعات التشغيل احلالـية� فيمكن أضافة مبلغ
بـسـيط عـلـى الـكـلف ا�ـتــغـيـرة وا�ـضـي في طـريق ا�ـنــافـسـة الـتي ســيـتـمـكن

اخلـطوط من أن جتوب أرجـاء العالم وسـيمكنه من تالفي
نـقص الطـواقم وسيـمكنـها من األسـتفـادة من خبرات

عا�ية في هذا اجملال . 
طـبعـا هذه فـكـرة مبـسطـة لـلمـشروع� �ـكن بـلورتـها
والـتعمق في كيفية أستثمارها� فيما أذا كانت أدارة

الناقل الوطني قد أقتنعت بالفكرة.

عـلى عهـدنـا في اجلامـعـة كانت تـؤطـر مدخل آداب بـغداد لـوحـت� خـشـبيـت�
بــأسم  اجلــدار احلــر يـعــلق عــلـيــهــا الــطـلــبــة من كال اجلــنـســ� خــواطـرهم
وشكواهم وتزكياتهم ومقترحاتهم كذلك تهانيهم وتعازيهم ومدحهم وقدحهم.
 وهـذان اللواحـان �ثابـة النافـذة ا�فتـوحة ب� عـمادة الكـلية وطـلبتـها..جربت
الـكتـابة عـليـها عـندمـا كنت طـالب إعالم ا�رحـلة األولى حـيث باركت لـلدكـتور
الـراحل نـوري حـمــودي الـقـيـسي عــمـيـد كـلـيــة اآلداب آنـذاك حـصـولـة قالدة
اإلبـداع التي زينت صدور علماء العراق أمثال حس� محفوظ ومحمد بهجت

األثري وحس� ام� وآخرين..
تـذكـرت ذلك اجلـدار بـعـد أن قـضـيت أيـامـا في جـامـعـة بـغـداد حـيث مـكـنـني
الـذهاب لـكلـية الـهنـدسة واإليـاب مـنهـا ركوب سـيارات احلـرم اجلامـعي التي
حتولـت ظهور مقاعدها للوحة جـدارية يسطر عليها طلـبة كليات جامعة بغداد
في اجلـادرية كل مايـخطـر على بـالهم متـخذيـنها نـافذة يـبثـون منهـا مايـختلج
في صـدورهم ومــا يـطـوف في مــخـيـلــتـهم وبـدايــات احلب ونـهـايــته.. تـذكـرت
اجلـدار وتـسـألت مع نـفـسي أال �ـكن استـحـداثـة بـاجلـامـعـات بـأسم اجلدار
الـد�قراطي ليكون نـافذة عصرية تسـتوعب ما يجول ويخـطر في ذهن الطلبة

من هواجس وأفكار جديدة لواقع احلياة.. 
الـكتابة تنفيس عن ا�كبوت ووسيلة اتصال حضارية
مع اآلخـرين وإيـجاد اجلـدار الـد�ـقراطي سـيـمتص
من زخم مـداد الـقلم الـشبـابي ويـصل �ا يـتـطلـعون
لـعمادات كلـياتهم بدال عن سـواق احلافالت ويحافظ

على مقاعد سيارات احلرم اجلامعي.
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ناقـشت الشركـة العـامة لـلموانئ� مع
شــركــات صــيــنــيــة وســنــغــافــوريــة�
امـكـانـيـة دخـولـهـا لـلـعـمل في مـيـنـاء
الــفــاو وعــدد من ا�ــشــاريـع ا�ــهــمـة.
وقــــال مــــديـــــر الــــشــــركــــة فــــرحــــان
الــفـــرطــوسي في تــصـــريح تــابــعــته
(الـزمــان) امس ان (الـشـركــة نـاقـشت
دخـول الـشـركـات للـعـمل في عـدد من
ا�ــشــاريع �ــيــنــاء الــفــاو� وســاحــة
الترحيب وموانئ ام قصر� ومشاريع
استثمارية اخر)� مضيفاً ان (الشركة

ســتــدرس الــعـروض الــتي قــدمــتــهـا
ثــمـان شـركــات لـلــعـمل ا�ــشـتـرك مع
ا�وانئ). على صعيد متصل� وصلت
تــسع نــاقالت نــفـطــيــة� الى ارصــفـة
مــيـنــاء خـور الــزبـيـر الــتـخــصـصي.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الناقالت حتمل النفط وزيت الوقود
والـبـنـزين� الــتي رست عـلى ارصـفـة
مـخـتــلـفـة داخل ا�ـيــنـاء)� واسـتـقـبل
ا�ـينـاء عـشـر ناقـالت اخرى في وقت
سـابق� في اطـار الـعـمل بـا�ـشـتـقـات
النـفطـية وتصـدير ا�ـنتـوج الوطني.

كـما وصـلت حـمـولـة من مـادة الزيت
اخلـام نـحو 24 الف طن� الى مـيـناء
ام قــصــر اجلـنــوبي� ضــمن احلــركـة
ا�الحية ا�ـنتظـمة بإسـتقبـال السفن

والناقالت). 
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في سياق متصل� وصلت ثالث سفن
جتارية بحموالت مـتنوعة الى ميناء
ام قـصر الـشـمـالي. وبحـسب الـبـيان
فــإن (الــسـفــيــنـة األولـى حتـمل 720
حــــاويــــة رسـت عــــنـــــد رصــــيف 11
والثانية حتمل 99 حاوية رست عند
رصـــيف 11 واألخــــيـــرة حتــــمل 62
حـاويــة رست عـنــد رصـيف 20). في
غضـون ذلك� اجنزت الـشركـة العـامة
لـسكك احلـديـد� عـمل تـسيـيـر قـاطرة
ا�ــنـــاقــلــة الــتــركــيــة 136 من ســكك
منـطقـة بيـجي� بإجتـاه سكك مـنطـقة
احلــقالنــيــة - قـضــاء حــديـثــة� بــعـد
انقـطاع دام ألكـثر من عـشر سـنوات�
نــتـــيــجــة حــرب داعش. وقــال بــيــان
تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امـس ان (هـــذه
األعـــمــال جــاءت تــمــهــيــداً لــتــأهــيل
وصيـانـة خطـوط ومـحطـات ا�ـناطق
الــغــربـيــة كــافـة)� مــبــيــنـاً ان (اخلط
سيـكون جـاهزاً إلسـتقـبال الـقطارات
من بــيـجـي الى احلـقـالنـيــة� وصـوالً
حملــطــة جــبــاب اخــر مــحــطـة ضــمن
حـدود احلـقالنـيـة� الى حملـطـة قـطـار
الـــقـــائم عـــلى احلـــدود الــســـوريــة)�
واضــاف ان (تـــأهــيل الـــطــريق جــاء

�ـتـابعـة من قِـبل مـديـر عـام الـسكك�
طـالـب جـواد كــاظم احلـســيـني� وفق
تـوجهـيـات وزيـر الـنقل� نـاصـر بـندر
الشبلي). وازالت السكك ثالثة معابر
غــيـر نــظـامــيـة فـي قـطــاعي الـقــيـارة
وتـلـول الـبـاج. وبـحـسب الـبـيـان فإن
(جلنة التـجاوزات الفرعـية� للمـنطقة
الشـمـاليـة� باشـرت بحـمـلة مـستـمرة
إلزالــة ا�ـعــابـر)� وتـابـع ان (الـلــجـنـة
وجـهت انـذارات جلـمـيع ا�ـتجـاوزين
عـلـى طـرق الـســكك� وامالك الــشـركـة
ضمن قـطاعات ا�ـنقـطة)� مـشيراً الى
ان (الــقــانــون يـعــد الــرادع الــوحــيـد
إلزالـة التـجـاوزات وخالفه سـتـفرض
الشركة غـرامات بالتـعاون مع شرطة

السكك). 
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ومن اجل انـسيـابـية سـيـر القـطارات
الـــصــاعـــدة والــنـــازلــة ورفـع كــفــاءة
اخلطوط لزيادة طاقات النقل� نظمت
الشركـة العامـة للمـوانئ� ورشة عمل
حـول اجلـغـرافيـا في الـتـكـنـولـوجـيا.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـــورشــة تــضــمـــنت تــطـــبــيق نــظم
ا�ـعـلومـات اجلـغـرافيـة� الـتي قـدمـها
قــسم اإلتــفــاقــيـات والــشــركــات لـدى
وزارة الــنــقل� بـالــتــنــسـيق مـع قـسم
احلــفـر الــبـحــري الـتــابع لـلــمـوانئ)�
واوضح ان (ا�ــــوانئ حتــــرص عـــلى
تـفـعـيـل تـطـبـيـقـات نـظم ا�ـعـلـومـات�
ورفع مـسـتـوى الـعـمل انـسـجامـاً مع

ا�ـعايـيـر الدولـيـة)� مـضيـفـاً ان (هذه
الـــورش تـــمــنح ا�ـالكــات الـــتــابـــعــة
لــــــلــــــوزارة� من احلــــــصــــــول عــــــلى
ا�ـــعــلــومــات في اســـتــخــدام الــنــظم
اجلـغـرافـيـة واألعـمـال الـتـطـبـيـقـيـة).
واستقبلت أرصفة ميناء خور الزبير
الـتـخـصـصي  عـشـر نـاقالت نـفـطـية�
كــون ا�ـيــنـاء يـعــمل عــلى اسـتــقـبـال
نـاقالت الــنـفط احملـمـلــة بـا�ـشـتـقـات
الــنــفـطــيــة وأخــرى يـتـم من خاللــهـا

تصدير ا�نتوج الوطني. 
وقال ا�دير الـعام فرحـان الفرطوسي
ان (أرصـفـة ا�ـينـاء اسـتـقـبـلت نـاقـلة
عـلـى رصـيف رقم  2مــحـمــلــة �ـادة
زيت الــــغـــاز و نــــاقـــلــــة رست عــــلى
رصــــيف رقم  3 مــــحــــمــــلــــة �ــــادة
الـبانـزين ونـاقـلـة رست عـلى رصيف
رقم 5 حتــــمل �ــــادة زيـت الــــوقـــود
ونـــاقـــلـــة رست عـــلى رصـــيف رقم 6
حتــمل �ــادة زيـت الــوقــود ونــاقــلـة
رست عـــــلـى رصـــــيف رقم  9حتــــمل
�ادة و ناقلة رست على رصيف رقم
محمـلة �ادة الـبانزين ونـاقلة رست
عـــلـى رصـــيف رقم  11حتـــمل مـــادة
زيـت الـــوقـــود ونــــاقـــلـــة رسـت عـــلى
رصـيف رقم  11Aحتـمل �ـادة زيت
الـوقـود  امـا نـاقـلـة الـعـاشـرة فـرست
علـى رصيف رقم 11A سوف حتـمل
�ادة زيت الـوقود كـذلك ناقـلة رست
عـــلـى رصـــيف رقم 12 حتـــمل مـــادة

فينكود).
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ورد في احلديث :

( خير ا�ال ما اكتسب االنسان به ثناءً وشكراً وأوجب له ثواباً وأجرا"
قال طالئع بن رَزيك :

علمنا بأنَّ ا�ال تفنى أُلوفُهً 
ويبقى لنا مِنْ بَعْدِهِ الذِكرُ واألجرُ 
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اذا كان من الصحيح :

اال�ان بأنَّ األموال تفنى باالنفاق �
فمن الصحيح أيضا :

اال�ان بأنَّ مـا يكسـبه االنسـان باسهـاماته البـارّة� وإنفـقاته في مضـامير
البـر واالحـسـان وا�ـعروف والـنـفع الـعـام لن يـفنـي � وهو بـانـفـاقـاته يشق
لنفسه طـريق اجملد والذِكْر الـعاطر � فضال عـما ينتـظره من مثوبـات إلهية

غامرة.
وهنا يتجلى الفريق ب� رجليْن :

احدهـما يُـمسك أمـواله ويـبقـيهـا محـبوسـةً مـكدسـة الى ح� مـوته فيـموت
و�وت ذِكْرُه .

وثانيهما :
يدرك الوظيـفة االجتمـاعية للمـال فينفق دون إبـطاء شيئـا من أمواله ويبنى

بها صروح اجملد والثناء والتبجيل .
انّ االمساك با�ال دون انفاق يجعل االنسان خادماً للمال .

أما انفاق ا�ال في مظان النفع االنساني ا�نشود فيعني أنّ ا�ال هو أحد
خُدّامِهِ وال يقاس اخلادم باخملدوم .

قال الشاعر :
أنتَ للمالِ اذا أَمْسَكْتَهُ 
واذا أَنْفَقْتَه فا�الُ لَكْ 
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وقد دلت التجـارب احلياتيـة على أنّ أصحاب ا�ـبادرات ا�الية الـنافعة هم
الذين يحظون بحب الناس واحترامـهم� مضافاً الى ما يدخرونه لهم بذلك
من احلسـنات ..� ومـا يـعوضـهم به الـله عن انفـاقاتـهم بـازدياد أرصـدتهم

حيث يضاعف لهم ما أنفقوه .
قال تعالى :

( مثل الذين ينفـقون أموالهم في سبـيل الله كمثل حبّـة أنبتت سبع سنابل
في كل سنبلة مائة حبةٍ والله يضاعف �ن يشاء ) 

البقرة  261
وهكذا تداعب اآلية أوتار القلوب وحتركها باجتاه البذل في سبيل الله .

ولم تـنـقـطع يـوما عـمـلـيـات عـمـارة ا�ـسـاجـد وا�ـعـابد
وا�عـاهد وا�ـؤسسـات اخلـدميـة في شتى احلـقول�
فـطـوبى لـلـمـنـفـقـ� كـل� حَـسَبَ وسْـعِهِ وطـاقـته فـلن
يكلف الـله نفـساً االّ وسـعهـا � ولن تضيع ذرّة� من

االنفاق النبيل في ميزان العدل االلهي .
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{ بــــاريس (أ ف ب) - نــــبـه الـــرئــــيس
الـــفـــرنــسي إ�ـــانـــويل مـــاكــرون امس
األربــعـــاء الــفــرنــســيـــ� من "الــتــحــول
الــكــبـيــر" الـذي ســيــمـيــز بــدايـة الــعـام
الــدراسي مع "نــهــايــة الــوفـرة" .وخالل
اجــتــمـاع لــلــحـكــومــة في بــاريس� قـال
مـــاكـــرون "إنه حتـــول كـــبـــيـــر �ـــر به"
مـسـتـعـيـداً "سـلـسـلـة األزمـات الـكـبـيرة"
األخــــــــيــــــــرة� من أوكــــــــرانــــــــيــــــــا إلى
اجلـفاف.واوضح ماكرون في كلمة أمام
احلــكـومـة � بـثــهـا بـشـكل اســتـثـنـائي
"تـبـدو األوقـات الـتي نـعـيـشـهـا وكـأنـها
مـبنية على سلسـلة من األزمات الكبيرة
(...) وقــد يــرى الــبــعـض أن مــصــيــرنـا
دائـــمًــــا مـــحـــكـــوم بـــإدارة األزمـــات أو
احلــاالت الـطــارئـة. من جــهـتي� أعــتـقـد
أنــنـا �ـر بـتــحـول كـبــيـر أو اضـطـراب
كــبــيــر".في مــواجـهــة هــذا الــوضع "قـد
يــشـعــر مـواطـنــونـا بــقـلق بــالغ" داعـيـاً
احلــــــكــــــومــــــة إلى "قــــــول األشــــــيـــــاء"
و"تــسـمــيـتــهـا بــوضـوح كــبـيــر وبـدون
تــهـويل".وأضـاف "أتـوقع من احلـكـومـة
احــتــرام وعــودهــا وااللــتــزامــات الــتي
تـعـهـدنا بـهـا امام األمـة".وتـابع "ما آمل
أن نــتـمـكن من الـقــيـام به في األسـابـيع
واألشـهر ا�قبـلة هو إعادة الـتأكيد على
وحـدة احلـكومـة� لـقوى األغـلـبيـة" حول
"ا�ــسـار الــذي سـيــسـمح لــنـا بــتـعــزيـز
ســـيــادتـــنــا واســتـــقاللـــنــا الــفـــرنــسي
واألوروبـي".وأمام "صعود األنـظمة غير
الـــلـــيـــبـــرالــيـــة" و"تـــعـــزيـــز األنـــظـــمــة
االسـتـبداديـة"� دعا الـرئيس وزرائه إلى
الـتحـلي بـ"اجلدية" و"ا�ـصداقـية" وعدم
االنـصـيـاع إلغـراء "الـغـوغـائـيـة".وأشـار
إلـى أنه "من الـسـهل أن تـعـد بـأي شيء

وبـــكل شيء� وأحـــيـــانًــا قـــول كل شيء
وأي شـيء. دعـونــا ال نــسـتــســلم لــهـذه
اإلغـراءات� إنـها غـوغائـية. إنـها تـزدهر
فـي جـمـيع د�ـوقـراطـيـات الـعـالم االن�
في عـالم مـعـقـد يـثـيـر اخلـوف".واضاف
"قـد يـبـدو قـول ما يـريـد الـنـاس سـماعه
أمــــرًا جـــذابًـــا (...) لــــكن يــــتـــعـــ� أوالً
الـتفكيـر عما إذا كان ذلك فـعاالً ومفيداً"

دون االستشهاد بأمثلة ملموسة.
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وأكــدت جـمــعــيـة الــصـنــاعـة واألعــمـال
الـتركيـة� أكبر احتاد جتـاري في تركيا�
أنـهــا تـلـقت خـطـابـا من وزارة اخلـزانـة
األمــيـركــيــة حتـذرهــا فـيـه من احـتــمـال
فـرض عقوبات إذا واصـلت التعامل مع
روســـيــا.ويــتـــزايــد قــلق واشـــنــطن من
استخدام احلكومة والشركات الروسية
تــركـيـا لاللـتــفـاف عـلى الـقــيـود ا�ـالـيـة
والـتجـارية الـغربيـة ا�فـروضة رداً على
غـزو الـكرمـلـ� ألوكرانـيـا ا�سـتـمر مـنذ
ســتــة أشــهـر.واتــفق الــرئــيس الــتـركي
رجـب طيـب إردوغـان ونـظيـره الـروسي
فالد�ـيـر بـوتـ� عـلى تـعـزيـز الـتـعاون
االقـتـصـادي بـ� بـلـديـهـمـا� وذلك خالل
قــمـة في مـنــتـجع سـوتــشي ا�ـطل عـلى
الـــبــحـــر األســـود في وقت ســـابق هــذا
الـشهر.وتـظهر بـيانات رسـمية أن قـيمة
الــصــادرات الـتــركــيـة إلى روســيــا بـ�
أيـار/مايو وتموز/يوليو ارتفعت بنحو
 50بـــــــا�ـــــــئـــــــة عـن أرقـــــــام الـــــــعـــــــام
ا�ـــاضي.وتـــرتـــفع واردات تـــركــيـــا من
الــزيت الـروسي واتـفق اجلـانـبـان عـلى
االنــتـقـال إلى الـدفع بـالــروبل لـتـسـديـد
ثــمن الــغــاز الــطـبــيــعي الــذي تــصـدره
شــركــة غـازبــروم الـعــمالقــة ا�ــرتـبــطـة

الــنـزاع ورفـضـت االنـضـمــام إلى نـظـام
الــعـقـوبـات الـدولي.واســتـتـبع أديـيـمـو
الـزيـارة برسـالة إلـى جمـعيـة الـصنـاعة
واألعــمــال الــتــركـيــة وغــرفــة الــتــجـارة
األمـيـركيـة في تـركيـا� حـذر فيـها من أن
الـــشـــركـــات والــبـــنـــوك تـــواجه خـــطــر
الــتـعــرض لــعـقــوبـات.وقــالت جــمـعــيـة
الـصـنـاعـة واألعـمـال الـتـركـيـة في بـيان
الـــثالثـــاء إنــهـــا نـــقــلت الـــرســـالــة إلى
وزارتـي اخلــــــارجـــــــيــــــة وا�ـــــــالــــــيــــــة
الــتـركــيـتــ�.وأول من أورد مـحــتـويـات

إ�انويل ماكرون 

الـرســالـة كـانت صـحـيـفـة وول سـتـريت
جورنال هذا األسبوع. وقال أدييمو في
الـرسـالة إن "أي أفـراد أو كـيانـات تـقدم
دعــــمــــا مـــاديــــا ألشــــخـــاص حتــــددهم
الــــواليـــات ا�ــــتـــحــــدة� هم أنــــفــــســـهم
مـعــرضـون خلـطـر عـقـوبـات أمـيـركـيـة".
وأضـاف " ال �ـكن لـلـبنـوك الـتـركـية أن
تـتوقع إقـامة عالقات مـراسلـة مع بنوك
روسـيـة تـخـضع لـعقـوبـات� واالحـتـفاظ
�ــراسالتــهـا مع بــنــوك عـا�ــيـة كــبـرى
والـــــوصــــول إلى الـــــدوالر األمــــيــــركي

وعمالت رئيسية أخرى".
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وتـتضـمن اتفاقـية الـتعاون االقـتصادي
الـتي أبـرمـهـا إردوغـان وبـوتـ� اتـفـاقـا
عـلى زيـادة عـدد الـبـنـوك الـتـركـيـة التي
ســتــبـدأ الــتــعـامل بــنــظـام ا�ــدفــوعـات
الـــروسي "مــيــر".ولـم يــرد ا�ــســؤولــون
األتــــــراك رســـــمــــــيـــــا عــــــلى رســــــالـــــة
أديــيــمـــو.و�ــكن أن يــســهم الــتــعــاون
األوسـع مع روسـيــا في دعم االقــتـصـاد
الـتركي ا�ـتعـثر في الـفتـرة التي تـسبق
االنــتــخــابــات الــعــامــة ا�ــقــررة الــعــام
الـــقــادم.وكــان إردوغـــان أعــلن في وقت
سـابق بأن أنـقرة ال تسـتطيع االنـضمام
إلى الـعـقـوبـات الـغـربـيـة عـلى مـوسـكو
بــسـبـب اعـتــمـاد تــركـيــا الــشـديــد عـلى
واردات الـــنـــفـط والـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعي
الـــروســيــة.وقــال مـــســتــشــار إردوغــان
لـلسيـاسة اخلارجـية إبراهـيم كال� في
حــزيــران ا�ـاضي إن "اقــتــصـادنــا قـائم
بـشـكل أن فـرض عـقـوبـات عـلـى روسـيا
ســيـضـر أول مـا يـضـر بــتـركـيـا".وتـابع
كـالـ� "أعـلـنّا صـراحـة مـوقـفنـا لـلـغرب�

وهناك تفاهم بيننا".
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لم يـكن من اخلاسرين� فقـد ورث اليأس والفـقر منـذ طفولته. أنه رجل يـشبه السفـينة التي
ثقبـتهـا الثلـوج غواية االمـل في حياة مـثقوبـة احلق� �شي فـوق أد�هـا في النهـار شفرةٍ�
وفي الليل أحالم يسـتريح لتحقيقـها على الورق.. أنه بطل من ورق� ارتضى االوهام بديالً
وركب اجنـحة الطـموح� ال يجـلس بالضـرورة على كرسي احلـكم ولكن يشـار اليه بالـتميز�
كالبـذور التي تـترك عـلى مسـاحات اخلـضراء من أجل هبـوب الريـاح لتـقع في حفـرة أَعْتَدَ
بـيد فالح. واخـتـبـأ من عـمـره الـزمن وضـاع الـوقت وهـجـرته االمـاني �المح الـيـأس حتى
حكـم علـيه بالـطرد مـن بقـايا االمل. اصـبح كفـراشـة الصـباح الـتي تـهرب من وردتـها عـند
هـجوم الـذباب االزرق الـذي يـطيـر اآلن في الـسمـاء مـحتال كل حـقـول النـجـوم وهو يـدندن

باسم الله.
لم يعـد هناك فـوز او مستقـبل� واالورام السـرطانية تـقطع االنـفاس وتفتـح لعبـة جديدة ب�
الشيطان واالنـسان. وبقي هو يسـتيقظ كل صباح يـفرد ذراعه على ازرار الة ينـقش عليها
زهور وأحالم وطموح وافكـار ويضيع كا�عتـاد ب� االف ا�لفق� يـعدون جنة ا�ؤمنون وهم
اصـحـاب الــنـار ا�ـعـرفــ�. بـقي هـكــذا يـضـرب هـواء احلــجـر قـاسي عــلى رأسه يـدق فـيه
كـالـعـصى� ال يـعـرف له مـفتـاح وال يـعـلق وجـوده في مـسـتـقـبل. كل الـذين أمـامه ليـس لهم
اهمـية ولـكنـهم يحـكمون� يـسخـرون الشـجر ا�ـثمر لـقتـال الغـابة. هل خـطر عـلى عقل أحد

أنهم نار الشيطان في غابة البشر?!. الكل يعرف قاتله ويأكل معه مبتسماً.
صدفة ضحك له الـقدر بعد ان ركلـته ارجل من كل حدب وصوب� وتخيل نـفسه يسير في
نومه على اطراف قدميه� مـتجها الى ا�نارة الذهبية التي تمدد نحو السماء وقريبة من الله
وهـناك اوقد شمـعة حرقت كل مالمح اليـأس الكبيـرة� و�ت له اجنحة جـديدة يتجـول فيها
ب� القبب ا�قـدسة. قام يرفرف كل صـباح في الضريح واكـتشف فيه الكثـير من القادم�
الـيأسـ�� الـذين قـلعـوا من جـذورهم كـأشجـار اجلـمـيلـة ا�ـغـرورة بخـضـارهـا غيـر الـنافع�
وضخامتها الـتي ال تفيد سوى النار. تمالك نفـسه وصبر� وعرف.. لم تتغير الوجوه وا�ا
تغـير ا�كان فـقط.. القدر ال قـلب له� يفتـتح لعبة احلـياة دون تخطـيط مسبق. الـقدر ال تقول
لنا ا�رايا أبـدا كيف يأتي?. هو ال يفرق ب� ساعة احلب وحـرقة القلوب. عندئذ جتتمع في
الــروح حـيـوانـاتــهـا الـتي تـشـبـه في احلـجم االخـوة االعـداء واالصــدقـاء االنـداد وا�ـعـارف

الدائم� للمؤامرات الذين تتردد اصداء حكاياتهم اللئيمة على البعد وتعرف با�ساجلة.
بـدء يـتـمـزق كـورقــة شـجـرة كـبـيـرة حتت اظـافـر ا�ـؤمـنـ� والـقـائـمـ� عـلى الـقـداسـة وهـمـا
متوهـمان متـآمران علـى البنـاء الصحـيح فليس مـن ا�عقـول خروف يقـود انسان. فـما عاد
يلمس اال نقاء الـضريح امسك بقوة بـخيط النور ال �كن ان يفـلت من يده.. فنور الضريح
اصبح له وطن يـشبه ا�ـركب.. تخـال عنه مالحـوه وانصـاعوا جلنـي ثمار لـيس لهـم� ذهبوا
مع ريح ال حتـسن جتفـيف دمـوعهم الـكـاذبة� فـهم يلـعـبون كـاللـصـوص في لعب االطـفال..
كـأنـهم ال يـدركون الـعـسـيـر الذي يـنـتـظـرهم. بقـي وحيـدا� خـسـر كل من حـوله كي يـكسب
نفسه� حتمل ان يـكون مثل حاكم لنفسه وهو اشقـى من الشقاء ا�هم عنده ان ال يفلت من
يـده خيط نور الضـريح.. فظل ملـكا على احـزانه� وما زال ملكـا على احزانه. فـرّ بعيدا عن
االقنـعة وأكـتفى بـقنـاع وجهه� اسكت بـه الصقـور والنـسور والدواب
ا�ـشــاكــسـة وبــعض الــعـابــرين عــلى جـنــاح اخلــوف وا�ـرائــيـ�

الباطل� اجلديرين بالرثاء.
ال يـعـرف �اذا تـعـيده هـذه الـدوامة احلـيـاتيـة من الـصور احلـية
الى نفس مـحـطاته الـسـابقـة بـاختالف مـا ب� خـيط نـور ابيض

وخيط رخاء اسود....      
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استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا�رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣
تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر األمالك ا�بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية
الـعمـارة فعـلى الراغـب� بـاالشتـراك في ا�زايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلجـنة في مـقر بـلديـة العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ مـن اليوم
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا�دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا�زايدة
عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحـمل من ترسو عليه ا�زايدة اجور النشر وكافة ا�صاريف ا�ترتبة على ذلك من نسبة (٢%) مع
جـلب هوية االحـوال ا�دنية وبـطاقة السـكن ويكون علـيه مراجعة مـديرية بلـدية العمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا�صـادقة الكمال

اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا�زايدة.
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dO?łQð ◊Ëd?ý - يسـلم ا�لك الى الـبـلديـة عنـد احلاجـة اليه وخـالل فتـرة التـأجيـر او عنـد انـتهـاء العـقد دون ا�ـطالـبـة بالـتعـويض او اللـجوء الى

احملاكم اخملتصة.
- على الراغب� باالشتـراك جلب براءة ذمة من الهيئة العـامة للضرائب / فرع ميسان وبخالفه ال يـسمح له باالشتراك في ا�زايدة وحسب كتاب

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

مدة التأجيرا�ساحةا�وقعنوع ا�لك ورقمهت القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ١١

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٢٢

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٣٣

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٤٤

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٥٥

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٦٨

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٧٩

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٨٥٣

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٩٦٣

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ١٠٦٤

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

‚«dF�« W¹—uNLł

ÊU�O� WE�U×� Ê«u¹œ

…—ULF�« W¹bKÐ W¹d¹b�

—U−¹ô«Ë lO³�« WM'

استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا�رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣
تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر األمالك ا�بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية
الـعمـارة فعـلى الراغـب� بـاالشتـراك في ا�زايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلجـنة في مـقر بـلديـة العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ مـن اليوم
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا�دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا�زايدة
عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحـمل من ترسو عليه ا�زايدة اجور النشر وكافة ا�صاريف ا�ترتبة على ذلك من نسبة (٢%) مع
جـلب هوية االحـوال ا�دنية وبـطاقة السـكن ويكون علـيه مراجعة مـديرية بلـدية العمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا�صـادقة الكمال

اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا�زايدة.
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dOłQð ◊Ëdý - يسلم ا�لك الى البلدية عند احلاجـة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العـقد دون ا�طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم

اخملتصة.
- على الـراغب� باالشتراك جـلب براءة ذمة من الهيئـة العامة للـضرائب / فرع ميسان وبـخالفه ال يسمح له باالشتـراك في ا�زايدة وحسب كتاب

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

مدة التأجيرا�ساحةا�وقعنوع ا�لك ورقمهت القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ١١٦٩

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٢١٧٢

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٣١٧٣

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٤١٧٤

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٥١٧٥

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٦١٧٦

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٧١٦٧

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٨١٧٧

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٩١٧٨

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ١٠٢٣٦

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ١١٢٤٦ ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

العلوة القد�ة ٤٢ نهر الكحالء

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار
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قدم ا�ـدعي (عمر قصي مزهـر) طلبا يروم فـيه تبديل (لقبه) من
(الـسعودي) الى (الـتويجري) فـمن لديه اعتـراض على الدعوى
مراجـعة هذه ا�ديرية خالل مـدة اقصاها (خمـسة عشرة يوماً)
بـعــكـسه ســوف يـنــظـر بــالـدعــوى وفق احـكــام ا�ـادة (٢٢) من

قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.

¡«uK�«

w³FJ�« ÍbMł ÷U¹—

W�U�Ë Ø ÂUF�« d¹b*«

(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهم مصِيبَة� قَالوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) 
صدق الله العظيم

نتـقدم بخالص الـعزاء وا�واسـاة الى النائب ضابط (UA�« w?J� Â“ô q�U¼ ÂU?ÝË¼5)� ا�نـسوب الى الفوج
الرابع للّواء ا�شاة الثاني والثالث� في الفرقة الثامنة� لفقده (“t²łË“ Â√Ë t²š≈Ë t²MÐ«Ë tMÐ«Ë t²łË) جرّاء

احلادث األليم الذي وقع في مقام قطارة اإلمام علي (عليه السالم).
غفر الله لهم وتغمد أرواحهم بفسيح جناته� وألهم ا�قاتل وذويه الصبر والسلوان للفاجعة التي أ�ت بهم.

إنا لله وإنا إليه راجعون
WO�«dF�« ŸU�b�« …—«“Ë

≤∞≤≤ »¬ ≤¥

بسم الله الرحمن الرحيم
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ذ الـقـتل الـرحـيم { مـدريـد(أ ف ب) - نُـفـ�
الثالثـاء في إسـبانـيـا برجل مـتـهم بإطالق
الـرصـاص عـلى أربـعـة أشخـاص� وسـبق
هذا اإلجـراء بـدء مـحـاكـمـته نـظـراً إلى أنه
يـعـاني الـشــلل مـنـذ إصـابـته بـعـيـار نـاري
خالل هـذا االشـتـبـاك.وشـكّـل قـرار تـنـفـيذ
الـقـتل الــرحـيم هـذا ســابـقـة في إســبـانـيـا
التي يُـعطى فيها احلق في ا�وت األسبقية
على احملـاكمـات القضـائية.وأعـلن محامي
مـاريـن يـوجـ� ســابـو في بـيــان أن مـوكـله
"فــــارق احلــــيـــــاة في الـــــســــاعــــة 18,30
 16,30)ت غ) في مـسـتـشـفى بـتـيـراسـا"
(شــمـال شـرق إســبـانـيــا)� "�ـوجب قـرار
تـنـفـيـذ القـتل الـرحـيم".وكـان سـابـو الـبالغ
 46عـــامــاً� وهـــو حــارس مـن الــتـــابــعـــيــة
الــرومــانـــيــة� أطــلق الــنــار عــلى ثالثــة من
زمـالئه وعــــــــلـى شـــــــرطـي فـي كـــــــانـــــــون
األول/ديــســـمــبــر الـــفــائت فـي تــاراغــونــا
(شــمــال شــرق إســبـــانــيــا)� مــا أدى إلى
وقـــوع عــدد من اجلـــرحى� لـــكنّ أحــداً لم
يُقـتل� وأصيب هو بـطلق ناري فـي العمود
الـفقري ما أدى إلى شلله.وقال الرجل إنه
أقدم عـلى فعلـته ألنه كان يـعيش "جحـيماً"
فـي عــــــــمــــــــلـه مــــــــتــــــــهــــــــمــــــــاً رؤســـــــاءه
بـالـعـنـصـريـة.ومـذّاك� أصـبح سـابـو طريح
الـفــراش في مـسـتــشـفى سـجـن تـيـراسـا�
بالـقرب من بـرشـلونـة� ودأب على ا�ـطالـبة
�نـحه احلق في ا�ـوت.وقال لـلقاضـية في
مــحــكـمــة تــاراغــونــا "أنـا مــصــاب بــشـلل
نــــصـــفي. لـــدي  45قـــطــــبـــة في يـــدي. ال
أســتـطــيع حتـريك ذراعـي الـيــسـرى. لـدي
بــــراغٍ (في جــــســــدي) ولم أعــــد أشــــعـــر

بصدري". 

وتــبـقى الــبــنى الـتــحــتـيــة ا�ــنـاســبـة
السـتـيعـاب تـقـنـيـات الـهـيـدروج� في
أ�ـانـيـا - وفي سـائـر أنـحـاء أوروبا -
غير كافيـة� رغم إعالن برل� في العام
 2020عن خطة بـقيمـة سبعـة مليارات
يــورو لـــتُــصـــبح الـــرائــدة في مـــجــال
الـهـيـدروجـ�� وتـتـطـلّب اسـتـثـمـارات
هـائــلـة.ويـوضـح شـاربـانــتـيــيه "لـهـذا
السبب� ال نتوقع أن يـحصل استبدال
قطـارات الديـزل بـقطـارات هيـدروج�
بنسبة ."%100وتصنيع الهيدروج�
قد يتطلّب تفاعالت كيميائية تستخدم
الـكــربـون. لــذلك� يـعــتـبــر اخلـبـراء أن
"الهـيدروجـ� األخضـر" وحده� والذي
يُــصــنّع مـن خالل طــاقــات مــتــجــددة�

مستدام.

أوروبا بالـديزل.ودخل أيـضًا منـافسو
"ألستوم" السباق لـلعمل على مشاريع
مشابهة. كشفت شركة سيمنز األ�انية
عن �وذج أولي لقـطار "دويـتشه بان"
في أيــار/مــايــو ا�ــاضي� بــهــدف بـدء

تشغيله اعتبارًا من العام  2004 .
WOKF� oz«uŽ

لكن رغم اآلفاق اجلذابة التي تطرحها
هذه الـشـركات� "هـنـاك عـوائق فعـلـية"
تــقـف أمــام هــذه ا�ـــشــاريع� بـــحــسب
شـــاربــانـــتــيـــيه� إذ إن قـــطــاع الـــنــقل
بأسره� أكـان بريًـا أم جويًا� بـاإلضافة
إلى الـصـناعـات الـثـقـيـلـة� يـعـوّل على
تـكـنـولـوجـيـا اسـتـخـدام الـهـيـدروج�
لــتـخــفــيف انــبـعــاثــات ثـاني أكــســيـد

الكربون.

احلـديـديـة في شـركـة "روالن بيـرجـيه"
لالستـشارات اإلداريـة� لوكالـة فرانس
برس "بـحـلـول الـعام  ?2035قد يـعمل
ب�  %15و %20من السوق األوروبي

اإلقليمي بالهيدروج�".
وقطـارات الـهـيـدروج� مـنـاسـبـة جدًا
للخـطوط الـصغـيرة في ا�ـناطق حيث
تكلـفة االنتقـال إلى الكهـرباء أعلى من
.وحتصل الربحـيّة التـي يؤمنـها اخلطّ
في هـــذه الـــقـــطـــارات عــمـــلـــيـــة مــزج
الهـيدروجـ� واألكسـيج� مـن الهواء
احمليط� بـفضل خلـية وقـود مثـبّتة في

السقف.
 وتُنتج هذه العملية التيار الكهربائي
الالزم لتـشغـيل الـقطـار.ويعـمل حالـيًا
نحو  %50من القطارات اإلقـليمية في

إنــتـاج " 4400طنّ من ثــاني أكــســيــد
الـكـربـون كلّ عـام".و�ّ إجـراء جتـارب
رحالت جتــاريــة مــنــذ  2018في هـذه
السـكك عـلى قطـاريْ هـيدروجـ�. لكن
بات األسطول بأكـمله حاليًـا يستخدم
هذه الـتكـنولـوجيـا.ووقّعت اجملـموعة
الفرنسية أربـعة عقود من أجل توفير
عشـرات الـقطـارات بـالهـيـدروج� في
أ�ـانيـا وفـرنـسـا وايطـالـيـا� في غـياب

أي مؤشر إلى تراجع الطلب.
ويعـتـبر مـديـر ا�ـشروع في "ألـسـتوم"
ستيفان شرانك أن في أ�انيا وحدها�
"قـد يــتمّ اسـتــبـدال بـ�  2500و3000
قــــــــطـــــــــار ديـــــــــزل بـــــــــقـــــــــطــــــــارات
هـــيـــدروجـــ�".ويـــؤكّـــد ألـــكـــســـانـــدر
شــاربــانــتــيـيـه� اخلــبـيــر فـي الـســكك

على اسـتخـدام هذه الـتكـنولوجـيا في
اجملــال الــتــجــاري� في إطــار ســابــقــة
عا�ية".و�ّ تصـميم هذه القطارات في
مــديـــنــة تـــارب في جـــنــوب فـــرنــســا�
وجتـمـيع قــطـعـهـا في ســالـزغـيـتـر في

وسط أ�انيا.
Coradia "وسُمّـيت "كـوراديـا ايـلـينت 
.iLintأصبـحت قـطـارات الهـيـدروج�
وســيــلــة واعـــدة إلزالــة الــكــربــون من
قـطــاع الـسـكك احلــديـديـة واســتـبـدال
الـديـزل الـذي ال يـزال يـشـغّل  %20من

النقل في أ�انيا.
b¹bł ‰uDÝ«

ولـفـتت شـركـة الـنـقل في سـاكـسـونـيـا
الــســفــلـى إلى أن األســطــول اجلــديــد
الذي كلّف " 93مليـون يورو" سـيُجنّب
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{ بــرلـ� (أ ف ب) - أطــلــقت أ�ــانــيـا
امس األربـعــاء خـطًــا جـديــدًا لـلــسـكك
احلديـد يـعمل بـالـكامل بـالـهيـدروج�
في "سابقـة عا�يـة" تشكّل تـقدمًا مـهمًا
نحـو الـتـوقف عن اسـتخـدام الـكـربون
في تشغـيل القـطارات� رغم التـحديات
الـتي يـطـرحـهــا هـذا االبـتـكـار.سـيـحلّ
أسـطـول من  14قـطــارًا قـدّمـتـه شـركـة
"ألستوم" الفرنسية �نطقة ساكسونيا
الــسـفــلى (شــمــال)� مــحل الــقــطـارات
احلـاليـة الـعـامـلـة بـالـديـزل علـى سكك
تمـتدّ مـئة كـيـلومـتر تـقريـبًا تـربط ب�
مـــدن كــــوكـــســـهــــافن وبـــر�ــــرهـــافن
وبر�رفـورد وبوكـستـهود.وقـال مدير
عــام "ألـســتــوم" آنــري بــوبــار-الفـارج
األربعـاء "نحن فـخورون جـدًا بقـدرتنا
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بـالكرملـ�.وقام مساعـد وزيرة اخلزانة
األمـيـركـيـة والي أديـيـمـو بـزيـارة قـلـمـا
حتـــدث إلى اســـطـــنـــبـــول وأنــقـــرة في
حــزيــران/يـونــيــو لــلـتــعــبــيـر عـن قـلق
واشـــنـــطـن إزاء اســـتـــخـــدام األثـــريــاء
الــروس والـشـركـات الــكـبـيــرة كـيـانـات
تـــــركــــيـــــة لــــتـــــفــــادي الـــــعــــقـــــوبــــات
الــغـربـيــة.وسـعت تــركـيـا� الــعـضـو في
حــلـف شــمــال األطــلــسي� وا�ــرتــبــطــة
بـــعالقــات جــيــدة مـع كل من مــوســكــو
وكــيـيف� إلـى الـبـقــاء عـلى احلــيـاد في
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ر�ـا تراودنـا افكـاراً عـدة تبـنى من خاللـها سـيـناريـوهات ا�ـشـهد الـسيـاسي الـقائم في
العـراق ا�رصـودة من خطـوات التـحرك داخل ا�نـطقـة اخلضـراء بعـيدا عن ثورة االعالم
والـتـصـريـحـات ا�ـتـضـاربـة وصـراع الـكـفـتـ� بـ� قـائم ومـحـبط نـاهـيك عن سـلـسـلـة من
التعـقيدات تـوحي لك انها مـستحـيلة خـاصة بعد مـفاجأة اعـلى سلطـة في البلـد والعمود
الفـقـري لـلـعراق وحـاكم ا�ـؤسـسـات احلـكومـيـة بـاالعـتصـام ا�ـفـتـوح امـام مبـنـاه وتـلـقيه
تهديـدات عدت سابـقة خطـيرة واألعنف مـنذ بدء الـتظاهـرات ا�ناهـضة للـتغيـير وا�طـالبة

باإلصالح.     
عشـنـا اليـوم مشـهـد عجـيب غريب وا�ـتـغيـرات مع الدقـيـقة وهـو خطـر جـداً اوصلـنا الى
خيار التأز� الـذي سيغرق اجلميع بغض النظر عن من ثقب السفينة بالتالي نحن اليوم
بـحـاجـة خلـطــاب تـهـدئـة الن مـا وصـلـنـا الـيه الـيـوم يــدعى بـخط الالرجـعـة امـا االقـتـتـال
الداخلي الذي سـيقضي الى تدخل اقليمي ودولي صريح وفرض احلماية الدولية وعودة
الـبــنـد الــســابع او غـيــره عــلى الـعــراق او اخلــروج من عـمـق االزمـة بــجـلــوس األطـراف
ا�ـتصارعـة الى طاولة حـوار فا�نـطق والعقل يـؤكدان حل األمور عـبر النـقاش� وال �كن
فـرض إرادة لي االذرع في البلـد فلكل جـهة سيـاسية جـمهور واتـباع ور�ا قـوة ضاربة

اذا ما تصادمت ستسبب هيجاناً اقوى من تسونامي اليابان.
ما حصل جمللس القـضاء ادار بوصلة العـملية السياسـية نحو التغـيير في نهج اخلطاب
كـمـا �ــسه اجلـمـيع في بــيـان رئـيس مـجــلس الـنـواب مـحــمـد احلـلـبــوسي ا�ـنـضـوي في
التـحالـف الثالثي بـتحـذيره من "عـدم اعتـراف دولي بكـامل العـملـية الـسيـاسيـة وهيـكلـية
الـدولة العراقـية" رغم صمته الـكامل من تعطـيل جلسات الـبر�ان بذريـعة قرار الشعب!..
ثم اصدار مـجلس الـقضاء بـياناً يـتضمن "ا�ـضي باتـخاذ االجراءات الـقانونـية بحق كل
من يـخالـف القـانون ويـعطل ا�ـؤسسـات العـامة" كـذلك خطـاب إقلـيم كردسـتان وبـحسب
ا�ـتغـيرات الـتي طرأت عـلى ا�شـهد الـسيـاسي األخيـر فالـعراق مـقبل عـلى محـورين اما
اإلسـراع في عـقـد قمـة لـقـادة اإلطـار التـنـسـيـقي والتـيـار الـصـدري إلنهـاء ازمـة تـشـكيل
احلـكـومة ومـنـاقـشة مـلف اجـراء انـتخـابـات مـبكـرة جـديـدة باتـفـاق اجلمـيع او اسـتـمرار
الـتصعيـد وهناك مـخاوف من توجه االزمة نـحو أبواب احملكـمة االحتادية الـتي ستفصل

خالل األيام القليلة ا�قبلة بالنظر بدعوى حل البر�ان.
فالبـد من التـحرك بسـرعة نحـو جمع الـفرقاء والـسعي حلـماية
مــؤسـسـات الــدولـة فــاألزمـة وصـلت الـى مـفـتــرق الـطـرق ومن
واجب الــدولــة فــرض هــيــبــتــهــا وتــفــعـيـل الــقــانــون وحــمــايـة

مؤسساتها وابعادها عن الصراع السياسي.



‚«dF�« w� w�UO��« ÂUEM�« W�UN�

www.azzaman.com

ÂbI� ÕU�H� ‚bB�«

UN�U$Ë 3_«

في زيـارتي يـوم االحـد ا�ـوافق 21 آب 2022 ألحـد اسـتـاذتي االفـاضل� الـفـريق
الـركن ا�ــتـقــاعـد طــارق مـحــمـود شــكـري في مــحل اقـامــته � دار  بـيــنـنــا احـاديث
عـديـدة�ومـنهـا  خـبـر أفـادت به صـحـيـفة "ديـلي مـيل"  الـبـريـطـانـيـة � أشعـل وسائل
التواصل االجتـماعي� حول قرار قائـد أكاد�ية ساندهـرست العسكرية الـبريطانية
بـطرد 7 طالب اماراتيـ�  "كإجـراء تأديبي"� وذلك بـسبب محـاولتهم رشـوة مدرب�
أثناء تدريـبهم � إذ تعتـبر  أكاد�ية سـاندهرست العـسكرية في بريـطانيا من اعرق
األكاد�يـات العسكرية في العـالم � تخرج منها الـعديد من ا�لوك واالمراء ورؤساء
الـدول والقـادة �وان الفـريق الركن طـارق محـمود شـكري حـفظه الـله أحد الـضباط
الذين تخـرجوا منها  في اواسط اخلمسينات من القرن ا�اضي � وذكر لي حادثة�
دفعت بي ألكتب تفـاصيلها� بغية التذكير بأهمية الصدق الذي يعتبر عنوانا لنجاح
الدول وتطورها : فقد تسببت كذبة بفصل الطالب االول (االقدم) على دورته والذي
كـان مـرشحـا لـنـيل الـسيـف ا�لـكي لـتـفوقـه قبل ايـام من تـخـرجه � إذ كـان التـقـلـيد
الـسائـد في تـلك االكاد�ـية قـبل تـخرج اي دورة �ان يـقوم طالب الـصف ا�ـستـجد
وا�ـتـوسـط بـاإلغـارة عـلى طـالب الـصف ا�ـتـقــدم والـذين هم عـلـى ابـواب الـتـخـرج�
وإحـداث نـوع مـن الـصـخـب والـعـراك �لــيـنـتــهي في نــفس الـيـوم بــتـدخل من إدارة
األكاد�يـة � وان هذه الظاهرة كانت حتدث في اكاد�ـية ساندهرست كل سنة قبل
تخرج الصف ا�ـتقدم بأيـام� (وقد كان هذا االمـر متبع ايضا في الـكلية الـعسكرية

العراقية ).
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والـذي حــصل في تـلك احلــادثـة � هــو قـيـام بــعض طالب الـصـف ا�ـتـقــدم بـإجـراء
استـفـزازي لـطالب الـصف ا�ـسـتـجـد وا�ـتـوسط � وذلك بـإخـفـاء مالعق  وشـوكات
وسكـاكـ� الـطعـام خـارج مبـنى مـطـاعم طالب الـصف ا�سـتـجـد وا�تـوسط � وعـند
وصول هؤالء الـطالب الى ا�طاعم اكتشفوا انهم ال يستطيعون تناول الطعام  لعدم
وجـود ا�العق والشـوكات  � فـحصل مـا كان مـعتادا من شـجار واشـتبـاك بااليدي
بـيـنـهم وبـ� طالب الـصف ا�ـتـقـدم �وانـتـهى االمـر بـأعـادة مـا� اخـفـاءه عـنـهم الى
ا�ـطـاعم � وإثـر هـذه احلـادثـة وهـي كـمـا اسـلـفت أمـراََ مـعــتـاداََ يـحـدث سـنـويـاََ بـ�
الـطالب� لـيظـهـر بـعـد عـدة أيـام خـبـرا  في صـحـيـفـة "اخـبـار الـعـالم" ا�ـتـخـصـصة
بـالـفـضائح وبـالـعـنـوان العـريض (تـمـرد في سـاندهـيـرست) � فـقد اثـار هـذا اخلـبر
حـفيـظة إداراة االكـاد�يـة � وبدأت حتـقق للـتعـرف على الـشخص الـذي سرب هذه
احلـادثة الى تـلك الصحـيفـة� السيمـا وانه امر مـعتـاد يحصل بـ� الطالب سـنويا �
إذ تـوصلت  جلـنة الـتحـقيق بأن الـطالب االقـدم  (ا�تـفوق االول)الـذي كان مـرشحا
لـنـيل الـسـيف ا�ـلـكي � هـو من سـرب اخلبـر لـتـلك الـصـحـيـفـة � ونـظـرا إلنـكاره في
الـبــدايـة بــعـدم  مـســؤولـيــته عن تــسـريب خــبـر تــلك احلـادثــة � فـقــد اتـخـذت إدارة
االكاد�ية قـرار فصله نهائيا من الكليـة قبل ايام من تخرجه لكذبه وعدم االعتراف
بـتسريـبه للـخبـر اال بعـد مواجـهته بـاالدلة  من ا�ـؤكد فـإن هذه احلـادثة تـؤكد مدى
رصانة وجدية ا�ـؤسسات التعليمية والتدريبيـة في تعزيز القيم النبيلة  لدى طالبها
الذين سـتـوكل اليـهم مهـمة الـدفاع عن الـوطن� وفي مـقدمـتهـا الصـدق الذي يـعتـبر
رأس كل فضيـلة � والنزاهة التي تعتـبر مفتاح االخالص للوطن � والتي لألسف لم
تعد هذه القـيم النبيلة  موجودة  في مجتمعنا وأغلب ا�ؤسسات التعليمة والوظيفية
�فكانت النـتيجة أصابة كافة  مفاصل الدولة بالعطب الواضح واخللل الكبير � وان
بلدنـا لن ينهض طا�ا ابتعدنا عن الصدق  واالخالص � فكم من القرارات اخلاطئة
ا�ـبـنـيـة عـلى الكـذب بـدوافع شـخـصـيـة ساهـمت في هـدر وضـيـاع ا�ـال الـعام � او
بسـبب  اشـخـاص دفعـوا رشـاوى لـيحـصـلوا عـلى مـنـاصب عـليـا في إدارة الـدولة
والـقــوات ا�ـسـلــحـة وهم اليــصـلـحــون لـهـا �  وكم مـن ا�ـعـارك خــسـرنـاهــا بـسـبب
مـعـلـومات ومـواقف كـاذبـة وخاطـئـة جتانـب احلقـائق . خـتـاما فـإن الـصـدق  يعـتـبر
ا�عـيار احلـقيـقي لتـقدم اجملتـمعـات ورقيـها وهـو في قمـة الصـفات والـقيم الـنبـيلة �
فهـو مفـتاح لـكل فضـيلة � بـعكس الـكذب الـذي يعـتبر بـاباََ لـكل رذيلـة  فقد ورد في
االثر � ان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قال : (أربع إذا كنَّ فـيك فال علـيك ما
فاتك في الدنـيا: حفظ أمانة� وصدق حديث� وحسن خلـيقة� وعفة في طعمة)� وكما
قال أميـر ا�ؤمن� علي بن ابي طالب : الكذاب وا�يت سواء. ألن فضيلة احلي على

ا�يت الثقة به� فإذا لم يوثق بكالمه فقد بطلت حياته.
والله ا�ستعان.
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بيروت

ومـــتــواصل ومـــتــجــدّد� ولـــيس بــعض
اإلجـــــــــراءات أو الــــــــتـــــــــعـــــــــديالت أو
الـتشريعات كـافية للقول بـإجناز عملية
اإلصـالح والـتــغــيــيــر الـتـي ال �ـكن أن
تــتــحـقّق في جــانب وتــهـمـل في جـانب
آخـر� ألنهـا متـرابطـة� واجلزء يـؤثّر في

الكل والعكس صحيح أيضًا.
ويـلعـب التـعلـيم دورًا مهـمًا في حتـقيق
خـطط اإلصالح والتـغييـر� فاجملتـمعات
الـتي ينـخفـض فيهـا الوعـي تكـون أكثر
هـشـاشـةً وأكـثـر انـدفـاعًـا نـحـو العـنف�
وأقل قـبولًـا للـحلـول السـلمـية واحلوار
والـــتــفــاهم� حـــيث يــتــمـــسك كل فــريق
�ـــنـــطـــقه األحـــادي عـــلى حـــســـــــــاب
اإلقـــرار بـــالـــــــــــتـــعـــدديـــة وقـــبــــــــول
الـتـنوّع� سـواءً كـان دينـيًـا أم إثنـــــــــيًا
أم لــــغـــويًـــا أم سـاللـــيًـــا أم غــــيـــر ذلك�
ولــعـــــــلّ احلـريّـات الــعـامـة واخلـاصـة
هـي ا�ـدخـل لـذلـك� السـيّــمــا بــقــــــــبـول
مبدأ الشراكة وا�شاركة واحترام اآلخر
والـــقـــبـــول بـــالــعـــيـش مــعًـــا فـي إطــار
ا�ـواطنة ا�تكافئة ألن اإلصالح بالعنف
سـيـؤدي إلى ردود فـعل عـنيـفـة� وهـكذا
تـــســتــمـــرّ دورة الــعــنف وتـــتــــــــجــدّد�
وســـتـــكــون عـــائـــقـــــــًـــا أمــام اإلصالح

احلقيقي.

واالسـتــفـادة مـنه مـسـتـغـلّـة تـضـحـيـات
الـــشـــعـــوب. وبـــهـــذا ا�ـــعـــنى لـم يـــعــد
اإلصالح والـتغيير تـرفًا فكريًا� بل صار
حـاجة مـاسّة وضرورة مـلحّـة في جميع
ا�ـيـادين� فإنْ لم يـأتِ سلـميًـا وتدرّجـيًا�
فـسيكـون عاصفًا ومـدوّيًا� وتلك ما دلّت
عــلــيه جتــربــة الـعــقــود الــثالثــة ونـيّف

ا�نصرمة.
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اإلصـالح بـحــاجــة إلى تــراكم ومــعــرفـة
وثـقافة ومتـابعة وتدقـيق وآليات� وهذا
يـعـني توفّـر ظـروف موضـوعـية وذاتـية
لـنـجـاحه� وإلّـا فـإنه سـيـعـود الـقـهـقري�
وقـد يـرتـدّ بـتـراجع أكـثـر �ـا كـان عـليه
وفـــقًـــا لـــقـــانـــون الـــفـــعل وردّة الـــفـــعل
الـفـيـزيـائي� ولـكي ال يـحـدث ذلك فـال بدّ
مـن ســدّ الـــنـــواقص والـــثـــغــرات الـــتي
تــرافـقه � خــصـوصًــا نـبــذ الـلــجـوء إلى
الـعنف واالمتـناع عن استـخدام السالح
حلــسم الـصــراع الـذي تـتــداخل فـيه في
ظــروفـنــا بـشــكل خـاص قــوى مـنــظـورة
وغــيــر مـنــظــورة� خـارجــيــة وداخـلــيـة�
بــــعـــضــــهـــا ال عـالقـــة لـه بـــاإلصالح أو

التغيير أصلًا.
واإلصـالح �ـكن أن تــقـوم به الــسـلــطـة
ذاتـها من فوق� خـصوصًا إذا ما أدركت

األخـيـرين� دسـتـورية وقـانـونـيـة� إلّا أن
جـوهـره يـتـعـلّق بـالـتـنـمـيـة� فال إصالح
دون تـنـمـيـة� وهـو مـا يـنـبـغي أن يـكـون

درسًا للمعارضات والسلطات في آن.
 ويــحـــتــاج ذلك إلى حتـــســ� الــبــيــئــة
الـتشـريـعيـة والقـضائـية وأجـهزة إنـفاذ
الــقـانــون وتــطـويــرهـا� وكــذلك تــهـيــئـة
عــــــوامـل جنــــــاح اإلصالح فـي احلــــــقل
الــديــني أيــضًـا. وحــسب هــوبـز: أن أي
إصـالح ال بدّ أن يـبـدأ من إصالح الـفـكر
الـديــني� مـثـلـمـا يـحـتـاج إلى الـنـهـوض
بـدور لــلـمـرأة وتـمـكـيــنـهـا واسـتـقـطـاب
الـشـبـاب والـثـقـة بـدورهم� وإلـى تـعاون
الـقـطـاعـ� الـعام واخلـاص والـقـطـاع�
احلـــكـــومي وا�ـــدني فـي إطـــار تــكـــامل
وشــــراكــــة وتــــفـــاعـل ال غــــنى عــــنه في

مجاالت التنمية كافّة. 
وبـعد انـهيـار جدار بـرل� في 9 تـشرين
الـــثــاني / نـــوفــمــبــر 1989 وانـــتــهــاء
احلــــــرب الــــــبـــــاردة (1989 – 1946)
أصــــبـح احلــــديث عـن اإلصالح ســــمــــة
جــديـــدة ال  تــخصّ أوروبــا الــشــرقــيــة�
وإ�ــا أصــبح مــطـلــبًــا عـلى ا�ــســتـوى
الـكــوني� وحـاولت الـقـوى ا�ـتـنـفّـذة في
الـعالقات الدولـية� وخصـوصًا الواليات
ا�ــــتـــحـــدة اســــتـــثــــمـــاره وتـــوجــــيـــهه

هــيــمــنت االجتــاهــات الــضــيّــقــة عــلى
ا�ـشـهد� بل وانـدفعت فـيه� مـعتـقدة أن
ذلـك ســـيـــصّب في طــــاحـــونـــتـــهـــا في

مواجهتها العنفية مع السلطات. 
والــعـنف يــأتي من تـطـرّف� والــتـطـرّف
ابـن الـتــعــصّب� وبــالــتــالي إذا انــتــقل
الــتـطــرّف من الــتـفــكـيــر إلى الـتــنـفــيـذ
والــسـلـوك يـصـبح عـنــفًـا� وقـد يـصـيـر
الـعـنف إرهـابًا إذا مـا ضـرب عشـوائـيًا
بـهــدف إضـعـاف ثـقـة اجملـتـمع والـفـرد
بـالدولة� واألخيـرة بنفسـها وباجملتمع

الدولي.
يُــعــتــبــر اإلصـالح أحــد وجــوه اجلـدل
الـسياسي احملتدم منذ عقود من الزمن
وإنْ اتـخذ أشـكالًـا جديـدة في العـقدين

تـــــــعـــــــرّضت الـــــــدعـــــــوة لإلصـالح في
مـجتمعـاتنا إلى تشـويه كبير من جانب
خــصــومــهــا� وكــذلك من جــانب بــعض
دعـاتـها; فـاجلهـات الـرسمـية اعـتـبرتـها
خـروجًـا عـلى الـسـلطـة ومـعـارِضـة لـها�
وبـــعــــضـــهــــا ربّـــمـــا كــــان مـــرتــــبـــطًـــا
بـا�ــعـارضـات أو واجـهـةً لـهـا� أو حـتى
لـــديه خـــيــوطًـــا مع جــهـــات خــارجـــيــة
وأجـنـدات دولـيـة أو إقلـيـمـيـة� وإنْ كان
بـعض ذلك صحـيحًـا� لكن من يـلجأ إلى
الـتــعـمـيم يـقع في أخـطـاء فـادحـة لـيس

أقلّها ضعف احلجّة. 
 و"ا�ـــعـــارضــات" حـــاولـت اســتـــثـــمــار
الـدعـوة اجملـتـمـعـيّة إلى اإلصـالح حتى
ولـــو بــالـــلــجــوء إلـى الــعــنـف� وهــكــذا

بـعض احلكـومات ذلـك بقـراءة اللـحظة
الـتاريـخية والـتحـوّل ا�فصـلي الكوني
فــأقــدمت عــلـيه وهــيّــأت مــسـتــلــزمـات
جنـاحه بانـضبـاطيـة ودون فلـتان� وقد
يــأتي من حتت عـبـر رفع درجـة الـوعي
اجملـتمعي وهـذا يتم بالتـدرّج والتطوّر
وارتــفـاع مــســتـوى الــتـعــلـيم والــرفـاه
االجـــتــمـــاعي� إضـــافــة إلـى الــصـــحــة
والـبـيـئة وعـمـوم اخلـدمات� كـمـا �كن
�ــؤسـســات اجملــتـمع ا�ــدني أن تـؤدي
دورًا راصـدًا متمّمًا وشريـكًا في عملية
الـتـنمـيـة عـبر اقـتـراح مشـاريع قـوان�
ولــوائح� والـتـحـوّل مـن قـوّة احـتـجـاج

إلى شريك مع الدولة وقوّة اقتراح.
وبــغضّ الـنـظـر عن اجلــهـات ا�ـطـالـبـة
بــاإلصالح ومـشـاريـعـهــا� فـإن اخـتـيـار
الـوسـيلـة أمـر مـهم للـغـاية� ألن الـغـاية
ا�ـشـروعـة والـشـريـفـة ال بـدّ أن تـخـتـار
وســيـلـة عـلى شـكـلــهـا� والـوسـيـلـة من
شـرف الـغايـة� ألن الغـاية بـعيـدة ا�دى
وغـيـر مـلمـوسـة� في حـ� أن الوسـيـلة
مـعلومة ومـنظورة� أي آنيـة ومباشرة�
في حــ� أن الــغــايــات مـؤجّــلــة وغــيـر

مباشرة.
اإلصـالح ال يُخـتـزل بخـطـوة واحدة أو
اثـنـت� أو عـشـرة� بل هو مـسـار شامل

وسـيادته .انـها عمـلية �ـنهـجة لتـدمير
الـدولة والبـنى التحـتية لـها � �ا جعل
قـطـاعـات واسـعـة من الشـعب حتت خط
الــفـقـر � مـع تـفـشي االمــيـة والـبــطـالـة �
ومــــارافـــقــــهـــا مـن تـــعــــاطي اخملـــدرات
وانـتشـار العـصابات ا�ـنظـمة والـقضاء

على الثقافة والعلوم والفنون . 
وكــذلك اهـمـال مــصـادر الـثــروة ا�ـائـيـة
حــتى جتـاسـرت دول اجلـوار عـلى قـطع

االنهار واجلداول .
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وعــمت الــفـوضـى بـعــد تــكـريس احلس
الــطــائــفي . واتــبــاع ســيــاســة تــكــمــيم
األفــواه ومــصــادرة حــريــة الــتــعــبــيـر �
واغــــــتــــــيــــــال ا�ـــــعــــــارضــــــ� وقــــــمع
االحــتــجـاجــات� مع عــجـز الــقــضـاء عن
تـوفير العدالة .لـقد أصبح الفساد جزءًا
ال يــتــجــزأ من الــنــظــام الــســيــاسي في
ظـاهرة غير مسبوقة � �ا جعل العراق
من ب� أكثر دول العالم فسادًا وتخلفا.
فــالـــطــبــقـــة الــســيــاســـيــة حتــولت الى
مـــجــــامـــيع من ا�ــــافـــيـــات حتـــرســـهـــا
مــيـلـيــشـيـات خــاصـة تــتـولى عـمــلـيـات

الـــتــدهــر الـى حــد الــصـــفــر .حــيث ان
الـشـعب قـد اصـيـب بخـيـبـة امـل كـبرى
بـنـظام احلـكم الـد�وقـراطي الـذي كان
يــصـبـوا الـيه � عـنــدمـا � تـفـريـغه من
مــحــتــواه نـتــيــجــة حـرف الــدســتـور �
وتـشـريع الـقـوانـ� التي تـخـدم سـلـطة
االحـــزاب الــفــاســدة . ونـــهب خــيــرات

البلد.
فـبـعد تـقـاسم موارد الـعـراق الضـخـمة
� الـقـضاء عـلى الصـنـاعة ثم الـتعـليم

والصحة .
واضـعـفوا الـدولـة الى حد تـمـك� دول
اجلــــوار مـن الــــتــــدخل في الــــشــــؤون
الـداخـلـية حـتى فـقد الـعـراق اسـتقالله

على وفق قانون االستمرارية لنيوتن
عـنـدما نـقـوم بركل الـكـرة بقـوة تـستـمر
بـالـتحـرك بـسـرعة ثم تـأخـذ بالـتـناقص
حــتى تـنـخـفض سـرعــتـهـا الى الـصـفـر

أخيراً . 
وهـكذا قام االمـريكان بـدفع نظام احلكم
في الـــعــراق بــقــوة � وبــقـي مــســتــمــرا
بـالتـناقص مع الزمن � حـتى وصل بعد

تسعة عشر عاما الى نقطة الصفر . 
وهـذه حـقـيـقـة التـخـفى عـلى كل مـراقب
لـلـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعراق فـهي
االن فـي مـرحلـة االحـتـضـار فـال احلوار
وال مـجلس الـنواب وال ا�ـيلـيشـيات وال
اجلــارة الـشـرقــيـة قـادرين عــلى ايـقـاف

وبــعـد ازمـات احلــكم ا�ـتــكـررة نـتــيـجـة
احملــاصــصــة وتـقــاسم الــثــروات � كـان
اخـرهـا فـشل االحـزاب والكـتل احلـاكـمة
من االتـــفــاق عــلى تــشـــكــيل احلــكــومــة
�ـعـارضـتـهم اي بـادرة اصالح لـلـخروج
من نـظام تقـاسم قوت الشـعب � فاصبح

النظام السياسي مشلوال" تمامًا .
ولم يــعـد بــاالمـكـان انــقـاذ هـذا الــنـظـام
ا�ـتهر� باي وسـيلة كانت � ووصل الى

نهايته احملتومة .
وهــكــذا فــان الــركـلــة االمــريــكــيـة الــتي
اوصــلـت ســيــاسي الــصــدفــة الى ســدة
احلـكم � واستمرارهم لتسعة عشر عاما
قـد تـوقـفت لفـشـلهـم في حكم الـبـلد � او
تـطويـر انفسـهم مع عجـزهم عن حتقيق
ايـــة مــكـــاسب لــلـــشــعب تـــمــكـــنــهم من

االستمرار لفترة اطول .
واالن يـقع عـلى عـاتق اجلـمـاهيـر مـهـمة
اطـالق رصــاصـــة الـــرحـــمــة عـــلى رأس
الـنظام �  وازاحة الفاسدين عن السلطة
نـهائيا � وا�باشـرة في بناء الدولة على
انـقـاض عـبـثـهم وفـسـادهم .دولـة تـلـيق

بالعراق واهله � وليس ذلك ببعيد .

الشعب في احلياة احلرة الكر�ة .
وهـكذا � تشويه الد�ـوقراطية وحكم
الــشـــعب � حــتى وصـــلــوا الى نــقــطــة
الــصــفـر والـالعـودة . وهم فـي كل مـرة
يـــعـــيــــدون تـــدويـــر نـــفس الـــوجـــوه �
ويــكـررون نـفس االطــروحـات الـقـد�ـة
الــتي عـفى عـنـهــا الـزمن في مـحـاوالت
رخـيصة لكـسب تأييد النـاس البسطاء

� ولكن دون جدوى .
ومـع كل ذلك فمازالـوا يحاولـون بشتى
الــوســائل والــطــرق ايــقــاف االنــهــيـار
الـشامل �نظومتهم السياسية الفاسدة

ا�تخلفة .
ومع ادراكـهم لـنهـايـتهم الـقـريبـة � فهم
مـازالـوا يـسـعون حـتى الـنـفس االخـير
لـلــبـقـاء في سـلـطـة لم تـكن في اي يـوم

من االيام على مقاسهم .
فقد لبسوا لبوس الد�قراطية والورع
واحلــديث بــاسم االغــلـبــيـة . ولــكــنـهم
خـانوا الـشعب وسـرقوه واضـطهدوه �
وانـقلبت االغـلبية الـتي ادعوا تمثـيلها
عـــلــيـــهم بـــعـــدمــا تـــكـــشــفـت اوراقــهم
وتدينهم الزائف وادعاءاتهم الكاذبة .

الـنـهب ا�ـنـظم .امـا اخلالفـات احلـزبـية
فـــقـــد وصـــلت الى حـــد كـــســـر الــعـــظم
واصـبـح الـنـظـام عـلى حـافـة الـهـاويـة �
بــعــد ان انـهــارت كل مــحـاوالت اصالح
الـنظـام من الداخل وانـتهت الـترقـيعات
والــفـــتــاوى والــقــرارات الــقــضــائــيــة �
وانــــكــــشـــفـت االعــــيب قــــادة االحـــزاب
فـــأخــذوا يــدورون في حـــلــقــة مـــفــرغــة
النـهاية لها � ولم جنـد فيهم رجل رشيد
لــتــدارك الــوضع وانــتــشـال الــوطن من

بؤر الفساد والتخلف والعمالة .
لـقـد تـسـلط عـلى حكم الـعـراق مـنـذ عام
 2003شــخــصــيــات مــغــمــورة تــافــهـة
جـلـبـهـا احملـتل االمـريـكي من مـايـسمى
بــا�ــعــارضـة � ومــاهم ســوى لــصـوص
وقـتلة هارب� من الوطن حتت شعارات
ديــنـيــة � ســرعـان مــا انـكــشـفت وظــهـر

للعيان زيف االدعاءات .
فــعـــمــلــوا عـــلى تــخــريب كـل ا�ــظــاهــر
احلـــضـــاريـــة لــهـــذا الـــبـــلــد االصـــيل .
وعـارضـوا كل مـحـاولـة العـادة تـشـكـيل
الـدولـة او بـنـاء نظـام سـيـاسي رص� .
حتت شـعارات قدسيـة زائفة لسلب حق
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ا من االنـفصـال � اجتـمع احلزبـان الد�ـقراطي الـكردستـاني االيراني بـعد 16 عـامً
حتت قيادة واحـدة � في السـابق  كان أعضـاء احلزب� يـعمـلون في جنـاح� � على
الرغم من أنـهم في األساس حـزب واحد� وأصـدر اجلنـاحان في االجـتمـاع ا�وسع
بيانا مشتركا جاء على النحو التالي."من اليوم فصاعدا سينتهي الصراع ا�نفصل
لـلـطـرفــ� الـد�ـقـراطـيــ�. ا�ـنـظـمـات والــهـيـئـات وا�ـؤســسـات من كال احلـزبـ� في
كوردسـتان وخـارجهـا � وفقـا التفـاقيـات واجراءات ثـنائـية وبـتوجـيه واشراف قـيادة
مشتـركة". قالوا أيضا إنهم سـيتحدون حتت اسم احلزب الد�ـقراطي الكردستاني
اإليـراني يـواصــلـون نـضـالـهم ".بـعــد الـعـديـد من ا�ـنـاقـشــات والـلـقـاءات بـ� قـيـادة
جنـاحي احلـزب الد�ـقـراطي وخـاصة بـ� مـصطـفى هـجري وخـالـد عزيـزي � لـهذا

أصبح التوحيد حقيقة واقعة � وقبلت اجلماهير بسعادة هذا التوحيد.
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احلــزب الـد�ــقـراطي الــكـوردســتـاني (إيــران ) هـو احلــزب األقـدم في كــوردسـتـان
وا�ـنطـقة تـأسـست عام 1945 كـما كـان أحـد األحـزاب السـيـاسيـة الـرئـيسـيـة على
الـساحـة في الـعـصـر ا�ـعاصـر.بـعـد نـهايـة احلـرب الـعـا�يـة الـثـانـيـة � أسس قاضي
مـحمد أول جـمهـورية كـوردستان في مـهابـاد � حيث لـعب فيهـا احلزب الـد�قراطي
ا في هذه اجلمـهورية�  لطا�ا احتج أهالي شرق الكوردسـتاني اإليراني دورًا رئيسيً
كـوردسـتـان � وخـاصـة جــمـاهـيـر احلـزبـ� � ألنه في رأي أهـالي ان االنـفـصـال بـ�
احلـزبـ� لن يـتـمـكن من حتـقيـق نتـيـجـة واهـداف� بـاإلضـافـة إلى مـصـالح كـثـير من
االشخاص من كال اجلـانب� � فإن هذا االنفصال عن حـزب واحد سيضر بالشعب
ـا توحيد الد�قراطي� في أسرع الكوردي بشـكل عام.لذلك � حاولت اجلماهير دائمً
وقت �ـكن � ألن النـظـام اإليراني �ـكن أن يـتدخـل فيـمـا بيـنـهم أكثـر في أي حلـظة
.بهذه الـوحدة أنهت اجلماهـير من كال اجلانب� اجلـدل والنقاش �دة 16 عامًا � لم
يكن لديـهم هدف سوى إحلاق األذى بالطرف�.في هذا السياق تبرز تساؤالت كبيرة
حول دور هذين اجلنـاح� والد�قـراطية الـتي تطمح لتـغييـر حقيقي في مـواجهة ما
حدث ويـحـدث في كـوردسـتـان إيـران� وإبـراز دور النـضـال وا�ـبـادرات نـحـو حتمل
ا�سـؤولـيـة في هذا اجلـزء من كـوردسـتـان?ا�سـاهـمـة في ترسـيخ هـذه الـوحدة � مع
الشعور بـا�سؤوليـة الوطنيـة جتاه الشعب � والـوالء للشهـداء الذين ضحوا من اجل
الوطن و كان حـلمهم ان يتحرر وطـنهم من الذل والعبوديـة � دائما  في حلمهم وطن
حر وعـادل وفي جـو من االنـقـسـام والـتـشرذم. نـعم حـوار عـمـيق ومـسـؤول � ضمن
عمليـة مستقـرة لتحقيـق الوحدة ب� اجلـانب� على طـريق الوحدة الكـاملة � واالتفاق
على تـشكيل هـيئة قيـادية مشـتركة لتـحقيق الـوحدة الفكـرية والسـياسية والـتنظـيمية
والـعسـكـرية حتت سـقف واحـد إنه احلزب الـد�ـقراطي الـكوردسـتـاني اإليراني.إنه
�ن دواعي الفخـر أن يتجاهل أحـد الطرف� بـعض حقوقه من أجل ا�صـالح الوطنية
الـعليـا ا�شتـركة� من مصـلحة الـشعب الكـوردي أن يحصـلوا على نـتائج أفضل من
الوحدة من خالل العمل معا ووالء جميع األطراف حلزب واحد � كما أن هناك قيمة
أكبـر من هـذا التـوحـيد � خـاصـة في مجـال الـدبلـومـاسيـة اخلارجـيـة. بدون شك ان
التـوحـيد سـيزيـد من قـوة وقدرة احلـزب الد�ـقراطي ا�ـوحـد � األمر الـذي سيـجلب

ا�زيد من االنتصار للشعب الكوردي ا�ضطهد وكوردستان ا�نقسمة !.
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بغداد

زعــــامـــــته و�ــــــــــزق دســـــاتـــــــــــيــــرة
والـتـاريخ يـحـفل بـالـكـيـثـر مـن ا�ـشـاهد

التاريخية .
ان عـدم حتمل احلـكومـات مسـؤوليـاتها
في تــوفــيــر الـعــيش الــكــر� واحلـد من
الـتدهور الكبيـر في تنامي نسب الفقر �
االمـية � البـطالة � الـنزوح � التـجاوز قد
يــجـعل مـفــهـوم الـدولــة غـامض وغـائب
الـــدالالت وهـــو قــد يـــكـــلـــفـــنـــا (افــراد �
مـجـتـمـعـات � دولة � الـكـثـيـر الـكـثـير)ان
انــقــســام الـنــسج اجملــتــمــعي ( ســنـة �
شــيـعـة � اكــراد � تـركـمــان � ايـزيـديـ� �
مسيح � صابئة ) وفي ظل تخلي الدولة
وسـلطـاتها � احلـكومات والـزعامات عن
مــسـؤولــيـاتــهــا االخالقـيــة االنــسـانــيـة
الـوطنـية قـد يجـعلـنا نـذهب الى تقـسيم
ا�ـــقــسم ( تـــيــارات و احــزاب ) تـــلــبس
لـبـوس الـهـويـات اجلـديـدة … وهي امراً
مـــضـــر بـــالـــفـــرد واجملــتـــمـع والـــدولــة
الــعـراقــيــة … وهـو الــذي يـجــعل الــفـرد
مـسلـوباً في حلـريته ووطنـيتـة  ويجعل
الــفــرد بـال مــســلـــــــــوب األرادة في ظل
دولـته ومـشـوهـاً اجـتـمـاعـيـا النه كـل ما
زاد تــــعــــقــــيـــــد االشــــكــــال واالســــمــــاء
واالنـتماءات التي يحتمي فيها الفرد أو
يــنـتــمي الـيــهـا أو يــتـمــسك بـهــا كـلــمـا
طـمـست هـوية الـوطن وغـرق االفراد في
مــطـامـحــهم وعـنـدهــا ال حـريـة وال وطن
وعـنـدها يـصح لنـا ان نـقول ان تـكديس
االخــــطــــاء وعــــدم االعــــتــــراف بــــهـــا …
ســيـحـولـهــا الى مـعـاصـي بـحق الـوطن
الـذي نـعـرف حـجمـة وقـدرته وقـيـمته …

انه العراق

الطائفة الطبقة) وتمظهراتها السياسية
ويـبدو من ضمـانات احلريـة أو التعـبير
عـنـهـا بـشكل صـحـيح انه مـا يـتـطلب أن
يـتـمــكن اإلنـسـان الـعـراقي من أن يـكـون
حــراً حــقــيــقــيــا ويــجب كــســر طــغــيــان
حــاجـاته ا�ــاديـة (الـعــدل) أو حـاجـة �ن
يـحــمـيه (الــعـشـيــرة ) لـقـد ضــلـلت أزمـة
الـقـيـود واجملـتـمع مع الـدولـة الـعـراقـيـة
خالل الــقـرن كـامل تـتـلــخص فـيـمـا يـلي
اوالً /أن الـــــدولــــة فـي الـــــعــــراق ظـــــلت
مـفاهيـماً عـند ا�مـسك� فـيها لم يـفرقواً
بـ� الـسلـطـة والقـوه ونـظام احلـكم فـقد
مـال اغلب ا�تمـسك� فيـها إلى االنحياز
إلى أن مــفـهـوم زعـامــة الـدولـة قـد أثـرت
الـسـلـطـة والـقوه اكـثـر من كـونـهـا نـظام
حـكم قائم عـلى خدمة الـشعب و مـحكوم
بالقانون وعدم تعنيف ضرورة أن تكون

احلرية في خدمة ا�واطنة ال فوقها.
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/ أن الدولة العراقية احلديثة وفقا ثـانياً
مـفـهــوم ( الـسـلـطـة والـقـوة ) قـد خـلـقت
أمـرا انـغـمست به سـلـطـات اإلقطـاعـيات
الـثالث( الديـنية والـقبـلية والـعشـائرية)
وتـنـاســلت أسـالـيب االكـراه والـتـعـنـيف
والــتـمـيــيـز في مــوضـوعـة الــطـاعـة وأن
ظـهور مـثل هذه الـسلـطات الـقائـمة على
االكــراه في الـطـاعـة خــارج مـنـطق دولـة
ا�ـواطن اليـحل مـشـكـلـة الـفرد مـع دولته
ألن مـثل هذه السلطات قائمة على حرية
االخـتيار ال بـاإلكراه وبدل أن تـكون هذه
الـسـلطـات عـون للـسـلطـة الـدولة ونـظام
احلـكم فـيـهـا انقـسم األفـراد حـولـها إلى
فـئات اجتماعية أو طبقات أو اقطاعيات

اجملـتمع والـدولة في العـراق ان مبررات
وجـود الدولـة لم ينـبع من الداخـل  بقدر
مـــا أرتــبـط في اخلـــارج هــذا األمـــر هــو
الــذي أوجــد الــقـــطــيــعــة بــ� اجملــتــمع
ودولـتـه  ومـا دمـنـا نـتــحـدث في مـسـرح
(اجملتمع �الدولة� الفرد ) مقابل الثالثية
( الــوطن �احلــريـــة �الــتــغــيــيــر ) يــبــدو
مـنطـقيـا أن نفكـر أن العـنصـر الفاعل أو
قل احملـرك االولي  هـو الفـرد و العـنصر
ا�ـسـاهم في عـمـليـة الـتـغـييـر هـو الـفرد
فـأن جنــاح عـمــلـيه الــتـغــيـيــر يـســتـلـزم
حـدوث تــفـاعل وتـمـاهـي بـ� طـمـوحـات
الـنــاس والـدولــة كـيــمـيـائــيـاً و تــشـكـيل
نــظـامـهــا الـسـيــاسي من خالل كـيــمـيـاء
الـوطن واحلـريـة وهو الـشـرط األساسي
في عـملـية التـغيـير كان البـد أن نذكر أن
الـتغيير ا�راوغ في ا�عنا الذي تعرضت
له كــلـمـة احلـريـة من أجل أن تـبـدو هـذه
احلـجـة قـابـلـة لـلـتـصـديق أمـر مـهم فـقـد
كـانت هـذه الـكـلـمـة أمـراً مـشـروعـاً وفـقـاً
مــايــفـهـم من مــافـيــا الــســيــاســة ولـيس

مواطن� بلدنا
أن احلـريـة عـنـد بـعض الـسـاسـة تـرتبط
بـــالـــطــــاعـــة أو الـــوالء حـــد اإلكـــراه في
احلـريـة عـند الـسـاسة الـعـراق أصـبحت
تـعـني الطـاعـة وهي بـذلك ال تتـرك الـفرد
حـيـاته بال طاعـة أوامـر الزعـيم الـرئيس
الــــوزيــــر الـخ … في حــــ� أن احلــــريــــة
الـواعـيـة تـذهب إلى غـيـر ذلك وتـسـتـلزم
االقـناع إ�ـا هي تعبـير عن حاجـة الفرد
لـلــتـعـبـيــر عن حـريـته فـي الـعـيش وهـو
بــالـتــالي حتــرر من قــيـود اإلكــراه الـتي
�ــارسـتــهــا ضـد الــثالثــيـة ( الــقــبـلــيـة

حـيـنمـا شـكلـوا حكـومـتهم وبـنـوها في
مــطــلع الــقـرن الــعــشــرون وفق مــنـطق
الـتـخـادم مع االقـلـيـة ا�ـأمـونـة اجلـانب
عـلى االغـلبـيـة الشـعبـيـة غيـر ا�ـسيـطر
عـليـهـا سيـاسيًـا واجتـماعـيًا وهي وان
وضـعت ثــقـتـهـا او دفـعت بـاالقـلـيـة من
االقـطـاعـات الـثالث الـديـنـيـة والـقـبـلـيـة
االولـيغارشية فجـاء في حكومة النقيب
وبــعـد ذلك فـي جـمــعـيــتــهـا (بــر�ـانــهـا
الــقـادم) اقــلــيـة � الــتــفـاهـم مـعــهـا او
الـتخادم معـها مقابل ضمـان مصاحلها
واالعـتـراف بـاالحـتالل لـذلك ظل ثالثـية
(الـفـرد�  اجملتـمع �الدولـة ) ثالثـية غـير
مـكتـملـة في اركانـها او امـراً يعاني من
صـراع مـسـتـدام سـاهم في تـفاقم ادارة
هــذا الــصــراع مــصــالح االقــطــاعــيــات
الـثالث ا�ــرتـبـطـة �ـصـالح مع الـقـوى
الـكبرى أمريـكا بريطانـيا هذا األمر هو
الــذي جـعل الـتــشـكــيالت االجـتـمــاعـيـة
مــتــقــطـعــة االوصــال (افــراد وجــمــاعـة
بــخــصــومـــة مــســتــدامــة مع الــدولــة )
ويالحـظ ان مــبـــررات الـــقــطـــيـــعه بــ�

تـبدأ اخلـطيئـة تتفـاقم ح� يـؤمن الفرد
بـشـيئـ� متـنـاقضـ� مـختـلـف� بـصورة
قـاطـعه بـل ر�ـا كـانـا مـتـنـاقـضـ� هـمـا
احلــريـــة والــنــظـــام كــمــا يـــقــول (أيــلي
هــــالـــــيـــــڤي ) ان ســـــيــــنـــــاريــــو فـــــشل
الــد�ـقـراطــيـة في الــغـرب كـمــا يـقـول (
جـومـسكـي )   يجـعـلنـا نـفـكر كـثـيراً في
اصـرار الـغـرب عـلى تـنـفـيـذهـا بـاحلرف
في مـنطقتنا العربية فالبعض يعتقد ان
اولى اخلــطـايـا الـتي ارتــكـبـهـا حــيـنـمـا
اســـتـــمـــرت االقـــلـــيـــة ( االولـــغـــاركـــيــة
العوائلية ) في حكم االغلبية بال مسوغ
شـــــرعي وال مـــــســـــوغ قـــــانـــــونـي وبال
مــحـــاســبـــة لــلـــحــريــة وهـــذا مــافـــعــله
الـعثمـانيون في سـيطرتـهم على العراق
وبـقية الـبلدان العـربية ( خالل اربـعمئة
عـام)  مـتـخفـيـة بـغطـاء فـقـهي تـمثل في
امـتـداد شرعـيـة اخلالفة واخـر سـياسي
امـني بامتيـاز حينما شـعر احملتلون ان
الـسيطـرة على االغلبـية امر غـير مأمون
الــعــواقب وهـذه الــنــصــيـحــة اجلــازمـة
تـلــقـفـهـا �ــهـارة االحـتالل  االنــكـلـيـزي

ذات مـصـالح طـائفـيـة وعـليـنـا أن نـذكر
هـنا أنـنا نعـتقـد أن السـلطة مـحدثـاتها
لـــيـــست شـــراً من الـــشـــر لــكـن احملــور
االجـتـمـاعي الـذي يـحـركـهـا من حـولـها
تـتبع عملية البـغي أو تقاسم السلطات
مع الــدولــة فــيــتــوزع  ظــلم الــفــرد إلى
الـظلمات هو غياب العدل وضياع فكرة
الـدولة ا�واطنة و تـشظي الهوية داخل

ا�نظومة االجتماعية
االمـر الـثـالث / أن الـفرد كـمـحـرك لـقيم
الـدولـة وا�ـستـفـيد مـن فضـائل احلـرية
أو مــكــتـــســبــاتــهــا يــنُـــظــر إلــيه وهــو
ا�ـفروض أن يـكون الـوسيـلة أو الـغاية
من عــمـلـيه الــتـغـيـيــر أو الـبـنـاء أو في
مــطــالـبــته لــلــحــريـة إلـى كـونه أداة او
وســيــلــة فــقـط فــتــحــولت احلــريــة إلى
وســيــلـة مـن وسـائل ابــتــزازه ولــيـست
لـبـنائه واصـبـحت الد�ـقـراطيـة والتي
هي مــظـــهــر من مــظــاهــر احلــريــة الى
وســـــيـــــلـــــة مـن وســـــائل اســـــتـــــغـالله
واســتـغاللـه .. أن هـدف الــد�ـقــراطـيـة
الـتداولية باعتبارها وسيلة من وسائل
الـتـغـيـيــر يـعـتـمـد عـلى الـتـنـافس وهـو
مـبدأ اجتماعي عراقي يقف بالضد  من
أن تــتــدخـل أنــواعــا من الــزعــامــات أو
قــيـادات الــتــدخل الــقـصــري في حــيـاة
الـفـرد سـواء في توجـيـهه أو خـياره أو
الـتـعـبيـر عن رأيـة أو �ـارسـة حقه في
االنـتـخاب ان اخلـطيـئـة التي تـقرب من
ا�ـعـصـيـة … هي ان نـحـول الـدسـتـور �
واالعـراف � وا�طامح الـى مقدسات الن
تــكــريس الــسـ� واالعــراف قــد يــجـعل
الـشــعب يـكــفـر بـحــريـته ويـتــمـرد عـلى
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الـيوم الفلكي  بأنّه الفـترة الزمنيّة التي
تـدور  بهـا األرض دورة كامـلة بـالنـسبة
لــلـنــجـوم الــبـعـيــدة  وطـوله 23 ســاعـة
و56 دقــيــقـة و 4,019 ثــانــيـة. وكــلّــمـا
إجتـهنا نـحو القطـب�� يتـناقص محيط
الـكرة األرضيـة وبالتالي تـناقص سرعة
الـدوران احملـسوبـة لـتصل الـى السـرعة
األبـطـأ عنـد الـقطـب�.و في الـتـعامل مع
هــــذا ا�ـــــوضــــوع�  يــــجـب أن نــــفــــكّــــر
�ـعامالت أخرى ومـنها مـحيط وسرعة
دوران األرض حـــول الــشــمس� إضــافــة
الى مـايسمّى بثانية( ثواني) الطفرة أو
الـقـفزة والـتي هي ثانـيـة زمنـيّة تـضاف
الى الـــزمن(الــتــوقــيت)    الــتــنــســيــقي
االــكــوني; مــقــيــاس يــعــتــمـد عــلى أداء
الــســاعــات الــذريّــة  الــتي تــكــون أكــثـر
إستقراراً  من معدل دوران األرض� لكي
يـحـتـفظ بـتـزامنه مع الـتـوقـيت الـفـلكي.
فـــإعـــتـــمـــاداً عـــلى بـــيـــانـــات وقـــراءات
الـسـاعـات الـذريّـة ا�ـسـجّـلـة مـنـذ الـعـام

.1973
فـقد ساد اإلعتقـاد في السنوات األخيرة
 بــــأنّ األرض تـــتـــبــــاطـــأ فـي دورانـــهـــا
ألسـباب عديدة. وألخـذ ذلك  باحلسبان�
فـقـدبدأت اجلـهـة العـا�ـية ا�ـسـؤولة عن
تـوثـيق هـذه الـظـاهـرة� بـ� حـ� وآخر�
بـإضــافـة ثـواني الـطـفـرة  وكـان آخـرهـا
في  31 كـــانـــون أول 2016. ويـــتـــوقع
الـعـلـمـاء أنّ فـترة اخلـمـسـ� سـنـة التي
تشهد أياماً قصيرة قد بدأت اآلن أو في
الـــعـــام 2020 بـــســـبب تـــســارع دوران
األرض حـــول نــفــســهـــا.  ومن اجلــديــر
بـالـذكـر� فـقـد سـجّـلت الـعـديـد مـن األيام
تـقصيراً في طـولها علـى مدى السنوات

وهـي: كــــتـــلــــة األرض هي 6 مــــلــــيـــار
تــــرلــــيــــون طن� بــــقــــطـــر   12,7 ألف
كـيـلـومـتـر  تقـريـبـاً عـنـد خط اإلسـتواء
ويـــقــابل ذلك مـــحــيط يــقــارب 40 الف
كـيـلومـتر . تـدور  األرض حول نـفسـها
بـسـرعة  460مـتـر/ ثـانيـة� عـوضاً عن
دورانـها حول الـشمس وكذلك حـركتها
في أعـماق الكون  بسرعة خطيّة هائلة

مثلما هي الشمس.
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لـقد الحظ  العلماء ظـاهرة تزايد سرعة
دوران كـــوكب  األرض بـــتــحـــقــيق رقم
قـــيــاسي� وكـــان عــلـــيــهم أن يـــفــكّــروا
بـــاألســـبــاب وإنـــعـــكـــاســات ذلـك عــلى
الـتطبيـقات اخملتلـفة مثلـما هي ظاهرة
تـــبـــاطــؤ  دوران الـــكـــوكب  وأســـبــابه
ونـتائجه احلتميّة بعيدة ا�دى.  وح�
نــعـرّف الــيـوم الــذي طـوله 24 ســاعـة�
فـهــذا يـعـني أن األرض تـسـتـغـرق هـذا
الــــوقت لـــتــــكـــمـل دورة واحـــدة حـــول
مـحورها عـندما  تـظهر الـشمس بنفس
ا�ــكــان   في الــســمــاء. وكــذلـك يــعـرّف

يوم الدوران األقصر
لـقـد  كـان  يوم 29 مـن شهـر  حـزيران-
يـــونــيـــو - من هـــذا الــعــام 2022 هــو
أقـصــر  يـوم  يـسـجّل� حـيث كـان طـوله
 24ســاعـة مـطـروحـاً مـنـهـا  1,59مـلّي
ثـانيـة (جزء باأللف مـن الثانـية).  حدث
ذلـك  بسبب مـفاجأة بـلوغ األرض أعلى
سـرعـة برم أو دوران لـها في ذلك الـيوم
والـتي تقـاس عادة عنـد خط اإلستواء .
وهـذا يـعـني� عـملـيّـاً� أنـنـا كسـبـنـا هذه
الـفـتـرة الزمـنـيـة الـتي قيـست بـواسـطة
الـسـاعـات الـذريّة. إنّ نـسـبـة اخلـطأ في
قـياس الزمن بـواسطة السـاعات الذريّة
هـي ثــانـيــة واحــدة لــكل 100 مــلــيــون
سـنـة( أي لغـاية 3 فـمـتـوثانـيـة = واحد
الى مـــلـــيــون مـــلــيـــار  من الـــثــانـــيــة).
ولـلتـوضيح� إنّ فـتوة الـتقـصير  1,59
ا�ـشار  اليها في أعـاله تساوي  خمسة
بـــاأللف من زمـن رمــشـــة عــ� بـــشــريّــة

تقريباً. 
وهـــنــا نـــرى أنّه مـن ا�ــفـــيــد أن نـــذكّــر
بـبـعض ا�ـعـلومـات عن الـكـرة األرضـيّة

الـقـليـلة ا�ـاضيـة� ولكن أعالهـا كان في
حـــزيــران ا�ـــاضي. إنّ تـــغــيـــر مـــحــيط
األرض �ـــــقـــــدار  26 سـم عـــــنـــــد خط
اإلسـتواء� يسـبب تغيـراً في طول اليوم
مـقـداره نصف مـلّي ثـانيـة.ولـلتـوضيح�
فــإنّ مـــعــدل الــفـــتــرة  الــزمــنـــيّــة الــتي
تـستغـرقها رمـشة ع� هي أكـبر �قدار
660 مـــرة. أمّــا تـــســارع دوران األرض
حــول نـفـسـهـا فــيُـعـزى الى ذوبـان كـتل
جـــلــيــديّـــة في قـــطــبــيـــهــا واألنـــشــطــة
الـــزلـــزالـــيّـــةوأمـــواج ا�ـــد الـــبـــحـــري-
تـسـونـامي- وكـذلك حـركـة مـا في داخل

األرض� أو أسباب لم تُعرف بعد.
وقـبل اخلتـام أقول� على اخملـتصّ� من
بـاحثي مـؤسساتـنا العـلميّـة أن يدركوا
إنـعـكـاس ذلك عـلـى الـنـظـريـة الـنـسـبـية
الــعـامـة وطــبـيــعـة اجلـاذبــيـة مع مـرور
الــزمـن في إطــار پــروتــوكــوالت خــدمــة
اإلتــصــاالت الـعــا�ـيــة الــتي تــسـتــخـدم
األقــمــار اإلصــطــنــاعــيــة واحلــواســيب
والــهــواتف اجلــوّلــة وا�ــعــتــمــدة عــلى
تـوقيتات الـساعات الذريـة ال  التغيرات

احلاصلة  في مقدار تسارع األرض.
سطور اخلتام

في مــبــاريــات كــرة الـقــدم� يــكــون قـرار
احلـكم أحيـاناً بـعمـل إسقـاط للـكرة ب�
إثـــنـــ� مـن الالعـــبـــ� من الـــفـــريـــقـــ�
ا�ــتـنـافــسـ�.  مــتى يـأتي حــكم  لـعـمل
إســـقــاط مـــلف فــســـاد بــ�  إثـــنــ� من
تـظاهـرت�� لـيرى كلّ ماكـان� ولتـخفيف

األتعاب عن اللسان.   
}}}

{ پروفسـور  فيـزياء الپالزمـا- عضو مـعهد
الفيزياء في ا�ملكة ا�تحدة
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ويـنـخرط فـي ادارة وزارة مهـمـة كوزارة
ا�ــالـيـة,ثم يــكـتـشـف ان االسـتـقــالـة هي
احلل االســـلم له.عـــاطف هـالل لم يـــقــدم
حال لـبطل الـرواية الـذي يعـاني من عدم
قـدرته عـلى الـزواج.فـالنـظـريـات ال تـوفر
احـتيـاجات بـنـاء اسرة.لـذا فشل ا�ـثقف
وهـو يواجه الواقع احلقـيقي. كذلك كان
عالوي تـائـها في تـفـاصيل الـواقع الذي

كان ال يشبه افكاره.
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ولم تـقـدم له افـكاره اي عـون في تـغـيـير
حـياتنـا. كنا كـمواطنـ� ننتظـر ان يقلب
بـيان عالوي االصالحـي حيـاتنا,ويـطـير
بــنـا في ســمــاوات االصالح مــحـمــولـ�
بـــــقــــوة الـــــفـــــكــــر الـــــذي صـــــبه عـــــلى
الـورق.انــتــظـرنــا في احلــقــيـقــة حلــظـة
الـتغيـير فاذا بالـدوالر يفقـد سعر صرفه
الـى رقم جـــــديــــــد اثـــــر فـي واقـــــعـــــنـــــا
االقـــــــتـــــــصــــــادي,ثم قـــــــدم الـــــــوزيـــــــر
اسـتـقــالـته.وفي الــنـهـايـة لـم يـفـهم احـد
شــيـــئـــا من بـــيـــان االصالح الـــذي كــان
وجـهـة نـظــر حـا�ـة لـيس اال.هي هـز�ـة
الـفكر امام صخرة الواقع,وفي مثل هذه
احلـاالت يـكـون سـوء الـنـيـة حاضـرا في
تـفسيـر هذا االخفـاق باللـجوء الى قصة
االمــتــيــازات الـتـي يــهــرول الــيــهــا هـذا

ا�سؤول او ذاك.

لم يـفكـر الروائي العـا�ي جنيب مـحفوظ
وهو يرسم مالمح شخصية عاطف هالل
في روايـة احلب فـوق هـضبـة الـهـرم.لكن
قـدرة الـروائي قد تـلـتـقط سمـات تـنـطبق
عــلى كل مــثـــقف يــحــمل افــكــارا دون ان
يـسـتــطـيع تـغــيـيـر الـواقـع الـذي يـعـيش
فــيه.عــاطف هالل �ــوذج �ــثــقف يــكـتب
بـلـغـة معـسـولة,ولـديه نـظـريـة اصالحـية
لـكنها بـعيدة عن احلياة,وال تـغير الواقع
ابــــدا.عــــاطف هالل مــــجــــرد مـــاكــــيــــنـــة
كتابة,وهـو يعيش في عا�ه اخلاص.لديه
سائق,وعمل,وال يعاني من مرض يجعله
شـخصـا قريـبـا من حيـاة جمـيع ا�تـا��
في هــذا الــعــالم.انه كــيــان يــكــتــفي �ــا
حـصل علـيه.اما عن ا�اليـ� التي تـعاني
فـــهــؤالء عــلـــيــهم ان يــجـــدوا النــفــســهم
حـلـوال.امـا وظـيـفـة عاطـف هالل كـمثـقف
فـــهي تـــشــبـه الـــرجل حـــامل "الاليت" او
ا�ـصباح انه ينيـر الطريق للـجميع.هكذا
يــعــتـــقــد ا�ــثــقـف الــواهم دوره.ان هــذه
الـصورة هي واقـعيـة جدا,وتـنطـبق على
كـــثــيـــر من مـــثــقـــفي زمــنـــنــا,ووزرائـــنــا
الـتكنـوقراط.علي عالوي ا�ـستقـيل اخير
هو اخ في الرضاعة لعاطف هالل ا�ثقف
في روايــة مـحــفـوظ احلب فــوق هـضــبـة
الـهـرم.تـكنـوقـراط مـليء بـاالفـكار,وكـاتب
بـــيـــان الصـالح الـــوضع االقــــتـــصـــادي�
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تـراجع الـى الـدرجـة االولـى وفـشـلت
مـحـاوالت مالحــقـة احلـدود لـكـنه مـا
زال مــتــمــسك بــاألمل و يــعــول عــلى
الالعـــــبــــ� والــــفــــريـق في تــــقــــد�
ا�سـتوى الـذي يـاهله وحـسم االمور
ومن ثـم خــوض الــلــقــاء األخــيــر مع
االمانة الذي يتـوقف على الفوز على
فـــــريـق الـــــنـــــاصــــريـــــة وكـالهـــــمــــا
ســيــخــوضــان الــلــقــاء بــطــمــوحـات

مشتركة .
W�U�ô« o�d�

ومـــــا يـــــقـــــال عن فـــــريـــــقـي دهــــوك
والــنــاصــريـــة يــنــطــبـق عــلى فــريق
االمـانــة الـذي غـادر الــدوري ا�ـمـتـاز
في الــثــواني األخــيـرة مـن وقت بـدل
الضائع خالل مواجهته للطالب بعد
امــتالك االفـضــلـيــة بـهــدفـ� لــواحـد
حــتى الــدقــيــقـة 93 قــبل ان يــخـذله
فــريــقـه الـذي فــقــد الــتــوازن وســمح
لـشـباك الـفـريق ان تـهـتـز في حلـضة
تـغـيـر فيـهـا كل شي بـسـبب افـتـقاده
للتوازن في اخر مـبارياته خصوصا
بعـد خسارة الـديوانـية بر كـلة جزاء
فـي الـــوقت الـــقـــاتـل قـــبل ان يـــدخل
دائـرة ا�ـعانـاة احلـقـيقـة واالنـشـغال
اليـومي في كيفـية الـبقاء في ا�ـمتاز
ويــبـدو أنـه يـواجه مــشــاكل انـتــقـال
عـدد من عـنــاصـره لـفـرق اخـرى لـكن
ادارة الفريق تعي ذلك جيدا و موكد
انــهــا تــتــمــسك بــاألمل و تــســخــيــر
إمكـانات النـادي لتـشكـيل فريق قادر
عـلى خــوض مـبـاراة ا�ــوسم عـنـدمـا
يكـون امام مـفتـرق طريق امـا البـقاء
في ا�متاز أو الهبوط للدرجة االولى
واآلن مــــحـــاصــــر من الــــنـــاصــــريـــة

ودهوك.

ا�ستلزمات الكافية ا�طلوبة للفريق
من أجل خـــوض الــــلـــقـــاء ا�ـــذكـــور
وجتاوزه بـالشكل ا�ـطلـوب لتـحقيق
رغبـة وتطلـعات وطـموحات جـمهور
ا�دينة الكـبير ا�تلـهف للقاء ا�ذكور
وحضوره لـدعم الفريق بـعد تسـمية
اجلـهـاز التـدريـبي لـغـرض اإلشراف
عــلـى الــفـــريق خـالل هــذه الـــفـــتــرة
الــقــصــيــرة واهــمــيــة ان يــكــون في
اجلــاهــزيــة بــعــد دعـــمه بــاكــثــر من
عـنصـر مـحتـرف لـتـكتـمل صـفوفه و
خطوطه والسيـر باالجتاه الصحيح

حتى النهاية .
„u�œ ‚d�

و من جانبـه بدات حتضـيرات فريق
دهـــوك االخـــر الـــذي احـــتل ا�ـــركـــز
الــثــاني في اجملــمـوعــة االولى بــعـد
احلـدود بـفـارق سـبع نـقـاط خلـوض
الــــلـــقــــاء احلـــاسـم ا�ـــذكــــور الـــذي
ســـيـــخـــوضـه بـــذات الـــتـــطـــلـــعـــات
والطـموحـات امال في صعـود إحدى
عربات الـدوري ا�متـاز والعودة إلى
مــنـافــسـات الــبـطــولـة الـتـي قـد كـان
أحـرز لـقـبهـا في مـوسم 2011 وهو
من الـــفـــرق ا�ـــتـــمـــرســـة بـــالــدوري
باالعتـماد على الـتعاقـد مع ال عبي�
من خـارج ا�ـدينـة ومن داخـلـهـا قبل
ان يــــهـــبط الـى الـــدرجـــة االولى وال
زالت مـــحــــاوالته قــــائـــمــــة من اجل
اخلــروج مـنــهـا ويـنــتـظــر اسـتـغالل
الــفـــرصــة الـــتي مــنـــحــهـــا االحتــاد
ا�ــركـــزي كــمــا يــجب والــعــمل عــلى
االنـتـقـال لـلـدوري ا�ـمـتـاز في عـبـور
بــوابـــة فــريـق الــنـــاصــريـــة ومن ثم
مــواجـهــة االمـانـة ســعـيــا لـتــحـقـيق
هـــدف ا�ــوسم مـــرة اخــرى بـــعــدمــا
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ســيـكـون فـريــقـا الـنــاصـريـة ودهـوك
امام مواجهة مصـيرية وفرصة قد ال
تـــتـــكـــرر امـــام الـــعـــودة مـــرة اخــرة
لـلدوري ا�ـمـتـاز عنـدمـا يـلتـقـيان في
الثـامن من ايلـول ا�قـبل سيـحدد في
مـكـان ســيـحـدد القـامـة ا�ـبـارة فـيـمـا
بـعد والـفـائز مـنـهمـا سـيلـتـقي فريق
االمانـة لتـحـديد الـفريق رقم عـشرين
واكــمـال عــقــد فـرق الــدوري ا�ـمــتـاز
للموسم ا�قبل وكان فريق الناصرية
قد احتل ا�ركز الـثاني في اجملموعة
الــثـانــيـة لــدوري الــدرجـة االولى في
ا�وسم االخـير بـعد أن خـسر مـباراة
حـسم لـقـاء الـذهـاب لـلـدوري ا�ـمـتاز
امــام كــربالء بـــصــفــر لـــثالثــة وبــدأ
الفريق استعداداته لـلمهمة ا�ذكورة
حيث تعاقدت االدارة مع ا�درب علي
وهــيب لــتــولـي مـهــمــة تــدريب
الـفـريق الــذي سـيـكـون امـام
فـرصـة مـثـالـيـة في إسـعـاد
جـــمــهــوره الــكــبــيــر الــذي
ينـتظر الـلقـاء بشغف كـبير
ويـعـول كـثـيـرا عـلى الـفـريق
في تقد� االداء ا�طلوب امام
نظيره دهوك وان يقوم التشكيل �ا
عـلـيه مـن خالل تـقـد� االداء الـعـالي
واغـــتـــنـــام الـــفـــرص والــتـــســـجـــيل
واســــتــــغـالل االمــــور عــــلـى افــــضل

طريقة.
o�dH�« ·dA�

وقال مـشـرف الفـريق جـليل زغـير ان
االدارة عــقـــدت اكـــثــر من اجـــتـــمــاع
بهدف التحضير واالستعداد للمهمة
ا�ــذكـورة واهـمــيـة ان يـقــدم الـفـريق
ا�ـسـتــوى واالداء كـمـا امـنت االدارة

ÊU�e�«≠œ«bG�

اعلن االحتاد العراقي لكرة السلة عن اقامة بطولة دوري اندية الشابات في السليمانية.
وقال خـالد جنم عضـو االحتاد في تصريـح صحفي ان االحتاد اخـتار السـليمـانية مكـاناً القامـة بطولة

اندية العراق للشابات مواليد 2006 �شاركة اندية العراق.
واضاف ان االحتاد حدد ا�دة 5-2 من شهر ايلول ا�قبل موعداً النطالق منافسات دوري الشابات.
وب� ان االحتاد خاطب االندية الراغبة في االشتراك ارسال كاتب ا�شاركة الى االحتاد العراقي لكرة

السلة بغية اعتمادها رسميا ضمن ا�شارك�.

Í—Ëœ nÒOC� WO�ULOK��«

WK��« …dJ� �U�UA�«

!dDAK� …—UI�« »d� œU%ù ÎU�Oz— Á“u� W��UM0 w�«dF�« ÁdOE� TMN� ÍuO�ü«

كــبــيــر اســتـضــافــة الــبـصــرة خــلــيـجي
25.وقــال بــيـان الحتــاد الــكــرة إن وزيـر
الــشــبــاب والــريـــاضــة� رئــيس االحتــاد
الـعراقي لكرة القدم عدنان درجال التقى
األمـــ� الــعـــام الحتـــاد كـــأس اخلـــلـــيج
الـعربي جاسم الرمـيحي والوفد ا�ُرافق
له� مُـتمنياً أن تكـون هذه الزيارة خطوةً
مـهمـةً لـتعـزيـز العالقـات الـرياضـيـة ب�
الــــــعـــــراق واحتـــــاد كــــــأس اخلـــــلــــــيج
الــعــربـي.وبــ� رئــيـس االحتــاد� أثــنــاء
اصــطـحــابه الــوفــد في جــولــةٍ حـرةٍ في
بــغــداد إن هــذه الـزيــارة تــأتي مـن بـاب
الـدعم الكبـير الحتضـان البصـرة بُطولة
خـلـيـجي  25الـتي تــسـعى احلـكـومـتـان
االحتـــاديـــة واحملـــلـــيـــة إلى إظـــهـــارهــا
بــأفــضـل صــورةٍ من جــمـــيع الــنــواحي

اإلداريـــة والـــتـــنــظـــيـــمـــيـــة والـــفـــنـــيــة
والـلوجستية. واوضح البيان انه سيتم
عـــقـــدُ اجــتـــمــاعٍ بـــ� االحتــاد والـــوفــد
اخلــلـيــجـي لـلــتــبــاحث فـي الـعــديــد من
األمــور الــتي تــخصُ عــمـــلــيــة تــنــظــيم
خـلـيجي 25 كـمـا سـيقـومُ الـوفـد بـزيارة
ا�ـنش�ت الرياضية لالطالع على التطور
الـكبيـر الذي تـشهده والـذي يعزز مـكانة
الـعـراق بـتـضـيـيف الـبـطـوالت الـعـربـيـة

والقارية.
b�Ë ‰U�I��«

ولـفت بيان إلى أن األمـ�ُ العام لالحتاد
الـعراقي لـكرة القـدم محـمد فـرحان� كان
في اسـتقـبـال الوفـد اخللـيجي في مـطار
بـغـداد.وفي سيـاق متـصل أعـلن االحتاد
الـعــراقي لـكــرة الـقــدم إقـامــة تـدريــبـات

ا�ـنتـخب االو�ـبي نهـاية الـشهـر احلالي
عـلى مـلـعـب الـشـعب الـدولي اسـتـعـدادا
لـلـبــطـولـة الــربـاعـيــة� مـبـيــنـا أن مـدرب
ا�ـنتخب راضي شنيشل حدد اختياراته
الـتدريبية للكادر ا�ساعد والالعب� قبل
انـطالق البـطولة.وقـال الناطق اإلعالمي
الحتـاد الـكـرة الـعـراقي أحـمـد ا�ـوسوي
تـدريبات ا�نتخب األو�ـبي ستقام نهاية
الـشهر احلـالي وحتديدا في يـوم الثامن
والـعـشرين� عـلى مـلعب الـشـعب الدولي
بـعد أن تمت عمليات الصيانة فيه وذلك
اسـتـعـدادا لـلـبــطـولـة الـربـاعـيـة الـوديـة
الــــتـي ســــتـــــقــــام في األردن الـــــشــــهــــر
ا�ـقـبل.وأضـاف أن تـدريـبـات مـنـتـخـبـنا
االو�ــبي سـتــكـون حتت اشــراف ا�ـدرب
راضي شــنـــيـــشل الـــذي قــرر اخـــتـــيــار
مـساعد ومدرب لياقة اجنبي�� واختيار
صــالح حــمـــيــد مــدربـــاً حلــراس مــرمى
الـفريق� مـبيـناً أن شـنيـشل يدون حـالياً
اسـمـاء الالعـبـ� الـذين يـرغب بـضـمـهم
لـــقــائـــمــة الـــفــريق لـــكي يــبـــاشــروا في

تدريبات ا�نتخب األو�بي.
وأكـد الـناطق االعالمـي الحتاد الـكرة أن
"ا�ـنـتـخب االو�ـبي سـيـمـثل الـعـراق في

البطولة الرباعية ايلول ا�قبل".
وسـتقام البطولة الـرباعية للمدة من 19
27 - أيـلول ا�ـقـبل في العـاصـمة عـمان�
ضـمن أيــام فـيــفــا ا�ـعــتـمــدة �ـشــاركـة
الـــعـــراق وســلـــطـــنـــة عــمـــان وســـوريــا
واالردن.وعـلى صـعـيـد اخـر أعـلن مـدرب
مـنتخب شباب العراق لكرة القدم� إقامة
ا�ــعــســـكــر الــتــدريــبي لــلــمــنــتــخب في
الـــبــــصـــرة بـــدالً من تـــركــــيـــا� بـــســـبب
احـتــضـانــهـا تــصـفــيـات آســيـا الــشـهـر

يــتـــحــمل احتـــاد الــلـــعــبــة نـــفــقــات
إقـــامـــتـــهـــا� ويـــتــرشـح الـــفـــائــزون
اخلمـسـة األوائل من كل مـنطـقة الى
نهـائي ا�رحـلة األولى� وبـذلك يكون
ا�ـــرشـــحــون 25 العـــبــاً بـــدالً من 5
العــبـــ� في بــطـــولــة شـــبه نـــهــائي
الـــعـــراق � وفي هـــذه احلـــالـــة فـــان

ا�نافسة ستكون كبيرة وشرسة ب�
الالعـبـ� ا�ــشـاركـ�� وسـتـقـام وفق
الــنـــظــام الــســـويــســـري وبــواقع 9
جوالت � زمن اجلـولة  70دقيـقة مع
إضافة  30ثانـيـة لكل نـقلـة منـجزة�
وتطـبق فـيهـا جمـيع لـوائح وأنظـمة
االحتاد الدولي للشطرجن� وسيحدد
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هـنئ الـشـيخ سـلـطـان بن خـلـيـفـة آل
نـــهــيـــان رئــيس االحتـــاد اآلســيــوي
لـلـشـطـرجن رئـيس إحتـاد الـشـطرجن
الـعـراقي األسـتـاذ ظـافـر عـبـد األمـير
اجلـبـوري �ـنـاسـبـة فـوزه �نـصب
رئـيس احتاد غـرب آسـيـا للـشـطرجن
ومـــؤكـــداً ثـــقـــة االحتـــاد اآلســـيــوي
بـشــخص اجلـبــوري �ـا �ـتــلـكه من
خــبـرة مـتــراكـمــة ودبـلـومــاسـيـة في

التعامل مع مقبولية األغلبية.
هذا وقد جرت انتخابات الكونغرس
لالحتاد الـدولي لـلشـطرجن مـتزامـنةً
مع مــنـافــســات بــطــولــة األو�ــبــيـاد
العا�ي للشطرجن لعام 2022 والتي
اختتـمت مؤخراً في مـدينة تـشيناي
- الــهـــنــد والــتي تــخص زون غــرب
آسيا لـلشطرجن (0-3) بعد اكـتساح
اجلبوري وحصوله على  8 أصوات
مــقــابل  4�ــنــافـــسه األردني ســامي
الــســفــاريـنـي نـائـب رئـيـس االحتـاد
الــعــربي لـــلــشــطـــرجن. وفي ســيــاق
مــتـــصل انـــطـــلــقـت امس األربـــعــاء
بــطــولــة ا�ــنــاطق لــلــذكــور واالنـاث
بـالــشـطــرجن لـعـام 2022 وتـســتـمـر
لــغـــايــة  28 من شـــهــر اب اجلــاري
وحــسب ا�ـوقع اجلــغــرافي بـدالً من
بطولة شبه نهائي
الــــــــعـــــــراق�
وهـــــنــــاك
تعليمات
خـــاصــة

وضـــعــهــا احتــاد الــلـــعــبــة من اجل
تـسـهـيل مـهـمـة الالعـبـ� ا�ـشـارك�
وزيــادة عــددهم في هــذه الـبــطــولـة�
وتاتي إقامة هذه البـطولة بالتوافق
مع اجـنـدة نـشـاطـاته الـتي وضـعـهـا
احتــاد الــلــعــبـة لــهــذا الــعـام 2022
وإقــامــة جـمــيع بــطــوالته لـلــشــبـاب

والناشئ� والفئات العمرية.
 WF�«Ë W�—UA�

وحتـدث رئـيس احتاد الـلـعـبـة ظـافر
عبـد األميـر قائالً اسـتحـدث احتادنا
تسـميـة جديدة لـهذه الـبطـولة باسم
بــطــولــة ا�ــنــاطق لــلــذكــور واالنـاث
وحـسب ا�ـوقع اجلـغرافـي � بدالً من
بطولـة شبه نهـائي العراق� من اجل
إعــطـاء الــفـرصـة �ــشـاركــة واسـعـة�
حـيث سـتـكـون هـنـاك فـرص مـؤاتـية
لعـدد كبيـر من الالعبـ�� مضـيفاً ان
هــنـاك العـبــ� مـوهـوبــ� في بـعض
احملــافـظـات دائـمــاً مـا يـغــيـبـون عن
ا�ـشـاركــات لـظـروف خـاصـة بـسـبب
عدم إمـكـانيـة قـدومهم الى بـغداد او
انــتـــقــالـــهم الى احملـــافــظـــات الــتي
حتـتــضن الـبـطـوالت احملــلـيـة� لـذلك
جلـــا االحتـــاد الى إقـــامـــة بـــطـــولــة
الـعــراق حـسب الـرقـعــة اجلـغـرافـيـة
لـيكـون الالعـب� قـريبـ� من مـناطق
ســـكـــنــاهـم� وبــالـــتـــالي ســـتـــتـــاكــد

مشاركتهم فيها�
w�Ëœ œUL��«

عبد األمـير اكـد ان البطـولة معـتمدة
دولـيـاً ومـفــتـوحـة لـلـجـمـيع عـلى ان

b�Ë∫ لقاء درجال بالوفد اخلليجي في بغداد

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25 .Issue 7362 Thursday 25/8/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7362 اخلميس  27 من محرم  1444 هـ 25 من آب (اغسطس) 2022م

ا�ـقـبل� مـبـيــنـا أن ا�ـنـتـخب سـيـخـوض
مـباريـات جتـريبـيـة للـتـعود عـلى أجواء
احملـافــظـة.وقـال مــدرب ا�ـنـتــخب عـمـاد
مـحمـد في تـصريح صـحـفي إن منـتخب
شـباب الـعـراق لكـرة القـدم يـبدأ� الـيوم�
مـعسكراً تدريـبياً في البـصرة استعداداً
لـلـتصـفـيات اآلسـيـويـة ا�قـرر انـطالقـها
يــوم 14 أيـــلــول ا�ــقـــبل لــلــمـــجــمــوعــة
الـسـادسة دون سن 20 عـاماً الـتي تضم
مـنتـخبـات العـراق وأستـراليا والـكويت
والـهــنـد".واضــاف مــحـمــد انه اتـفق مع
االحتـاد إلقـامـة ا�ــعـسـكـر الـتـدريـبي في
الـبصـرة بعـد أن كان مـقرراً في أنـطالـيا
الـتــركـيـة� مــبـيــنـاً أن الـتــدريب في هـذه
احملـافظة سـيخدم الالعـب� أكثـر� سيما
وان الـتــصـفــيـات ســتـقــام في الـبــصـرة

ذاتها.
5��ô W�e�U�

وتـابع مدرب منتخب الشباب أن الفريق
سـيخوض مبـاريات جتريبـية مع فريقي
ا�ـيـنــاء� ونـفط اجلـنـوب لــلـوقـوف عـلى
جـاهزية الالعب� وخلق االنـسجام فيما
بـيـنهم.وسـتـفـتتح مـنـافـسات اجملـمـوعة
بـلقاء ا�نتخب الـعراقي ومنتخب شباب
الـهـنـد� وفي لــقـاءٍ آخـر يـواجه مـنـتـخب
اسـتـرالـيـا نــظـيـره الـكـويـتي في الـرابع
عـشر من أيـلول� وفي السـادس عشر من
الـشــهـر نــفـسـه يالعب مـنــتـخب شــبـاب
الـعـراق نـظيـره الـكـويـتي� فـيـمـا يـلـتقي
مـنتـخب الـهنـد مـنتـخب أسـترالـيا� وفي
الـثـامن عـشــر من الـشـهـر نـفـسه يـواجه
مــنـتــخب الــعــراق الــفــريق األســتـرالي�
بـيـنمـا ا�ـبـاراة الثـانـيـة سـتجـمع الـهـند

والكويت.
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زار الــعــاصــمــة بــغـــداد وفــد خــلــيــجي
بــرئـــاســة األمـــ� الـــعــام الحتـــاد كــأس
اخلـلـيج� فيـما وصـف رئيس احتـاد كرة
الـقدم عـدنـان درجال الـزيـارة بأنـها دعم
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أعـــلن رئـــيس االحتـــاد الـــعـــراقي
لــلـــمالكـــمـــة عـــلي تـــكــلـــيف� دعم
أعضاء الـدول العربـية في ا�كتب
الــتــنــفـيــذي بــاالحتــاد اآلســيـوي
اسـتضـافة مـحـافظـة السـليـمانـية
�نـافـسـات بطـولـة آسـيـا بالـلـعـبة
لفئة االشـبال� ومنح أصواتهم له
في الــتــرشــيـح� فــيــمــا فــاز نـادي
اجلـيش بــبـطـولــة أنـديــة الـعـراق

للمتقدم�.
وقال تكليف يشغل منصب عضو
ا�ــكــتب الــتــنــفــيــذي فـي االحتـاد
اآلسـيوي لـلعـبة إن جـميع الـعرب
فـي ا�ـكــتـب الـتــنــفــيــذي مــنــحـوا
أصـواتـهم للـعـراق من أجل اقـامة
مـنافـسـات البـطولـة الـقاريـة لفـئة
االشبال في محافظة السليمانية.
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وأضــاف أن الـكــويـتي عــدنـان بن
علي� والسـعودية رشـا اخلميس�
واالردنـيــة خــتــام مـوسـى� فـضالً
عـن ا�ــديــر الــتــنـــفــيــذي لالحتــاد
االسـيـوي علي سـالمة من االردن�
أبـدوا جـمـيـعـاً اسـتـعـدادهم الـتام
لتقـد� الدعم وا�سـاندة الالزم�
بــــغـــيــــة ان حتـــظـى مـــحــــافـــظـــة
الـسـلـيـمـانـيـة بـشـرف اسـتـضـافـة
مـنـافسـات بطـولـة اسيـا لالشـبال
بـالــلـعـبـة خـالل االشـهـر الـقــلـيـلـة

ا�قبلة.
وبــيّن تـــكــلــيف أن الــبــطــولــة من
ا�ــقـرر ان تـقـام مــا بـ� الـسـادس
والـــعـــشـــرين من شـــهـــر تــشـــرين
الــثـاني ولـغـايــة الـرابع من شـهـر
كـانـون األول ا�ـقبـلـ� و�ـشـاركة

ما يقارب 20 منتخبا قارياً.

من جــــــانب آخــــــر أحـــــرز نـــــادي
اجلــيش بــطــولــة أنــديــة الــعــراق
بـــا�الكـــمــة لـــلــمـــتــقـــدمـــ� الــتي
اخـــتــــتـــمت في قــــاعـــة جـــامـــعـــة
الــســلــيــمــانـــيــة في كــوردســتــان
الــعـــراق �ــشـــاركــة 216 العـــبــا

�ثلون 52 ناديا.
وقــــــال نــــــائب رئــــــيـس االحتـــــاد
الــعـــراقي عــلي عـــبــد الــزهــرة ان
الـبـطـولة شـهـدت مـشاركـة كـبـيرة
لـنـجـوم لـعـبـة الـفن الـنـبـيل حـيث
تــمــكن نــادي اجلــيش من اعــتالء
أوسمة مـنصـات الفـوز مـحقـقا 8 
ذهــبــيــة ووســامــاً فـضــيــاً وثالث
بــرونـــزيــات� فــيــمــا حلّ بــا�ــركــز
الــثـانـي نـادي احلــشــد الــشــعـبي
بـرصـيـد تـسـعـة اوسـمـة بـواقع 5
ذهــبـيـات وفــضـيـة واحـدة وثالث

برونزيات.
وأضــاف عـبــد الـزهــرة أن "ا�ـركـز
الــثــالث كــان من نــصــيب شــبـاب
الــعــراق بــعــد ان جـمـع وســامـ�
فـضيـ� وثالثة أوسـمـة برونـزية�
فـيمـا جاء في ا�ـركز الـرابع نادي
االعـظمـية بـعـد ان جمع فـضيـت�
ومـثـلهـا من االوسـمـة البـرونـزية�
مـــبــيـــنـــاً أن الــبـــطـــولــة شـــهــدت
مــنــافــسـات قــويــة بــ� الالعــبـ�
ا�شارك� وبروز مواهب رياضية
جديـدة في عـالم ا�الكمـة سيـكون
لــهـا شـأن كـبـيـر في عـالم ريـاضـة

الفن النبيل.
يـذكر أن 216 العـبـاً �ـثـلـون 52
نــاديـاً شـاركـوا في بـطـولـة أنـديـة
الــعـراق الــتي جــرت عــلى حــلــبـة
جـامــعـة الـســلـيــمـانـيــة في إقـلـيم

كوردستان.

احتاد الـلـعبـة الحقـاً حـكام الـبطـولة
وا�شرف� عليها.

كــمــا شــدد احتـاد الــلـــــــــعــبــة عـلى
ضـــــــــــــــــــــرورة ادراج اســم الــالعــب
ا�ـــــــــشــارك ضـــمن كـــتــاب االحتــاد
الـفـرعي حملـافـظـته� وبـدونه ال يـحق
الي العـب لـم يـــــــذكــــــــر اســــــــمـه في

كــشـــــــــوفــات االحتــاد الــفــرعي من
ا�شاركة.

موضحاً ان بطولة ا�نطقة الوسطى
والـــشــــمـــالــــيـــة والــــفـــرات األوسط
ستنطـلق للفترة 24 ولغاية  28 من
شــهــر اب اجلــاري� حـيـث حتـتــضن
قـاعــة فـنـدق االنـتـر بــبـغـداد بـطـولـة
ا�نطقـة الوسطى وتشـمل محافظات
بغداد وديالى وواسط� فيما يضيف
نـــادي خـــان زاد الـــتــخـــصـــصي في
أربــيل بـطــولـة ا�ـنــطـقــة الـشـمــالـيـة
والــتي تــتـنــافس فـيــهـا مــحـافــظـات
أربـــيل والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة ودهـــوك

وكركوك.
وكــمــا عــودنــا دائــمــاً بــاحــتــضــانه
لـبــطــوالت الــعــراق ا�ــتــنــوعــة� امـا
بـطولـة الـفرات األوسـط فسـتـقام في
محـافظـة بابل واحتـاده النـشيط في
إقـــامــة الــبــطـــوالت عــلى مــدى أيــام
الــسـنــة � وجتـمـع مـحــافـظــات بـابل
والنجف وكربالء والديوانـية� مبيناً
ان مـحـافـظـة نيـنـوى وبـعـد عـودتـها
بـــقــوة في إقــامــة بــطــوالت الــعــراق
وخملــتـلف الــفـئـات الــعـمـريــة فـانـهـا
ســتــضـيـف مـنــافـســات مــحـافــظـات
ا�ــــوصل وصـالح الـــدين واالنــــبـــار
لـلـفـتـرة من 15-11 من شـهـر ايـلـول
ا�ـقبـل� فيـمـا حتـتضن مـحـافـظة ذي
قار مـنافسـات احملافـظات اجلنـوبية
ذي قار والـبـصرة ومـيـسان وا�ـثنى
للفترة من للفترة من 19 ولغاية 23

من شهر أيلول ا�قبل . �W�uD∫ بجانب من بطولة ا�ناطق للذكور واالناث بالشطرجن

�WL�ö∫ احدى البطوالت الدولية با�الكمة

عماد محمد

يث بــ� مـيـغن مــاركل وسـيــريـنــا ولـيـامس�
وهـــمــا صــديـــقــتـــان وتــتــحـــدران من لــوس
أجنـلـيس � عـلى الـطـمـوح وا�ـعـنى اخملـتـلف
الـذي �كن أن تـتخذه الـكلـمة عـند تطـبيـقها
عــــلى امـــرأة.وتــــابـــعـت مـــاركـل "ال أتـــذكـــر
شـخـصـيـاً الـشـعـور بـالـداللـة الـسـلـبـية وراء
كلـمة طموح حتى بدأت مواعدة زوجي"� في
إشــارة إلـى األمــيـــر هـــاري الــذي كـــانت له
إطاللة وجـيزة في بداية احلـلقة.والحظت أن
"من الواضح أن الـطمـوح أمر رهـيب - أقلّه
بــــــالــــــنــــــســــــبـــــــة إلى امــــــرأة� بـــــــحــــــسب
البعض".وأعـلنت سيـرينا ولـيامس في مطلع
آب/أغـسـطس أنـهـا سـتـعـتـزل بـعـد مـسـيـرة
رياضـية استمرت 25 عامـاً فازت فيها 23
مـــــرة في واحـــــدة مـن الـــــبـــــطـــــوالت األربع
الـكـبـرى� قـائـلـة إنـهــا تـريـد "الـتـركـيـز" عـلى
دورهــا "كــأم" وأهــدافــهــا "عـــلى الــصــعــيــد
الـــــروحـي".أمـــــا دوق ودوقـــــة ســــــاســـــكس
فــانـســحــبـا مـن الـتــزامــاتـهــمــا ا�ـلــكــيـة في
بـــريــــطــــانــــيــــا عـــام 2020 وانــــتــــقال إلى
كـالــيـفـورنــيـا حـيث يــعـيـشـان
حــالـيـاً مع طــفـلـيــهـمـا في

حي فائق الثراء.

{ لــــوس اجنـــلــــيس� (أ ف ب) - أطــــلـــقت
زوجـة األمــيــر الــبــريــطــاني هــاري ا�ــمــثــلـة
األمـيـركـيـة الـسـابـقـة مـيـغن مـاركل الـثالثـاء
مــدوّنــة صــوتـــيــة (بــودكــاست) تــهــدف إلى
مـكــافـحــة الــصـور الــنــمـطــيـة عـن الـنــسـاء�
واسـتـضافت في احلـلقـة األولى منـها جنـمة
كرة ا�ضـرب سيـرينا ولـيامس.وتـتألف هذه
ا�ـــدونــــة الـــتي أطـــلــــقت عـــلــــيـــهـــا عـــنـــوان
"آرتــشــيـتــايــبس" مــسـتــلــهــمـة اسم جنــلــهـا
آرتـشي وكـذلك مــؤسـسـة "آرتــشـويل" الـتي
أسستها مع زوجها� من 12 حلقة تتضمن
مــحـادثــات "حـمــيـمــة وصـريــحـة" بــ� دوقـة
سـاســكس وضـيــوفـهــا� بـحــسب الـتــعـريف
الـــــــــذي أوردته عـــــــــنــــــــهــــــــا مــــــــنــــــــصــــــــة
"سـبـوتيـفـاي".وقـالت مـاركل الـتـي "ستـقـابل
أيـضاً خـبراء ومؤرخـ�" وفقـاً للمـنصـة "ثمة
كـلمـات نـسمـعـهـا كثـيـراً في وسائل اإلعالم
وعـبــر اإلنـتــرنت وفي ا�ـنــازل" ومـنــهـا مـثالً
"مـجـنـونـة" و"ديـفـا" و"هـسـتـيـريـة". وأضـافت
"سـنــعـود إلى جـذور هــذه الـكـلـمــات ونـفـهم

�ـا�ا االسـتـمـرار فـي اسـتـخـدامـهـا"
بـغــيــة مـحــاربــتـهــا بــشـكل
أفــضل.وفـي احلــلـــقــة
األولـى� تـــــــــركّــــــــز

احلــــــد

سيرينا وليامس
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Wý—Ë∫ لقطات من ورشة (فنون مسرح الطفل)

ÊU�e�« ≠ œ«bGÐ

نـفى الـفـنـان سـامي قـفـطـان� األنـبـاء الـتي
حتـــدثت عن وفـــاته� فـــيـــمـــا جــدد دعـــوته
لالبـتـعاد عن الـشـائعـات.وقـال قفـطان في
مـقطع فـيـديو نـشره بـرفقـة نـقيب الـفنـان�
جــبـار جـودي (األنــبـاء الــتي تـتــحـدث عن
وفـاتي ال صــحـة لـهـا واألخـبـار ا�ـنـشـورة
في هـــذا اجلـــانـب تـــعـــبـــر عن الـــنـــفـــوس
ا�ـريضـة لناشـرها).من جـانبه شـدد نقيب
الـفنـان� على (ضـرورة اعتـماد ا�عـلومات
واألخبار من مصادرها الرصينة)� مؤكداً
(سـعــيه في الـتـعــاون مع وزارة الـداخـلـيـة
حملــاربـــة الــشــائـــعــات الـــتي تــســـتــهــدف

الشخصيات الفنية في اجملتمع).
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رئـيس نـقـابـة الـفـنـانـ� الـعـراقـيـ� الـسـابق عـضـو ا�ـركز
القـطـري في االحتـاد الـعـام لـلـفنـانـ� الـعـرب تـلـقى كـتاب
مــواســاة من رئــيس االحتــاد مــســعــد فــودة شــاطــر فــيه
االحزان بـضحايا االنهـيار الصخـري  قرب ا�زار الديني

في كربالء.
q‡EMŠ r‡O‡F‡½ d‡�U‡Ý

الـنــاشط الــعـراقي كــلـفـه مـحــافظ ذي قـار مــحـمــد هـادي
الــغـزي �ــهـام مــسـتــشـار �ــتـابــعـة شــؤون االقـلــيـات في
احملـافـظة اعـتـبارا مـن  تاريخ صـدور كـتاب الـتـكـليف في

الـ22 من اب اجلاري.
“ULG�« bLŠ√

 ÍËUAOH�« bLŠ√

ا�ـمثل ا�ـصري  يسـتعد لـتصـوير فـيلـمه اجلديـد (رهبة)�
وسيكون من نوع الكوميديا� سيناريو وحوار محمد عالم

وإخراج رضا عبد اخلالق.

UN¾MN¹ uðU�u� w1œ VO³Š

U¼œöO� bOFÐ حفـل اقيم �حـافظـة ميـسان كـتابا
خــاصـا لالطــفـال  بــعــنـوان افــكـار

w³FJ�« rÝU� wKŽ ≠ ÊU�O�

وقع بـــر�ــان الـــطــفل الـــعــراقي في

حـقا انـفـجار مع الـفـرح كـيف �كن أن
تكوني حقيقية).

وبـدورهـا ردت لـوفـاتـو: "أنت أفـضل
حـبـيب في الـعـالم أنـا �ـتـنـة جـدًا
ألنك لـي ألنـــنـي لم أضــــحك أبـــدًا
بـهـذه الـطــريـقـة في حـيـاتي� لم
أبــتـسم كــثــيـرًا وقــلــبي مـليء
بـــاحلـب دائـــمًـــا أنت ..هـــذا
ا�نـشور.. هـذا التـعليق ...
كـــــيف أنت حـــــقــــيــــقي ?!

أحبك عزيزي .. كثيرا".
وكـــــانت صـــــحـــــيـــــفـــــة
(بـيــوبل)� قــد إكـتــشـفت
بـــدايــة آب أن لـــوفـــاتــو
عـلى عالقـة جـديدة� ولم
يتم التعرف إلى هويته�
إال عندما روّج أللـبومها

اجلديد.

اخـبــار مــفـرحــة سـتــصـلك الــيــوم من شـخص عــزيـز
عليكرقم احلظ.9

qL(«

لــديك حتــسن في أوضــاعك ا�ــالــيــة� وسـتــعــوض مـا
فاتك.رقم احلظ .5

Ê«eO*«

سوف تـسـتـعيـد أمـوالك التي أقـرضـتهـا لـشخص في
ا�اضي.رقم احلظ.2

—u¦�«

تواجه الـكـثـير مـن الضـغـوطـات في مجـال عـمـلك.يوم
السعد االربعاء.

»dIF�«

 هناك الـعديد من زمالئك في الـعمل ال يحـبون اخلير
لك.رقم احلظ.4

¡«“u'«

ال تــتـجـاهـل مـشـاعــرك و اعـتـرف �ــا تـشــعـر به.يـوم
السعد الثالثاء.

”uI�«

لـديك بعض ا�ـشاكـل البـسيـطة مع شـريك حيـاتك.يوم
السعد االثن�.

ÊUÞd��«

 حتــتـــاج إلى أن تـــعـــمل بـــجــهـــد لـــتــحـــســـ� دخــلك
ا�ادي.رقم احلظ .7

Íb'«

هناك ركـود في أوضاعك ا�اليـة. اما حياتك الـعاطفية
فمستقرة حاليا.

bÝô«

تـسـتــمـتـع بـتــنـفــيـذ أفــكـارك والــبـحث والــتـواصل مع
زمالئك في العمل.

Ë«b�«

تقدم مبـهر في حياتك الـعملية� حـاول أن تستغل هذه
الفرصة.

¡«—cF�«

تـستعـد لتـرتيب نزهـة مع الشريك .تـنفق أمواال كـثيرا
على التسوق.

 u(«
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اكتب مـرادفات ومـعاني الـكلـمات أفـقيا
ضمن الدوائر لتقرأ الكلمة ا�طلوبة:
 «—«“u�« ÈbŠ« vL��

1- مدينة مغربية
2- رؤى ليلية
 3- احماء

4- فصول السنة
5- مخصص حلفظ ا�لفات والوثائق

6- انقاذ
7- مضاد للسم
8- صداق ا�رأة

الروائي والـكـاتب األردني وقع روايته (أسـيـليـا) في حفل
اقــيم �ــنــتــدى الـرواد الــكــبــار�وقـدمـت ورقـة نــقــديــة فـيه

الناقدة نهال عقيل� وأدارته  القاصة سحر ملص.

الشاعر االردني تقيم مؤسسة عبداحلميد شومان صباح
السـبت ا�قبل نـدوة عنه بعـنوان (عرار .... قـراءة جديدة)
�ناسبـة اختياره من قبل ا�نظمة العربـية للتربية والثقافة
والعلوم (األلكسو) رمزاً عربياً للثقافة في العام 2022.

رئيس حتـرير جـريدة كل األخـبار تـلقى مـواساة االوساط
االعالمـية الـعـراقيـة لوفـاة ابنـة أخيه االكـبر سـلمـان عواد

�سائل� الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

ا�ـهـنـدس الـعـراقي رئـيس بـنك الـطـعام فـي األردن ضيـفه
امـس االربـعــاء ا�ـلــتـقـى الـعــراقي لـلــثــقـافــة والـفــنـون مع
األسـتـاذة بـدريـة شـيخ الـبـسـتـانـة في أمـسـيـة اجـتـمـاعـيـة
اقــيـمـت في الـعــاصــمـة االردنــيـة عــمــان بـعــنــوان(أهـمــيـة
منـظمات اجملـتمع ا�دني في دعم الالجـئ� - بنك الـطعام

العراقي... إ�وذجا).

 ÊUŠd� s�×�

د�ي لوفاتو

الرحيم وكان  يـضم الصحفـي� وزوجاتهم
وكـنــا انـا ونــوال الـوائــلي (ام عالء) ضـمن
الــوفـــد  واذكــر من اعــضــاء الــوفــد لــطــفي

اخلياط ورضا االعرجي.
بدأت الزيارة يوم  21اذار وانتهت يوم 28

 5�Š s�×� ≠  ËdOÐ

في الـعـام 1979 قـام وفــد صـحــفي عـراقي
كــبـيـر بــزيـارة لــسـوريـا بــدعـوة من نــقـابـة
الصحـفيـ� السوريـ�. كان الوفـد العراقي
بــرئــاســة الــصــديق  ا�ــرحــوم مــعــاذ عــبـد

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - عـايـد الـفـنـان
األمـريـكي جـوتس� حبـيـبـته الـفـنانـة الـعـا�ـية
د�ي لـوفاتـو �ـنـاسبـة عـيـد ميالدهـا� ونـشر
مــجــمــوعــة صــور وفـيــديــوهــات لــهــمــا عــلى
صــفـــحــته اخلـــاصـــة عــلى مـــوقع الـــتــواصل
االجــتــمـاعـي� وكـتب: "عــيــد مــيالد سـعــيــد يـا

حبيبتي
.أنت اآلن بـلـغت 30 عـامًـا وأنــا أكـثـر الـنـاس
حــظًـا في الــعــالم ألنك لي. جــعـلك تــضـحــكـ�
أصـبح هوسي اجلـديـد ألن ابـتسـامـتك تـعالج
اكتـئابي حـرفيًـا. أنا فـخور جدًا بك لـيس فقط
لــلــنـــجــاة مـن كل مــا مـــررت به ولــكـن أيــضًــا
اخلـروج إلى القـمـة ومـا أنت عـلـيه اآلن. وهذا
كل مـا في األمـر يـا حـبـيـبـتي ... أنـا هـنـا فـقط
ألدعمك وأخبرك نكات غبية عند احلاجة. أنت
أكثر من مـوسيقـاك� أكثر من صـوتك� أكثر من
وجه جميل. أنت كل شيء. أنا أحـبك� الفيديو
األخير هو أفـضل مقطع جديـد على اإلنترنت.

‰UHÞú� »U²� w� W½ÒuK� —UJ�√
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قال المها : انت ساكنة في نفس عمارتي وانا طالب يد ابنتكم  ; اعتقد ان لك
تأثير على والدها ...   قبل ان اطرق الباب خاطبا !

 سرت أمها كثيرا الن الولد مالك لعمارة بطوابقها اخلمسة  ! لكزتها ابنتها :
التـتـسـرعي هـو يـقــــــصـد إنـنـا نـســكن في عـمـارة واحـدة  �عـمـارته عـمـارتـنـا

ايضا..
هـو يشعر بانهـا تملكت قلـبه ح� احبها اسـمعها شعـرا ليس من �تلكاته وال

من مصوغاته لكنه اسرها وهي تهبط معه في مصعد عمارته :
أَحْبَبْتُهُ حُبًّا… تَمَلَّكَ خَافِقِي

حَتَّيـ غَدَوْتُ عَلَيْهِ مِنْهُ… أَغَارُ!
  قال لي متى موعد اقالع طائرتك .. ?

ضـحـكت  : قـد يـصــدق الـنـاس ذلك فـعال سـيــنـقل احلـارس اخلـبـر الى مـالك
العمارة فيرفع االجر عاليا !

ياحظي شبيك قابل هذول احسن منك ?
 وصـار يعد عـلي وانا محـلق بخيـالي كمـا اخليل الصـافنات . كل واحـد منهم

�لك طائرة خاصةز
راشـد ا�اجد ; هيفاء وهبي ; صفاء ابـو السعود ; احالم وعمرو دياب ; الهام
شــاهــ� ; حــســ� اجلـســمي ; ديــنــا ; فــيـفـي عـبــده ; راغب عالمــة ; ســمــيـة

اخلشاب ..ثم نانسي .. والقيصر اال�لك مثلهم ?!
حـصل كـاظم الـساهـر عـلى اجـر قدرة 130 ألف دوالر بـاإلضـافـة إلى طـائرة
خـاصـة تـنـقـله لـلـقـاهـرة بـتـكـلـفة 40 ألف دوالر� نـظـرا الرتـبـاطه بـعـدة حـفالت

غنائية على مدار أسبوع عيد الفطر.
 اتـخذني مثاال عليك ان تـشعر كمن �لك الـشقة ا�ؤجرة مـسجلة باسمك  في
دائـرة العقار واال سوف يـنتابك احسـاس ا�هجرين وا�ـقيم� في الـعشوائيات
وا�ــنــســوبــ� الى احلــواسم ; ذات الــشــعــور يــســري وانت حتــاسب حــارس
الـعمارة إن تـأخر عن تـوفير مـتطلـباتك الـيوميـة لك وحدك ; هـو ايضا يـشعرك
انه يـخصك دون غيرك �حبة غـير مقبوضة الثمـن  ويرى ا�ستحيل ايسر من
امالء خـزان ا�ـاء ان فرغ فـي غيـر اوانه ..انـا ايـضا ارى ان سـائق الـتـاكسي
الـذي يـقـلنـي ليس مـسـمـوحـا له ان يـلـبي طـلـبـات من يـؤشـر في الـطريـق حتى
لـوكانت بـدر الـبدور في عـز الـظهـيـرة .وكذلك نـادل ا�ـطعم البـد ان يـكون رهن

اشارتي فانا ايضا اترك له بقية احلساب بقشيشا  ال بخشيشا اصح!
 جـاري ايـضا يـراني مـلـكه اجـيـبه عن اي سؤال يـعن عـلى بـاله فـهـو يراني –
واهما  –بـاني موسوعة ..طرب الغنية ادتـها الفرقة الوطنيـة للتراث   لكن بيتا

للجواهري في رائعته ( يادجلة اخلير ) اشكل عليه .
مـشى التبـغدد حـتى في الدهـاق�ِ. يا أم تـلك التي من ألف لـيلتـها. لـآلن يعبق
. يا مستجم النواسي الذي لبست. به احلضارة ثوباً وشيَ عطراً في التالح�ِ

هارونِ.
هي من نـغم احلـجـاز حلـنهـا ا�ـايـسـتـرو عالء مـجيـد  واظن ان الـدهـاقـ� بـعد
عـودة الى مايسعفني ويظـهر �ظهر ا�دعي : (دِهقان ,دُهـقان وجمعها دهاقِنة
أو دهـاق�� وجتمع في الفارسـية (دهاقون) وهو دخـيل فارسي أي لفظ معرب
من الـلغـة الـفارسـية والـدُّهـقان هـو الـتاجـر أو زعـيم ا�ديـنة ويـقـال دهقن فالن
وتـدهـقن أي كَـثُـر مـاله والـدّهـاقـ� هم جتّـار ا�ـديـنـة وأهل احلـظوة
فـيـهـا أو كـما يـسـمى في الـوقت الـراهن أصـحـاب الـغـرفة

التجارية ورجال األعمال).
 شـعــور يـتــمـلــكـني االن بــان لـيس بــ� مـتــصـفــحي هـذا

ا�طبوع من سيقرأ النص كامال !

ا�ـلـحن الـعـراقي الـراحل تـسـتـذكره
الهـيئة االدارية لنادي الـعلوية بحفل
تأبـيني �نـاسبـة اربعيـنيـته يقام في
الــســـاعــة الــســادســـة من االربــعــاء
ا�قبل على قاعة ديوان في النادي.

مـــــــــــنـه وخـالل االيـــــــــــام
الـــثــمـــانــيــة زرنـــا امــاكن
عديـدة  مـنهـا  اضـافة الى
دمـــــشـق الـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة
والــــــســـــــويــــــداء وبــــــردى
وبلودان والـزبداني وحلب
والالذقية وبـانياس. كانت
تــــلـك من اجــــمـل والــــطف
الـــــســــفــــرات. لـم نــــقــــابل
مـسـؤولــ�  في احلـكـومـة
الــسـوريــة لـكــنـنــا قـابــلـنـا
شـخـصـيـة كـنـا نـسـمع بـها
ونـتــمـنى ان نـلـتــقـيـهـا وقـد

حــصل خـالل تــلك الــزيــارة ذلك
هـو ا�ـطـران هـيالريـون كـابـوتـشي.
كـان كابـوتـشي ملء الـسمع والـبـصر
بــســبب مــواقــفه الــســيــاســيــة ضـد
اسـرائـيل. (وكــان ا�ـوت غـيب امس
االربــعــاء الــصــحــفي والــســيــاسي
معاذ عبـد الرحيم بعـد صراع مرير

مع ا�رض)

{ مـومـباي  –وكـاالت - أسـتقـبلت جنـمة
بـوليوود سـونام كابور مـولودها االول يوم
20 آب اجلـاري وشاركـت متـابعـيهـا على
وســائـل الــتــواصـل االجــتــمـــاعي رســالــة
تــشـــاركــهـم فــيـــهــا فـــرحـــتــهـــا وجــاء في

الرسالة: 
(يــوم 2022/8/20 رحــبـــنــا بـــطــفـــلــنــا
اجلـميل بـرؤوس منـحنـية وقـلوب مـنفـتحة�
شـــكـــراً جلـــمـــيع األطـــبـــاء وا�ـــمـــرضــات
واألصــدقـاء والــعــائـلــة الــذين قــدمـوا لــنـا
الـدعـــــم في هـذه الـرحـلـة. إنـهـا الـبـداية
فـقط ولـكنـنـا نعـلم أن حـياتـنـا قد
تـــغــيـــرت إلى األبــد. ســـونــام

وأناند).
واحـتـلفت كـابور في
9 حـــــــــــزيــــــــــران
ا�ــاضي بــعــيـد
مــــــيالدهـــــا الـ
37 حـــــــــــــيـث
اخـــــــــتــــــــارت
إطــاللــــــــــــــــــة
مـــــتـــــألـــــقــــة
بـــالـــســاري
األبــــــــيض.

مــلــونــة من اعــداد األديب مــحــمــد
رشيـد والكاتب احـمد عمـر باحلمر
و� تـــوزيــعه لالطــفــال  في
احلـفل الــذي اقـيم في قـاعـة
الـبــطــريق . و الــكـتــاب هـو
عــبــارة عن افــكــار وجتـارب
تــنــمــيـة لــبــنــاء شـخــصــيـة
الطفل � اهداءه إلى اطفال

فلسط�  .
الى ذلك يــــواصل مـــؤتـــمـــر
الـــقــمــة الــثــقـــافي الــعــربي
الثاني عـقد جلسـاته الشهر
ا�ــقــبل ضــمن مــحــور مــهم
بعـنوان ( اسـباب ومـعاجلة
الـتصـحـر وجتفـيف األنـهار
والبحيرات واألهوار) ودعا
االديـــسـب مـــحـــمـــد رشـــيــد
الــراغــبـــ� بــا�ــشــاركــة في
الـــــبـــــحـــــوث واحلـــــضــــور
والـــرعـــايــــة الـــتـــواصل مع

ادارة ا�ؤتمر.
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اخـتـتـمت عـلى مـسـرح الـشـبـاب ورشة في
فـنون مـسرح الطـفل بعد ان تـواصلت �دة
خـمسـة ايـام والتي نـظمـها قـسم السـينـما
وا�ـسرح في دائـرة  ثقافـة وفنون الـشباب
في وزارة الــشـبـاب والـريــاضـة� بـحـضـور
مـديــر عـام الـدائـرة فـائـز طه سـالم� والـتي
تـناولت مشاهد تطبيقية تمثل موضوعات
مــخـتــلف من االصـالــة والـتــمـسك بــالـقـيم

وتــطــويــرهــا وتــعــمــيق الــوعي اجلــمــعي
بــاهـمـيــة مـســرح الـطـفل بــاعـتــبـاره �ـثل
الــبـنــيـة االســاسـيــة لـلـمــجـتــمع) واضـاف
(اشـتـمـلت الـورشـة عـلى مـفـاهـيم مـعـرفـية
واكــاد�ـــيــة تــخـــلــلــتـــهــا مــجـــمــوعــة من
الـتطبـيقات العـملية والـتنظيـرية �ساهمت
في خـلق �ـاذج فنـية ذات سـمات طـليـعية
مـسـتـقـبلـيـة يـشـار لـها بـالـبـنـان ان واكبت
الــفــعل اجلــوهـري االنــســاني لــلـمــجــتـمع

العراقي).
فـيـما اشـار مـعاون ا�ـديـر العـام االكاد�ي
مـيثم حـس� امـ� في كلـمة له خـالل ختام
الـورشـة  ان (لديـنـا العـديـد من الورش في
اقــســـام الــســيــنــمـــا وا�ــســرح في الــنص
الـسيـنمـائي والتـلفـزيوني) �شـاكرا كل من

ساهم في اجناح هذه الورشة.
wŠd�� h½

وحــاضــر في هــذه الــورشـة االكــاد�ــيـون
:عـبـد الكـر� سـلـمان�وامـجـد زهيـر �اسـعد
اسـكـندر�عالء كـر��جـاسم حيـدر � وميض
كــاظـم �اشــراف فــني مــيــثم حــســ� امــ�
�مـعـاون ا�ديـر العـام�و حتدث احملـاضرين
عن كـيـفـية كـتـابة الـنص ا�ـسرحي واالداء
الـتمـثيلي �ـسرح الـطفل�ومفـاهيم االخراج
في مـسـرح الطـفل  وا�ـوسيـقى في مـسرح

الــطــفل وكــيـفــيــة تـوظــيــفـهــا �وان تــكـون
االغـاني وكلماتـها حقيـقية كي يسـتوعبها

الطفل.
وكــان نــتــاج الــورشــة عــرض مــســرحــيــة
االطـفـال(فـوفـو) تـالـيف سـارة كـر� عـارف
واخـــراج الـــشـــاب امــيـــر الـــبـــحـــار الــذي
قـال(فـكرة ا�ـسـرحيـة تـدور حول الـفـصول
االربـعة لـلسنـة وكيف يـقي االنسـان نفسه
من االمــراض وتــقـلــبـات اجلــوخـصــوصـا

الطفل )..
ومــثــلت رســـل كــر� عــارف دور الــشــتـاء
قــالت عـنه (انـه يـحـمـل الـغـيــوم واالمـطـار
والـثلـوج والبـرد القـارص � وعلى االطـفال
ارتـداء ا�البــــــــس الـثـقـيـلـة عـنـد الـذهاب
الـى ا�ــدارس خـــصــوصـــا عــنـــد تـــســاقط
االمـطـار �واجلـلوس قـرب ا�ـدفـاة من شدة
الــبــرد كي يــحـافــظــوا عــلى انــفـســهم من

االمراض) .
وعـن ا�ـــســــرحـــيــــة حتـــدث الــــنـــاقـــد
واالكـاد�ي عـلـي حمـدان قـائال ان
(اســتــطـاع اخملــرج ان يالمس
مـفـاتيح مـسـرح الطـفل التي
تـعـتمـد عـلى ا�زاوجـة ب�
الـتعـليم وا�ـتعـة�اذ عمل
عـلى تـشغـيل ا�ـنظـومة

والـسلـوكيـات االيجابـية ومـناهج ا�دراس
ا�ـمـسـرحة ومـشـاهد الـروحـيـة العـا�ـية.و
قـال طه في الـيوم األخـير لـلورشـة (أهمـية
تـعـزيز الـوجـود الفـني من خالل اسـتثـمار
طـاقـات الشـبـاب في البـرامج الـفنـيـة التي
تقيمها الدائرة والتي تمثل اهم التحوالت
االجـرائــيـة الـفـنـيـة في دعم تـلك الـطـاقـات
واعــطــائـهــا شـحــنــات ايـجــابــيـة لــغـرض
د�ـومـة احلـراك الـفـني باعـتـبـار الـشـباب
اجلـــذر الــفــكــري
لـــــــتــــــنــــــشـــــــيط

اجملتمع).
 وقــــــــــــــــــــــــــال لـ
(الـزمـان) الـفـنان
واالكـــــــــــــــاد�ـي
مــــحــــمـــد عــــمـــر
ا�ـــــشــــرف عــــلى
الـــــورشــــة ان (-
ضــمن نــشـاطـات
القسم � � اقامة
ورشــــة مــــســـرح
الـطـفل جملـمـوعة
مـن الـــــشـــــبـــــاب
غـــايــتــهــا كــشف
ا�ــــــــــــــــــــــــواهــب

الـسمعية بوصفها وسيلة تعليمية تعرفنا
عــلى الـفـصـول االربــعـة فـضال عـلى االداء
مـعـتمـدا على الـراوي �وا�مـثلـة رسل التي
ادت الـــدور بــاتـــقــان وحـــيــويـــة من خالل
الـصـوت والـغـنـاء واحلـركـة�وبـهـذا يـكـون
حـقق مـسرح الـطفل كل مـاتـريده الـطفـولة
�نـبـارك لـلمـخـرج هـذه احملاولـة وان تـكون

لها محاوالت اخرى).
وفـي نــهـــايـــة حـــفـل اخلـــتـــام �  تـــكــر�
ا�ــــشــــاركــــ� فـي الــــورشــــة كــــافـــة�

بـــشــهـــادات تــقـــديــريــة
قــــدمـــهــــا ا�ـــديـــر
الـــــــــــعـــــــــــام
لـلدائرة



شـارك العـراق في الـقـمـة اخلـمـاسـيـة الـتي عـقدت في
مــصـر� وورد في الــتـصـريــحـات الـرســمـيـة انّ الــقـمـة
عــنــيـت �ــلــفــات األمـن الــقــومي� وكـــذلك أثــار حــرب
أوكـرانـيـا عــلى الـغـذاء� فــضال عن االمن ا�ـائي الـذي
تـعـاني مـنه مـصر بـسـبب ا�لء الـثـالث لـسـد الـنـهـضة

االثيوبي. ومر ملف الطاقة ب� ا�لفات محل البحث.
 الــواضـح انّ هــنــاك هــمــومــا مــشــتــركــة لــكن هــنــاك

اختالفات كبيرة في درجة األولويات.
 الـعراق� تـبدو مـشاكلـه السيـاسيـة الداخـليـة أكبر من
مشاكلـه اخلارجية� في ح� ان الـدول التي التقت في
الـقــمــة كـانت تــعــاني من مــشـكـالت خـارجــيــة تـخص
الـطاقـة وا�ياه والـغذاء وتـداعيات حـروب اليـمن وليـبيا

والقضية الفلسطينية.
مــا نـحـتـاجه هـو ان يــقـدم رئـيس احلـكــومـة الـعـراقـيـة
الـعـائـد من تـلك القـمـة جـردا بـاحلـصـيـلـة التـي تخص
الـعـراق في تـلك القـمـة او من مجـمل الـعالقات الـقـوية

التي تطورت مع دول عربية محددة.
 من غير ا�قبول ان تأتي حكومة عراقية جديدة� ليبدو
مشهد العالقات اخلارجـية العراقية راجعا الى ا�ربع
األول� وكأن تـطور الـعالقة مع دول اجلـوار كان بـفعل

عالقات شخصية قابلة للتبدد.
الــتـأســيس عـلى اخلــطـوات الــنـاجــحـة مــهـمــة وطـنــيـة
ومسؤوليـة اجلهات التنفـيذية ا�قبـلة� لكن هذا ال ينفي
احلــاجــة �ـراجــعـة مــلف احلــكـومــة اخلــارجي ومـا �
إجنـازه فـعال ومـا كان في مـرمى الـوعود غـيـر القـابـلة
للتنفيـذ ا�رسوم له. انَّ ا�سألة ليـست سائبة النهايات
وتــعـتــمـد عــلى الــتـجــريب الـقــابل لــلـخــطـأ والــصـواب
الـعـشـوائي. لـكـن يـبـدو انّ صـوت االزمـة الـداخـلـيـة ال
يزال مـشـوشـا على االصـغـاء لـصوت حـركـة اجلـهات

التنفيذية.
 في ضوء ذلك� تـكون وزارة اخلارجـية امام مـسؤولية
محـاسبة الـسفراء عـلى وفق حصيـلة ا�نـجز اإلنتاجي
االسـتـثـمـاري ذي الـنـفع ا�ـبـاشـر لـصـالح الـعـراق في
خالل الـفـتـرة الـرسـمـية لـقـضـاء الـسـفـيـر في مـنـصبه
بوصفه مـجسا حيـويا ونقطة ارتـباط يحتـاجها العراق
في االنفـتـاح والـبـنـاء� ولـيس كـمـا هو واقـع احلال في
ان األغلبية الـساحقة من السفـراء من انتاج امتيازات
حصص األحزاب� وان همومهم شخصية وحزبية في

األعم األغلب اال من رحم ربي.
 ال تبـدو احلكـومة قـد أسست بوضـوح �سـار ايجابي
قـار� سوف تـسير عـليه حـكومـات مقبـلة� وا�ـطلوب ان
تـكاشـفنـا احلكـومة �ـا فعـلت واجنزت خـارج الدعـاية

السياسية.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7362 Thursday 25/8/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7362 اخلميس 27 من محرم  1444 هـ 25 من آب (اغسطس) 2022م

«uÒIKð dO¼UA� 5Ð ÊUOýœ—U�

 ÁUO*« „öN²Ý≈ œuO� ‰uŠ  UNO³Mð

{ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــزة (االراضـــي
الفلسـطينية) (أ ف ب)  –على
شاطئ بحر قطـاع غزة� تلتقي
نـسـاء كل مـسـاء لـلـعب الـورق
أو �ــــارســــة الــــريــــاضــــة أو
االكـــتــفـــاء بــالــدردشـــة أثــنــاء
تـدخـ� الـنـرجـيـلـة� مـا يـشـكّل
مــتـــنـــفـــســـا لـــهن في لـــيـــالي
الـصــيف احلـارة لــلـهـروب من
ضـغـوط احلـيــاة الـيـومـيـة في
بــقــعــة جــغــرافــيــة أرهــقــتــهـا

احلروب والفقر. 
وتـقـول يـسـرى حـمـيـدات (43
عــــامـــا) بـــيـــنـــمـــا جتـــلس مع
صــديـقــتـهــا نـوال يــسـرا (66
عــامــا) مع حــلــول ا�ــســاء في
مقهى على شـاطئ مدينة غزة�
ننتظر غيـاب الشمس للهروب
الـى الـــبــــحـــر� لــــعب الــــشـــدة
(الـــورق) وســــيــــلــــتي لــــعـــدم
الـــتــفـــكـــيـــر فـي ضـــغـــوطــات

احلياة.
وتشرح السـيدة� وهي موظفة
في الــــســـلــــطــــة الـــوطــــنــــيـــة
الــفــلـســطــيـنــيــة� اخلـروج من
ا�ـنزل هـروب� تـخـرج الـنـساء
من ا�نـزل هربـا من صعـوبات
احلـيــاة ويـسـعـ� لــلـبـقـاء في

اخلارج أطول مدة �كنة.
أمــا يـســرا الـتي كــانت تــنـفث
دخان النـرجيلـة فتقول “أعود
إلى الـــبـــيت في الـــثــانـــيــة أو
الـثالـثـة فـجـرا… ا�ـرأة حتاول
التأقلم والتغلب على الظروف

أكثر من  الرجال.”
وتتـعـالى ضحـكـات ا�شـارك�
في اللعب بعدما حسمت نوال
اجلـولة لـصـالح فـريقـهـا الذي

يضم زوجها أيضا.  

وتــشـــيـــر يـــســـرا حلـــمـــيــدات
بــــتــــوزيـع أوراق الــــلــــعب� ثم
تــتـــابع (ال خــيـــارات في غــزة�
لـــذلك آتي يـــومــيـــا لــلـــعب مع
األصــــدقــــاء� هـــذه الــــهــــوايـــة
الــــوحـــيـــدة الـــتي أســـتـــطـــيع

�ارستها).
ويــــعــــيش في الــــقــــطـــاع 2,3
مــلـيــون نـســمـة وسط حــصـار
جـوي وبـري وبــحـري تـفـرضه
إســــرائـــيل مــــنـــذ عـــام 2007
بعـدما سـيطـرت حركـة حماس
على القطاع. بينما يفتح معبر
رفح عـــلى احلـــدود ا�ــصـــريــة
بـشـكل غـيـر مـنـتـظم� ويـحـتاج
الــفـلــسـطـيــنـيــون الى أذونـات
ومــــبــــالـغ مــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة
الســـتــخـــدامه.ي مـــقـــهى آخــر
شمـال غرب مـدينـة غزة� تـقول
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{ واشـنطن (أ ف ب)  –يـختبر كل
صــاحـب كــلب بــانــتــظــام عالمــات
االبـتهاج لـدى حيوانه عـند العودة
إلـيه بـعـد غـيـاب� من حتـريك الذيل
الـــســريـع إلى الــقـــفــز فـي الــهــواء
مـروراً باللعق… لـكنّ دراسة حديثة
خــــلــــصـت إلى أن الــــكـالب تـــذرف
أيـضـاً الـدمـوع عنـد لمّ شـمـلـها مع
أصـــحـــابــهـــا. وقـــال الــبـــاحث في
جـامعة أزابـو اليابـانية تـاكيفومي
كـــيــكـــوســوي ا�ــشـــارك في إعــداد
الــدراسـة الــتي نـشــرت نـتــائـجــهـا
االثـنــ� مـجـلـة كـارنت بـايـولـوجي
فـي بــــــيــــــان لـم نــــــســــــمع قـط عن
حــــيـــوانــــات تـــذرف الــــدمـــوع في
مـواقف بهـيجة� مـثل لم الشمل مع
مـالـكـها .ولـفت إلـى أن نـتائـج هذه
الدراسة قد تكون “سابقة عا�ية.”
وقــاس الـبـاحــثـون كـمــيـة الـدمـوع
الـتي تـذرفـهـا الـكـالب� بـاسـتـخدام
اخــــتـــبــــار شـــائـع يُـــعــــرف بـــاسم

{ لـــوس اجنــلــيس (أ ف ب) –
تـلقّى عـدد من ا�ـشاهـيـر بيـنهم
كـيم كــارداشـيـان وســيـلـفــسـتـر
ستالون تنـبيهات في شأن عدم
التزامهم القيود ا�فروضة على
استهالك ا�ـياه بسـبب اجلفاف
ا�ــســتــمـــر في كــالــيـــفــورنــيــا�
بــحـسب مــا كــشــفت صـحــيــفـة
(لوس أجنلـيس تا�ز) االثن�.
وتـطبّق الـسـلطـات هـذه القـيود
في عـــدد مـن مـــنـــاطق جـــنـــوب
كـالـيــفـورنـيــا� من بـيـنــهـا حـيّـا

{ بــــودابـــست� (أ ف ب) - أقـــالت
حــكــومــة اجملــر رئـيــســة الــوكــالـة
الــــوطــــنــــيــــة لألرصــــاد اجلــــويـــة
ونـائـبـهـا� االثنـ�� بـعـد يـوم� من

تـــأجـــيل عـــرض كــبـــيـــر لأللـــعــاب
الـنـاريـة كـان مـقـرراً في بـودابـست
�ـنــاسـبـة الـعـيـد الـوطـني بـسـبب

اخلشية من أمطار غزيرة.
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“شـــيــرمــر) ”يـــتــكـــون من شــريط
يـــوضـع حتت اجلـــفن). كـــنـــقـــطـــة
مــقـارنـة� اعــتـمــد الـبـاحــثـون عـلى
مــسـتــوى أسـاسـي يـتم تــسـجــيـله
عــنــدمــا يـكــون الــكــلب في بــيــئـته

ا�عتادة� بحضور صاحبه.
وبـعد خـمس إلى سبـع ساعات من
االنـــفــصـــال� زاد مـــقــدار الـــدمــوع
بـشـكل مـلحـوظ في غـضـون خمس
دقــــائـق من لم شــــمـل الــــكــــلب مع
صـاحبه. وكان حجم الدموع أيضاً
أعــلى عــنــدمــا � لم شــمل الــكــلب
بــصـاحــبه� بـدالً من شــخص آخـر.
وبــحـسـب الـبــاحـثــ�� فـإن إنــتـاج
الــــــدمــــــوع يــــــرتـــــــبط بــــــوجــــــود
األوكـسيـتوسـ�� ا�سمى “هـرمون
احلب .”وسـعـى الـبـاحـثـون أيـضاً
إلـى فـهم الــدور الــعـمــلي الــذي قـد
يــؤديه ذرف الـدمــوع لـدى الـكالب.
لــهــذا� طُــلب من ا�ــالــكــ� تـرتــيب
صــور لــكــلـبــهم مع حتــديــد درجـة

الـرغـبة الـتي تـثيـرهـا هذه الـصور
لــدى أصــحــاب الــكالب لــلــعــنــايــة
بـحـيـوانـاتـهم. وبـحـسب الـدراسة�
فــإن الـصــور الــتي تُـظــهـر دمــوعـاً
اصـطناعية أعطـيت للحيوان حلت
في مــرتـبـة أعـلى بـشـكل مـلـحـوظ”

ضمن هذا التصنيف.
الـى ذلك تـشـهـد مالجئ الـكالب في
قــبـرص  تـخــمـة الفــتـة ال تـقــتـصـر
أســبـــابــهــا عــلى تـــخــلي كــثــر عن
حـيـوانـاتهم األلـيـفـة التـي تبـنـوها
خـالل جائـحـة كـوفـيد-19 بـحـسب
مـــا الحظ بــعض ا�ـــتــطــوعــ�� بل
تــشــمل كــذلك مــضــاعــفــات خـروج
بــريــطــانــيـا مـن االحتـاد األوروبي
(الــبــريــكـسـت).  وأكـدت مــونــيــكـا
مـــيـــتــســـيـــدو من مــنـــظـــمــة (دوغ
ريــسـكــيـو ســايـبـروس) أن مالجئ

الكالب (�تلئة بالكامل).
ووصفت ميتسيدو الوضع الراهن
بــأنه (غـيـر مـســبـوق) مالحِـظـةً أن
كــثـراً تـبـنـوا كالبــاً عـنـدمـا لم يـكن
يــنـبـغي أن يـفـعـلـوا خـالل جـائـحة
كـوفيد -19. فـخالل مرحلة تطبيق
الـتـدابيـر الصـارمـة التي فـرضتـها
الــســلـــطــات الــقــبــرصــيــة بــهــدف
احــتـواء تــفـشـي فـيــروس كـورونـا
عـام 2020 وفـي مطـلع 2021 كـان
إخـــراج الـــكالب في نـــزهـــات أحــد
احلـاالت الـقـليـلـة التي كـان يُـسمح
فيها لألشخاص �غادرة منازلهم.
واعـتـبـرت ا�تـطـوعـة في اجلمـعـية
الــقـبـرصــيـة حلــمـايـة احلــيـوانـات
ورعـايـتـهـا إيـفيـتـا خـارا�ـبوس أن
تـراجع اإلقـبـال عـلى تـبـني الـكالب
يــعـود إلى “الــوضع االقـتـصـادي”
وإلـى الـبـريـكـست� مـشـيـرة إلى أن

قبرص تواجه مشكلة كبيرة.
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أم سـعـيد سـاق بـيـنـمـا جتلس
مع صــديــقــتــهــا واثــنـتــ� من
أخواتـهـا نحـاول الـتغـلب على
الــضـغــوط بــاخلـروج وتــبـادل
الـهـمـوم. الـبـلـد مـيـتـة� الـنـاس
يضـحكون� لـكن اجلمـيع مدمّر

نفسيا من الداخل.
وتــشــرح الـــســيــدة� وهي ربــة
مـنـزل� أنـهـا تـنـفق مـصـروفـها
الـــشــخـــصي عـــلى زيــاراتـــهــا
الـيومـيـة لـلمـقـهى� �ـعدّل 15
شيكل يـوميـا (أربعة دوالرات)
على األقل مقابل تناول القهوة

والنرجيلة. 
ويـعـتـبـر هـذا ا�ـبـلغ بـالـنـسـبة
آلخـــريـن كـــبـــيـــرا ونـــوعـــا من
الــرفــاهـيــة في الــقــطــاع الـذي
يعـاني أكـثـر من  ثلـثي سـكانه
من الفقر بـينما تتـجاوز نسبة
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لـكـثـرة الـكـذب في هـذه األيـام� وتـفـنِّن الـنـاس في تـألـيـفه
وإخــراجـه� ونــقض الـــوعــود� والــغـــدر بــالــعـــهــود� فــقــد
أصبحت احلاجة إلى األَ�ان ا�ُغلَـظة أضعافاً مضاعفة.
وبــرغـم هــذه األ�ــان كـــلــهــا� فـــمن الــنـــادر أن جتــد من

يَصْدق.
يُقـال إن اليـهود في بـغداد أيَّـام زمان كـانوا يـذهبون إلى
الــتــوكـيــد في أيْــمَــانــهم. فــيـقــولــون �ن يــبــدي لــهم عـدم
االرتــيـاح: صَـدِّقْ.. وبـيش قَـــيْـحَـلِّـفــني.. وإذا أنت مـسـلم
صدِّقني. وهنـاك من يردُّ عليهم بـالقول: لو تَحـلِفْ بالقِير

�ّا يصير أبيض ما نصدِّقك!.
وكــان الـنـاس يـتـهـيَّـبــون األ�ـان� ويـتـرددون في أدائـهـا�
ويُسمُّـونهـا (�� الله) التي تـكسـر الظـهر. فـيقـولون �ن

يطلبها منهم: ما أحلف لو على مُلك الدنيا!.
وأول من كـــــتب عن “أ�ــــان الــــعــــرب ”أبــــو إســــحــــاق
النجيرمي� من أدباء البـصرة في القرن الرابع الهجري.
حتـدث لنـا في كـرَّاسته عن أ�ـان أهل اجلـاهلـيـة. وكيف
كانوا يقولون في حِـلْفِهم: قَسَمَاً� ويَمـيناً� ونَحباً� وعهداً�
ونذراً� وموثـقاً� وميـثاقاً� وحـقاً� وتالله� وبـالله� وأيْمَ الله�
وأ�ن الـلـه� وأ�ن الـكــعــبــة.. ونـقــرأ المــر� الـقــيس في

معلَّقته:
فقـالتْ: يَـمِـيـنَ الله� ما لكَ حِلّة� 
وما إِنْ أرى عنكَ الغوايـةَ تنـجَلي

والـعرب فـي اجلاهـلـية يـقـسمـون بـالعـمـر أيضـاً� وباألب�
وبـالـقبـر� وبـالبـيت يـطـوف حوله الـرجـال� مـثلـمـا جاء في

قول شاعرهم زهير بن أبي سلمى: 
فأقسمتُ بالبيتِ الذي طافَ حولَه
رجال� بَـنَـوْهُ مِن قريــشٍ وجُـرْهُــمِ

ثمّ أنك تقـرأ في القـرآن الكـر� قوله تـعالى: (وال جتـعلوا
الـلهَ عُـرْضَـةً ألَيْـمَانِـكُمْ) �ـعـنى ال حتـلـفوا بـالـله سـبـحانه
عنـد كل صغيـرة وكبـيرة كمـا يشـرح أهل التفـسير. وفي
احلديث الصحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
قال: “ال حتلفوا بـ�بائكم� وال بأمـهاتكم� وال باألنداد� وال

حتلفوا بالله إال وأنتم صادقون.”
وهناك من ينسب لإلمام الشافـعي القول: ما حلفتُ بالله

ال صادقاً وال كاذباً.
ثم تبدلت بـنا األحوال� وانقـلبت الدنيـا رأساً على عقب..
بـالغ الـنــاس بـأ�ـانــهم حـتى ظـهــر أن الـكـبــار يـكـذبـون.
وصاروا يحلفـون بالزاد وا�لح� ورغيف اخلـبز� والسبعة
وسـبـعـ� طـالق� وحق اخلـوَّة� وهـذا الـشـارب� وحـيـاتك�
وشـرفي وشـرفك� وجـدِّي وجـدَّك� والـعـود ورب ا�ـعـبـود�

واللي جمعنا بغير ميعاد!.
وإذا كـان الــعــوام من أهل الــغـرام يــحــلـفــون (بــالـعــيـون
ا�ْكَـحِّـلَـة) و(بـاخلـدود ا�ـتـفَّـحـة). فـقـد سـبـقـهم �ـبـالغـاته
الـشــعــريــة عـاشـق مـخــبــول من أهل حــمص اســمه ديك

اجلن ح� أقسم بنعال محبوبته: 
فَوَحَقِّ نعليها وما وَطِئَ الثرى
شـيء� أعـزُّ عَلـيَّ مِن نعليـهــا

وفي مـقــامـات احلــريــري �ـاذج من أ�ــان الــعـاشــقـ��
وا�ـتغـزلـ�� في احملب واحملـبوب.. فـهم يـحـلفـون: بـالذي

زيَّنَ العيونَ باحلور.. واجلباه بالطرر!. 
وأديبـنا الـساخـر عبـد احلميـد العـلوجي يـنقل لـنا حـكاية
ظريفة عن أحد باعة الباچـة ا�عروف� في محلة اجلعيفر
ببغداد. كان يـتجول ذات أمسية بـباچته في أزقة الكرخ.
فاستوقفته امرأة لتسـاومه في سعر باچة كاملة. فعرض
عليها سعراً معقوالً لكنها استكثرته� فحلف لها قائالً:  
وحقِّ اخلـوصْ والـعــكـوسْ� ونـخــلـة الـتِّــحْـمِلْ عـصــافـيـرْ�
والسبع ابكار� وتراب العوَينَة� وضُوَه رجلي� وحَقْ قادرْ

وقَرَندَلْ.. باچتي رخيصة!. 
وعــنــدمــا انــتــهـى من هــذا الــيــمــ�

العابث صرخت في وجهه:
يَـيـزي.. يَـيـزي.. هـذا �ـيـنك يـكـسر

الظهر!.
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(إتــش بــي أو مـــــــــــــــــــاكــس) فـي
الـــواليـــات ا�ـــتــحـــدة وأمـــيـــركــا
الالتــيـــنــيـــة ومــنـــطــقـــة أوروبــا
والشـرق األوسط وإفـريقـيـا� �ا
أدى إلى مــســتـوى لـم يـســبق له
مثيل من التدفقات ا�تزامنة على
ا�ـنــصـة ? ”بـحــسب اجملـمــوعـة

الترفيهية العمالقة.
وجتـــري أحـــداث “هـــاوس أوف
ذي دراغن) ”بــــــيت الـــــتـــــنـــــ�)
ا�ــقــتـبـس من كــتـاب “فــايــر أنـد
بلود ”للكاتب جورج ر.ر. مارتن�
مـبـتـكــر ا�ـلـحـمـة األدبـيـة “غا�
أوف ثـرونز  ? ”قـبل مـئـتي عـام
من أحـداث مـسـلـسل (غـا� أوف
ثــرونـز) ويــروي تـاريـخ عـشــيـرة
تــارغــارين ا�ــتــعــطــشــة لــلــدمـاء
وتــنــانــيــنــهــا الــســبــعــة عــشــر.
وسـيـكـتـشف عـشـاق “غا� أوف
ثرونز ”في هذا اجلزء ا�كون من
تـــسع حـــلـــقـــات أسالف أبـــطــال
ا�ـواسم الـثـمـانـيـة من ا�ـسلـسل
الـــشـــهــــيـــر الـــذي طــــبع تـــاريخ
ا�ـسلـسالت الـتـلـفزيـونـيـة طوال
ثمانـية مـواسم ب� عامي 2011
و2019. وتــــشـــارك فـي الـــعــــمل
مجموعة من ا�مثل� بينهم إ�ا
دارسـي  (انــــــدرلـــــــست) ومــــــات
سـمــيث (دكـتــور هـو) ذي كـراون
(وريس إيفانز) (ذي كـينغز مان)

{ باريس (أ ف ب)  –استقطبت
احلـــلـــقـــة األولـى من مـــســـلـــسل
ا�شتقّ (هاوس اوف ذي دراغن) 
من مـسـلـسل (غـا� أوف ثـرونز)
الذي حقق جنـاحاً عا�ـياً واسعاً
نـحـو عـشـرة ماليـ� مـشـاهـد في
الـواليات ا�ـتـحـدة� محـقـقـة بذلك
أفضل انطالقة لعمل على منصة
الــــبث الـــتــــدفـــقـي (إتش بي أو)
بحسب بيان صادر عن مجموعة
(وورنر مـيديـا). وكان ا�ـعجـبون
بـ(غـــــا� أوف ثــــرونــــز)  الــــذي
عُــرض آخـر مــواسـمـه قـبل ثالث
ســنـــوات يــتــشــوقــون حلــضــور
(هـــاوس اوف ذي دراغـن) الـــذي
تــدور أحـداث قــصـتـه قـبل نــحـو
200 عـــــــام مـن ا�ــــــــســـــــلــــــــسل
األســــاسـي. وجــــذبت احلــــلــــقـــة
األولى التي عُرضت مساء األحد
عــلى قـنــاة (إتش بـي أو مـاكس)
الـتـلـفـزيـونـيـة الـتـقـلـيـديـة وعـلى
مـنـصـتــهـا لـلـبث الـتـدفـقي 9,98
مـاليـــ� مـــشـــاهـــد� وهـــو أكـــبــر
جمهور �سلسل أصلي جديد في
تـــــــاريخ (إتـش بي أو مــــــــاكس)
بـــحــسب مـــا أوضــحـت االثــنــ�
التي مـجـمــوعـة (وورنـر مـيـديـا) 

تتبع لها (إتش بي أو).
وشــكــلت احلـلــقــة األولى أيــضـاً
“أكــبــر انــطالقــة �ــسـلــسل عــلى

و(سـبـايـدر مـان) وأولـيـفـيـا كـوك
(بـايتـس موتـيل)  و(ريدي بـالير

وان) وبادي كونسيداين.
وتبدأ قصة ا�سلسل الذي �زج
بـــ� اخلــيـــال وأجـــواء ا�ــكـــائــد
السـياسـية عـندمـا تكـون عشـيرة
تــــارغـــاريـن في ذروة نـــفــــوذهـــا
القائم عـلى التـنان� والـذي يبدأ
بـــالـــتــراجـع بــســـبب صـــراعــات

اخلالفة. 
ومن ا�ـفـتـرض أن يـتنـافس عـلى
إنـــــتــــاج (إتـش بي أو) هـــــذا من
حـيث الشـعـبيـة وا�ـشـاهدين مع
مـسلـسل (ذي ريـنـغـز اوف باور)
ا�ـسـتـوحى من عـالم (لـورد أوف
ذي ريـــنـــغـــز) (ســـيـــد اخلـــوا�)
اخليالي الذي أنشأه الكاتب جي
آر آر تــــــولـــــكـــــ� فـي روايـــــاته�
وأنتـجتـه (أمازون بـرا� فيـديو)

�وازنة كبيرة. 
وكـانت (أمــازون بـرا�) اشـتـرت
حـقـوقـه في مـقـابل 250 مـلـيـون

دوالر قبل نحو خمس سنوات.
وذكــرت تـــقــاريــر أن اجملــمــوعــة
خـصـصت مــوازنـة بـلـغت مـلـيـار
دوالر لـلــمـواسم اخلــمـســة الـتي
يـنـقـسم إلـيـهـا� ويـدوم كل مـنـهـا
عــشــر ســاعــات. ويــتـاح ا�ــوسم
األول اعـــتـــبــاراً مـن الــثـــاني من

أيلول/سبتمبر ا�قبل.

كـــاالبـــاســاس وهـــيـــدن هــيـــلــز
الـغـنيـان. إالّ أن أكـثـر من ألـفَ�
من ســكـان هــاتــ� ا�ــنـطــقــتـ�
حيث تكـثر ا�سـاحات العـشبية
واحلــدائق ا�ـنـزلــيـة وأحـواض
الـســبـاحــة الـعـمالقــة الـتــابـعـة
لـبـيـوتـهـا الـفـخـمـة� يـواصـلـون
جتــــاوز احلــــد ا�ــــســــمــــوح به
لالسـتــهالك� أحـيـانـاً بـأشـواط.
وأوردت صــــحـــــيـــــفـــــة (لــــوس
أجنـلـيس تـا�ـز) اسـتـنـاداً إلى
وثـــائق رســـمـــيـــة أن جنـــمـــتي

تــــــلـــــفــــــزيـــــون الــــــواقع كــــــيم
كارداشيان وشـقيقتـها كورتني
تـلـقـتـا تـنـبـيـهـات عـدة في هـذا
الــشـــأن في حــزيـــران/يــونــيــو
الـفــائت. فـقـد جتـاوز مـنـزل في
هيدن هيلز  وأرض مجاورة له
تملكهما مؤسسة مرتبطة بكيم
كـارداشـيـان احلـدّ ا�ـسـموح به
السـتـهالك ا�يـاه �ـا مـجـموعه
نــحــو 880 ألف لـتــر� في حـ�
بــلـغ جتــاوز اســـتــهالك مـــنــزل
تــعــود مــلــكــيــته إلى كــورتــني

كــارداشــيــان في كــاالبــاســاس
نـــحـــو 380 ألـف لـــتــــر. كـــذلك
جتـاوز مـقـر إقـامـة سـيـلـفـسـتر
ســـتـــالـــون في هـــيــدن هـــيـــلــز
احلصة اخملصصة له في شهر
حـزيــران/يـونـيـو �ـقـدار 870
ألف لــتـر� أي بــزيـادة 533 في
ا�ــئــة عن الــســـقف ا�ــتــاح له.
وتُــــوقَّع أوال غــــرامـــات تــــبـــلغ
قـيـمـتهـا مـئـات الـدوالرات على
ا�ُالّك اخملالف� الـذين يكونون
غــــالــــبــــاً من األثــــريــــاء� لــــكنّ
الــعــقــوبـــة في حــال تــكــرارهم
اخملـالـفــة قـد تـصل إلى خـفض
كـبـير لـكـمـية ا�ـيـاه الـتي تزوّد
بــــهـــا مــــنــــازلــــهـم.  وأشـــارت
الــصــحـــيــفــة إلى أن الــهــيــئــة
ا�سـؤولة عن ا�يـاه في منـطقة
الس فـيـرجـيـنـيس الـتي تـشمل
كــاالبــاســاس وهــيــدن هــيــلــز�
ركّـبت أجــهـزة لـلـحـدّ من تـدفق
ا�ــيــاه لـــنــحــو 20 عـــقــاراً في

هذين احليَ�. 
ولـم يــــــردّ حــــــتـى اآلن �ــــــثل
لألخــتـ� كـارداشــيـان اتـصـلت
به وكـــــــالــــــة فـــــــرانس بــــــرس
لـلـحــصـول عـلـى تـعـلــيـقه. أمـا
مــــحــــامي ســــتــــالــــون فــــقــــال
لـلـصـحيـفـة إن مـقـالـهـا يـعـطي
صورة مغلوطة عن الوضع في
عـقـار يـضم نـحـو 500 شـجرة
نـاضــجــة� مــؤكـداً أن مــوكــلـيه
بـــادروا (بـــشـــكـل وقـــائي) إلى
تـركــيب نــظـام ري بــالــتـنــقـيط
وتـركوا بـعض العـشب يـيبس.
وبـدأ عــدد مــتـزايــد من ســكـان
جـــــنــــوب كـــــالـــــيــــفـــــورنـــــيــــا
يـسـتـعيـضـون عن مـسـاحـاتهم
العشبـية التي تستـهلك كميات
كــبـــيــرة من ا�ــيـــاه بــنــبــاتــات
مـحـلـيــة مـقـاومــة أكـثـر.  وأمل
الـنـاطق بـاسم هـيـئـة ا�ـياه في
الس فيرجينيس مايك ماكنوت
فـي أن يـكــون ا�ـشــاهـيــر قـدوة
يــحــتــذى بــهــا في مــا يــتـعــلق
بـــاحـــتــــرام األنـــظــــمـــة. وقـــال
(الـــــنـــــاس يــــســـــمـــــعــــونـــــكم�
ويشاهدونكم� ويـعلقون أهمية

على ما تفعلون).

وأقـــال وزيــــر الـــتـــكـــنــــولـــوجـــيـــا
والـصناعة الزلو بـالكوفيتش الذي
يــــشــــرف عــــلى عــــمـل الــــوكــــالـــة�
كـــورنـــيــــلـــيـــا راديـــكس وجـــيـــوال
هــورفــاث من مـنــصــبـيــهــمـا� وفق
بــيــان صـادر عن الــوزارة لم يــقـدم
أي تـفسير. ولم تـرد احلكومة على
الــفـور عـلى اتـصــال أجـرته وكـالـة
"فـــرانس بــرس" لالســـتــفــســار عن

ا�وضوع.
يــأتي هـذا اإلعالن غـداة انـتـقـادات
وجــهــتــهــا وســائل إعالم مــوالــيـة
لـلحـكومـة لوكـالة األرصـاد اجلوية
الـتي تسبـبت توقعات نـشرتها عن
عـواصف رعدية وهـبوب رياح� في
إلــغـــاء عــرض لأللــعــاب الــنــاريــة�

السبت.
وكـــتــــبت صـــحــــيـــفـــة "أوريـــجـــو"
اإللـكـترونـيـة: "لقـد قدمـا مـعلـومات

مـضـلـلـة حـول مـدى سـوء األحـوال
اجلــويــة� األمــر الــذي ضـلـل فـريق

العمليات ا�سؤول عن األمن".
فـي عــام  ?2006طـــغـت عـــاصـــفــة
عـنـيـفة عـلى االحـتفـاالت في الـيوم
الـوطني بعـدما تسـببت في سقوط
 5أشــــخــــاص وإصــــابــــة مــــئــــات
األشــخـــاص� مــا أثــار الــذعــر بــ�
أكـثـر من مـلـيون شـخص جتـمـعوا
�ـشاهدة الـعرض على ضـفاف نهر

الدانوب.
وأشارت الوكالة الوطنية لألرصاد
اجلــويـة� الـثالثــاء� إلى عـامل عـدم
الـيقـ� ا�تـأصل في مهـنة األرصاد

اجلوية.
وحتـــدث بـــيــانـــهـــا ا�ـــطــول عـــلى
صــفــحــة فــيــســبــوك عن إجــحــاف
ومــغــالــطــات لــدى وســائل اإلعالم
الــــتي هــــاجــــمت حتــــذيــــراتــــهـــا�

مــــعــــتـــرضــــة عــــلى قــــرار إقــــالـــة
ا�ـسؤولـ� فيـها. وفي تـعلـيق عبر
فـيـسـبـوك� قال الـلـيـبـرالي أندراس
فـيكيـتي-جيور سـاخراً "لم يـنجحا
فـي إحداث الطقس ا�طلوب فطُردا
من مــنـصـبـيـهــمـا. ال� إنـهـا لـيـست
ديـكــتـاتـوريـة في آسـيـا الـوسـطى�
إنــهـــا اجملــر في عــهــد "فــيــديش""�

احلزب احلاكم في البالد.
وأرجـئ عــرض األلـــعــاب الـــنــاريــة
الــــذي قُـــدّم عـــلى أنـه "األكـــبـــر في
أوروبا"� إلى  27أغـسطس. وكانت
ا�ـــعـــارضــة قـــد دعت في يـــولـــيــو
ا�ــاضـي إلى إلــغــاء هــذا الــعــرض
بـشكل تام� مسـتنكرة "التـبذير غير
اجملــدي"� في وقت تـطــلب حـكـومـة
الــــقـــومي فــــيـــكـــتــــور أوربـــان من
ا�ـواطن� الـتعاون لـتجاوز الـفترة

االقتصادية الصعبة حالياً.
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الـــبـــطـــالـــة فـــيه 47 بـــا�ـــئــة.
بـالـنسـبـة لـفـاتن عـبـد الـرحمن
الـــتـي جتـــلـس مع بــــنـــاتــــهـــا
وجــاراتــهـا أمــام مــنــزلــهـا في
مخـيم الشـاطئ لالجئـ� ا�طل
عـلى شــاطئ مـديــنـة غـزة� فـإن
تــكــالــيف اخلــروج من ا�ــنــزل

تفوق إمكانياتنا.”
وتــشــرح األم خلــمــســة بــنــات
وصـبـيـ� أن عائـلـتـهـا تـعـتـمد
عـلى مـسـاعـدة وزارة الـشؤون
االجتـماعيـة للعـائالت الفـقيرة

في القطاع. 
وتـضــيف “تــتــجـمع غــالــبــيـة
نــــســـاء اخملـــيـم عـــنـــد أبـــواب
مــنــازلــهن ألنــنـا ال �ــلك ثــمن
الـــتــــرفــــيه بــــســــبب الــــوضع

االقتصادي الصعب
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