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اطــاحـت وكــالــة االســـتــخــبــارات
والتحقـيقات االحتادية في وزارة
ـسـؤول ـا يـسـمى ا الـداخـلـيــة 
العسكـري لقاطع خالـد بن الوليد
بـعمـلـيـة نـوعيـة في ديـالى فـيـما
ضـــبــــطت  6ســـوريـــ حـــاولــوا
الـتـسـلل الى الـعـراق وبـحـوزتـهم
 11الف و 900صــاعق تــفــجــيـر.
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
انه (بعملية استـخبارية استندت
الى الدقـة تمـكنت مـفارز الـوكالة
من القـاء الـقـبض على مـا يـسمى
سـؤول الـعسـكـري لقـاطع خـالد ا
بن الوليـد في ديالى) واشار الى
طـلـوب عمل ضـمن صـفوف ان (ا
الــعــصــابــات االجــرامــيــة  وهــو
مسـؤول عن دهم الـدور السـكنـية
الـعـائــدة الفـراد الـقــوات االمـنـيـة
ــتــلــكــاتــهــا واالســتــيـالء عــلى 
ـوجـود فـيـها قـبـل أيام واالثـاث ا
التحرير) وتابع البيان انه (بناء
عــلـى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة
ــفـــارز بــالــتـــعــاون مع جنــحـت ا
قـيـادة قـوات احلدود فـي القـبض
على سـتـة متـهمـ من اجلـنسـية

الـــســـوريــة اثـــنـــاء مــحـــاولـــتــهم
الـدخــول الى االراضي الـعــراقـيـة
وحتـــديـــدا في قـــضــاء ســـنـــجــار
مـحـافـظـة نيـنـوى) ولـفت الى ان
(ضـبط بــحـوزتـهـم عـلى صـواعق
تــفــجــيــر تــســتــخــدم لــلــرمــانـات
تـفجـرة وعددها  11الف و900 ا
صـاعـق وبـنــدقـيــة كالشـنــكـوف).
وجنــــحـت قــــوة مـن الــــلــــواء 63
ضـــمن قــيـــادة مــحـــور الــشـــمــال
لـلـحــشـد الـشـعــبي في تـدمـيـر 4

مـضـافـات لـداعش خـلف سـلـسـلة
ـحــافـظـة جـبــال قـضــاء الـطــوز 
صالح الـدين. وقــال بـيـان تــلـقـته
(الزمان) امس ان (ذلك جاء خالل
الـعـملـيـة األمـنـيـة الـواسـعـة التي
شتركة نـاطق ا انطلقت لـتأم ا
بـ مــحـافــظـتي كــركـوك وصالح
الدين). وأصـيب ثالثـة منـتسـب
من مـــعـــاونــيـــة االســـتــخـــبــارات
باحلشد في قاطع عمليات كركوك
بجروح مختـلفة اثنـاء مشاركتهم

ــنــاطق بـــعــمــلـــيــة أمـــنــيــة فـي ا
.واشار شـتركـة ب احملـافظـت ا
بيان امس الى ان (عبوة انفجرت
نـتسبون على مركبـة يستقـلها ا
مـا أسـفـر عن اصــابـتـهم بـجـروح
مــــتــــفــــاوتــــة و نــــقــــلــــهم الى
مـــســـتـــشـــفى ازآدي فـي كـــركــوك
لــتــلــقي الــعالج). مـن جــانــبــهـا 
أشــــرت جلـــــنــــة االمن والــــدفــــاع
النيابية حتسناً بالوضع األمني
في ديـالى بـعـد اخلـروق األخـيـرة

الـتي حـصـلت هـنـاك.وقـال عـضـو
الـــلـــجـــنـــة عـــلي الـــبـــنـــداوي في
تــــــصــــــريح امـس ان (االوضـــــاع
االمــــنـــــيــــة في ديــــالى تــــشــــهــــد
والسيمـا بعد استقـرارا واضحـا 
تــــضـــيــــيف الــــقـــادة االمــــنـــيـــ
والـوقـوف عـلى جـاهـزيـة الـقـوات
األمــنــيــة) واضــاف ان (قــواتــنــا
تـتـمـتع بــنـسـبـة جـهـوزيـة عـالـيـة
مـــــؤكـــــدا ان (الـــــزيــــارات جـــــدا)
االخـيــرة انـعــكـست عــلى ارتـيـاح
شـــعــبي واضـح في احملــافـــظــة)
مـــشـــدداً عـــلى (ضـــرورة إتـــخــاذ
احليـطـة واحلذر من قـبل الـقوات
االمـنــيـة لــتـفــويت الـفــرصـة عـلى
االرهـابـيـ واسـتـثـمـار الـتـدهور
الــذي يــعــانــوه خـصــوصــا خالل
شـهــر رمـضـان). فـي غـضـون ذلك
نعت وزارة الدفاع الضابط ليث
ــنــيـة الــذي وافــته ا اخلــيــكـاني 
امس متأثرا بـاصابته في اعتداء

الطارمية. 
وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان)
امس ان (الـدفــاع يـنـعى فــقـيـدهـا
الزم أول لــيث حــســ فــرعـون ا
حـســ اخلـيــكـاني أحــد ضـبـاط
ــــغـــاويـــر الـــثـــالث لـــواء فـــوج ا

مـغـاويـر قـيــادة عـمـلـيـات بـغـداد
الذي أصـيب خالل تـنـفيـذ عـملـية
استـباقـيـة في بقـضاء الـطارمـية
أثــنــاء تـنــفــيــذ اخلـطــة اخلــاصـة
بـتـوفـيـر احلــمـايـة لـزائـري مـرقـد
اإلمـــام الـــكـــاظـم عـــلـــيه الـــسالم
مـتأثراً بجراحه واستشهد امس 
التي أصـيب بهـا أثنـاء الواجب).
الى ذلك ألـــقت مــديـــريــة شــؤون
اإلقامة الـقبض على 86 مخـالفاً
لقانون اإلقامة في العراق. وقالت
ديرية في بـيان امس ان (مفارز ا
مديرية شؤون اإلقامة في مديرية
ـــدنــــيــــة واجلـــوازات األحــــوال ا
واإلقـــامــة تــواصـل واجــبـــاتــهــا
كـلـفـة بهـا إذ تـمكـنت من إلـقاء ا
الــقـــبض عــلى 86 شــخـــصــاً في
منطقتـي العالوي والطوبجي في
بغداد مخـالف لقـانون اإلقامة)
واشـــار الى ان (عـــمـــلــيـــة إلـــقــاء
القـبض علـيهم جـاءت بالـتنـسيق
والـتــعـاون مع جــهـاز اخملــابـرات
الـوطــني ووكـالــة االسـتــخـبـارات
والـتـحـقـيـقـات االحتـاديـة والـقوة
ــاســـكــة لألرض لــيـــتم اتــخــاذ ا
اإلجــراءات الــقـــانــونــيــة الالزمــة
بحقهم وتسفيرهم خارج البالد).
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للـتخـديـر العـام الذي تـلـقاه بـهذه
العـملـية  و بـعـدها  يـتم نقل الى
اجلناح اخلاص للجملة العصبية

ثل هذه العملية).
و قـدم رئـيـس الـفـريـق شـكـره الى
االخــــصــــائي ضــــيــــاء الــــصــــائغ
ـقــيـمــ و مـســاعـدي واألطـبــاء ا
اجلـراح و الـكــوادر الـتـمــريـضـيـة
واجلــراحــيــة الــتـي ســاهــمت في

إجناح هذه العملية .

وفق مـــنـــظــومـــة مـــتــكـــامـــلــة من
اإلحـتــرازات احملــتــمـلــة  بــسـبب
ـرضـيـة تـعـقـيـد طـبـيـعـة احلـالـة ا

ووجود اآلثار اجلانبية).
مــبـــيــنـــاً ( إســتــئـــصــال الــورم
بـنـجـاح الـعــمـلـيـة و احلـمـد لـله 
ريض أخـرج بصـحة جـيدة وأن ا
وبــدون مـضــاعــفــات بــعــد إجـراء
الـعمـلـيـة . و نـقل لـغرفـة الـعـنـاية
تـابعة حـالتة بـعد فقدانه ركزة  ا

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

جنح فــــريـق طــــبي فـي مــــديــــنـــة
الـــصـــدر الـــطـــبـــيـــة في الـــنـــجف
برئاسة أخصـائي جراحة اجلملة
الـــعــــصـــبــــيـــة حـــســــ صـــاحب
وسوي في إجراء عمـلية معقدة ا

لرجل يبلغ من العمر  40عاماً .
وسوي في تصريح أمس و ب ا
ريض أدخـل ليـلـة اخلـميس ان (ا
لــردهـة الــطــواري  وعــلى الــفـور
ـتخـصص عرض على األطـباء ا
بجراحـة اجلملـة العصـبية  وهو
ــنــطــقـة يــعــاني من ورم ضــخم 
الرأس مـا تـسبب في تـآكل قـاعدة
اجلــمـــجــمـــة  مع نـــوبــات صــرع
ريض تسبب بتـأثير عـلى حياة ا
بتـغـير كـبـيـر على تـصـرفاته  مع
وجــــود صـــداع حــــاد) و فــــقـــدان
حـــاســـة الــشـم أســـتــدعـى إجــراء
تــقــيــيـم فــوري وحــاسم  و بــعــد
إجـــــراء فـــــحـــــوصـــــات الـــــرنــــ

ـفراس لـلدماغ  غـناطـيسي و ا ا
تـبـ وجـود الورم الـسـحـائي في
قاعدة اجلـمجـمة مـنطـقة االخدود

الشمي).
مــضـــيــفـــاً انه (تـــقــرر عـــلى إثــره
التدخل اجلراحي بفتح اجلمجمة
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قوات امنية حتبط
محاولة ادخال
صواعق تفجير
من قبل سوري
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كشـفت قنـاة (الشـرقيـة) عن تفـاصيل دورتـها الـبرامـجية
ـبـارك الـتي تـعد اضـخم دورة ـنـوعـة لـشـهـر رمـضـان ا ا
برامـجية ألفضل انتـاج منوع ومتـميز.فيمـا دشنت منصة
 1001بــالــشـراكــة مع  (الــشــرقـيــة) تــطـبــيــقـاتــهــا عـلى
الـهـواتـف الـذكـيـة وااللـواح االلـكـتــرونـيـة عـلى ابل سـتـور
اليـ مـتابـعـة مـسـتوى واصبح بـامـكـان ا وغوغـل بالي 

تلفزيوني فريد ورائد ومشاهدة حبكة درامية مشوقة .
وتضم الـدورة اكثـر من سبـعة مسـلسالت جـديدة يـتباين
مــــحـــــتــــواهـــــا بــــ الـــــدرامي واالكـــــشن والـــــفــــكـــــاهي
ـتـمـيـزة التي فـضال عـلى بـرامجـهـا اإلنـسـانـية ا الـهـادف
يتـصدرها بـرنامج(على نيـاتكم ترزقـون)  وكذلك برنامج
سـابقات اخلاص بتالوة القرآن الكر وجتويده(قاريء ا
ـشبع بـاالجواء الرمـضانـية ولـعبة والبـرنامج ا الرافـدين)

عنون(بات اليف).  احمليبس ا
 تفاصيل ص7

دني عـميدة يوسفي ان والدفاع ا
وأضافت (قوة لبزلزال  4درجات)
أن (مركز الهزة كـان يقع على بعد
 260 كـيــلـومــتــرا جـنــوب شـرقي
الــعــاصــمـة دوشــنــبه). مـن جــهـة
أكدت أمانة بغداد حتسن اخرى 
الـــــــــــوضـع الــــــــــبـــــــــــيــــــــــئـي فـي
.وقـال معاون مـدير عام العاصـمة
دائرة اخملـلفـات الـصلـبة والـبيـئة
في األمــــانــــة أحـــمــــد عــــبـــد اإلله
الــــزيــــدي في تــــصــــريح امس إن
(الوضع الـبيـئي في بغـداد أفضل
( ـا كان عـلـيه قـبل عـشـرين عـاماً
واضـاف ان (بــيـئــة بـغـداد تــتـجه
نحو األفضل) واشار الى (أهمية
ــواطــنـون بــســاعـات أن يــلـتــزم ا
مـعـيـنـة لـرمي الـنـفـايـات حـفـاظـاً
عــلـى الــبــيـــئــة) مـــؤكــدا ان (أهم
ـــشـــاكل الـــتي تـــواجـــهـــنـــا هي ا
ـصـانع ومعـامل القـطاع امتـناع ا
اخلـاص عن مــخـاطــبـاتـنــا حـيث
يجب التعامل مع نـفاياتهم بشكل

نتجات).  خاص حسب نوع ا

ـــاضــيــة األمــطـــار خالل األيــام ا
ووصلت نـسـبتـها الى  104ملم)
مــــؤكــــدا (اســــتــــمــــرار األمــــطـــار
والتـقـلـبـات اجلويـة خالل الـشـهر
احلـــالي) واوضـح اجلـــابـــري أن
(الكثير من الشائعات على مواقع
الــتـــواصل االجـــتــمـــاعي تــفـــيــد
بتنبؤات زلـزالية قويـة سيتعرض
لـها الـعـراق  لـكن الـهـيـئـة كذبت
ـــكن إمــــكـــانـــيـــة ذلك حــــيث ال 
الـتـنـبـؤ بـالـزالزل) واشـار الى ان
نـاطق في الـعراق (هنـاك بـعض ا
 تشـخـيصـها مـثل الـسلـيـمانـية
ومنـدلي وخـانـقـ وعـلي الـغربي
في الــعــمـارة ومــنــطــقــة بـدرة في
واسط تـقع علـى اخلط الـزلزالي
وحتدث فيها هزات خفـيفة لكنها
ــوارد الــبــشــريــة ال تــؤثــر عــلى ا
وانـــنــا تــتـــابع الــوضع ــاديــة وا
بـشـكل مـسـتـمـر ولـيس هـنـاك مـا
يدعو للقـلق). ووقع زلزال بقوة 4
درجـات في طـاجـيـكـسـتـان.وقـالت
ـتـحــدثـة بـاسم جلــنـة الـطـوار ا

شــهـــدت الــبـالد أمــطـــارا جــيــدة
وكــانت مــبـكــرة قــبل مــوعــدهـا 
وتـــركــزت عـــلى شـــمـــال الـــعــراق
ـا أدت الى واالقـسـام الـغـربيـة 
واسـتطـرد بالـقول حدوث سـيوال)
نـاطق الـشـمـالـيـة من البالد ان (ا
شهـدت سـقوط كـمـيات كـبـيرة من

ــا بـــســـبب انـــعـــدام األمـــطـــار 
ـواشي تـسـبب بــجـفـاف تــربـيـة ا
والهشـاشة فـيهـا نتيـجة انـحسار
ـــيــــاه فـــضال عـن االحـــتـــبـــاس ا
احلراري وجفاف األنهـر) مضيفا
(لـكن في الـثـلث األخـيـر من الـعام
ــاضي وبــدايــة الــعــام اجلـاري ا

الغزارة بالسليمانية ) واستطرد
بـالـقـول ان (فـرص االمـطـار تـعود
مع حــالـة عــدم اسـتــقـرار جــديـدة
تبدأ اعتبارا من لـيلة اليوم االحد
وغــدا االثــنــ وتــنــتــهي صــبــاح
حــيث يـــكــون تـــركــيــز االربــعـــاء 
كـمـيـات االمـطار االعـلـى فيـهـا من
حـــصــــة مـــدن شـــمــــال ثم اقل في
وسط وغـــرب وجــــنـــوب الـــبالد).
فــيــمــا رجــحت الــهــيــئــة الــعــامـة
لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي
ان يـكـون الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل 
ــــقــــبل غــــيــــر جـــاف الــــصــــيف ا
ودرجات احلرارة مقـاربة للموسم
اضي. وقـال مديـر إعالم الهـيئة ا
عامـر اجلـابـري في تـصريح امس
إن (الهيـئة لـيس لديهـا أي مؤشر
ــقــبل بــشــأن جــفــاف الــصــيف ا
وتــوقع أن تــكــون درجــات حـرارة
اضي مـقاربة سجـلة لـلصـيف ا ا
واشار الى انه ـرتـقب) للـمـوسم ا
(في عــــام  2021 كــــانـت هــــنــــاك
المح مؤشرات جفـاف واضحة ا
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تأثر الطقس توقع متنبىء جـوي 
ـنـخـفض جـوي مـحـمل بـامـطار
خفيـفة الشـدة وتكون غـزيرة على
نـاطق الـشمـالـية. وكـتب صادق ا
عطـية في صـفحـته على فـيسـبوك
امس ان (مـنـخــفـضـا جــويـا تـبـدأ
تـأثـيـراته عـلئ الـبالد  ويـتـسـبب
طرة خفيفة الشدة بحالة جوية 
ـدن عـدا بـعض مـناطق في كـافة ا
مـــدن الـــشــــمـــال) واشـــار الى ان
(بـوادر االمــطــار اخلـفــيـفــة بـدأت
اوال علـى منـاطق من نـيـنـوى يوم
ثم تــاثــرت االنــبــار وبــاديــة امس
اجلنوب) واشار الى ان (االمطار
تتـوقف مؤقـتـا  فجـر اليـوم االحد
تـتـبـعه في االنـبـار وغـرب الــبالد 
صــبـــاحــا بــغـــداد ومــدن الــفــرات
االوسط ثم تتوقف فـرص االمطار
خـالل الــــــظــــــهــــــيـــــــرة في مــــــدن
لــكن تــســتـمــر فـي مـدن اجلــنــوب
شـمـال الـبالد مـصـحـوبـة بـبـعض
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وجه مـــجـــلس الــقـــضـــاء االعــلى
مــحـــاكم االحــوال الــشــخــصــيــة
بالسـماح للـمحكومـ توكيل من
ينـوب عـنهم في دعـاوى تـصديق
الزواج اخلارجي واثبات النسب
وتاييد احلضـانة وسلب الوالية.
واطــلـعت (الــزمـان) عــلى وثـيــقـة
مــذيــلــة بــتــوقــيع رئــيـس هــيــئـة
االشــراف الــقــضــائي لــيـث جــبـر

حــمـزة جــاء فــيـهــا انه (حــصـلت
مـوافـقـة رئـيس مـجـلس الـقـضـاء
فـائق زيـدان عـلى إشـعـار محـاكم
األحـوال الــشـخـصـيــة بـالـسـمـاح
لـلــمـحــكـوم بـاإلعــدام أو الـسـجن
ـــؤقـت تـــوكـــيل من ـــؤبـــد أو ا ا
ينوب عنه من أقاربه إلى الدرجة
الـرابعـة أو تـوكـيل محـام لـلـدفاع
عن حـقــوقه في دعــاوى تـصـديق
الزواج اخلارجي واثبات النسب
وتأييد احلضـانة وإيقاف وسلب

الــواليـة وغــيـرهــا) فـإن بــإمـكـان
دعى علـيه احملكوم)  واضافت ا
ان (احلــكم لـم يــفــقــده الــتــوكــيل
وهـو من احلـقــوق الـشـخـصـيـة 
ـقــامـة كــمــا بـإمــكــان احملـكــمــة ا
أمـامـهـا الــدعـوى إنـابـة احملـكـمـة
الــتي يـقـع ضـمن اخــتــصـاصــهـا
ـــــكــــاني الـــــســــجـن اإلصالحي ا
ـــودع فـــيه احملـــكـــوم لـــتـــدوين ا
أقـواله بـاإلنــابـة بـشـأن مـوضـوع

الدعوى).
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جـــدد رئـــيـس الـــوزراء مـــحـــمــد
نتخب شـياع السوداني الدعم 
شــبــاب الــعـراق بــعــد خــسـارته
بــنــهــائي بــطــولــة آســيــا. وقـال
الــسـوداني في تـغـريـدة اطـلـعت
عـليـها (الـزمان) امس جـاء فيـها
(شـكـراً لـكم يـا شـبـابـنـا عـلى كل
مـا قـدمـتـموه في هـذه الـبـطـولة
يـكـفي أنـكم وصـلـتم إلى احملـطة
وهــو إجنـاز الــنــهـائــيــة مــنـهــا 
يُــحــسب لــكم بــرغم قــوة الــفـرق
الــــتـي واجــــهــــتــــكم) واضــــاف
(سـنـبـقى داعـمـ لكـم ألنكم أمل
الــعــراق ومــسـتــقــبــله الــكـروي
ونـنــتـظـر تـألـقـكم بـكـأس الـعـالم
اكـد وزير لـلـشـباب). من جـانـبه 
برقع الشباب والرياضة احمد ا
نتـخب قدم فـي بيان امـس ان (ا
بـطـولـة رائـعـة ومـبـاراة نـهـائـية
كـــبــــيـــرة امـــام صـــاحب االرض
ـنتـخب االوزبكي) واجلـمـهور ا
ــــنـــــتــــخب رائع واضــــاف ان (ا

وشـبــاب صـغـار أمـامـهم مـسـتـقـبل
كــبــيـر لــتــمـثــيل الــكــرة الـعــراقــيـة
وسـنـكون داعـم لـهم في احملافل

قبلة).  ا
 وخــسـر مــنــتـخب شــبـاب الــعـراق
امـــام نــظــيــره  االوزبــكي  1-0 في
ـبـاراة النـهـائيـة في بـطولـة كأس ا
آسـيا لـلشـباب لـكرة الـقدم دون 20
بـاراة النـهائـية في عـاماً .وجـرت ا
مــلــعب بـونــيــودكـور الــذي يــتـسع
ألكــثــر من  35ألـف مـتــفــرج.وبـذلك
اخـــفـق مـــنـــتـــخب الـــشـــبـــاب  في
احلـصول على اللـقب السادس بعد
خــســارته بــهــدف مـن دون رد امـام
بـعدما نـظيـره منتـخب اوزبكـستان
كـان مـتـوجا بـلـقب الـبطـولـة أعوام
1988  1975و 1977و 1978و

و2000 .
في ـــنــــتــــخب األوزبــــكي  وجنـح ا
إحـــراز الــلــقـب األول له في تــاريخ
الــبـطـولـة عــلـمـاً بـأنـه كـان قـد بـلغ
ـــبــاراة الــنــهـــائــيــة عــام ?2008 ا
بـتسجيل عمـر علي رحمانولالييف
الــهـــدف الــفــوز الــثــمــ لــصــالح

مــنــتـــخــبه عــبــر ضــربــة جــزاء في
الدقيقة  72من عمر اللقاء.

 وتاهل منتخب وطني الشباب الى
ـنـتـخـبـات نـهـائـيـات كـأس الـعـالم 
ثير حتت سن  20سـنة بعد فوزه ا
ــسـتـحق عـلـى نـظـيـره اإليـراني وا
ـواصــلـة  الـرحـلـة الى  مـونـديـال
انـدونيسيـا حيث  التأهل اخلامس
بــعـد أن كــان االول عـام  1977 في
ومـن ثم خــــرج من الـــدور تــــونس 
كـما خرج مـن  بطولة 1989 األول 
وكذلك  الدور األول فـي السعوديـة 
فـي بـطـولـة األرجــنـتـ عـام 2001
وافــــضل مــــشــــاركــــة له كــــانت في
بــطـولـة تــركـيـا عـام  2013عــنـدمـا
لـعب نصف النهـائي قبل أن يضيع
فــرصـة الـذهـاب لـنـهــائي الـبـطـولـة
بـخسارة فارق الركالت الترجيحية
امـــــام األوروغـــــواي الـــــتـي أدركت
الــتــعــادل دقــيــقــة  87 اذ اســتــمــر
الـوطني متـقدما بهـدف علي عدنان

في الدقيقة . 34
 واعـربت اجلمـاهيـر الريـاضية عن
نـتخب ـا قام به العـبـو ا فـخـرها 

ــــرمى وســــنـــحت فــــرصـــة عــــلى ا
ألصــحـاب األرض في الــدقـيـقـة 15
عـندمـا انطـلق محمـد جانـوف نحو
اجلــهــة الـيــسـرى وأرسـل تـمــريـرة
رمى عـرضـيـة خـطـيـرة عـلى بـاب ا
الــــــتي لـم يـــــتــــــمـــــكـن أســـــدبــــــيك
جــورابـويـيف من الـوصـول إلـيـهـا.
دافع العراقي آدم طالب ثم أخطأ ا
في الــتــمـريــر لـيــخـطف زافــارمـراد
عــبــدالــرحـمــتــوف الــكـرة ويــنــفـرد
ـــرمى لـــكن احلـــارس حـــســ بـــا
حـــسن كــان األســرع في الــوصــول
إلـى الــكــرة وجــاءت أخــطــر فــرص
الـــــشــــــوط األول عـــــنـــــدمـــــا أرسل
عــبــاســبـيك فــايــزولاليف تــمــريـرة
ن وصلت عـرضيـة من اجلنـاح األ
إلـى جــورابـــويـــيف في مـــواجـــهــة
ـرمـى ليـسـدد كـرة تـألـق احلارس ا
الـــعــراقي في إبــعـــادهــا إلى ركــلــة
ركـــنــيـــة  مع اســـتــمـــرار االنــدفــاع
ــــنـــتـــخب الــــهـــجـــومي مـن قـــبل ا

ضيف. ا
سـنحـت فرصة ـقابـلة  في اجلـهة ا
لـلـعـراق عـنـدمـا تـسـلم عـلي جـاسم

تـمـريـرة عـبـد الـقـادر جـمـيل وتـقدم
ـــنـــطـــقـــة قــــبل أن يـــســـدد داخـل ا
مــحـاولـة سـيــطـر عـلــيـهـا احلـارس
نتخب رادوف ورد ا أوتـابيك بو
األوزبكي بتسجيل هدف عن طريق
لـكـنه ألــغي بـسـبب فــايـزولاليـيـف 
تـبقية من الـتسلل لـتمر الـدقائق ا
الـــشــوط األول دون تـــغــيــيـــر عــلى
الـــنــتــيــجــة ومـع انــطالق الــشــوط
ــنــتــخب الــعـراقي الــثــاني ظــهـر ا
بــــــصـــــورة أفـــــضـل وحـــــاول شن
مــحــاوالت هــجــومــيـة عــلى مــرمى
أصـــحــاب األرض قــبل أن تــضــيع
عليه فرصة خطيرة في الدقيقة 65
عـنــدمـا أرسل عـلي جـاسم تـمـريـرة
بـينية مـتقنة إلى عبـد القادر جميل
فـي وضع انـفـراد لـيـسـدد مـحـاولـة
ـــرادوف في تــــألق احلـــارس بــــو
الـــتـــصــدي لـــهـــا ولـــكن مـــنــتـــخب
أوزبـــكــــســـتـــان تــــمـــكن افــــتـــتـــاح
الـــتـــســجـــيل عـــبــر ضـــربـــة جــزاء
احــــتــــســــبـت بــــعــــدمــــا تــــعــــرض
نطقة فايزولالييف لإلعثار داخل ا
ــدافـع ســجــاد مـــحــمــد مـن قــبل ا

ونـــفـــذهـــا الـــقـــائـــد عــمـــر عـــلي
رحمانولالييف بنجاح .

ورفـع هذا الـهـدف من مـعـنـويات
العـبي أوزبـكـسـتـان لـيـسـيـطـروا
أكـثــر عـلى الـكـرة ويـشـنـوا عـدة
انـطالقـات عبـر األطـراف قبل أن
يـعـمـد مـدرب العـراق إلى تـعـزيز
اجلــــانب الـــهـــجــــومي من خالل
ســلــســـلــة من الــتــبــديالت عــبــر
مـشــاركـة مـحـمـد جـمـيل وأسـهـر
وسنحت فرصة للعراق في علي 
الـدقـيـقـة  84عــنـدمـا هـيـأ أسـهـر
علي الكرة برأسه أمام آدم طالب
في مـوقع خطـير لـيسدد مـحاولة
ســـــيــــطـــــر عــــلـــــيــــهـــــا حــــارس
ـــنــتـــخب أوزبـــكـــســـتـــان ورد ا
األوزبــكي عـبـر انــفـراد نـورأيـبك
عـــبــــدالـــرزاقـــوف لـــكن حـــارس
الــعــراق جنح فـي إنــقــاذ مــرمـاه
وكـاد العراق يسـجل التعادل في
باراة عـندما الـرمق األخيـر من ا
نـطـقة تـقـدم عـلي جاسـم داخل ا
ولـعب محـاولة عـرضيـة ارتطمت

دافع وذهبت بجوار .

والــلـعب بـقـوة و بــصالبـة كـبـيـرة
والسـيما واظـهروا شـجاعـة عالـية 
ـنـتخب ظـهر مـختـلفـا ونوعـيا ان ا
وســـــبـب االحـــــبـــــاط الثــــــنـــــ من
ـــــرشـــــحـــــ لـــــلـــــقب في االدوار ا

وحقق افـضل نتيجت االقـصائية 
بــإقـصـاء إيــران والـيـابــان وتـطـور
ـزيـد  من الـثـقة كـثـيـرا ويـحظـى با
واالنـــــســــجـــــام واالداء وفي وضع
جـيـد والـرغبـة كـبـيرة في مـواصـلة

كــتـابـة الـنـتــائج .  وبـادر مـنـتـخب
ــبــاراة أوزبــكـــســتــان في بــدايــة ا
لـــلـــضـــغـط عـــلى العـــبي الـــعـــراق
مـســتـفـيـداً من الـدعم اجلـمـاهـيـري
الـكـبـير ولـكن دون خـطـورة فعـلـية
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ــشــكالت الــتي تــواجـه اســتــكــمـال ا
ـــشـــاريـع وحــســـمـــهـــا) وتـــابع ان ا
(الــــوزارة تــــابـــــعت خـالل االشــــهــــر
ـتـلـكـئـة ـشـاريـع ا ـاضـيــة جـمـيع ا ا
وشـخصت اسـبـاب الـتلـكـؤ والـطرق
عـاجلتـها). واكـدت الوزارة ان نـحو
سـبـعـة ماليـ اسـرة تـشـتـرك في 49
الف مــولــدة كــهـربــائــيــة خــاصـة في

البالد. وقـال البـيـان ان (نتـائج مسح
مـولدات الـقـدرة الـكهـربـائـية لـلـقـطاع
اخلـاص في جـمـيع احملـافـظـات الذي
ــركــزي لإلحــصــاء نــفـــذه اجلــهــاز ا

كــــــــشـف عـن وجـــــــود  48 الف و533
مولدة وسجل  44الف و 640 عامالً)
ـمـنـوحة واوضح ان (قـيـمة االجـور ا
ـولدات بلـغت اكثر من للعـامل في ا

الهـشـة والفـقيـرة ومـحاربـة الفـساد).
وبـحث وزيـر الـتـخـطـيط مـحـمـد عـلي
ــتـلــكـئـة ــشـاريع ا تــمـيم مــعـاجلـة ا
ـعـنيـة. وذكر وحـسمـهـا مع اللـجـنة ا
بيـان تلـقته (الـزمان) ان (تمـيم ناقش
مـع رئــيس هــيــأة  الـــنــزاهــة حــيــدر
الية حنون ورئيس ديوان الرقابة ا
رافل ياسـ خـضيـر ووكـيل الوزارة
لـلشـؤن الـفنـيـة مـاهر جـوهـان االمر
ـعـاجلـة ـكـلّــفـة  الـديـواني  23034 ا
ــتـــلــكـــئــة) مـــبــيـــنــاً ان ــشـــاريع ا ا
ـــشــاريع (االجـــتـــمــاع اســـتــعـــرض ا
ـتـلكـئـة بضـمن الـبـرنامج ـنجـزة وا ا
االستثمـاري للوزارات واجلـهات غير
ـرتـبـطـة بـوزارة  وبـرنـامج تـنـمـيـة ا
االقـالــيم الـذي تُــعـنى به احلــكـومـات
احمللية في احملافظات) ولفت الى ان
(الــلــجـنــة نـاقــشت مــشـكــلـة الــتـلــكـؤ
ـبالغ ـتلـكـئة وا شـاريع ا وتكـالـيف ا
الـية صـروفـة وكذلـك االلتـزامـات ا ا
ـتـبـقـيـة إلجنـازهـا فـضالً عن حـجم ا
اخلسائر الـسنوية التي يـتعرّض لها
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــني جـــراء تـــوقف
ــــشــــاريـع ومــــا تــــتــــعـــــرض له من ا
اندثارات تزيـد كلفـة اجنازها) واكد
تـمـيـم ان (تـوجـهـات الـلــجـنـة تـرتـبط
بـبـرنـامج احلـكـومـة الجنـاز عـدد من
ستـشفيات شاريع تشـمل حتديث ا ا
اء) دارس والـصرف الـصحي وا وا
عاجلة مشدداً على (تكثـيف اجلهود 
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 200 مـلــيـون ديـنـاراً فـيــمـا بـلغ عـدد
ستفيدين الـكلي ستة مالي ونحو ا
 800 الف مـشــتـركـاً) مــشـيـراً الى ان
(عدد االمبيرات اجملهزة خالل الشهر
الواحد وصلت الى  25 مليون ونحو
 900الـف امـــا اجــــمــــالـي االيـــرادات
ـتـحـقـقـة بـلغ اكـثـر من ثالثـة مـلـيـار ا
ديــنـار) واضــاف ان (كـمــيـة الــوقـود

 wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ

عــــلى تــــعــــول وزارة الــــتــــخــــطــــيط 
القـطاعات الـتنـمويـة التي من شـأنها
زيادة مصادر االقـتصاد وخلق فرص
عمل بعـد تقلـيل االعتمـاد على النفط.
تحدث الرسمي بإسم الوزارة وقال ا
عـبـد الـزهـرة الـهـنداوي فـي تصـريح
تــابــعـته (الــزمــان) امس ان (تــفــعـيل
القطـاعات الـتنمـوية من شـأنه تنويع
مـصادر االقـتـصاد وتـقـليل االعـتـماد
على الـنفط وخلق فـرص عمل كـبيرة
عــبـر قــطـاعــات الـصــنـاعــة والـزراعـة
والـــســــيـــاحــــة بـــشــــراكــــة اجلـــانب

احلكومي واخلاص).
W¹uLMð  UŽUD

ولــفت الى ان (الــعــراق تــتــوفـر لــديه
إمــكــانــيـــات جــيــدة في الـــقــطــاعــات
الــتـنـمــويـة الـتي تــمـكـنه مـن تـطـويـر
الـقـاعـدة الــصـنـاعـيـة وحتـقـيق األمن
الــغـــذائـي وفـــتح آفـــاق الـــســـيـــاحــة
ــخــتــلف أصـنــافــهــا) مـضــيــفـاً ان
(مــهــمــة الـتــخــطــيط الـتــنــســيق بـ
نظمات الدولية عبر آليات العراق وا
التـعاون ودائـرة الـتعـاون الدولي في
الـوزارة الـتـي تـتـولى الـتــنـسـيق مع
ــــيـــة ـــنــــظـــمــــات الـــدولــــيـــة واأل ا
يـة فـيـما والـوكاالت الـتـنـمويـة الـعـا
يـــــدعم الـــــعــــراق وفـق الـــــبــــرنـــــامج
َـعني بتـحس االقـتصاد احلكومي ا
ودعم الـــقــطــاع اخلـــاص والــشــرائح
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قراطية اجلمـعة مقتل تسعة من { القـامشلي -(أ ف ب) - أعلنت قوات سوريـا الد
عنـاصرهـا بيـنهـم قيـادي رفيع يـرأس جهـاز وحـدات مكـافحـة اإلرهاب جـراء حتطم

مروحيت أثناء توجههما الى إقليم كردستان في العراق.
دعومة من واشنطن وقالت القوات ا
والتي تسيطر على مساحات واسعة
في شـمـال وشـمـال شـرق سوريـا في
بـيـان إن احلـوامـتـ سـقـطـتـا مـساء
األربعاء بينما كانتا تقالن اجملموعة
إلـى مـديـنــة الـســلـيــمـانـيــة "نـتــيـجـة
لظـروف الطقس الـسيء" ما أدى الى
"استشهاد تسعة من مقاتلينا بقيادة
قائـد قوات مـكافـحة اإلرهـاب شرفان
كــوبــاني". وكــوبــاني الــذي خــاضت
وحـداته مــعـارك ضـد تــنـظـيم داعش
وتــمــكــنـت من طــرده من مــســاحــات
واســـعــة في شــمـــال وشــمــال شــرق
ســــوريــــا هـــو ابن عـم قـــائــــد قـــوات
ـقـراطيـة مظـلوم عـبدي. سوريـا الد
وجـاء الــبـيــان غـداة إعالن ســلـطـات
اإلقلـيم الـذي يحـظى بـحكم ذاتي في
الـــعـــراق حتـــطم طـــائــرة مـــروحـــيــة
واحـــدة فـــقط ومـــقـــتـل خــمـــســـة من
ركــابــهــا عــلى األقـل. وقــال مــسـؤول
الــتـــواصل مع اإلعالم األجـــنــبي في
حكومة إقلـيم كردستان الوك غفوري
لفرانس برس اخلميس إن "التحقيق
ــســؤولـ ال يــزال قــائـمــاً من قــبل ا
روحية ن تعـود ا األمنيـ لتحـديد 
وأسباب احلـادث".وأوضح أن بعض
القتلى "هم عنـاصر في حزب العمال
الـــكـــردســـتــــاني وفق الـــتــــحـــقـــيق
األولي".لكن مصدراً في حزب العمال
الـكـردســتـاني الـذي تـصــنّـفه أنـقـرة
وحـلـفاؤهـا الـغـربـيـون بـ(اإلرهابي)
ـوضـوع قـال إن حــزبه يـحـقـق في ا
من دون أن يــؤكــد أو يـنــفي انــتــمـاء
القتلى الـى اجملموعة.وبـحسب بيان
ــقــراطــيــة فـإن قــوات ســوريــا الــد
اجملــمــوعــة كــانت في طــريــقـهــا إلى

ـــوقــعــة بـــ الــبــلــديـن في مــجــال ا
ـيــاه) وطـالب الــشـركـات الــتـركـيـة ا
(بــرفــد الـعــراق بــأحـدث الــتــقـنــيـات
والــتـكـنــلـوجـيــا احلـديــثـة لـتــحـقـيق
ثلى للمـياه من خالل تقليل اإلدارة ا
ائـية وترشيد إستهالك الضائعات ا
يـاه الـتي سعـت الوزارة بـتحـقـيقه ا
مـشـددا وفـقـا لـتــوجـهـات احلـكـومـة)
على (التعاون اجلاد للتوصل حللول
وتبادل الرؤى واألفكار واخلروج من

األنــكـمــاش في الـعالقــات الـثــنـائــيـة
لألنفتاح كون البلدين تربطهم عالقة
تـاريـخـية وطـيـدة  مـعـلـنـا عن زيارة
رسـمـية قـريـبـة لـتـركيـا بـرئـاسـة وفد
ـســتـوى وبــحـضــور الـوزيـر عــالي ا
ـيـاه وأزمـة لـبـحث تــداعـيـات مـلف ا
من جـــانــبه قـــدم غــونــاي اجلـــفــاف)
(شـكره لـلـحكـومـة الـعراقـيـة ودورها
ـسـاعدة لـلـحكـومة د يـد الـعون وا
ــحـنــتـهــا جـراء الــهـزات الــتـركــيـة 

األخيـرة مـقدمـا لـلوزيـر رسـالة شـكر
ـواسـاة الشـعب من نـظـيـره الـتـركي 
التركي ووقـوفه جلانب بالدهم جراء
األحـــداث األخــــيــــرة) مــــعــــربــــا عن
(أسـتـعـداد بـالده الـتـام لـلـتـعـاون مع
ـشـاريع التـي تنـفذ الـعراق بـتنـفـيذ ا
بـأستـخـدام التـقـنيـات والـتكـنـلوجـيا
تـطـورة التي من شـأنـها أن تـرتقي ا
ـائي للـبالد نحـو األزدهام بالـنظـام ا

ياه).  واحلد من أثار شح ا

إقـــلــيـم كــردســـتــان من أجـل "تــبــادل
اخلـبـرات األمـنـيـة والـعـسـكـريـة" في
إطار جـهـود "مكـافحـة خاليـا" تنـظيم
داعش. ينـشط متـمردو حـزب العـمال
الــكـردسـتــاني في مــخـيـمــات تـدريب
وقــواعـــد خــلـــفـــيــة لـــهم في شـــمــال
العراق حـيث تشنّ أنـقرة الـتي تقيم
مـنـذ  25 عـامــاً قـواعـد عـســكـريـة في
ـنـطـقــة ضـربـات جـويـة وعـمـلـيـات ا
عسكـرية تسـتهدفهـم مراراً. وتصنّف
أنـقـرة كـذلك وحـدات حـمـايـة الشـعب
الــكــرديـة الــعــمـود الــفــقـري لــقـوات
ــقــراطــيــة إرهــابــيــة. ســـوريــا الــد
وتـعــتـبـرهــا امـتـداداً حلــزب الـعـمـال
الـكـردسـتــاني الـذي يـخـوض تـمـرداً

ضدها منذ عقود.
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ـائـيـة عون ـوارد ا كـمـا بحث وزيـر ا
مع الـــســفـــيـــر الــتـــركي لــدى ذيـــاب 
اواصر العـراق مـحمـد رضـا غونـاي 
ـشــتـرك بـ الــبـلـدين في الـتــعـاون ا
اجملــاالت االروائـــيــة وضــمــان كــافــة
ـواجــهـة تــداعـيـات حــقـوق الـعــراق 
ـــائي. وقـــال بـــيــان تـــلـــقــته الـــشح ا
(الـزمـان) امس ان (اجلــانـبـ بـحـثـا
شترك ب البلدين أواصر التعاون ا
بـــالـــقـــضــايـــا واجملـــاالت األروائـــيــة
ـائية وسبل ضمـان حقـوق العراق ا
والـــتـــحـــديــــات الـــتي تــــواجه عـــمل
نـاخية الوزارة نـتيـجة الـتغـييـرات ا
ــائـــيــة الـــداخــلــة وقـــلــة الـــواردات ا
لـلـبالد) واشـار  ذيـاب الى (خـطـورة
ـر ـائي في الـعـراق الـذي  ـوقف ا ا
بظـروف شح قـاسي) داعـيـا اجلانب
الــــتـــركي الى (تـــقــــاسم الـــضـــرر مع
الــعــراق وتــفــعــيل مــذكــرة الــتــفــاهم

ـــســـتـــخــدمـــيـــة في اوقـــات الــذروة ا
وخـارجهـا بـقـيمـة إجـمـاليـة مـقـدارها
مــلـيــون واكــثـر من  900 الف ديــنـار
وكمـيـة زيـوت بـلغت  33 ملـيـون لـتر
بـقـيـمـة  123 مـلـيــون ديـنـار وبـلـغت
اجـور االدامة والـصـيـانة  65 مـلـيون

ديناراً). 
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فـي غـــضـــون ذلـك تـــابـــعـت مالكـــات
الــتــخــطــيط مــشــروع طــريق بــغـداد
ــشـــكالت الــتي ــعـــاجلــة ا كـــركــوك 
تواجه اجنـازه الفتـة الى اجنازه في
ـقـبل. وذكـر الـبـيان ان شـهـر ايـلـول ا
ـتخـصصة ـيدانـية ا ـتابـعة ا (فرق ا
فـي دائــرة الــبـــرامج االســتــثـــمــاريــة
ــشـروع احلــكــومـيــة اطــلـعت عــلى ا
الـذي يــتـضـمـن تـأهـيل طــريق بـغـداد
ديـالـى من قـوس بـوب الــشـام لــغـايـة
تـقــاطع مـحــمـد الـســكـران فـضالً عن
سار انشـاء جسرين لـلمـشاة ضـمن ا
نـفـسه بـطـول  150مـتـراً) ونـوه الى
(انشاء شبـكة انارة للـجسور وسياج
حـــمــايــة ومــغــلــون بــضــمن اعــمــال
تـطـويـر وتــأهـيل الـطـرق في بـغـداد)
مـبـيـنـاً ان (نـسـبـة اإلجنـاز في طـريق
ئة) بغداد كركوك وصلت الى  67 با
ودعت الـــــــوزارة الـى (تـــــــســـــــهـــــــيل
االجـــــراءات وتــــقـــــد الـــــدعم الالزم
بـــوفـــيـــر مـــواد الــــبـــنـــاء وتـــســــريع
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ـا جتود به االيـام في قابل الـزمن   لكني لستُ قـارئاً لـلبـخت او الفنـجان  او مـستـقر  
توقـعت ح انتـهيت من الـقراءة الثـالثة  لـكتـاب د. عبد احلـس شعـبان ( دين الـعقل وفقه
ـيـاه الــراكـدة في الـفـهم الــواقع ) الـصـادر في الـعـام  2021ان هـذا الـكـتــاب  سـيـحـرك ا
اخلـاطئ لـألديان  وسـيـثـيـر اجلـدل في عـمـوم احملـافل الـدولـيـة  الحـتـوائه عـلـى تـصورات
فكرية وفلـسفية غير مسبوقة على صعيد الدين وفقه الواقع اجملتمعي  ولم اجعل تصوري
هذا يـركن في ذاتي  بل اعـلنـته في ندوة فـكـرية شـهدتـها اربـيل في تـشرين اول من الـعام

نصرم .. ا
وصح توقعي  ففي اشـهر قليلـة  كان هذا الكتاب  ومـؤلفه د. شعبـان  محور نقاشات 
و" ضمتها مـحاضرات عميقة احملتوى طـافت بالد متنوعة االديان  بدأت في دمشق  و"ما
ـارك وعـمـان وبـغــداد ومـسـاء الـيـوم" االحــد" في الـكـويت  حـيث بـالــسـويـد وبـيـروت والــد
ـعاش  تـسـتضـيف صـحـيفـة " الـقبس " د. شـعـبان  مـتـحدثـاً عن جـدلـية الـفـكر والـواقع ا
والـدعوة لـلتـفـكيـر والتـفكـر  وايـجاد نـهج يسـهم في تـطور الـرؤى دون انغالق  واخـضاع

نسجم مع احلداثة.  اآلراء الى النقد اجلدلي ا
ـدعم  بـآراء  ومنـهجـيـة فكـرية يـدعـو الى حوار مـعرفي كـتاب د. عـبد احلـسـ شعـبان  ا
ر به اجملـتـمع من حـالة اغـتـراب عن الـواقع بـكل مسـمـيـاته  ويذهب شـامل في ضـوء مـا 
ـعاصرة بشـكل تطـبيقي إلـى معاجلـة إشكـاالت ماضـية بروح احلـاضر ومن الـتراث إلى ا
مــؤكـداً عــلى  أن األديــان ال تـتــعــارض مع حـقــوق اإلنــسـان وفــكــره الـتــقـدمـي  مـا يــؤكـد
تغيرات ستجد من ا دى من اجل تقبلنا  اجلديد وا احتياجنـا  الى انفتاح فكري شاسع ا
عـرفة واحلقيـقة واحلكـمة بعقل مـنفتح .. فـالكتاب بـاخملتصـر  هو جتديد  للـوصول الى ا

للخطاب الفكري ويدعو الى تعزيز النقد التحليلي بثوب نقي  واالعتراف باآلخر .   
نـســتـخـلص مـن قـراءة  كـتــاب " دين الـعـقـل وفـقه الـواقـع " أن هـنـاك تــرابـطـا بــ الـتـاريخ
ا يفـيد احلاضر واالجـتهاد فالـوعي بالتـاريخ ال يعني اسـتعادته بل اسـتحضار جتـاربه 
سـتقـبل. وهذا جزء من مـهمـة االجتهـاد وهو مـا يؤدي إلى جتديـد اخلطـاب الديني فال وا
سـتـجدات والـتطـورات التي تـغيـرات وا جتـديد دون اجـتهـاد أي اسـتنـباط األحـكام وفـق ا
عروفة. حتدث في اجملتمع حيث (تـتغير األحكام بتغير األزمان)  حـسب القاعدة الفقهية ا
ـفـكــر د. شـعـبـان  في مـقـدمـة كـتـابـه  عن مـوقف اإلسالم من احلـداثـة وكـأنه ويـتـسـاءل ا
السـؤال اإلشكالي الـقائم : هل ان الـعالقة اليـوم ب وعيـنا الفـكري وتطـبيق حَرفـية النص

تلقي األول? طلوبة ذاتها في زمن الوحي األول وا تؤدي إلى النتيجة ا
ـهم  يفـتح الـباب الى اسـئلـة مـهمـة اخرى جنـد اجابـتـها في الـكتـاب الذي هـذا التـساؤل ا
يـحـاول إعـادة مـحـاكـاة لـلـنـفـوذ الـديـني عـلى مـدى قـرون وصـوالً إلى مـا يـتـنـاسب بـشـكل
عاصرة فإذا كان للدين دور فيها فال بد من الوعي والعقل منهجي مع القـضايا الفكرية ا
واحترام مـا يخدم اإلنسان  ذلك  ان العقل  هـو  أساس الدين وال دين ح يتعارض مع
الـعـقل. وبـالـتـالي فـان االجتـهـاد أسـاس الـعـقل   واألديـان تعـلّم احلب
اً والـقيم اإلنسـانية الـعادلة وال دين حـ يكون عـنيفـاً وقاسيـاً وظا

وغير إنساني ..
شـكـرا لك د. ابـا يـاســر .. كـتـابك يـشـعـرنـا ان الـغـد يـنـتـظـرنـا ..
ـاضي قـد رَحل  ونحن عـلى مـوعد مع أفق الـفـجر اجلـديد .. وا

فدين العقل هو االساس!

تـابعة والـرقابة وسـلطة الـقانون  ال تظن رقـيا لبـلد كل من فيه يـعمل علـى هواه بعـيدا عن ا
فـالـعـمل على الـهـوى  يـعـني ان احلكـومـة فـقـدت سيـطـرتـهـا على مـجـريـات األمـور  وبذلك
يتسع اخلـراب ويشيع الـظلم ويكـثر الفـقر ويعم الـتخلف  فنـلقي علـيها الـلوم فيـما يحدث 
وتهتز قناعـاتنا بالنظام السياسي الذي تتبناه وتعمل على وفقه  ويصبح مشروعا حتميلها
ـا حـلمـوا بهـا . بالـتأكـيد مـسؤولـية مـا يجـري لـلمـواطنـ الذي يـتطـلـعون حلـياة رغـيدة لـطا
ـواطنـون ومخـتلف الفـعالـيات اجملتـمعـية كـالنقـابات واجلـمعيـات والقـطاع اخلاص يـتحمل ا
ـهيـنة على الـسلوك من اديـة وروح الغـلبة هي ا ـسؤوليـة  فالالمـباالة والنـزعة ا جزءا من ا

دون اعتبار حلجم التحديات التي يتعرض لها اجملتمع والدولة .
ال أنـكــر أبـدا ان فـسـادا شــائـعـا في جـمــيع مـفـاصل الــدولـة  ولـكن هـذا ال يــعـني الـركـون
لالنـتقاد والتـهجم من دون أن نفعل شـيئا صحـيحا من شأنه االسـهام في بنائـها  واألمثلة
على ذلك كثيرة ومـا أصعب عدها   فلم تطرق مسامعي يوما ان نقابات األطباء والصيادلة
حـاسـبت أطـبـائـهـا وأصحـاب الـصـيـدلـيـات عـلى جـشعـهم وتـفـريغ مـهـنـتـهم من مـضـمـونـها
ختلف الطرق الستنزافهم ماديا ونفسيا  فنرى غالبية رضى  االنساني  وتآمرهم على ا
األطـباء يعمـلون على تـصريف دواء صيدلـيات األصدقـاء او تلك التي يشـتركون بـها بالرغم
ـريض  او صرف كـميـات أكبر من ان بعـضا من مـفردات وصفـاتهم ال تـستـدعيـها حـالة ا
من احلـاجـة  وكـذا احلـال مع أصـحـاب اخملـتـبـرات واألشـعـة وغـيـرهـا  او مـسـاءلـتـهم عن
ـرضى بـإجراء اخـتالف اجور الـكـشـفـيـات فيـمـا بـيـنـهم او ضخـامـة مـبـالـغهـا  او اقـنـاع ا
ـستشـفيات األهلـية بدواعي مـختلـفة غير حـقيقـية في كثـير من األحيان  او العمـليات في ا
ـرضى  طبـعا االسـتثـناءات نـادرة للـغايـة  هل حاسـبت تلك تـعفـف من ا رفض مـعاجلـة ا
ـستـشـفيـات األهلـيـة على ثـرائـهم الفـاحش عـلى حسـاب الـناس  كل ذلك النـقـابات جتـار ا
شـوه صـورة مهـنـة الطـب في أذهان الـنـاس  حتى وُصـف أهل الطب بـشـتى النـعـوت  وما
ا يقوله ـرضى مضطرون  وليس أمامـهم سوى االستسالم  كنا نتمـنى أن تطلق عليهم . ا

رض . الطبيب والصيدالني  لكن هذا ال يعني أن جنور عليهم فوق جور ا
ـستشفيات بـالتأكيد ان نـظامنا الصـحي الرسمي هو من جعـلنا لقمـة سائغة في فم جتار ا
األهلـية واألطـبـاء الذين يـتعـامـلون مـعهم  فـلـو كان مـتيـنـا  ويدار بـكفـاءة عـاليـة  وخال من
سـتشفيـات األهلية بـأسعارها راجـعة العيـادات والصيـدليات وا ا اضطـر الناس  الفـساد 
واطـن الذين ينـدرجون ضمن الـطبقـة الوسطى  اما التي تكـسر الظـهر بالـنسبة لـغالبـية ا
ا حتتـاجها  الـفقيـرة فلهـا الله ومـراجعة مـستشـفيات ومـراكز حـكوميـة متهـالكـة وخاليـة 
متهـن للطب أن يكـون التكافل ديـدنهم في التعامل مع ألـيس على صفوة الـقوم بضمنـهم ا
ـسـتثـمـرين في ـواجـهـة احملن . واألمـر نـفـسه يـنـطـبق عـلى ا الـنـاس عنـدمـا يـكـون الـوطن 
الـتـعلـيم األهـلي الـذين أصـبحت كـلـيـاتهـم أشبه بـالـكـوفيـات لـقـضاء الـوقت واحلـصـول على
ـعـرفة  فال رسـوب فيـهـا وال حسـاب على شـهادات مـجانـيـة ال يقـابلـها شـيىء من الـعلم وا
ـسار الذي ستـثمرون قـوة مخيـفة يـتعذر مـواجهتـها  واعـادتها الى ا غياب . لـقد أصبـح ا
ـقدور ـا سـيـكـون  من أجـله وافـقت احلـكـومـات عـلى اسـتـحـداث الكـلـيـات األهـلـيـة  بل ر
ـستـثـمـرين واحلـال هذه رسـم سيـاسـات الـتعـلـيم الحـقـا وتعـيـ قـياداتـه  أليس الـوطـنـية ا
تحـقق  قد يـكون في قولي تسـتدعي ان يشـغلـهم مستـقبل الـبالد وأبنائه أكـثر من الـربح ا
رء في البـئر الذي يشرب منه . شكرا مثالية ال يـقبلها الواقع  ولكن من الـكفر أن يبصق ا

لهم بطعم األلم الذي يعانيه الوطن والناس .
ـوضـوع اخلـصـخــصـة  الـذي طـبل له الــكـثـيـرون  وبـيــنـوا مـنـافـعه يـذكـرنـا هـذا احلــيث 
وتغـافلوا عـن سيئـاته  ولكن أقول وهـذا ما يؤكـده وقعـنا ان اخلصـخصة بال ضـمير  ولن
ـتابعة احلـثيثـة والرقابة الـصارمة وسـلطة القـانون كما ا اال من خالل ا يكـون سلوكهـا قو

قال . قلت في بداية ا
لـست اشتـراكيا بـطبـعي  ألني ادرك مسـاوىء القطـاع العـام وأبرزها
ــقـنـعـة ورداءة االنـتــاج وانـعـدام الـدافـعــيـة  ولـست مـعـاد الـبـطـالـة ا
للـخـصـخـصـة وان كـانت في بـواطـنهـا وحـشـيـة قـاتـلـة  لكـني أؤمن
تماما بـأن الدولة هي األم احلنون  لـذا أتمنى أال تطلـق أُمنا العنان

للحوش الكاسرة .  

ساواة هي السبيل الوحيد حلفظ حقوق اجلميع واستقرار اجملتمع قيادة التغيير العدل وا
ـمارسـات اخلاطـئـة من خالل التـوضـيح للـصواب تبـدأ بـتوعـية الـنـاس وتوجـيـههم لـرفض ا
ـارسته واإلصرار على تطبيقه على اجلميع والرفض اجملتمعي الفردي واجلماعي وكيفية 

طالبة باحملاسبة العاجلة والعادلة. للممارسة اخلاطئة وا
القـيـادة تـوعي اجملـتـمـع وتـرشده لـلـتـغـيـيـر من خـالل الـنزاهـة والـشـفـافـيـة في اإلشـارة إلى
مارسات (السياسية واالجتماعية واإلدارية واخلدماتية والقانونية و......) غير الصحيحة ا
والــتـعــريف بــضـررهــا عـلى اجملــتــمع والـذي يــفـضـي إلى تـصــنـيف
اجملتمع إلى طـبقات وفئات وقوي وضعيف وتكون القيادة أول من

. مارسات قوالً وفعالً يلتزم برفض هذه ا
ـعــبــيــرُ عــنــهــا بــالــكالمِ ــكنُ الــتـَّ # الــقــيــادةُ رؤيــة وأثــر األولى 
هارةِ انيـةَ تقودنـا إلى مدى الـقدرةِ واحلـنكـةِ وا واألحالمِ لـكنَّ الثـَّ

. واحلكمةِ في توظيفِ األفكارِ والعقولِ
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{ رام الــلـه (أ ف ب) - أســتـــشـــهــد
فلـسطيني اجلمعة في الـضفة الغربية
احملتـلة برصاص الـقوات اإلسرائـيلية
التي قـالت إن الـشاب أشـهر سـكيـناً
لــيــرتــفع عــدد الــشــهــداء فـي الــنـزاع
اإلسرائـيلي الفلسطيني إلى  100منذ
بــدايــة الــعــام اجلــاري. وقــالت وزارة
الصـحة الفلـسطينيـة في بيان إن يزن
عمـر جـميل خـصيب الـبالغ  23 عـامًا
أســتـــشــهــد "بـــعــد أن فــتـــحت قــوات
ــدخل االحــتـالل الــنــار عـــلــيه عـــنــد ا
ـدينـة البـيرة" قـرب رام الله الشـمالي 
في الضـفة الغربـية احملتـلة.من جهته
قــال اجلـيش اإلسـرائـيـلي إن "جـنـودا
رصـــدوا شــــخـــصًـــا اشـــتـــبـــهـــوا في
تصـرفاته وطلبوا منه الـتعريف بنفسه
فــــأشــــهــــر ســــكـــيــــنــــاً واقــــتــــرب من
العـسكري الـذين ردوا بإطالق النار"
و"حـيّــدوه". وأضـاف أن احلـادث وقع
قـرب قـريــة بـيـتـ الـفـلـســطـيـنـيـة غـيـر
الـبــعــيــدة عن الــبــيـرة. ولـم يـصب أي
جنـدي بجروح.حتتل إسرائيل الضفة
الــغـربـيـة مـنـذ عـام 1967. مـنـذ بـدايـة
الـــعــام أودى الـــنـــزاع اإلســـرائــيـــلي
الـفـلـسـطـيـني بـحـيـاة  86 فـلـسـطـيـنـيًا
ن فـيـهم مـقـاتـلون ومـدنـيـون بـيـنهم )
قـصّر) و 12مدنـياً إسـرائيلـيًا (بـينهم
ثالثـة قصّـر) وشرطي بـاإلضافة إلى
مــواطـنـة أوكــرانـيـة بــحـسب حــصـيـلـة
أعـــدتـــهـــا وكـــالـــة فــــرانس بـــرس من
مـــصــــادر رســــمـــيــــة اســــرائـــيــــلــــيـــة

وفلسطينية.
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امـس إن (دائــرة الـعــقــارات فـي األمــانـة
ــنح وبـــعـــد تــوجـــيه رئـــيس الـــوزراء 
ــشـروع احملــافــظـات كــافـة قــطع أراض 
ــدارس خــصــصت أراضي في بــغـداد ا
لـلـمـشـروع) واشـار الى (تـخـصيص 60
ــشـروع قــطــعــة أرض جملــلـس الــوزراء 
ـدارس موزعة ب  6 مـديريات تربوية ا
مـنـتـشـرة عـلى خـريـطـة احملـافـظـة وهذه
فـــقط الــدفـــعــة األولى) وتـــابع ان (تــلك
األراضي  اخـتيـارها لـتوافـقهـا حسب
ـعايير لـلمشروع وسـتحال إلى اجلهة ا
ـسـؤولـة أمـا الـشـركـات الـصـيـنـيـة أو ا
ــــشـــروع الــــوطـــنـي لـــلــــمـــدارس وفق ا
الـقوان النافذة) ومضى الى القول ان
(هــــنــــاك أراضي كــــثــــيــــرة في بــــغـــداد
وبـعـضـها سـيـتم رفع الـتـجاوزات عـنـها
لـــتــكــون جـــاهــزة إلتــمـــام الــعـــمل بــهــا
وتــســلــيـمــهــا بــعـد إجنــاز الــتــصــامـيم
ـشـروع مـجـلس ــطـلـوبـة  واإلجـراءات ا
ــواجــهـة ـدارس  الــوزراء في تــوفــيــر ا
الـشـح الـذي تـعـاني مـنه وزارة الـتـربـيـة

دارس في العاصمة).  من حيث ا

إلـى اجملــلس مـن قــبـل األوائل وحــمـــلــة
الـــشـــهــادات الـــعـــلـــيــا) وتـــابع انه (
ن مــعـاجلــة أكـبــر عـدد من الــطـلــبـات 
جــرى عــلــيــهـا الــتــعــديل فــيــمـا يــخص
ن لم يــظــهـر تــصــحــيح الـشــهــادات و
اســمه في رابط الـتـوظــيف وكـذلك جـهـة

التوزيع).
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واشــار الى ان (اجملــلس بــصــدد إكــمـال
العمل على معاجلة بقية القيود و سيتم
نـشرهـا تـباعـا في حال كـانت مسـتوفـية
لـلـشروط). من جـهـة اخرى  دعت وزارة
الـتـربـيـة منـتـسـبـيهـا إلى الـتـقـد على
قــطع االراضي. واطـلـعت (الـزمـان) عـلى
ـــوجه الى  8مـــكـــاتب كـــتـــاب الــوزارة ا
نـتسب ومـديريات جـاء فيه انه على (ا
الـراغب التـقد لقطع االراضي يرجى
ــعــنــيــة). فــيــمـا مــراجــعــة احملــافــظـة ا
خـصصت أمـانة بغداد  60 قـطعة أرض
ـــشــروع بـــنــاء ضـــمن الـــدفــعـــة االولى 
ـدارس. وقـال مـديـر اإلعالم والـعالقات ا
في االمـانـة محـمد الـربـيعي في تـصريح

ــاجـــســـتــيـــر اســـتـــنــادا الى شـــهـــادة ا
الـقرارات والـتشـريعـات النـافذة.  ودعت
ـــشــمـــولــ الـــوزارة في بـــيــان امس (ا
وقع نشـورة أسماؤهم في ا بـالتعـي ا
ــركــز الـوزارة الــرســمي إلى احلــضـور 
الســتـكـمــال اإلجـراءات األصـولــيـة الـتي
ـســتــمـســكـات تــتــطـلب اســتــصـحــاب ا
الـثـبـوتـيـة األربـعـة بـنـسـخـهـا األصـلـية
ـــلــونـــة والــصــور فـــضال عن الـــنــسخ ا
الـشـخـصـيـة ووثائق الـتـخـرج أو تـأيـيد
نح الـتخـرج أو قرار الـتقـييم اخلـاص 
ـبـاشـرة في مدة الـشـهـادة  لـلشـروع بـا
أقــصــاهــا عــشــرة أيــام فـي ضــوء األمـر
الـوزاري) وبـارك الـعـبـودي (لـلـمـعـيـن
ؤسـسة التعـليمـية ويرجو الـتحاقـهم با
لـهم مـشـوارا وظـيـفـيـا مـكـلال بـالـتوفـيق
أعــــلن مــــجـــلس والــــســـداد).  الـى ذلك 
اخلــدمـة االحتــادي مـعـاجلــة الـطــلـبـات
الـــتي وردت إلـــيه واخلـــاصـــة بــاألوائل
وحـمـلـة الـشـهـادات الـعـلـيـا. وذكـر بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس أنه ( اسـتـكـمال
ـلـحق الثـاني من الطـلبـات التي وردت ا

دراســـيــة ســتـــتــوزع  بــ 47جـــامـــعـــة
عـراقية). واصـدر الوزير نعـيم العبودي
أمـرا وزاريــا بــتـعــيـ فـي وقت سـابـق 
ثــمـــانــيــة آالف وثالثــمـــائــة وثــمــانــيــة
وعــشـرين مــدرسـا مــسـاعــدا من حــمـلـة

حــيــدر الـعــبــودي في تــصـريـح مـتــلــفـز
تـابعته (الزمـان) امس ان (الوزارة تعلن
انـطالق  6 االف مـنـحـة دراسيـة لـلطـلـبة
الــدولــيـــ في اجلــامــعــات والــكــلــيــات
احلـكومـية) واضاف ان ( 6 االف مـنحة
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اكــدت وزارة الـتـعــلـيم الـعــالي والـبـحث
الـعـلـمـي  تـوفـير  6 االف مـنـحـة دراسـة
لـلطلـبة االجانب لـلدراسة فـي اجلامعات
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة احملـلــيـة. وقـال ا
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انــهـا تــخـطط اكـدت وزارة الــنـفط 
لـــتـــطــــويـــر قـــطـــاع الــــتـــصـــفـــيـــة
والـصنـاعـات التـكـريريـة في البالد
ـنتجات احملـلية واشارت لزيادة ا
الى عـــــــرض مــــــصـــــــافي فـي ست
مـحـافـظـات الى االســتـثـمـار. وقـال
الــوزيـر حــيــان عــبــد الـغــني خالل
فــــعــــالــــيــــة اإلعـالن عن الــــفــــرص
ــشـــاريع قِـــطــاع االســتـــثـــمــاريـــة 
الـتصـفـية والـصنـاعـات التـكريـرية
في الـعـراق الـتي نـظمـتـهـا الوزارة
بــالـتــعـاون مع الــهـيــئـةِ الــوطـنــيـة
لالستثـمار أن (اإلعالنُ عن الفرص
االسـتـثـمـاريـة يـاتي انـسـجـامـاً مع
تــوجـيـهـات رئـيس الـوزراء مـحـمـد
شــيــاع الـــســوداني ومــا تــضــمّــنه
الــــبـــرنــــامج احلــــكــــومي وخــــطط
الـــوزارة الــتي تـــســتـــهــدفُ زيــادةَ
اإلنـــتـــاجِ الــوطـــني مـن الــطـــاقــات
التكريرية وتغطيةَ احلاجةِ احمللية
ـنتـجـات النـفـطيـة) وتابع ان من ا
ــثل حتـوّالً (اعـالن هـذه الــفــرص 
في ستراتيجية احلكومة والوزارة
نـــحــو تـــشـــجــيـع االســتـــثـــمــارات
اخلــارجــيـة فـي قِـطــاع الــتـصــفــيـة
وتــكـريـرالـنــفط اخلـام وفـتح آفـاق
جديدة لـلشركات الـدولية وشركات
الـــــقِــــطـــــاع اخلـــــاص احملـــــلـــــيــــة
مبينا تخـصصة في هذا اجملـال) ا
ان (الـوزارة أعــدت بــالــتــعـاون مع

الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لالســتــثــمــار
بــــرنـــامــــجــــاً واعــــداً  لـإلعالن عن
مجـموعـة من الفرص االسـتثـمارية
فـي قِطـاع الـصـنـاعـات الـتـكـريـرية
ونــعـلـنُ سـبع فــرص اســتـثــمــاريـة
ثالثـة مـنـها فـتح بـاب الـتقـد لـها
يـوم امس  ومــثـلــهـا ثالثــة سـيـتم
ـقبل  الـتقـد لهـا مطـلع نيـسان ا
كـمــا سـنــعــرض فـرصــة أخـرى في
وقــتٍ الحـق ) ولــــــــــــــــــفــت الـى ان
(الفرصَ االستثماريةَ التي اعلنتها
الـــوزارةُ بـــالـــتـــعـــاون مع هـــيـــئـــة
االستـثمار  وهي مـصافي مـيسان
َ ألفَ بـرميل بـطـاقـةِ مـئـة وخـمـسـ
َ في الـيوم والـقيـارة بـطاقـةِ سبـع
ألفَ بــرمـــيل في الـــيــوم وهــدرجــةِ

النفط األسود في محـافظة البصرة
َ ألـف بـــرمـــيل في بــــطـــاقـــةِ ثالثـــ
الـيوم امـا الفـرص الثالثـة االخرى
وهي مصـفى الناصـرية بطـاقِة مئةٍ
َ ألـفَ بــرمـيـل في الــيـوم وخــمــسـ
ومـصـفى الــكـوت بـطــاقـةِ مـئـةِ ألفِ
برميل في اليـوم ومصفى السماوة
َ ألفَ االسـتـثـمـاري بــطـاقـةِ سـبـعـ
بـــرمـــيل فـي الـــيــوم) وتـــابـع (امــا
مـصــفى حـديــثـة االســتـثــمـاري في
محافظة االنبـار بطاقة سبع الف
فسيتم حتديد موعد برميل باليوم 
الـتقـد في مـوعـد الح . فضال عن

وجود فرص استثمارية اخرى).
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اعـــرب رئــيس هـــيــئــة من جـــانــبه 
االسـتـثـمار حـيـدر مـحمـد مـكـية عن
أمــله في ان (حتــقق هــذه الــفــرص
وان الهـيئة االستـثمـارية اهـدافهـا 
تـــقــدم الـــدعم الـــكـــامل لــلـــجـــهــات
ــــســــتـــثــــمــــرة بــــالــــتـــعــــاون مع ا
واضاف ان (االسـتثـمار في النـفط)
قطاع الصناعات التكريرية  يسهم
فـي دعم االقـــــتــــــصـــــاد الـــــوطـــــني
ـستدامة  وانها خطوة والتنمية ا
مـهـمـة من قـبـل احلـكـومـة والوزارة
لـــلـــنـــهـــوض بـــهـــذه الـــقـــطـــاعـــات

احليوية). 
بــــــدوره  اوضح وكــــــيل الـــــوزارة
لـشؤون الـتصـفيـة حامـد يونس أن
(اعالن الــفــرص يـــســهم في زيــادة

الــطـــاقــة الــتـــكــريــريـــة لــلــعــراق 
ــنـتـجـات ــواصـفـات ا واالرتـقـاء 
الـنـفطـيـة  ويحـقق اهـداف وخطط
الوزارة في تغطية احلاجة احمللية
مـؤكدا والـتـحـول نـحـو التـصـديـر)
(اهــمــيـة االعالن عـن هـذه الــفـرص
في الـــنــهــوض بــواقع الــصــنــاعــة
النـفطـية  وتـأثيراته الـكبـيرة على
الـواقع االقــتـصــادي والـتــنـمـوي).
ـــتـــحـــدث بـــاسـم الــوزارة وافـــاد ا
عــاصم جــهــاد بــإن (تــرشـيـح هـذه
الفرص االستثمارية جاء بناءً على
دراسـة واقــعــيـة من قِــبَلِ اجلــهـاتِ
ـــــعــــنـــــيـــــة في الـــــوزارة  وذلك ا
ـــاســة لـــلــحـــاجـــة الـــفـــعـــلـــيـــة وا
ــعـنــيـة  وأيــضـاً لــلــمـحــافـظــات ا
لـتحـقيـقِ أهدافِ الـوزارة في زيادةِ
اإلنـــتـــاج الــوطـــني مـن الــطـــاقــات
ِ نوعـيتِها وفقَ التكـريرية وحتـس
ــعـتــمَـدة ــيـة ا ــواصـفــاتِ الـعــا ا
ــعــايــيــرِ الــبــيــئــيــةِ وبــاعــتــمـــاد ا
والــصـحــيـة) واشــار الى ان (هـذه
ــهــمـة في ــشــاريع ا احلُــزمـةَ من ا
قِـطاع الـصنـاعات الـتكـريرية تـمثل
خُــطـوةً واعــدة لــتـحــقــيق أهـداف
ــســتــدامــة من خالل الــتـــنــمــيــة ا
الــنــهــوض بــالــواقع االقــتــصــادي
لـلـمـحـافـظـات والـعـملِ عـلـى زيادةِ
ـالـيـة وتـوفـيـرِ فـرص إيـراداتِـهـا ا
عملٍ ألبنائِـها وللقِطـاعات اخلِدمية

األخرى). 
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قدّم فـريق اجلهـد احلكومـي خدماته الى
ثالث مناطق جديدة و 40 منطقة اخرى
في بــغــداد واحملـــافــظــات مــشــيــراً الى
صناعة مليون مقعد دراسي خالل العام
اجلاري. وقـال عـضو الـفريق احلـكومي
عـــلي الـــكـــوفي في تـــصـــريح تـــابــعـــته
(الــزمــان) امـس ان (الــفــريق ســـيــنــجــز
اعـــمــال  40 مـــنــطـــقـــة في الـــعــاصـــمــة
واحملـافـظات نـهـايـة العـام اجلـاري كـما
ســـيــنـــجــز مـــنــاطق حـي الــبـــســاتــ و
ــصــطــفـى و الــكــوثــر خالل االســبــوع ا
اجلــاري واســـتــكــمــال مـــنــاطق شــاكــر
الـعـانـي و حي دوا الـشـعـلـة االسـبـوع
ـقـبل) مــبـيــنـاً ان (نـســبـة االجنـاز في ا
مـنطـقـة الـدوا تـطورت من  40الى 80
ـــئــة امـــا حـي الــكـــوفـــة الـــثـــانـــيــة بـــا
فباشرالفريق بأعماله اخلدمية االسبوع
اضي وستـستمر خالل شـهر حزيران ا

القادم).
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واضاف ان (اجلـهد اخلدمي وضّف 85 
مــلــيـار ديــنــار إلعـتــمــادهــا في تـنــفــيـذ
ـــوكـــلـــة الـــيـه حلـــ اقــرار االعـــمـــال ا
وازنة الـعامة) الفـتاً الى (الشروع في ا
تـنـفـيذ مـشـروع الـطـريق احلـلـقي الرابع
بعد وصول تصاميمه النهائية) وبشأن
تلكئة ذكر الكوفي ان (هنالك شاريع ا ا
ـشـاريع مـتـلكـئـة كـثـيـرة سـيتم مـسـحـاً 
شاريع طرحـها على الـفريق وسـيبدأ بـا
الصغيرة منها ملعب التاجي) موضحاً
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ان (الفريق سيبدأ بتصنيع مليون مقعد
مــــدرسي خالل الــــعـــام اجلــــاري بـــعـــد
واد استحصال األموال الكافية لشراء ا
قاعد دارس با الالزمة لتجهيز جميع ا
اجلــديــدة). فـي ســيــاق مـــتــصل وزّعت
سـتـشـارين في رئـاسـة الوزراء هـيـئـة ا
اكـــثـــر من الــفـــ مـــقــعـــد مـــدرسي بــ

مدارس ديالى. 
وقال عـضو الـهيـئة خـليل الـعطواني ان
(الــهـيــئـة وفـرت 2,300 مــقـعــد مـدرسي
لـتـربـيـة مـحـافـظـة ديـالى كـدفـعـة جـديدة
ضــمن مــبــادرة رئــيس الــوزراء مــحــمـد
ـدارس احملـتـاجـة في الـسـوداني لـدعم ا
مــركـز واقــضــيــة ونــواحي احملــافــظـة)
ولـــفت الى (تــوزيـع تــربـــيــة احملـــافــظــة
قاعد ب مدارس اخلالص واجليزاني ا
و شهريان و السعـدية ومندلي وقطاعي
غــرب وشـــرق بــعــقــوبـــة) مــضــيــفــاً ان
(مدارس ديالـى بحاجـة الى اكثر من 15
الف مـــقــعــد مـــدرسي وســتــعـــمل عــلى
ــبـادرة الـوطـنــيـة لـرئـاسـة تـغـطــيـتـهـا ا
الــوزراء). وفي الـنــجف افـتــتح احملـافظ
مــدرسـة جـديـدة حتــتـوي عـلى  24صف
في نـاحـيـة الـرضـويـة بـاحملـافـظـة الفـتاً
الـى تـــخـــصـــيص  30 مـــلـــيـــار ديـــنـــار
للمشاريع . وذكر احملافظ ماجد الوائلي
فـي تــــــصــــــريـح لـ (الــــــزمــــــان) امس ان
ـدرســة تـعــد إضـافــة جـديــدة لـقــطـاع (ا
الـتـربـية في احملـافـظـة و سـتـساهم الى
ــــدارس االخـــرى في تـــطـــويـــر جـــانب ا
الـعـمــلـيـة الـتــربـويـة والــنـهـوض بـواقع
) واشـار الى ان الــطــلـبــة الــنــجـفــيــيــ

ـدرسـة بـحـضـور (احملــافـظـة افـتـتـحت ا
ان سـعـاد الـوائـلي و مـدير عـضـو الـبـر
الـتـربــيـة و مـســتـشـار احملــافظ لـشـؤون
الــتـربــيــة و مـديــر الــنـاحــيــة و عـدد من
ــســؤولــ الــتــربــويــ وجَــمع من و ا
جــهــاء واهــالـي الــنــاحــيــة) مــؤكــداً ان
ـسـؤولـة في الــنـجف تـتـابع (اجلــهـات ا
بـإهـتــمـام كـبـيــر مـلف الـواقـع الـتـربـوي
شاريع حسب التوجيهـات واستكمال ا
ــدة ثالث سـنــوات وتـطــويـر ـتــلـكــئـة  ا
ـــدارس) واضـــاف (وجـــهّـــنـــا بـــإزالــة ا
ـدرسـة و تـوفـيـر الـعـلـوة الـقـريـبــة من ا

درسة خالل كان البديل لها وإجناز ا ا
سـنــة واحـدة) مــنـوهــاً الى ان (نـاحــيـة
الـرضـويـة حــصـلت عـلى تــخـصـيـصـات
ـشروع مـالـيـة بلـغت  30 مـلـيـار ديـنـار 
الـبـوابـة اجلـنـوبـيـة الـذي توقـف بسـبب

عوقات).  بعض ا
wLÝ— Â«Ëœ

وافتـتح مديـر عام تربـية الـنجف مردان
الــبـديـري عــدداً من مـدارس احملــافـظـة
مطلعاً على إنتظام الدوام الرسمي فيها
خالل الـعام الـدراسي اجلـاري. وقال في
تــصــريح امس ان (الــتــربــيــة افــتـتــحت

ÕU²²∫ مسؤول في التربية يفتتح مدرسة جديدة «

لـيبـلـغني بـأنه قادم لـيـصحـبني
إلى اجـتـمـاع نـبـحث فـيه بـعض
ـدنـيـة الـتي شــؤون اجلـمـعـيـة ا
أســــــســــــنـــــاهــــــا مـع جـــــمـع من
عروفة. الشخصيات الـعراقية ا
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شــــاهـــــدت في يـــــوم الــــثـالثــــاء
الــســابع والــعــشـريـن من شــهـر
نــيــسـان  2004وأنــا بــانــتــظـار
عـمـار ســائق الـتـاكــسي سـيـارة
تقف عـلى اجلـانب اآلخر مـقابل
العيادة وفيها أشخاص مرعبو
الـنـظـرات مـا أقـلـقـني مـظـهرهم.
وعـــــنـــــدمـــــا وصـــــلت إلى داري
أخــــــبــــــرت زوجــــــتـي بــــــهـــــؤالء
رعـبة التي أخذتها ونظراتهم ا
حمل اجلدّ حيث استحق ذلك
إخــبـار زوجـتي به. وتــبـ بـعـد
ذلك أن وجـودهـم كـان جـزءاً من

خطة االختطاف احملكمة.
v Ë_«  UE×K «

وصـل الـــدكــــتـــور فــــالح اجلـــدة
ومدير أعماله الصـناعية السيد
أبــو ســـنــان بــســيــارة األســتــاذ
ريــاض الـفـضـلـي بي أم دبـلـيـو
حــمــراء صــغــيــرة   وهــو أحــد
ــؤسـسـ جلــمـعـيـة األعـضـاء ا
إنـقـاذ وتـطـويـر بـيـئـة وحـضارة
العراق وكان يعـمل مديرا لقسم
أمــريـــكــا في وزارة اخلـــارجــيــة
الـعـراقـيـة. جـلـست مـع الـدكـتور
ــقــعـد اخلــلــفي وفي فــالح في ا
األمام كان األستاذ رياض خلف
ـقـود والــسـيـد أبــو سـنـان في ا
قعد األمامي. سرنا متوجه ا
ـــهــــنـــدس عـــدنـــان نـــحـــو دار ا
ــوسـوي وهـو عــضـو مـؤسس ا
آخــر لــلـجــمــعــيـة وكــان الــهـدف
قـترح مـنـاقشـة مقـر اجلـمعـيـة ا
في شــارع حـيـفــا واحلـاجـة إلى
تـرمــيـمه.سـلــكـنـا طـريـق مـحـمّـد

الــــقــــاسم الــــســــريع من مــــدخل
ستـنصرية مـتجه اجلامعـة ا
نـحو الـكرادة. كـنـا نتـندر بـشأن
الـكـتـاب الـذي أرسـلـنـاه رسـمـيـا
إلى أمانة الـعاصمـة بخصوص
ــنــظـمــة الــذي اسـتــحـوذ مــقـر ا
عـلـيه بـالقـوة حـزب سـياسي أو
جـهــة أخـرى والــذي عـلق عــلـيه
مـسـاعــد أمـ الـعـاصــمـة بـعـدم
قـدرته عـلى تـغــيـيـر ذلك. تـركـنـا
رور الـسريع في مخرج شارع ا
اجلـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة وعـند
ســـيــرنـــا في الـــشــارع الـــفــرعي
شـاهـدت سـيـارة خـضراء بي أم
دبـليـو ضخمـة يقـودها الـسائق
بـــطـــريـــقــــة رعـــنـــاء وبـــدون أي

حساب لآلخرين. 
عـلـقت عـلى ذلك الـسـائق ونـحن
نـسـتــديـر شـمـاال لــنـدخل الـفـرع
ـــؤدي إلى شــارع الـــصــنـــاعــة ا
حـــيـث يـــقـع جـــدار اجلــــامــــعـــة
الــتــكــنــولـوجــيــة عــلـى الــيــمـ
وبـيــوت صـغـيــرة مـكـتــظـة عـلى
الــيـسـار كـنت قـد عـدت مـريـضـة
في إحداها وكـانت شقيـقة عمو
ــدرب الــشــهــيــر. ونــحن بــابــا ا
نــســيــر بـــبطء في ذلك الــشــارع
الـــضــيـق نــســـبـــيـــا وإذا بــتـــلك
الــســـيــارة الـــضــخـــمــة تـــســيــر
بجنبنا بـطريقة مرعبة وقبل أن
أنهي تعليـقي على تلك الرعونة
وإذا بــالــســيــارة تــقف أمــامــنــا
بـاسـتـدارة تـمـنـعـنـا مـن احلـركة
تـمـامـا. اضـطـررنـا لـلـوقـوف في
مــكـانــنـا وقــبل أن نـتــفـوه بــأيـة
كــلـمـة وبـلـمح الـبـصـر خـرج من
الـسيـارة السـائق ومعه الـركاب
اإلثـــنـــ يـــحـــمـل كل واحـــد من
الـــثالثـــة مــســـدســ ووجـــهــوا
ــســدســـات الــســتـــة نــحــونــا. ا
تـسـمـرنـا في مـكـانـنـا ال نـتـحرك
فــتــقــدم رئــيــســهم كــمــا عـلــمت

البداية:
كـان أربـعـاء الـثـامن والـعـشـرين
من نـــيــســان  2004 يـــشــبه كل
أربـــعـــاء. احلـــيـــاة صـــعــبـــة من
الـنـاحـيـة األمنـيـة واألخـبـار ترد
سـراعـا بـأخـبـار سيـئـة ومـرعـبة
أحــيـانــا وهــنــاك مـنع الــتــجـول
الـذي يبـدأ في الـساعـة احلـادية
عـشــر مـســاء وحـتّى الــسـادسـة

صباحا. 
رضى والكل عيادتي مكتظة با
يـــــرغـب بــــــإكـــــمــــــال فـــــحــــــصه
واحلـصـول عـلى مـا يرضـيه من
تـــوصــيـــات وآراء لـــكي يـــخــرج
بسرعـة ويصل إلى بيته أو إلى
مــحـطـة احلـافـالت لـلـذهـاب إلى
محافـظته أو إلى مديـنته. وكان
نظام العيادة منذ افتتاحها عام
1987 أن تـفـتح أربـعـة أيـام في
األسبـوع فقط. يـومان لـلمرضى
اجلــــدد ويــــومـــــان لــــلــــمــــرضى
الــــــقـــــدامـى. وفي تــــــلـك األيـــــام
الــعــصــيــبــة في 2003 و2004
ــرضى في كــنــا نــوقف قــبــول ا
تــمــام الــســاعـــة الــرابــعــة بــعــد
الـــظـــهـــر وال يــقـــبل أي مـــريض
يصل بعد هذا الوقت إال ما ندر
كي يـيـنـهى فـحص آخـر مريض
فـي حـوالي الــسـاعـة الــسـادسـة
والــــنـــصـف مـــســــاء لــــنـــضــــمن
لـلـمـرضى ومرافـقـيـهم الـوصول
إلى أهـالـيهم أو سـيـارات الـنقل
لــلــســاكـنــ خــارج بــغــداد قـبل
حـلــول الــظالم ومـنـع الـتــجـول.
ولــكن في ذلك األربــعــاء كـان لي
ـسـجـلـ ـرضى غـيـر ا بــعض ا
الـذين وفدوا مـن احملافـظـات ما
صعب عـلي أن أخيب أمـلهم مع
عـلــمي كم هي الـصــعـوبــة الـتي
عـانـوا مـنهـا أمـنـيا واقـتـصـاديا
فــكــان عــلي أن أفــحــصــهم كــمـا
يجب وهذا جعـلني أتأخر حتّى

الساعة 7:00 مساء.
الـسـائق عـمـار: بـسـبب تـسـليب
إحــدى سـيـارتي اإلثـنـتـ بـقـوة
الـــــــسـالح قـــــــبـل ذلـك الـــــــيــــــوم
بــشـــهــريـن  اتــفــقـت مع ســائق
شــاب من مـنــطــقـة ســكــنـاي في
ــلك ســيـارة شــارع فـلــســطـ 
أجرة لينقـلني إلى ومن العيادة

في أيام العيادة. 
كــان "عـمـار" وهــذا اسـمه كـرديـاً
فــيــلــيــا عــلى مــا أعــتــقــد وكــان
يــنـقــلـني من الــعـيــادة الـســاعـة
الـــســادســـة والـــنــصف مـــســاء.
عمار هو شاب في العشرينيات
من عـمـره مـؤدب وقـوي الـبـنـيـة
وكان طويالً جسوراً. كان يعمل
في شـركـة الصـنـاعـات اخلفـيـفة
لـــصــنع أضــويــة الـــفــلــورســنت
كعـامل فـنيّ وله حصـة خمـس
ــائــة من الــســيــارة صــالـون بــا
(Prince Daewoo) دايــــــــــــوو
ــلك الـنـصـف اآلخـر زمـيل له و
ــعـمل. عــمـار يـعــمل في نــفس ا
يــقــوم بــقــيــادة الــســيــارة طـول
األسبوع ويعـطي شريكه نصف
اإليــراد وهــذا يــقــوم بــتــغــطــيـة
غـيــاب عـمــار الـكــلي عن الــعـمل
ألنه يــقــود لــســيــارة الــتـاكــسي
طــيـلــة أيـام  األســبـوع  ويـذهب
إلى الدائرة يـوم استالم الراتب
ـــا يـــســلـم عــلى الـــشـــهــري ور
ـــوظــفـــ في يــوم أو يـــومــ ا

آخرين طوال الشهر!! 
أخــــــبــــــرنـي سالم وهــــــو أحــــــد
الـسـكـرتـيـرَين في عـيـادتي وهو
ـرضى الـقدامى ـسـؤول عن ا ا
إن عــمـار الـســائق قـد وصل في
ــوعــد وهــو يــنــتــظــر في بــاب ا
الـــعـــيــــادة. أبـــلـــغـت سالم بـــأن
يـعـتـذر من عـمـار حيـث سأذهب
مع صـــديــــقي الـــدكــــتـــور فـــالح
اجلدة الذي هاتفني قبيل ساعة

بــعــدئــذ وهـو
يــــعــــلق عــــلى
صــدره شــارة
الـــــــشــــــرطــــــة
الــــعــــراقــــيـــة
ويــــــــعـــــــــطي
أوامـــــــــــــــــــره
لـلـشـخـصـ
اآلخـــــــــــريـن
وهــــــــــمــــــــــا
يـــلــــقــــبـــانه
بــــســــيــــدي
ــــــــــــالزم. ا
اجته نحو
ســيــارتــنـا
وهــــــــــــــــــو
ينـظر الي
قــــــــــــــائـال
الـدكــتـور
عـــــــــبـــــــــد
الــــهـــادي

اخلـــلــــيـــلي?
قـــــلت نـــــعم.

قال انزل معنا إلى التحقيق في
مـــــركـــــز الـــــشــــرطـــــة. كـــــان ذلك
الـشــخص طــويل الــقـامــة يــبـلغ
ـئـة وثـمـانـ سـنـتـمـترا طـوله ا
ـئـة كــيـلـوغـرام وبـبــنـيـة تـبــلغ ا
وهـو في بـدايـة اخلـمــسـيـنـيـات
من عـــمــره لـه صــلـــعـــة كــبـــيــرة
غطاها بالشعر اجلانبي لرأسه.

 
أخرجوني من السيارة وسلبوا
مــلف اجلــمــعــيــة الـذي كــان في
يـدي وقـيـدوني بـاألصـفـاد الـتي
سـمَـوَهـا "اجلـامـعـة" وهي كـلـمـة
لم أسـمعـهـا من قبل تـطـلق على
األصـــــــــفـــــــــاد والـــــــــتـي يـــــــــؤلم
استـخـدامـهـا لـهكـذا آلـة مـعـنـية

بالعذاب. 
ــهم هــنــا هــو بــعــد أن قــيـدوا ا
يـــدي وضـــعــوا عـــصـــابـــة عــلى

عـــــــــيـــــــــني
والـــبــســـوني نـــظـــارات ســوداء
ـقــعـد فــوقـهــا وأدخــلـوني فـي ا
اخلـلـفي لــلـسـيــارة ألجـلس بـ
اثــنـ من أفـراد تـلـك الـعـصـابـة
ـــقــــعــــد األمـــامي وجــــلس فـي ا
رئـيسـهم وقاد الـسـيارة رابـعهم
الــذي لم يـنـزل من الــسـيـارة في

حينه. 
وقــبـيل صــعـودي إلى الــسـيـارة
شـــاهـــدت في نـــهــايـــة الـــشــارع
ــرور الــسـريع بــاجتــاه مـدخل ا
رجال بـيـده مسـدس بـالـقرب من
سـيـارة بـيـكـاب مـطـلـيـة بـالـلـون
االزرق الـــــــــــــفــــــــــــــاحت الـــــــــــــذي
تـــــســـــــــــــتــــخـــــدمه ســـــيــــارات
الــــــشرطة تقطع الشارع لتمنع
أيــة مـــحــاولـــة لــلـــهـــروب بــذلك

االجتاه. 

غالف الكتاب
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خالل اجلولة صفاً إلكترونياً في مدرسة
عـبـد الصـاحب دخـيل بـحـضور رئـيـسة
جلـنة الـتربـية الـنـيابـية سـعاد الـوائلي
ـدير للـشؤون اإلدارية و عدداً ومعاون ا

ـــشــرفــات الـــتــربـــويــات حــيث  من ا
تــوزيع الـــشـــهــادات الـــتـــقــديـــريـــة بــ
ـتـمـيـزات في ـعـلـمـات و الـتـلـمـيـذات ا ا

درسة). ا
ولـفت الى (زيارة بـعض ريـاض االطـفال
مــنـــهــا حـــمــائـم الــسالم لـإلطالع عــلى
بعض التحديات التي تواجهها من اجل

معاجلتها).
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-1-
قرأت اليوم خبراً مثيراً لَمْ أستطع الصمت حياله 

وخالصة اخلبر :
انّ {جالل جبار عـلي} قدّم هـديته الى مـتحف الـناصـرية وهي تـشتمل

كتبته اخلاصة . ا اقتناه  على ما يقرب نصف مليون كتاب 
-2-

هداة حتتوي على بعض اخملطوطات النفيسة ايضا . والكتب ا
ا يزيد من أهميتها . وهذا 

-3-
ُـهدي وسخاءه من جانب وحرصه على وهذه الهدية الثمـينة تعكس نبل ا
احلـفـاظ عـلى الـكـتب الـقـيّـمـة والــكـنـز الـثـقـافي من جـانب آخـر  حـيث ان
كـان اآلمن كما انـها تعـرّفنـا بوطنـيته وحـبه ألهله من جانب تحف هـو ا ا

آخر .
-4-

انّ نصف مليون كتاب ب مطبوع ومخـطوط يُشكل " ثروة " معرفية مهمة
وازين . ثمينة بكل ا

ومن هـنـا اسـتـحق مـنـا ( جـالل ) االجالل واالكـبـار واالحـتـرام والـتـقـديـر
وخالص الدعوات .

-5-
تحف مبادرة جالل جبار علي وهديته قائال : لقد وصف مدير ا

ـتـحف هـذا الـعـدد ـرة األولى الـتي يــقـوم فـيـهـا مـواطن بــاهـداء ا ( انـهـا ا
الكبير من الكتب) .

-6-
وهكذا تزدحمُ قوائم النبالء العراقي بأسماء جديدة وأعمال مجيدة .

-7-
ـتحف مـفاحتة بـلدية الـناصريـة لتسـمّي شارعاً ونحن نقـترح على ادارة ا

من شوارعها باسم هذا الرجل النبيل مكافأة له وتقديراً لهديته الكبيرة.
وانه لـيـسـتـحق أيـضـا وسـامـاً من األوسـمـة الـوطـنـية

العليا .
-8-

انّ نصف مـلـيون كـتاب هـو مـكتـبـة ضخـمـة فخـمة
تستحق أن تشد لها الرحال. 
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ايهما اكثر صدقاً الكلمات ام الصور ?

سيناريـو جميل الحـداث فيلم امـريكي جذبـني  فيه جديـد لم اعهده! وهو
ـكـنني ان اسـتـقبل كيف افـسـر العالقـة بـ الكـلـمات والـصـور  وكيف 
عـادلة اجدهـا حاضـرة كلـما اقتـنيت لـوحة او صورة رسائل كل مـنهمـا 

جديدة!
سـلــطـة الــكــلـمــات وسـلــطـة الــصـور أمــست واضــحـة وهي تــخـتــرق هـذه
العالقة.. فـأيهمـا اكثر فـائدة ومتـعة من االخرى الـصورة أم الكـلمة? وهل
تقوى الـواحدة بضـعف األخرى أم تنـمو سلـطتهمـا في حالة مـن التعاون

والشراكة ? 
كـتـبات لقـد تـربعت الـكـلمـات بـ صـفحـات الـكتب ضـمن عـرش متـوج بـا
تـعة لـزمن طـويل وأستـطاعت ان وكانت هي بـارقة الـتـغيـير والـنـهضـة وا
حتدث في اجملتمـعات تأثـيرات جمـة فأولي األلباب في الـعصور الـسابقة
شـبعـ بروائع اجملـلدات واألسـفار ولم ع الكـتب وا هم أوالء يفـقهـون أ
ـتوجـة بـالكـلـمـات منـبع الـفائـدة فـقط  فـقد اكـتـسبت حالوة تكن الـكـتب ا
ــهج الــذواقـة من كل مــكـان  واصــبـحـت أهم مـصــادر تـشــكـيل جـذبت ا
الوعي لدى اجملتمع . لكن هل بقيت الكتب ومـا حتتويه من كلمات متربعة

على ذلك العرش الثقافي واجملتمعي? 
ـرء يفتش عن ان التغـييـرات السريـعة الـتي شهـدتها مـجتـمعاتـنا جـعلت ا
علومة بأسرع الـطرق حتى ان مفهوم (القـراءة السريعة) امسى عنوان ا
ـعانـي ما أتى بـالـضر اغلب مـن يقـتـنون الـكـتب فـظل يقـرأ في سـطـحيـة ا
علومات في على حسه النقدي وصار يحاول أن يراكم الكم الهائل من ا
ـكــتـوب بــعـمق إال إذا وقت وجـيــز وال يـتــوقف عــنـد مــعـنى مـن مـعــاني ا

ا خلف السطور. استوقفته صورة مرفقة ليتمعن فيها اكثر من تمعنه 
كل هـذا طـور من تـأثـيـر الـصـورة عـلى حـسـاب الـكلـمـة ولـالسف مـعـركة
هـا الـرقـمي الـسـريع  الـسـلـطـتان حتـولـت اكـثر شـراسـة وهـي تدخـل عـا
لتتحول تدريـجيا للعبـة هيمنة الـصورة على الكلمـة داخل صفحات الكتب
تحقـقة النها ذابت ـنشورات  وافسـدت من حجم الفائـدة  ا او مرفقات ا
وسط فوضـى السـرعـة  عـلى الرغـم من ان الصـبـر والـتمـعن مـفـتـاح تلك

الفائدة و أن للجلوس معنى فريد ! .
فكيف للصورة ان تنتصر على الكلمة ?

لألسف .. نـعم انـتـصـرت الـصـورة عــنـدمـا هـجـرنـا الـقـراءة والـتـمـعن في
كننـا ان نحول افكار والوان معاني الكلمـات واالستفادة منـها  و كيف 
الصـور الى كـلـمـات فغـالـبـا مـا نقـول  ( تـلك الـلـوحة او الـصـورة تـنطق)
لكن هل حـاولـنا تـفكـيك تـلك الشـفـرات الى كلـمات ? ام ان حـبـر (كيـبورد
الـذي هـو الـيـوم الـقـلم االقوى احلاسـبـة) من خالل الـضـغط عـلى ازراره 

واالسرع ب انواع االقالم  عجز ان يكون مفككا لتلك الشفرات ?.
في النهايـة اعود و استفـهم من جديد ايهـما االصدق الكـلمات ام الصور
?  اعتقـد ان الصـدق مرهون بـصدق عـملنـا ونوايـانا وقدرتـنا عـلى حتليل
ـا ال يـبـخس حق االثـنـ النـهـما ال الـكلـمـات وتـفـكـيك شـفـرات الصـور 

يفترقان حلاجة عصرنا الى هذا النوع من  التعاون والتالحم ..
 لذلك احبـوا الكـلمات وتـمعـنوا فيـها و وفـروا وقتا كـافيا

لها ; كما احببتم الصـور  و منحتوها الوقت االكبر
 النهـمـا في الـنهـايـة ابـجديـة احلـيـاة احلقـيـقـية ال
يــفـتــرقــان مــثل عــاشق ومــعــشــوق! واذا افــتــرقـا
ينتهيان .. فال الصـورة تعيش من دون الكلمة وال

الكلمة تستطيع ان تعيش من دون الصورة .

أسـاة ومعاناة لـرمز من رموز االدب ـر اسبوع دون ان نـفجع  ال يكاد 
رض وعـمـود من أعـمـدتهـا لـيـظل في صـراع طـويل مـريـر مع ا والثـقـافـة 
ناهـيك عن االغـتـراب داخل وخـارج حـدود الوطن.ومن والعـوز واالهـمـال 
يتتـبع خريطـة الثـقافة واالبـداع على السـاحة الـعراقيـة وما رصعت به من
عـرفة واالداب والفـنون يجد ان عت في مـختلف مـناحي ا اسماء نـبغت و
جـلّـهـا عـاش زاهـدا حتـى لـتـحسـبـه غـنيـا مـن الـتعـفّـف عـلى غـزارة وتـفرّد
بل ان العـديـد مـنـهم يـحـصـد اجلـوائز احملـلـيـة واالقـلـيـمـيـة وحتى عـطائـه 
ا اهتمـام حقيقي يذكر من اجلهات الـعليا ذات العالقة.ومثاال ية دو العا
كـافـآة الـهـزيـلة الـتي حتـجب لـسـنـوات مديـدة ومـازالت رهـيـنة علـى ذلك ا
ـوازنة!!. لـذا من الضـروري االشارة الى اهـميـة تخـصيص نـسبة اقرار ا
ضئيـلة النشاء صـندوق للـتنمـية الثقـافية يـتولى دعم هذه الـنخبـة والسيما
بـدع لـطرق االبـواب استـجداء ـرض كي ال يـضطـر ا في ظروف الـعوز وا
تحضرة تعتز برموزها الـثقافية والعلمية والفنية ساعدة!!.ان كل اال ا
ـمـيـزة بعـطـائـها ـيـز ومـشرّف اذ هم الـنـخـبة ا والريـاضـيـة بشـكل الفت 
االستثـنائي وهم الـرصيـد النـوعي في التجـديد واالرتـقاء والـنهوض وهم

شرق لها.  ايضا الوجه ا
فقد وإلدراكها مكانة هذه الفئة- طبقة االنتلجنسيا
ادي ـعـنـوي وا عدّتـهـا اهال لالحـتـفـاء والـتكـر ا
ـنح وإسـتـحـقـاقـا اصـيال لـلــنـجـومـيـة عـلى نـحـو 

االوطان قيمة عليا وألقا مضافا .
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اثــنــاء زيــارتي الى دبي  جتــولتُ
واسـتــمـعتُ  ووثــقتُ بـالــصـورة.
يـــســـاعــدنـي بــذلـك صــديـق شــاب
نـــشـط  قـــادم من طـــويـــريج .هـــو
التدريـسي هادي النعـيمي. منها 
ـثال : زيارة مؤسسة على سبيل ا
سلطان بـن علي العويس الـثقافية
 والـتـجـوال في مـنـطـقـة االبراج 
حــيث يـشـمخ بــرج خـلـيـفـة. وزرت
ـــة  وحــــديـــقـــة دبي دبـي الـــقـــد

عجزة. ا
و فـي صــــــــــــالـــــــــــة
االستـقبـال بالـفندق
ذي االربعـة جنوم 
ـهـنـدسـة الـتـقـيتُ ا
ــــــعــــــمــــــاريــــــة  ا
دنـية والنـاشطـة ا
 اســــــثـــــر لـــــوي.
ســـيــدة بـــســـمــرة
الـــــــقــــــهــــــوة. مع
حـــيـــويـــة ولـــغــة
انكلـيزية مـقترنة
بــلـــكــنـــة الفــتــة.
الـسـمـراء إسـثـر
قــــــــــادمــــــــــة من
الـــــكــــــونـــــغـــــو
كـــــنـــــشـــــاســــا.
وصــــــــــــــــادفـت
عـــودتـــهـــا الى
بـالدهــــــــــا فـي
يــوم عـودتــنـا.

عــادت عـن طــريـق  اديس ابـــابــا .
حـــ عــرفـت انــنـي من الـــعــراق 
قالت انت من بالد احلرب والقتل.
دحضتُ قناعتهـا بالوقائع  لكنها
لم تـغـادر قــنـاعـتـهــا. سـالـتـهـا عن
ـنـاضل الـكـونـغـولي لـومـومـبـا  ا
الذي اغـتيل مطـلع ستيـنات القرن
اضي. ولم تكن عـلى دراية. لوي ا
ـعـجزة. غـادرت الى حـديـقـة دبي ا
ومـنـها عـادت للـفـندق حـيث نـقيم.

ومنه للمطار.

حيان عبد الغني
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ان  ما نسـميهم رجال سـياسة في هذا الـزمن يظهـرون  للناس أنـفسهم  انهم غالة
مــتـطـرفـون فـي مـذهـبـهـم الـسـيـاسـي في زهـدهم لـلــيـسـر والــتـرف واذا  خـلـوا  إلى
أنفسـهم  يعيشون عيشة فيـها  ترف  بل إسراف  في الترف ويسر بل  اغراق  في
ـضون في اليـسـر وتفـ في التـمـاس اللـذة و تذوقـهـا  وبذلك  يـخدعـون  الـناس و
هذا اخلداع حـتى  ينتهوا احيانا  إلى   خداع أنـفسهم واالقتناع بأنهم  اهل عدالة
ا هم قوم وحملـة معاني دينية  اخيـرا  اذا  حللت حياتهم إ
ـال فهم يـكـذبون  طالب سـلطـة يـلتـمـسون  مـنـها اجلـاه وا
عـلى  الـنـاس  و يكـذبـون  عـلى انـفسـهم واالن  بـسـلـوكهم
ـتـناقض اوصـلـوا الـناس اال يـثـقوا بـهم وال بـتـصديق اي ا
احاديث تصدر من هذا وذاك منهم وال بوعودهم الزائفة.

بغداد
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{ طــهـران (أ ف ب) - يــذهب مـاليـ
اإليــرانـيــ في إجـازة لـالحـتــفـال مع
عائالتـهم بـعيـد "نوروز" وبـداية سـنة
فــارسـيــة جـديــدة إال أنّ االحـتــفـاالت
هــذا الـعــام تـتــزامن مع بــدايـة شــهـر
رمـضـان.يحـتـفل اإليـرانـيـون الـثالثاء
في تمـام الـسـاعة  00,54و 26ثـانـية
( ( 21,24بـتـوقـيـت غـريـنـتش اإلثـنـ
بـــبـــدء الـــعـــام  1402 في الـــتـــقـــو
الفارسي في الساعة الفـلكية الدقيقة
لالعــتــدال الــربــيــعي.وفـي اجملــمـوع
يحـتفل بـالـعام اجلـديد أكـثر من 300
مليون شخص في  12بلدا من بينها
إيـران وأفــغـانـســتـان وكـازاخــسـتـان

وأيضا األكراد في تركيا والعراق.
 UÞUA½ n uð

هـرجان منذ في إيران يحتـفل بهذا ا
قــــرابـــة ثـالثـــة آالف عــــام وتــــتـــوقف
الـنشـاطـات في الـبالد مـدة أسـبـوع
تقريبا. أما طهران فتفرغ من سكانها
الـذيـن يـغــادرون إلى األريــاف.وقـالت
اللــيـه وهي طــالــبـــة تــغــادر طــهــران
مــتـوجــهـة إلى مــديـنــتـهــا تـبــريـز في
شـمال غـرب الـبالد "خالل  15يـوما
نـحـاول أن نـنـسى صـعـوبـات احلـياة
تع اليومية من خالل تـمضية وقت 
حـول وجــبـات طــعـام مـعــدّة بـعــنـايـة
وتــــــقـــــد هـــــدايــــــا لـــــلـــــعــــــائـــــلـــــة
واألصـــدقـــاء".ورغم اعـــتــبـــاره عـــيــدا
وثـــنــيـــا لم تــكـن احــتـــفــاالت نــوروز
مــــوضـع جــــدل فـي اجلـــــمــــهـــــوريــــة
اإلسالمـــيــة الــتي أقــيـــمت في الــعــام

.1979وقــال مــحـــسن ألــويــري وهــو
رجل دين شيـعي ومـؤرخ ديـني "ليس
هـنـاك أي شك في أن نـوروز هـو عـيـد
وطـــني كـــان مـــوجــودا قـــبل اإلسالم.
لـكـنه ال يـتــعـارض مع أي من تـعـالـيم
اإلسـالم". وأضـــــاف "نــــــوروز يــــــولي
اهـتـمـامـا بـاحملـافـظـة عـلى الـطـبـيـعـة
ويــــدعــــو إلى إزالــــة اخلـالفــــات بـــ
ــســنــ وزيــارة الــنــاس واحـــتــرام ا
األقــــارب... هـــذه قــــيم يـــوصـي بـــهـــا
اإلسـالم ويــــحــــرص عــــلى االلــــتــــزام
سـلم أي بها".لـكن سيـتع عـلى ا
غـالبـيـة اإليـرانيـ الـبـالغ عددهم 85
مـليـونـا الـتوفـيق بـ هـذه التـقـالـيد
هــذا الـعــام وشـعــائـر شــهـر رمــضـان
الــذي يُــتـوقـع أن يـبــدأ في  22أو 23
آذار ويدعـون خالله إلى االمتـناع عن
ـاء من الفـجر حتى تنـاول الطـعام وا
ــعـــضــلــة مع الـــغــروب.وســتـــطــرح ا
اختتام االحـتفاالت بعد  12يوما من
العـام اجلديـد في يوم "سـزده بدر" أو
ــــضي "يــــوم الــــطـــبــــيــــعــــة" حــــ 
ــســاحــات اإليــرانــيـــون وقــتــهم في ا
اخلـــضـــراء يـــتـــنــزّهـــون ويـــتـــنــاول
الطعام.ونـصح ألويري بالـتجمع لكن
"من دون تــنـاول الــطـعــام" و"انـتــظـار
مـوعـد اإلفـطــار". وذكّـر أنه "في الـفـقه
ؤمـنـون مسـافة الشـيـعي إذا سافـر ا
ـدينة التي يقـيمون فيها معينة من ا
ـكنهم أال فهم يـعتبـرون مسـافرين و
يصومـوا".لكن هل ستـظهر الـسلطات
ــاضي أشــار تــســامـــحــا? فــالــعــام ا

دّعي الـعـام محـمد جـعـفر مـنتـظري ا
إلى أن "الذين ال يـصـومون لـسبب أو
آلخـر" سـيـعـاقـبـون.وأضـاف أن حـتى
تـنـاول الـطـعـام في الـسـيارة الـتي "ال
تــعـــتـــبــر مـــكـــانــا خـــاصـــا" يـــعــاقب
عـــلــيه.وفي انـــتــظــار نـــوروز يــقــول
بـعض اإليــرانـيــ إنـهم ال يــشـعـرون

بروح احتفاليـة بعد عام صعب اتسم
بـتــضـخم مــرتـفع بــلغ حـوالى % 50
واحلركـة االحتـجاجـية الـتي انطـلقت
عـقب وفـاة الشـابـة مـهـسـا أميـني في
 16أيـلـول/ســبـتـمـبــر بـعـد أيـام عـلى
تــوقــيــفـــهــا من قــبل شــرطــة األخالق
النتـهاك قـواعد الـلبـاس الصـارمة في

الـكثـيـر".بدورهـا قـالت عـفت البـالـغة
ـا كنت مـتحمـسة لـعيد  75عامـا "لطا
نوروز لكنـني مستاءة جـدا هذا العام
لـدرجــة أنـنـي لم أشـتــرِ حـتى ســمـكـة
ذهـــبــيــة ووعـــاء من بــراعـم الــقــمح"
وهــمـــا من األشــيــاء الـــرمــزيــة لــهــذا

هرجان. ا
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نساء يحتفلن
بعيد نوروز في
ايران

اجلـــمــهـــوريــة اإلسـالمــيـــة.في بــازار
جتـــريـش في شـــمـــال طـــهـــران روت
راضــــــيـــــــة وهي ربـــــــة مــــــنـــــــزل في
اخلـمـسـيـنـات من الـعـمـر أنـهـا حتدّق
لونة لـيئة بالبـضائع ا في األكشاك ا
لــنــوروز وقــالت "أســأل عن األســعــار
لــــــكــــــنــــــني ال أتــــــمــــــكـن مـن شـــــراء

بغداد
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اسـتـقر الـعـرف الـعراقي احلـاكم في نـسـخة مـابـعد 2003 عـلى احملـاصـصة وفي
منوح حصة طرفا اساسيا في النسخـة العراقية ليس بالضرورة ان يكون الطرف ا
صـنـع الـقــرار بـأســتـقالل فــاالسـتــقالل الـســيـاسي فـي الـعــراق امـر يــطـول شـرح
نـقوصـاته .نعم اعالمـيا هـذا امر مـفروغ منه لـدى اخلسـارة جراء قـرار ما وال سر
في ان الـقرار يـكـون صـاحبه هـو الـتـنفـيـذي االول او من يـدعمه من مـكـان سـياسي
وهـي خسارة تـكررت و تكـرر معهـا الفاعل الـذي تكرر اعلى و الجل جمـهور بذاته 
مـنـطـلـقه احلــصـصي االكـبـر بل و يـتـعـداه (حــ يـضـطـر الى شـبه اعـتـراف ) الى
شـاركـة جمـاعيـة في اخلـطأ و اخلـطأ هـنا يـصل في احـسن احواله الى االدعـاء  
صـوت فقط ـعنى آخـر اموال الـشعب ال امـوال النـاخبـ ا ال الـعام  ضـرر في ا
ـة اكـبـر اذا مـس دماء و سـيـادة الـبـالد و قد لـصـالـح طرف و يـذهـب لـيـكون جـر

حدث.
ـانـية نـقـاط مـرتـبـطـة بـنسب الـتـحـاصص في االدارة الـعـراقيـة حتـاصص نـقـاط پـر
السـكـان و ال احصـاء في الـعراق من بـعد 1997 وقـد كان احـصاء ذلـك العـام قد

شمل محافظات البالد بأستثناء كردستان.
ال اريــد ان اقـدم صـورة مــشـوشـة عن واقـع غـيـر واضح الــتـفـاصــيل حـيث الزالت
الشـعـارات و س االسـتـقبـال الـتي تسـبق افـعال الـوعـود تزدهـر في الـبيـانات وال
ـعتمد الذي نطق ا ا يحـكمه ا صورة متشـائمة بل اقدم تـشخيصـا واقعيا يـنبيء 

يبدو ان اصالحه اي الواقع ال يكون اال بأصالح و ادوات متمكنة غير ترقيعية.
ـرجع احملـايــد الـذي يـفـتــرض االنـطالق مـنه في يـقـال ان الــقـانـون في بالدنــا هـو ا
العـمل و االحـتكـام الـيه في الـفصل دسـتـورا و ما حتـته من قـوانـ و ثمـة تـعلـيـقة
عـلى هـامش هــذا االدعـاء و بـشـقـ االول: الـتـضـاد بــ دسـتـورنـا و االبـقـاء عـلى
قـوان مـنـهـا مـثال و االكـثر الـتـصـاقـا بـحكم اجملـتـمع وهـو قـانـون الـعقـوبـات لـسـنة
1969 في هـجيـنة اجـرائيـة جـرمت البـعث و لم تعـطل قـانونـا نافـذا صيـغت مواده
بعـقلـيـة حزبـيـة احاديـة قبل 52سـنـة و الغـريب فـيهـا انهـا في وقـتهـا كـانت حتاكي
تـوجهـا يفـتـرض انه معـارض من قـوى عارضت الـنظـام و جـمهـورا مـضطـهدا وانه
قدار الضرر اقل ردعي مفرط ومع كل شـراسته فقد صار تطبيقه انتقائي و حكمه 

من الضرر.
وقع االداري الشق الـثـاني مـختـصـره: انشـاء صالحـية تـمـزج احلريـة احلـزبيـة بـا
سـؤوليـة االدارية التـنفـيذية يدان احلـزبي و ا فتـرض ان كالهمـا ا عـروف و ا فـا
رجـعيـة القـانون وعـليه فـللـحزب ا جـرى الـقبـول  مقـيدان بـالعـام من القـانون طـا
ـثـله ضـمن احلـصـة احلـكـومـيـة و الضـيـر  ان يـقـدم تـصـورا قـانـونـيا الـذي له من 
سؤولة و يـكون محـصننا من كل للعـمل االداري ال ان يشتـغل حزبيا فـي االدارة ا
ـتكـرر بل انتـقائـية ـعيب في االمـر ليس خـرق الدسـتور ا مـسائـلة  و ال نـنسى ان ا
ه كمـثل ان يحبذ شخص مـا الكفر يوما تنفـيذ قانون موروث من نـظام جرى جتر

و التوبة يوم او كمثل شخص يدعي االسالم و يسجد لصنم.
لم ارد في تقدمتي هذه اال تشخيص صورة االضراب في ساحة العمل و بعد ذلك
تـوقع افـضل الـنـتـائج فـقــضـيـة مـثل قـضـيـة الـعـراق و مــلف مـثل مـلف الـعـمل في
كن تـركهمـا للظروف او سياسـته و ادارته لقضـية و ملف ال يـقبالن اجملامـلة و ال 
ن ـد ظل الثقة اال  للثقـة فقد تـعلمنـا ان ال نترك االمـور احليوية لـلظروف و ان ال 

هو اهل لها.
ان حزبـنـا و فـوق كل حمـل عمـله ال يـفـوت فرصـة اال و اخـذ مـنـها مـا يـشـكل نصح
اجملـرب عل االخـرين يـنـتـفـعـون من نـصحه فـنـحن لـيس من الـذين يـأخـذون بـظـاهر
ـريح لـهم و الـنص و ال مـن الـذين يـجـعـلـون الــنص حـمـال اوجه فـيــأخـذون الـوجه ا

يتركون للجمهور مكابدة االعباء.
ـقـراطي الـكـردسـتانـي و عـلى سـنـوات زعـامـته الـبـارزانـية مـصـطـفى اخـيـرا فـالـد
البارزاني و الرئيس مسعودالبارزاني كان سبّاقا حزبنا في الفصل ب االدوار و
ن احلـرص عـلى االمـانـتـ الـسـيـاسـية و االداريـة فـلـسـنـا 
يحول احلـكم ليكـيفه مع احلق العيـني و الشخصي فـلسنا

نرى االرض و الشعب عقارا و عقارا بالتخصيص.
{ مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي
قراطي الكردستاني. للحزب الد
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نـاقـصة ائـيـة) بـاإلعالن عن ا ـوارد ا يـسـر ( الهـيـئـة العـامـة للـسـدود واخلزانـات / احـدى تـشكـيالت وزارة ا
عتمدة واصفات الـفنية ا وجب ا وصل وكـما مثبت  العامة (جتهـيز مواد مختلفة الحـتياجات سالمة سد ا
وصل (DDP ) في مـحافـظة ـنـاشئ في جدول الـكـميـات واصل الى مـخـازن إدارة مشـروع سـد ا واالعـداد وا
بلغ (٥٨٨٫٧٤٥٫٠٠٠) خـمسمائة وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة نينوى وبكلفة تخمينية كلية 

واربعون الف دينار عراقي ال غير مع مالحظة ما يأتي:
ـؤهلـ والراغـب في احلـصول عـلى معـلومـات اضافـية االتـصال ( الـهيـئة الـعامة ١- عـلى مقـدمي العـطاء ا
لــلــســدود واخلــزانـــات / الــطــابق الــرابـع / شــعــبــة الــعـــقــود) (خالل أيــام الــدوام الـــرســمي وخالل أوقــات
الـــــــــــــــــدوام الرسـمي من الـسـاعة ٨  صـباحـا الى الـسـاعة ال ٢  بـعـد الظـهـر) وعلى الـبـريد االلـكـترونـــــي

.(wreserved_2008@yahoo.com) (section.contract@yahoo.com)
طلوبة : ٢- متطلبات التأهيل ا

أ- االهلية القانونية :
ادة (١٫٤) من تـعلـيمـات مقـدمي العـطاءات الـواردة بالـقسم األول من - اجلنـسيـة : ويتم الـتعـامل بهـا وفق ا

الوثيقة .
قدمي العطاءات الواردة بالقسم األول ادة (٢٫٤) من تعليمات  صالح : ويتم التعامل بها وفق ا - تضارب ا

من الوثيقة .
ـقدمي ادة (٣٫٤) من تـعـلـيمـات  ـتـلكـئـة والقـائـمـة السـوداء : ويـتم الـتعـامل بـهـا وفق ا - قائـمـة الـشركـات ا

العطاءات الواردة بالقسم األول من الوثيقة .
ـادة (١٫٤) من ــتـحــدة ومـجــلس األمن الــدولي : ويــتم الـتــعـامـل بـهــا وفق ا ـوجـب قـرارات األ ا ــنع  - ا

قدمي العطاءات الواردة بالقسم األول من الوثيقة . تعليمات 
ـبلغ (١١٧٧٥٠٠٠٠) مـائة الـيـة : على مـقدم الـعـطاء تـقد مـا يـؤيد تـوفر الـسـيولـة النـقديـة  ب- الـسـيولـة ا

وسبعه عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار.
وعـد الـنـهائي لـتـقد الـعـطاء اثل مـنـجز وخالل مـدة ال تـتـجاوز ( عـشـرة سنـوات ) قـبل ا ت- تـقـد عمـل 
ـمـاثل ال يـقل عن (١٦٧٦٢٥٠٠٠)  مـائـة وســبـعـة وسـتـون مـلـيـون وسـتـمـائـة وخـمـسـة وتـكـون قـيـمـة الـعـمل ا

وعشرون الف دينار.
هـتم بـشراء وثائق الـعطـاء واحلاملـ لهويـة غرفـة التجـارة ( درجة الثـانية ) ٣- بإمـكان مقـدمي العطـاء ا
فـعول وبعد تـقد طلب حتـريري الى العـنوان احملدد في ورقـة بيانات الـعطاء وبـعد دفع قيـمة البيع نـافذة ا
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للوثائق البالغة (٥٠٠٠٠   خمسون الف دينار غير قابله للرد ).
وجب طلوبة  ٤- يتم تقد العطـاء بالظرف التجاري والفـني ويضم الظرف التجاري الوثائق الـقانونية ا
ـواصفـات الـفنـية والـشروط ثـبتـة بـورقة بـيانـات العـطـاء ووصل الشـراء ويـتم ارفاق ا الـشـروط القـانونـيـة ا

تطلبات والوثيقة القياسية بالظرف الفني. الفنية ومبلغ العطاء ا
ـوافق (٢٠٢٣/٣/٢٦) الـسـاعة ٥- يـكـون مـوعـد مـؤتـمـر االجابـة عـلى االسـئـلـة واالسـتـفسـارات يـوم (االحـد) ا
عظم - قرب كـلية الهندسة - بناية الهيئة العامة للسدود العاشرة صباحا الى العنوان األتي (بغداد - باب ا

واخلزانات  –الطابق اخلامس).
ـعظم - قرب كـليـة الهنـدسة - بنـاية الهـيئة الـعامة ٦- يتم تسـليم الـعطاء الى الـعنوان األتي (بـغداد - باب ا
ـــوافق لـلـسـدود واخلـزانات  –الـطـابق الـرابع - مـقـرر جلـنة فـتح الـعـطـاءات في مـوعـد أقـصـاه يـوم االحـد ا

٢٠٢٣/٤/٢ قبل الساعة الثانية عشر ظهرا
عـظم - قـرب كلـية الـهنـدسة ـثلـكم عـلى العـنوان األتي (بـغداد - بـاب ا ٧- سـيتم فـتح العـطـاء بحـضور من 

وافق ٢٠٢٣/٤/٢ الساعة الثانية عشر ظهرا للسدود واخلزانات - الطابق األرضي ) يوم االحد ا
ثلـيهم الراغب تأخرة سـوف ترفض وسيتم فـتح العطاءات بحـضور مقدمي الـعطاءات او  ٨- العـطاءات ا
ـعـظم - قرب كـلـيـة الهـنـدسة - بـنـاية الـهـيـئة الـعـامة لـلـسدود باحلـضـور في الـعنـوان األني (بـغـداد - باب ا

وافق ٢٠٢٣/٤/٢ الساعة الثانية عشر ظهرا واخلزانات - الطابق األرضي ) يوم االحد ا
بلغ (١١٧٧٥٠٠٠) ناقـصة  ٩- عـلى مقدم الـعطاء تـقد خطـاب ضمان او صك مـصدق عن تامـينات دخـول ا
احد عـشر مليـون وسبعمائـة وخمسة وسـبعون الف دينـار صادرة من مصرف معـتمد غيـر مشروط نافذة الى

وجب الوثيقة القياسية . ما بعد نفاذية العطاء بـ(٢٨ يوم) قابلة للتمديد و
طلوبة واصفات الفنية ا ١٠- الهيئة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغير مستوفية للشروط القانونية وا

وجب الوثيقة القياسية لعقود جتهيز السلع.
ناقصة اجور النشر واالعالن. ١١- يتحمل من ترسو عليه ا
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فــقــدت الــهــويــة الــصــادرة من وزارة
 H79343609 ــرقــمــة الــكــهــربــاء ا
بــاسم  مـحــمـد صــبـري حــا يـرجى
ن يعـثر علـيهـا تسلـيمهـا إلى جهة
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ــوثــقــة حلــقـوق اإلنــســان والــقــانـون ا
ــدنــيــ الـــدولى بــشــكل واضـح ضــد ا
ــدنــيـة لــكل من والــبــنــيـة الــتــحــتـيــة ا
ــا كــان له تــأثــيــر ســلــبي الــدولــتــ 
ي فتسببت إضـافي على االقتصاد العا
ــعـــانــاة بــشــريـــة أدت الى هــشــاشــة
ي كــكل). وواصل انه االقــتــصــاد الـعــا
(عـلى أثـر ذلك تـنطـلق فـعالـيـات مؤتـمر
جــامـعـة سـلـيــمـان الـدولـيـة “تــداعـيـات
احلـرب الروسية األوكـرانية على الدول
الـعـربـيـة ”بــتـفـاعل دولى مـؤسـسى فى
مــنـطـقـتـنــا الـعـربـيـة وكــذلك األفـريـقـيـة
والــدولــيـة لــلــخـروج بــنــتــائج عـلــمــيـة
وتـوصيات لها تأثير على صناع القرار
فى دولنا أمل فى الوصول التفاقيات
حتــــــد مـن الــــــتــــــدهــــــور االنــــــســــــانى
واالقــتـصـادى فى الـعـالم وفـرض قـيـود
عــلى الـزيــادة اجلـنــونـيـة لـألسـعـار فى

السلع األساسية للحد من اجملاعات).
من جــانـبـهـا صـرحـت  حـنـان صـبـحي
عـبيد رئيس الـهيئة االسـتشارية الـعليا
ـؤتمـر ومسـتـشار الـشؤون الـعـلمـية بـا
بـجامـعة سلـيمـان الدوليـة بأن (الـلجان
الـعلمية والتحضيرية واإلعالمية أنهت
ـؤتــمـر كــافـة االســتــعـدادات النــطالق ا
ــوســوم بــ الـــعــلــمي الــدولـي احملــكم ا
"تـداعـيات احلـرب الروسـيـة االوكرانـية
ـزمع وآثـارهــا عـلى الـدول الـعـربـيـة) ا
عــقـده الـيــوم اجلـمــعـة وبـالــتـعـاون مع

الشركاء االستراتيجيون
ـــهـــتـــمــ وقـــدمت الـــدعـــوة لـــكــافـــة ا
ــشـاركـة في والــبـاحـثــ لـلــحـضـور وا
ـثل من أهـمـيـة ـا  ـؤتـمـر  فـعــالـيـات ا
كــبــيــرة في ظـل الــتــغــيــرات الــراهــنـة
ـؤتـمر مـعـتـبره أن مـخـرجـات ونتـائج ا
ــا يـتــنـاوله من تــمـثـل أهـمــيـة كــبـيــرة 
مـحاور مهمـة على الصعـيدين اإلقليمي

واحمللي...

والـدبلـوماسي الـكبـير اسـنادا لـلقـضية
ـركـزية لألمـة الـفلـسطـيـنيـة ولـقضـايا ا
الـعرب عامة). وأشار شعث إلى (جهود
رئـيـسـة اللـجـنـة االسـتشـاريـة األسـتاذة
الـدكـتورة حـنان عـبـيد وكـافة األعـضاء
مـثمنـا اجلهود الـكبيـرة لرئيس الـلجنة
الــعـلـمـيــة األسـتـاذ الـدكــتـور عالء عـبـد
احلـميـد رغم الوعـكة الـصحـية الـطارئة
له مـؤكدا أن احملكم وأعضاء اللجنة
ورؤســــــاء اجلــــــلــــــســـــات مـن أمــــــيـــــز

تخصص في اجلامعات العربية). ا
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من جــانـبه قـال األمـ الــعـام جلـامـعـة
سـليمان الدوليـة محمد على حسن  إن
ادة الـثـانـية ـتـحـدة فى ا (اقـرار األ ا
من مـيثاقـها ينص عـلى حظر اسـتعمال
الـقـوة أو الــتـهـديـد بـإسـتـعـمـالـهـا ضـد
سـالمـــــــــة األراضي أو االســـــــــتـــــــــقالل
الـسيـاسى للـدول األخرى وذلك كـقاعدة
أمـره تلتزم بـها كل الدول). وتابع (على
خـالف ذلك أدت احلـــــرب الـــــروســـــيـــــة
االوكـرانـيـة إلى العـديـد من االنتـهـاكات

ســلــيـمــان الــدولـيــة لــلـشــوون االداريـة
ـؤتـمـر ورئاسـتـها والـطالب إن إدارة ا
في جــــامــــعـــة ســــلـــيــــمــــان الـــدولــــيـــة
ـشـاركــة وكـافـة جلـانـهـا واجلــامـعـات ا

تعمل بكل طاقاتها.
وتــابع (لـقـد أنـهــيـنـا كـافـة الــتـرتـيـبـات
والــبـرنـامج واجلـلـســات الـعـلـمـيـة وأن
ـوتـمـر يـتـضـمن لـكل جـلـسـة بـرنـامـج ا
عـلــمـيـة الـصـورة الـذكــيـة االلـكـتـرونـيـة
ـجــرد الــضــغط عــلـى الــصـورة وهـي 
تدخل مباشرة الى اجللسة في وقتها.
ـــوتــمــر وأكـــد شــعث أن (فـــعــالـــيــات ا
ـباشر سـتنـطلق افـتراضيـا عبـر البث ا
ـكـرمة بـرنـامج اجلـمعـة بـتوقـيت مـكة ا
ــوعــد مـع ظــروف كــافــة لـــيــتــنــاسـب ا

.( االساتذة والباحث
ؤتـمر وأوضـح أن (اجلامـعة ورئـاسـة ا
وجلانه قررت باإلجماع أن يكون ضيف
الـشـرف لــلـمـؤتـمـر الـسـيـد نـبـيل شـعث
ـثل الـرئـيس الـفـلسـطـيـني تـقـديرا له
ولــســجــله الــعــلــمي وفــكــره الــعــروبي
وعــــمــــلـه الــــســــيــــاسـي والــــنــــضــــالي
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أعـلن سمير اجلمل نـائب رئيس جامعة
ســلـيـمـان الـدولــيـة لـلـشـؤون الــعـلـمـيـة
ـؤتمر والـبحث عـن انطالق فـعالـيات ا
الــدولـي "تــداعــيــات احلــرب الــروســيـة
األوكـرانـية عـلى الدول الـعـربيـة" حيث

ـــؤتـــمـــر 38 بـــحـــثـــا  ســـيـــعـــرض ا
حتـــكــيـــمـــهــا مـن قــبـل مــجـــمـــوعــة من
األسـاتـذة والعـلـماء وفق تـخـصصـاتهم
الـبـحـثـيـة. بـدأت اجللـسـة االفـتـتـاحـية
بـحـضـور رؤساء اجلـامـعـات الشـريـكة
يـتـلوهـا جلـسـت عـلمـيـت وفي الـيوم
الــتـالي تـعـقــد خـمس جـلـســات عـلـمـيـة
وبـعــدهـا سـتـعـقـد اجلــلـسـة اخلـتـامـيـة
والـتي ستتضمن مناقشات علمية حول
ؤتمـر ثم ستتم تالوة البيان فـعاليات ا
اخلـــتــامي لــلـــمــؤتــمـــر. ووجه اجلــمل
الـشـكـر والـتـقديـر إلى كل مـن ساهم في
ؤتمـر من رؤساء وأعضاء إجنـاز هذا ا
الـلجـان كافـة متـمنـيا الـتوفـيق جمـيعا

في خدمة العلم والبشرية جمعاء.
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وأشـاد اجلـمل بـالـعـمـل لـلـتـحـضـيرات
الـنهائية للموتـمر ليكون كامالً متكامالً
ومـسـتــكـمالً لـكـافـة الـنـقـاط الـتى يـجب
ـتعددة وتـمر ا اثـارتهـا خالل محـاور ا
وكـلـهـا تتـعـلق بـالواقع احلـقـيـقى ولكن
ـي حــــول احلــــرب بـــــأســــلــــوب أكــــاد
الـروسـية األوكـرانـية وتـداعـياتـهـا على

الدول العربية.
وأشـار إلى أن التـحضـير للـمؤتـمر كان
مـتمـيزا وسـوف تكـون النـتائج مـرضيه
وتمر نـاجحا بـامتياز جـدا وسيكـون ا
ي والباحث متمنيا استفادة االكاد
بــالــتـوصــيــات والـنــتــائج الــتى سـوف

وتمر. تخرج من هذا ا
ــؤتــمــر من جـــانــبه قـــال مــديــر عـــام ا
أســـامــة شــعث نـــائب رئــيـس جــامــعــة
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ـعارضـة في مصر ـواقفه ا ـعروف  { القـاهرة (أ ف ب) - انـتُخب خـالد البـلشي ا
حيث يُحـتجـز عشـرون صحافـيا في الـسجن رئـيسا لـنقـابة الصـحافـي الـتي أعلنت
ـسـتقـلة الـنـبأ في سـاعـة مبـكـرة من صبـاح الـسبت في مـا وصـفته وسـائل اإلعالم ا
القـليلة بأنه "جرعة أمل".أعلنت الـنقابة أنه  بأغلبية  2450صوتا من أصل 5062
صـوتـا انتـخـاب خالـد الـبلـشي رئـيس حتريـر مـوقع درب اإلخبـاري احملـظور الـدخول
إلـيه في مصـر.وعلـقت عـلى الفـور على تـويتـر ليـنا عـطا الـله رئيـسة حتـرير صـحيـفة
ـواقع اإلخـباريـة التي حـجـبتـها مـدى مـصر اإللـكتـرونـية وهي أيـضًا مـن ب مـئات ا
الــسـلـطـات إنـهـا "جـرعـة أمل".وكـتـبت "انـتـخــابـات مـهـنـيـة لـهـا طـعم خـاص في عـالم
االنتخـابات والـتمثـيل والفـوز. يعني مـا فيش تـمثيل مـقنع في انـتخـابات عامـة ودائمًا
ثلنـا مهنيا ـكن  في حالـة اضطرار في االختيـار. ولكن فيه وضوح أكـثر فيه م 
ومـا فـيش أحـسن مـن خـالـد الـبـلـشي لـتـمـثـيـلـنـا الـيـوم. مـبـروك لـنـا ولـلـجـمـيع جـرعـة
األمل".وُجـــهـت إلى ثالثـــة من صـــحـــافـــيي مـــدى مـــصـــر تـــهـــمـــة "اإلســـاءة" لـــنــواب
وسيخـضعـون قريـبًا لـلمـحاكمـة.كان الـبلـشي على وجه اخلـصوص في طـليـعة حترك
نـادر في أيـار/مـايو  .2016داهـمت الـشـرطـة حيـنـهـا علـى نحـو غـيـر مـسبـوق نـقـابة
الـصـحـافـيـ وأوقف صـحـافـيـان مـطـلـوبـان بـتـهـمـة "الـتـحـريض عـلى الـتـظـاهـر" ضد
ا السلطـات.تظاهر حينها مئات الصـحافي للمطالبة بإقـالة وزير الداخلية والتنديد 
وصـفـوه بـأنه "حـرب عـلى اإلعالم".وُضع رئـيس الـنقـابـة واثـنـان من زمالئه أحـدهـما
الـبـلـشي رئـيس جلــنـة احلـريـات في الـنــقـابـة آنـذاك رهن االحـتــجـاز لـدى الـشـرطـة
.وكـتبت الـصحـافية رشـا عزب في تـغريـدة على موقع طلـوبَ إليوائهـم الصحـافيَـ ا
رشح احلكومي تويـتر إنه "يوم تاريخي لصـحافيي مصر خـالد البلشي مـتقدم عن ا
رغم الـدعم الهـائل واجلـمـعـيـة العـمـومـيـة بتـقـولـهم مـحدش كـبـيـر عـليـنـا. عـاش كـفاح
عـارضة الـليبـرالية ".وأشاد حزب الـدستـور وهو من ب آخـر أصوات ا الصـحفيـ

باالنتخابات التي جتسد "األمل في التغيير بعد سنوات من االحتكار".

اربيل
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لم يـكن أختـيار الـوان التـرفك اليت الثالث اعـتباطـاً بل جاء نـتيـجة أبـحاث ودراسات
مـعـمقـة حـول تـأثـيـر الـلون عـلى األنـسـان  وبـات مـعـروفا بـأن الـلـون األحـمـر يـحمل
نع فـيمـا صار اللـون األخضر إشـارة الى التـساهل والقـبول وما دالالت الـتحـذير وا
عـبـارة ( روح دربـك أخـضـر ) إال دلـيـل عـلى ذلك بــيـنـمــا أتـخـذ الــلـون األصـفـر دور
التـنبـيه واإلشـارة الى حالـة ديـر بالك !! يـنصح األطـبـاء بإعـتمـاد الـتنـوع في الوجـبة
الغـذائـيـة مهـمـا كانت بـسـيطـة ومـحـاولة تـضـميـنـها أصـنـاف وألـوان غذائـيـة متـنـوعة
ويـفـضل ان تـكـون عنـاصـرهـا حتـمل الـلون األخـضـر واألحـمر واألصـفـر مـثل لـوحة
الترفك اليت !!  يـدخل عروگ الطاوة ضـمن واحدة من الوصـفات الشعـبية البـسيطة
كـوّن األخضـر فـيهـا فـيمـا تـلعب مـتـعددة األلـوان والـتي يشـكل الـرشـاد والريـحـان ا
مـكعـبات الـبتـيتـة أم الكـركم وشـياف الـنومي حـامض دور األصفـر بجـدارة ووضوح
تـام ومن الضـروري إكمـال اللوحـة بالـلون األحـمر من خالل قطع الـطمـاطة الـطازجة
ومـخــلل الـشـلـغم !!  وكـمــا تـنـظم اضـويــة الـتـرفك اليت حـركـة
ـرور فأن تـنـاول هـذه الوجـبـة الـبسـيـطـة بألـوانـها السـيـر وا
وذج مثالي الثالثـة يدخل البهجة والسرور لـلنفوس وهي 
لــلــتــوازن الــغــذائي الــتي يــنــصح به االطــبــاء مـع ضـرورة

حضور استكان اجلاي بعدها وألف عافية !! 
مع قهوة الصباح

سلم رواتب جديـد يشمل كافـة موظفي الدولـة بكافة الـوزارات  وحتى اللحـظة هناك
تضارب في صـحة هذا اخلبر ان كان حـقيقة أو شائعـة لكن اغلب موظفي الوزارات
ـا سـمـعـوه حيث ان الـفـرحـة الـكبـيـرة غـمرت وعـوائلـهم صـفـقـوا فرحـاً  وابـتـهـاجاً 
ـوازنة ان الـعـراقي على ا الكـثيـر من الـبيـوت العـراقيـة وهم يـترقـبون  تـصـويت البـر
واقع االحتادية لـيتم البت بعـد ذلك بسلم الرواتب اجلديـد كما أشيع عـلى منصات ا

اإللكترونية.
لـكن الـبـعض شــكك بـاألمـر والـسـبب يــعـود لـعـدم االعالن رسـمــيـاً من قـبل اجلـهـات
وظف وعائلـته ينتظرون ويترقـبون اخلبر اليق على احلكوميـة عن ذلك  وهنا بقى ا
نار هـادئة. فـاحلقـيقـة عندمـا يكـون هنـاك سلم للـرواتب منـصف وعادل خـاصةً فـيما
يـخـص الـدرجـات الـوظـيـفـيـة الـدنــيـا ويـزيـد من دخـلـهم الــشـهـري ويـحـسن وضـعـهم
ـواد الـغذائـيـة  وغالء إيـجارات الـبـيوت فـبـتأكـيـد هذه عـيـشي وسط غالء أسـعار ا ا
فرحة كـبيرة التوصف لهم ولعوائلهم وهم يـنتعشون من حال الى حال اخر  هذا من
ؤكد سـتنشـأ حركة  شـرائية واسـعة في األسواق احملـلية باب  ومن باب آخـر من ا
واطـن وهذه فقرة إيـجابيـة تنعش الـسوق وتقـلل من الفتورة ال لدى ا بسبب وفـرة ا
السـائدة في األسـواق مـنذُ فـترة طـويلـة كـما تـقلل من آفـة البـطـالة الـتي أثرت بـشكل
خـاص عـلـى مـجـتــمـعـنــا الـشـبــابي حـيث  وضــعت أمـامـهم هــذه اآلفـة قـيــود صـلـدة

اليتمكنون من كسرها.
ومن هـنا نـدعوا ونـأمل من حكـومتـنا وعـلى رأسهـا السـيد رئـيس مجـلس الوزراء أن
يحقق هذه الشـائعة ويجعلـها حقيقة مـلموسة وبأسرع لـيزرع الفرحة الكـبيرة بقلوب
االف العوائل الـتي تفتـقر إلى السـكن والعـيش الكر  وهي تـتطلع ومـنذ زمن طويل
ـثل هكـذا قرار صائب وهـكذا الـتفاتـة أبويـة تنهـض بواقع الشـعب العـراقي اجملاهد
والصـابر. كـلـنا امل فـيكم أن تـتـركوا صـفحـات احلروب والـظلـم وتفـتحـوا صفـحات
ــنـهـوبــة ومـد ايـادي الــنـهـضـة والــعـمـران والــتـطـويـر احلـرص عـلـى أمـوال الـعـراق ا

لتترسخ ثقة الشعب بكم من جديد .
ادعـمـوا  شـرائح اجملـتـمع من مـوظـفـ ومـتـقـاعديـن وشـباب
ـصانع اخلـاصـة واألهلـية ودعم كـذلك ادعـموا الـشـركات وا
ـشـاكل الـداخـلـية ـنـتوج الـوطـني مـن أجل الـتـغـلب عـلى ا ا
اضـية. والـبطـالة الـتي بدأت تـنتـشر بـكثـافة خالل الـفتـرة ا
ـواطن الـعـراقي حـقـيـقـة وحـاولـوا  أن جتـعـلـوا من احالم ا

ملموسة .

ؤتمر ملصقات ا
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فـي بـاقي احملـافـظـات; الــتي تـعـاني من
ــواطــنــ مـــشــاكل الــعـــابــثــ بــأمـن ا

وسالمتهم.
وكــذلك يــتـطــلب االمــر إجــراء مـراجــعـة
شـامـلة ودقـيقـة وحـملـة إصالح للـقوات
ــا فـيــهــا فـصــائل احلــشـد ــســلـحــة  ا
الــشـعـبي دون مـحـابــاة ومـجـامـلـة ألي
حـزب او جـهـة سيـاسـية; ولـضـمان ذلك
سلحة كـخطوة اولى استبعاد القوات ا
بـكافـة تشـكيالتهـا ومن ضمـنهـا احلشد
الـــشــعـــبي   عن االنـــتــخـــابــات واالدالء
بـأصوات منتسيبها لصالح اي جهة او
شــخــصــيــة سـيــاســيــة في الــدولـة; ألن
سلحـة مسؤولة عن حفظ امن الـقوات ا
البلد بعيدا عن السياسة واالحزاب.   
وبـناءً على ما سبق فإن ضعف الضبط
ـقـتـرن بـالـفـسـاد ; يـعـتـبـر الـعـســكـري ا
واطـن عـامالً سـلبـياً يـؤثر عـلى أمن ا
والــدولــة; ويــجب أن تــعــمل احلــكــومـة
ـؤسسات األمـنية والـعسكـرية بشكل وا
جــاد عـلى حتــسـ الـضــبط ومـكــافـحـة
الـــــفــــســـــاد واحملــــافـــــظــــة عـــــلى األمن
واالسـتـقـرار في الدولـة  ويـجب أن يتم
ـسـاءلـة وتـطـويـر تـعـزيــز الـشـفـافـيـة وا
راقـبة لـتحـس أداء أنـظـمة الـرقابـة وا
األجـهـزة األمـنـيـة والعـسـكـريـة وضـمان
ــواطـنــ والـدولـة احلــفـاظ عــلى أمن ا

بشكل فعال. 
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عـالوة عــــــلى ذلـك; يــــــجب أن تــــــعــــــمل
ــؤســـســـات األمـــنـــيــة احلـــكـــومـــات وا
والـعسكرية على تطـوير برامج تدريبية
لــتــحــســ كــفــاءة الــعــامــلــ في هــذه
األجـهـزة وزيادة وعـيهم بـأهمـية دورهم
فـي حــفـظ األمن واالســـتـــقــرار; ويـــجب
أيــضــاً تــشــجــيع االبــتــكــار والــتــحــول
الـرقمي في األجهزة األمنية والعسكرية
لـــتــحــســ أدائـــهــا وزيــادة كـــفــاءتــهــا

راقبة. وحتس عمليات الرصد وا
وفي الــنــهــايــة; يــجب أن يــكــون هــنـاك
ـكـافـحـة إرادة سـيــاسـيـة قـويـة وجـادة 
الـفـسـاد وحتـسـ الـضـبط الـعـسـكـري
وهــذا يـتـطــلب تـعـاونــاً وتـنـســيـقـاً بـ
ــــؤســـســـات األمــــنـــيـــة احلــــكـــومـــة وا
ـدني ووسائل والـعـسـكريـة واجملـتـمع ا
ـواطــنـون اإلعـالم;  ويـجب أن يــشـعــر ا
بـالثقة في قدرة احلكومة على حمايتهم

وحفظ أمنهم واستــــقرار بلدهم;  
ـــــــــكـن حتـــقـــيـــقه إال بـــرفع وهـــذا ال 
مـسـتـوى الضـبط الـعـسـكري ومـكـافـحة
الـــفــســاد .....والــلـه ثم الــوطن من وراء

القصد.

تــســو" ( ت : عـام  496ق.م)  : (ان مــلك
الــصــ طـــلب من صن تــســو ان يــضع
اخــتــبـارا عــمـلــيــا لـنــظــريـاته في إدارة
ـــلك إجــراء اجلـــنــود; فـــاقــتـــرح عــلى ا
ـلك; فوافق هذا الـتجـربة عـلى جواري ا
االخــيـر; وعـلى الـفـور;  جتـهـيـز 300
ـلك; قـسـمـهن إمـرأة من جـواري قـصـر ا
; وعـيّن على صن تـسـو الى مجـمـوعتـ
رأس كـلتا اجملموعت إحدى احملظيات
مـن اجلـــواري; ثـم ألــــبـــســــهـن الـــدروع
وأمــرهـن بــأن يــتــســلـــحن بــالــســيــوف
واحلـراب في أيديـهن; ثم خطـبهن قائال
" أعـتـقـد أنـكن تـعلـمن الـفـرق بـ االمام
واخلــلف والـيـد الــيـمـنـى والـيـسـرى ? "
أجــابــته الــنــســوة "نـعـم" فـمــضى صن
تــســو قــائال : " عــنـدمــا أقــرع الــطــبـول
وأقــول انـظــرن لألمــام; فـيــجب عـلــيـكن
الـنــظـر لألمـام"; وعـنـدمـا أقـرع الـطـبـول
وأقــول  "دُرّن لـلـيـســار" فـيـجب الـدوران
بـإجتاه ايـديكن اليـسرى... وهـكذا باقي
االجتـاهات  فأجابته الـنسوة بأنهن قد
ـذكـورة  ثم عـلى دقات فـهـمن االوامـر ا
" لكن الـطبول اعطى أوامره "دُرّن لـليم
الـنساء انـفجرن في الضـحك ولم ينفذن
االمـر; ثـم كرر احملـاولـة وأعـطـى أوامره
دُرّن  لـليـسار ; لـكن النـساء انـفجرن في
الـــضـــحك ولم يـــنــفـــذن االمـــر ; ثم كــرر
االوامـر ثالث مرات وقـرع الطـبول ولكن
دون جــدوى; فــقــال " إذا كــانـت االوامـر
ـيـزة ومـفـهـومـة ولم يـنـفـذ واضـحــة و
اجلـــنــود االوامـــر فـــاخلــطـــأ يــقـع عــلى
اجلـنود " ; ونتـيجة لـعدم تنـفيذ االوامر
; أمـــر صن تــســو بــإحـــضــار الــقــاضي
يدان; وسأله في العسكري الى ساحة ا
يدان; ما جزاء عصيان االوامر سـاحة ا
الـعـسـكـريـة فـأجـابه الـقـاضي: الـعـقـوبة
االعـدام ; وعـلـيه أمـر صن نـسـو بـإعدام
قـــائـــدتي كـــلـــتـــا اجملـــمـــوعـــتـــ أمـــام
زمــيالتـهن; وعـلى الــرغم من عـدم رغـبـة
ـلك فـي خـسـارة جـاريتـيـه احملـظـيـت ا
عـنـده; و أبـلغ صن تسـو بـذلك ; فـأجابه
صن تـسو : " بتكليفكم لي قيادة قواتكم
الـعــسـكـريـة; فـإن هـنـاك بـعض أوامـركم
كـننـي قبولـها وأنـا حتت هذا الـتي ال 
الـتـكـلـيف "; و إعـدام الـقـائـدتـ أمـام
الـنـسوة ; ثم أمـر على الـفـور تعـي من
لك كـقائدت تـليهن  في احلـظوة لدى ا
; و إستـئـناف الـتدريب لـلـمجـموعـتـ
عـلى صـوت الـطـبـول فـلم يـضـحـك أحد;
وتـقدمت النسوة في التدريب العسكري
بـــكـل دقـــة وانـــضـــبـــاط  ثم ارسل صن
ـلك قـائال : " لـقـد  تـدريب تــسـو الى ا

الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة; يـكون بـذلك
يــســعى ضـمــنــا إلقـامــة حـكـم الـقــانـون
كـهـدف اسـتـراتـيـجي; مـا يـعـني أنك إذا
عـملت أمراً خارج القانون; فإنك تضرب
بــذلك هـدفـك االسـتــراتـيـجـي  وهـذا مـا
حـصل عمليا في حوادث إساءة اجلنود
; واطن العراقي االمريكي معاملة ا
 واالســــرى في ســــجن أبــــو غــــريب في
بـغداد;  وما فعـله اجلنود البـريطانيون
فـي الـبـصـرة سـنـة Æ2004 وكــذلك تـوفـر
مارسات والسياسات دليال يدعم هـذه ا
خـصـمك فـيمـا يـتبـعه من اسـتـراتيـجـية
حتـريض ودعـايـة; تـسـاعـده عـلى كـسب
تــأيـيـد الـنــاس و تـألـيـبــهم عـلـيك  وان
الـهـدف من جـمـيـع ما تـخـوضـه الـقوات
ـسـلحـة من عـملـيـات وسط النـاس هو ا
كـــسب إرادتــهم; وإذا كـــنــا نــريــد دولــة
مـستـقرة وتخـفيف االعـباء على قـواتنا;
ـا فيه يـجب ان يـكـون الـنـاس راضـ 
الـكفاية عن النتـيجة التي يجب ان تظل
سـلـيـمـة ..... وفي جـمـيع االحـوال يجب
أن يــــكــــون أولــــئـك الــــذين يــــقــــومــــون
بـعمـلياتـهم وسط الناس والـناس الذين
يــتـــحــركــون وســـطــهم عــلى بـــيــنــة من
ـبــني عـلى الـقـانـون ـطـبق ا الــقـانـون ا

االنساني الدولي. ) .
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ــؤكــد ان تــطــبــيق الــقــانــون عــلى من ا
اجلـمـيع بعـدالة وشـفـافيـة دون تردد او
مـحـاباة هـو الضـامن الـوحيـد للـحد من
تكررة; ووجوب معاجلة هـذه اجلرائم ا
ومـحـاسـبـة مـرتـكـبي  صـغـائـر االخـطاء
واخملـالفات قبل ان تنمو لتصبح مُعدية
وتــــنــــتــــشــــر لــــتــــصـــيـب أآلخــــرين من
; وعــنـد ذاك يــصــبح االمـر ــنــتـســبــ ا
أدهـى وأمـــر; فــــإن مــــعــــظم الــــنــــار من

مستصغر الشرر.
وهنا البد من االشارة الى شمول جميع
ـا فـيـهـا ـسـلـحـة  مـنـتــسـبي الـقـوات ا
احلــشـد الـشــعـبي; لإللــتـزام بـالــقـانـون
وعـنـاصـر التـنـظـيم واالدارة   والـضبط
الـعـسـكري; فـجـميـعـهـا  تعـتـبر الـعـمود
كن ألي سلحة;  وال  الـفقري للقـوات ا
جـيش قوي في الـعالم ان يـتخلى عـنها;
ــسـتــنـد الى وان الــضـبط الــعـســكـري ا
التنظيم اجليد والقوان العادلة يعتبر
ــعـيـار احلــقـيـقي حلــسن إداء وكـفـاءة ا
سـلحـة; فقـد ابدى الـكثـير من الـقـوات ا
الــقـــادة عــلى مــر الــتـــاريخ  اهــتــمــامــا
مـــتــزايـــدا وأســـتــثـــنــائـــيــا بـــالـــضــبط
الـعـسكـري; حـيث جاء في مـقـدمة كـتاب
"فن احلــرب" لــلــقــائـد الــعــســكـري "صن

فـي احلشد الـشعـبي; وهو امـر يؤسف
لـه ; ألن احلـشـد الــشـعـبي  قــدَّم خـيـرة
رجـــاله لــتــحـــريــر  احملــافـــظــات الــتي
سـقطت بأيدي مجـرمي داعش; لينتهي
االمـر بهـذه االنتـصارات الـكبـيرة;  الى
ــارسـات إجـرامـيـة خــطـيـرة من قـبل
عـنـاصـر ضـالـة من مـنـتـسـبـيه;  عـبثت
واطن والسلم االجتماعي في بـأمن ا
ديـــالى; والـــغــريـب بــاألمـــر ان مـــعــظم
الـقيـادات االمنـية في ديـالى كان لـديها
مـعلـومات تفـصيـلية عن هـذه اجملاميع
والــعــصــابــات ; إال ان ردود افــعــالــهـا
كــانت شــكــلـيــة; ألن هــذه الـعــصــابـات
كــانت عـلى مــا يـبـدو حتــظى بـدعم من
ـــســـؤولــ بـــعض الـــســيـــاســـيــ وا
; وكـان من االجـدر بـقـيادة احلـكـومـيـ
هـيئة احلشد الشعـبي; التصدي مبكرا
لــــهــــؤالء الــــعـــابــــثــــ بــــأمن الــــوطن
ــــواطن; ألن جـــرائـم هـــؤالء تـــسيء وا
ـســلــحـة والــدولـة لــسـمــعــة الـقــوات ا
عـمــومـا; واحلـشـد الـشـعـبي عـلى وجه
اخلــصــوص بـإعــتــبـاره أحــد مــفـاصل
ــســلـــحــة; فــالـــســكــوت عن الـــقــوات ا
ــرتــكـــبــة بــحق أالخـــطــاء واجلــرائـم ا
ــعـاجلـتـهـا ــواطن وعـدم االهـتـمـام  ا
يـؤدي الى كوارث جديـدة ال سمح الله;
ـــوصل وصـالح الــدين ومـــا ســـقــوط ا
واالنـبـار و أجـزاء من مـحـافـظـة ديـالى
عــنــا بـبــعــيــد; فـكــلــمــا كـثــرت اخــطـاء
ـســلـحـة وجــرائم مـنــتـسـبي الــقـوات ا
كـــلــمــا زادت الـــفــجـــوة بــيــنـــهم وبــ
ـسـلـحة ;  وفـقـدت الـقـوات ا ـواطـنـ ا
االتـــصــال االيــجــابـي بــالــنــاس; الــذي
يــــعـــتــــبـــر اهم االسـس في مــــحـــاربـــة
اإلرهــــاب  وفي هـــذا الــــصـــدد يـــذكـــر
اجلـنـرال الـبـريـطـاني "روبـرت سـمـيث"
فـي كـتـابه  "جــدوى الـقـوة" : ( إذا كـان
طـرف مـا يـديـر عمـلـيـاته وسط الـناس;
وكـان هـدفه إقامـة وتثـبيت حـالة نـظام
ـــكن ان تـــســـتـــقـــر فـــيه الـــتـــدابـــيــر

ـروعـة الـتي تـتـجـدد في ان  االحــداث ا
مـحـافـظـة ديـالى بـأسـتـمـرار دون وضع
اخلـطط الـنـاجـعـة للـقـضـاء عـلى جرائم
الـقتل اجلمـاعي للـمدنيـ واالستهداف
الـــشـــخـــصي لـــنـــخـــبـــهـــا الـــعـــلـــمـــيــة
واالجـتـماعـية وتـفشي جتـارة اخملدرات
ـا كـتـبه والــتـهـريب فـيـهـا ;  ذكــرتـني 
ؤرخ ابن عـبد ربه االندلسي الـشاعر وا
وسوعي ( 328 ه 940 - م) في كتابه ا
العقد الفريد (ج - 1ص117) في رسالة
عـــمــر بن اخلـــطــاب الى ســـعــد بن ابي
وقـاص قائد جـيش الفتح اإلسالمي في
الـعـراق; يـقـول فـيـهـا  : (أمـا بـعـد فـإني
آمُـرك ومن معك من االجنـاد بتقوى الله
عــلى كل حــال; فــإن تــقــوى الـلـه أفـضل
ـكـيـدة في الـعـدُّة عـلى الـعـدو; وأقـوى ا
احلــرب; وآمُــرك ومن مـعـك أن تـكــونـوا
ـعاصي مـنكم ومن أشـد أحـتراسـاً من ا
عــــدوكم; فـــإن ذنــــوب اجلـــيش أخـــوف
عــلــيــهم مـن عــدوهم .......وال تــعــمــلـوا
ـعـاصي الـله وانتم في سـبـيل الله....
و اسـألوا الـله العون عـلى انفسـكم كما
تـسـألونه الـنصـر عـلى عدوكم... ولـيكن
عـندك من الـعرب او من أهل األرض من
تـــطـــمـــئـن الى نـــصـــحه وصـــدقه; فـــإن
الـكذوب ال يـنفعك خـبره وإن صدَقَك في
بـعضه; والغاش ع عـليك وليس عيناً
لـك ...واجــعـل أمـــر الــســـرايـــا الى اهل
اجلــــهـــاد والـــصـــبــــر عـــلى اجلالد; وال
تــخص بـهـا أحــداً بـهـوى; فــيـضـيع من
ــا حـابـيت به أهل رأيـك وأمـرك أكـثـر 

ستعان).  خاصتك...والله ا
لــقــد أثــبــتت وقــائع االحــداث ان أغـلب
اجلــرائـم الــتي حــدثت في ديــالى; كــان
مـرتكبيـها من القيـادات احمللية لـلحشد
الـشـعبي وفـصـائلـهـا ; فقـد مـارسوا كل
االعــمــال اخملــالــفـة لــقــوانــ الــســمـاء
واالرض; وتـغـولوا في جـرائمـهم; حتى
أضـحت مـعظم مـنـاطق  ديالـى مسـرحاً
نظمة; يقودها عناصر نافذة لـلجرائم ا

وتــنـظــيم الــنـســوة وهن االن عـلى ا
كنكم االسـتعداد لكي تستعرضهن; و
االن استخدامهن في أي واجب ; حتى
اء اذا تـطـلب االمر ان يـخـضن خالل ا
ـلـك بـتــعــيـ صن والــنــار ...ثم أمــر ا
تـسو الـقائد الـعام للـجيوش ...وتـشير
اخملــطــوطــات الـصــيــنــيــة كـذلـك كـيف
انـتـصـر صن تـسـو بـجـيش قـوامه 30
الـف جــنــدي عــلى جــيش عــدوه الــذي
قوامه 200 الـف جندي; بـسبب افـتقار
عــدوه الى عـنـاصـر الــتـنـظـيم واالدارة
والــضـبط.). في هـذه احلــادثـة جتـربـة
عــمـلـيـة ومــثـاال واضـحـا عــلى أهـمـيـة
الـضبط العسكري; فـالضبط العسكري
يــشـيـر  إلى الــنـظـام الــذي يـتم فـرضه
سـلـحة خالل عـلى اجلـنود والـقـوات ا
الــعـمـلـيــات الـعـســكـريـة والــتـدريـبـات
ـهام األخرى. يتمثل هذا النظام في وا
مــجــمــوعــة من الــقــواعــد واإلجـراءات
الـتي تهدف إلى تـنظيم سـلوك اجلنود
وتــوجــيـهــهم نــحـو حتــقــيق األهـداف
ـــنـــشـــودة; واحلـــفــاظ عـــلى سـالمــة ا
اجلـنود واحلـفاظ عـلى األمن القومي 
ويــعـتـبـر الــضـبط الـعــسـكـري من أهم
الــعــوامـل الــتي تــســاعــد في حتــقــيق
ــهــمـــات الــعــســكــريــة الــنـــجــاح في ا
وتـطـويـر األداء العـسـكري بـشـكل عام
ويـــعــمل أيـــضــا عــلـى حتــســ األداء
الـعــسـكـري من خالل تـعـزيـز الـتـدريب
الـعـسكـري واإلعـداد للـمـهام الـقـتالـية
وتوجيه اجلنود نحو حتقيق األهداف
ـمــكـنــة; فـقــد أشـار بــأفـضـل الـطــرق ا
الـفـيلـسوف االيـطالـي ميـكافـيلي ( ت :
1527م);  فـي كـــتـــابه فن احلـــرب; عن
افضل اجلنود; قائال:( بال شك الرجال
ــنـضـبـطـ أضـعف الــشـجـعـان غـيـر ا
; ألن ـنـضـبـطـ بـكـثـيـر من اجلـبـنـاء ا
االنــضـبـاط يـطـرد اخلـوف من الـرجـال
ولـكن عـدم أالنـضـبـاط يقـلل الـشـجـاعة

لديهم.).
سلحة; ان الضبط العسكري للقوات ا
يـحافظ على الثقة الـعامة التي يحتاج
ـواطن واجملـتـمـعـات احملـلـية; الـيـهـا ا
ـسـلحـة كـما انه بـجـيشـهم وقـواتهم ا
يـعــمل عـلى احلـفـاظ عـلى هـذه الـثـقـة
وتـــوفــــيـــر الـــدعم والــــتـــأيـــيـــد الالزم

للعمليات العسكرية اخملتلفة. 
وبـال شك فــــإن االجــــراءات االخــــيــــرة
ـيـدانــيـة من قـبـل الـقـائـد ــتـابـعــة ا وا
سـلحـة; قدمت لـلناس الـعام لـلقـوات ا
في مــحــافــظــة ديــالى جنــاحــا امــنــيـا
مـلـحوظـا; وستـكـون بالـتأكـيـد ناجـحة
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لــلــبالد ,وكـل مــا حــدث في الــعــراق من
تــشــرذم وخالفـات طــائــفـيــة عــنـصــريـة
مـــذهـــبـــيـــة ادت الى ضـــيـــاع الـــهـــويــة
الـوطنية كـان بسبب تردي وتراجع دور
الـعـملـية الـتربـوية والـتـعلـيمـية بـعد ان
فــقـــدت ســمــاتــهــا ورؤاهــا الــواضــحــة
ـطـلـوبـة في بـنـاء اجملـتـمع واحلـفاظ وا
عـلـيه متـماسـكـا ومنع وقـوع اخلالفات
والـتمايز وشيـوع االرهاب الفكري الذي
انـتشر في اجملتمع ناهيك عن االنتشار
الـعــشـوائي لـلـمـؤسـسـات واجلـمـعـيـات
ـــدارس الــــديـــنـــيـــة بـــهــــيـــكـــلـــيـــات وا
ومـنــظـومـات تـكـون احـيـانـا بـعـيـده عن
ســـيــطـــرة الــدولـــة ووزارتي الـــتــربـــيــة
والــــتـــعــــلـــيـم والتـــتــــبع لــــهــــا والـــتي
غــذت(ولـالسف) بــشــكل وبــاخــر افــكــار
الـتـطرف والـغلـو في الدين ونـبذت روح
ــواطـنــة واالنـتــمـاء لــلـوطن; مــا عـمق ا
الــتـفـكك االجــتـمـاعي وصــدع الـعالقـات
االنــســانــيـة فــيه  وبــالــتــالي اصــبـحت
ـنـظـومـة الـقـيـمـيـة واالمـنـيـة والـهـوية ا
الـوطنية في خطر كبير لم يكن في يوما

ستوى. من االيام بذات ا
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اصـبح من الـضـروري القـيـام بـعمـلـيات
ـؤسـسـاتـنـا وعـمـلـيـاتـنا اصالح شـامل 
الــتـربــويـة والــتـعــلـمــيـة بــإدخـال مـواد
ـقـدورها ومـفـاهـيم جـديـدة وعـصـريـة 
ـواطن واالهتـمام تـعزيـز وبنـاء تربـية ا
قراطية وحقوق االنسان فاهيم الد بـا
وادخــالـهـا فـي مـنـاهج وكــتب الـتــربـيـة
دروس والـتـعـلـيم بـشـكـلـهـا الـهـادف وا
رحلة وما افرزه الـذي يتالءم وطبيعـة ا

نـــســـبـــة اجلـــرائم عـــنـــدمــا  يـــضـــعف
ــؤســسـات ويــتــراجع اداء ومـهــنــيـة ا
الـتربوية والـتعليـمية ما يـشكل خطرا
كــبـيــرا عـلـى اجملـتــمـعــات الـتي تــقـوم
وتُـبنى على فكـرة االمة الواحدة وهذا
مـا نشهده في دول العالم الغربي التي
تــنـبـع شـعــوبـهــا من روافـد انــسـانــيـة
وبــشـريــة مـتـعــددة مـخــتـلــفـة االصـول
ـنطلق واجلـذور واالعراق  ومن هذا ا
وعـلى هـذا االسـاس  يـبـنى ويـبرز دور
ـــؤســســـات الـــتــربـــويــة مـــنـــظــومـــة ا
هـنية الصـحيحة والـتعلمـية العلـمية ا
ـنـوطة بـهـا وتـعـزيز ـهـام ا في غـرس ا
قـيم الوحدة الوطنـية ب هذه االصول
ـــتــعـــددة وصـــهــرهـــا في الـــبــوتـــقــة ا
الــوطـنـيـة لـلـدولــة وهـذا بـالـضـبط مـا
نــحــتـــاجه في  الــعــراق خلــلق وبــنــاء
مــــجـــتــــمع واحـــد تــــتـــحــــقق فــــيه كل
مـسـتـلـزمـات الـبـنـاء اجملـتمـعي واالمن
والـسـالم  الـذي يـؤدي بـالـنـتـيـجـة الى
ــشــتــرك في ظل مــنــظــومــة الــعــيـش ا
مـوحدة هي منـظومة االهداف الـقومية

تقدم تـتمسك وتـهتم الدول في العـالم ا
ـتـحضـر باحلـفـاظ على مـؤسـساتـها وا
الــتـربـويـة والــتـعـلــيـمـيـة وجتــتـهـد في
تــطـويـرهـا وحتــديـثـهـا وعــدم جـعـلـهـا
خـلـيــطـا او حـالـة ازدواجـيـة تـتـخـلـلـهـا
مــنــاهج وافــكــار مــذهــبــيــة وطــائــفــيـة
وعـنــصـريـة مـا يـلـزم الـدولـة بـضـرورة
ـناهج احلـرص عـلى صـيـاغـة واعـداد ا
بـالشـكل الذي يـبعـدها عـن االنقـسامات
والـتصـدع والتـشتت والـتمـايز الـطبقي
والـبـيـئي ويـنـصب تـركـيـز  مـؤسـسات
الـدولة الـتربويـة والتعـلميـة  والثقـافية
عــلـى االهــتــمــام بــالــتــعـــلــيم الــوطــني
وإبـــعــاده عن اي جتــاذبـــات تــخــلق او
تــؤدي الى بـيـئـة اجــتـمـاعـيــة ضـعـيـفـة
قـابلة لالختـراق او االنحراف; ما يؤدي
الى مـجتمع مـتفكك وشـخصية ضـعيفة
غـــيــر مـــتــكــامـــلــة الـــهــويـــة وكل هــذه
ــسـمـيـات هي عــوامل سـلـبــيـة تـشـكل ا
خـــطــورة كـــبــيـــرة عــلى بـــنــاء الـــدولــة
واجملـتــمع ويـدخـلـهـا في ازمـات تـظـهـر
وحتـدث بسبـبها اعـمال العـنف وترتفع

اجـل الـتــوصل الى قــرارات نــتـمــكن من
خاللــهــا بـنــاء مـؤســسـاتــنـا الــتـربــويـة
ناهج التي تتوافق والـتعلمية ووضع ا
وتــتـمـاشى مع مـتــطـلـبـاتـنــا احلـيـاتـيـة
الـعـصـريـة الـتي تمـكـنـنـا من الـسـير في
ركــاب الـدولـة واجملـتــمـعـات الــعـصـريـة
وبـنـاء جـيل مـقـتدر بـإمـكـانه الـدفاع عن
الـوطن واالسهام في تنـمية البالد  وما
نـقصد هنا بـالدفاع عن الوطن هو ليس
احلـــفـــاظ عــلى حـــدود وامن الـــبالد من
ا اجلـوانب العـسكريـة واالمنيـة فقط ا
ـــعــني اعــداد جـــيل مــؤمن بـــالــعــيش ا
ـشتـرك وثقـافة التـسامح وتـقبل االخر ا
ـقـدورهـا من خـالل بـنـاء عـقـول نــيـرة 
قـــيــادة مـــســيــرة الـــبالد الـــســيـــاســيــة
واالجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة وفي كـافة
اجملـاالت بالشكل الذي يتناغم مع عصر
ـعـرفة وكل هـذا يـعـني الـعمل الـعـلم وا
واالجــتـهـاد في بـنـاء االنـسـان من خالل
سـياسات تربوية وتعلـيمية استراجتية
ـصـالح الـوطـنـيـة واضـحـه نـابـعـة من ا
ــوارد ــعــتــمـــدة عــلى ا والــشـــعــبــيـــة ا
الــبــشــريــة ولــيس عــلى عــوائــد الـنــفط
ـعــادن في الـبالد فـقط  الن الـتـربـيـة وا
سلك الوحيد الذي والـتعليم الطريق وا
يـؤدي الى الـتقـدم واالزدهار والـنهوض
بــكـل قــطــاعــات الــدولـــة ويــحــقق االمن
والـــسالم واســعـــاد اجملــتـــمع و يــصب
نــتـائـجــهـا في بـنــاء االنـسـان وحــمـايـة
الـسـيـادة الـوطـنـيـة واالمن الـوطـني من
خـالل االهـــتـــمــــام بـــالـــنـشء واشـــبـــاع
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والــطــريق الــصـحــيح  لــلــتـنــشــئـة في
جـمـيع جوانـبـها وبـكل ابـعادهـا وعلى
ــسـؤول ــسـتــويــات  وهي ا جــمــيع ا
ــنــظــومــة الــقــيــمــيـة االول عن بــنــاء ا
وبـلورة الـشخـصيـة الوطـنيـة وحتقيق
الـــتـــقـــدم واالبـــداع ومـــجـــمـــوع هــذه
الـفـعــالـيـات والـنـشـاطـات والـعـمـلـيـات
تـشـكل بدورهـا العـوامل االساسـية في
بـناء االقتـصاد الرصـ وارساء قواعد
عـمـليـة سـيـاسيـة بـامكـانـها بـنـاء دولة
عــصـريه  حتـافـظ عـلى حتـقــيق الـعـدل
واالنــصـاف وحتــقـيق تــكـافــؤ الـفـرص
ـواطــنـيـهـا مـحـقــقـةً الـدعم واحلـمـايـة
لـالمن واالســتــقـرار الــعــام في الــبالد
ولــكن تـكـمن اخملــاطـر. ويـقع احملـظـور
عــنـدمــا يــنـحــسـر ويــتــأخـر ويــضـعف
ــؤسـســات الـتــربـويـة ويــتـراجع دور ا
ـعـنى والــتـعـلـمـيـة  يـحــدث الـعـكس 
يــحــدث اخلـلـل في بـنــاء الــشـخــصــيـة
والـهـوية الـوطنـيـة الواحـدة وتتـعرض
الـــدولـــة واجملـــتـــمـع واالمن الـــوطـــني
جلـــمـــلــة من الـــتـــحــديـــات واخملـــاطــر
الـكبرى ويـحدث االنفصـام واالنفصال
بـ النـاس واجهـزة الدولـة  ومن هذا
ــنــطـلق  جــاءت احلـاجــة لــلـنــهـوض ا
بـواقع مؤسساتنا التربـوية والتعلمية
من خـالل تغـير مـنـهجي شـامل يـشارك
فــيه اجلــمــيع في مــقـدمــتــهم اخلــبـراء
الـتربـويون واالكـادميـون والتـدرسيون
واولــيـاء االمـور لـتـشــخـيص االسـبـاب
والـــعــــوامل الـــتي ادت الـى الـــضـــعف
واالنــــــحــــــســــــار والــــــتــــــردي في اداء
مـؤسساتنا التربويـة والتعليمية ومن

االحـتالل االمـريـكي لـلـعـراق وبـطـريـقة
حتـقق  قفـزة نوعـية في خطط االصالح
خلـــلق واقع ثـــقــافـي ســيـــاسي عـــلــمي
يــرتــقي لــبــنــاء مــجــتــمـع و مــواطــنـ
مـبدع  يؤمنون  بالدفاع عن احلريات
شـترك  ضمن والـدمقـراطيـة والعـيش ا
األنـظـمة والـقـوان وهـذا يـلزم الـدولة
الــقـيــام بـخــطــوات عـمــلـيــة لـتــجـســيـد
ــفــاهـيم والــبـرامـج واالهـداف بــشـكل ا
عـلمي على ارض الواقع إلعداد الشباب
ــواطـنـ بــشـكل عـام بــشـكل خـاص وا
ـواجهة الـتحديات والـتحوالت وحتمل
ــسـؤولـيــة وهـذا بـحـاجــة مـاسـة الى ا
تـصاعد قوة الدولة وهنا تبرز احلاجة
وجودة لفك االشتباكات والتناقضات ا
قرارات في مـناهج التربية والتعليم وا
االخــرى فـضال عن تـشـجـيع االسـالـيب
ــشــاركـات ـهــارات وا ــمــارســات وا وا
الالزمــة لـلـمـواطـنـة الـعـصـريـة بـدال من
ـمـارسات الـبـالـية  كـالـتلـقـ واحلفظ ا
اجملــرد عـلى ظـهـر الـقـلب من دون فـهم

او استيعاب.
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تـعتـبر منـظومـة التـربية والـتعـليم احد
اهـم ركــائـــز بـــنــاء الـــدولـــة واجملـــتــمع
نظومة واحلـفاظ على السلم االهـلي وا
الـقـيــمـيـة والـهـويـة الـوطـنـيـة الـواحـدة
خـــاصــة عـــنــدمــا تـــكــون هـــنــاك اسس
وقــواعــد ومــؤشـرات تــعــبــر عن افــكـار
قدورها ورؤى مـتماسكة قويـة يكون 
بـناء الدولة بكل سلطاتها ومؤسساتها
ومـفاصلها وبناء اجملتمع وافراده بناء
سلك ايـجابيا كون الـتربية والتـعليم ا
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ـشاريع والسـيّما فـي بنيـتهـا التحـتية ا
واخلـــدمــيـــة بــســـبب ضـــعف الــرقـــابــة
واقـتنـاص التخـصيـصات وسرقـتها من
قـبل أفـراد مـتـنـفـذين في هـذه اجملـالس
مـحميّ بغطاء حزبي وسياسي وحتى
ديــــنـي وطــــائـــفـي وقــــومي. مـن هــــنـــا
فـالشـارع العراقي في غـالبـيته ال يرحب
بــعــودة هــذه اجملــالس وإنّــمــا ســطـوة
ـتــسـلــطـة هـي الـتي تــسـعى األحــزاب ا
لـعـودتهـا ألغراض انـتـخابـية ومـنـفعـية
ودعـائية بحتة عبر خلق مناصب تسهمُ
بـتمـرير ميـزانيات مـشبـوهة لصـاحلها.
ّـــا يــــتـــطــــلبُ في أيّ تــــعـــديلٍ وهــــذا 
دسـتـوري قـادم تـوفـر الشـجـاعـة الـتـامة
ـادة التي تـشرعنُ سـن قانـونها إللـغاء ا
مـن أصـلـه. إنّ مَن يــدّعي احلــرص عـلى
لف إلى مـصالح الشـعب في إعادة هذ ا
الـواجـهـة بعـد اتـفاق الـكـتل الـسيـاسـية
ــتـنـفـذة في مـا يُــسـمّى بـإدارة الـدولـة ا
عـــلى تــفــعـــيــله وإقــراره ثـــانــيــة واهم
ومـغالِط في تبريره. فقد أثبتت التجربة
الــســابـقــة صــعــوبـة إقــرار الــعــديـد من
ـشاريع التي احتاجـتها احملافظات أو ا
صالح الـتي  اقتراحُهـا واصطدمت 
أعـــضــاء اجملــالس بـــســبب اخلالف في
االســتــحــواذ عــلى الــعــقــود واألشــغـال
ـتنفذين ما ـشاريع وتقاسـمها ب ا وا
اثـار خالفـات بيـنـية اصـطـدمت وأعاقت
ـشـاريع أو تنـفـيذهـا بـقدرٍ تـمـرير تـلك ا
رديء فـي التـخـطـيط والـعـمل واإلجناز.
لــســنــا هـنــا بــصــدد إنـكــار مــا تــلــحـقه
ـــركــزيــة فـي اتــخــاذ الـــقــرار واحلــكم ا
وإدارة الـدولـة بل مـا يـنـبـغـي االلـتـفات
إلـــيه والــتـــنــبـه له وجــود إدارة مـــتــفق
عـليـها في كلّ مـنطقـة أو محـافظـة تتيح
ـركـزيـة إدارةَ شـؤونـها لـهـا احلـكـومـة ا
احملـــلــيـــة حتت أمــرة احملـــافظ ونــوابه
راقـبة حثيـثة من احلكومة ومـعاونيه 

يــنـاصــرهم عـلى الــسـواء. في حـ أنَّ
الــبالد حتـتـاجُ قـبل أي شيء أن تـكـون
لــهــا حـكــومــة مـركــزيــة قـويــة تــفـرض
هــيــبــتــهـا عــلى احلــكــومــات احملــلــيـة
ـتمثـلةً بـاحملافظ ومـساعديه الـقائـمة ا
مـن دون أن تـــتـــقـــاطـع الـــصالحـــيـــات
ــصـالح الـعــلـيـا مع هـذه وتــتـعـارض ا
األخـيـرة أو مع إدارة أقـالـيم قـويـة هي
هـنـية األخـرى جتـيـد أداء واجبـاتـهـا ا
والــوطـنـيـة من دون فـرض اإلرادات أو
نـافع حزبية وفئوية اقـتناص الفرص 

وشخصية ضيقة. 
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ــثــارة هــذه األيــام ومـن ضــمن اآلراء ا
ــان الـقــراءة األولى بــعــد إجــازة الــبــر
لـــتــعـــديل الــقـــانــون احلـــالي جملــالس
احملـافـظـات هنـاك مَن يـعـتـقد بـكـونـها
مـجـرّد حلـقة فـائـضة وزائـدة في سجل
ـعـتـمــدة عـلى الـتـوافق إدارة الــدولـة ا
والــتـحــاصص في كلّ شيء وأيّ شيء
بــعــد إثـبــات فــشـلــهــا في إدارة مـوارد
احملــافــظـات الــتي صُــرفت لـهــا مــبـالغ
طــائـلـة مــقـابل تـعــثـرّ وتـلــكّـؤ غـالــبـيـة
ــــشــــاريع الــــتـي ثُـــبّــــتـت وأُجــــيـــزت ا
. وأصــبــحت حـبــرًا عــلى ورق لـيس إالّ
والـدلـيل ما تـعانـيه مـدن وقرى غـالبـية
احملــــافـــظـــات مـن تـــخـــلّـف في إجنـــاز

بــعــد أن شـهــدت مــجـالس احملــافــظـات
اعـتـراضًـا كـبـيـرًا وانـتـقـادات الذعـة من
شــرائح واسـعــة في اجملـتـمـع الـعـراقي
مـنذ إقرار قانونها في 2008 بـسبب ما
أُثـيـر حـولـهـا من شـكـوكٍ وجـدل بـصـدد
مـنـافـعـهـا من أضـرارهـا عـلـى الـصـعـيد
الـوطـني تـعـود الـيـوم للـواجـهـة ثـانـية
بـــــســــبـب إصـــــرار جــــهـــــاتٍ وأحــــزاب
مــســتــحــكــمــة بــالــســلــطـة عــلـى إعـادة
ــثــلــيـــهــا في هــذه اجملــالس من أجل
ــغــا وتــنــشــيط مــكــاتــبــهـا تــقــاسم ا
االقـتـصـاديـة في الـسـطـو عـلى مـشاريع
احملــافـظـات ومـيـزانــيـات هـذه األخـيـرة
بـذات الطـرق والوسـائل التي يـتمُّ فـيها
ـغـا بـ الـكـتـل الـسـيـاسـية. تـوزيع ا
فـــفـي الـــوقت الـــذي أثـــبـــتت الـــوقـــائع
والــــتــــجـــارب كــــونــــهــــا إحـــدى أدوات
احملـاصصة احلزبيـة يرى فيها آخرون
أنـها من ضمن الوسائل السالكة إلعادة
ســـيــاســة أحــزاب الـــســلــطـــة في خــلق
صـراعات جـانبـية وجتـاذبات سـياسـية
تـسـتهـدف قبل أيّ شيء الـسعي إلبـعاد
شـــبح الــتــهم عـن دوائــرهــا في مــراكــز
الــقـرار وخــلق أجـواء ضــبـابــيـة تــتـيح
ـمثليهم في هذه اجملالس حصدَ منافع
ومــكـاسب جـانــبـيـة بـهــدف تـرويـضـهم
ونـــيل رضـــاهـم وضــمـــان والئـــهم ومَن

ــؤســســة الـــتــشــريــعــيــة ــركـــزيــة وا ا
ـالــيـة الـسـاعـيـة واألجـهــزة الـرقـابـيـة ا
ـا لــتـحـقـيق أعـلـى درجـات الـنـزاهـة و
يـتيسر لها من وسائل وسلطة مستقلة.
وهـذا بحدّ ذاته كـفيل باحلـدّ من تشعّب
مـراكـز اإلدارة واحلـكم وتـركـهـا فـريـسة
ــثـــلي الـــكــتل لـــلــمـــحــاصـــصــة بـــ 
الـــســـيـــاســـيـــة في تـــلـك احملـــافـــظــات.
فـالتجربة الـسابقة تثـبت ما هدفنا إليه
ـرحَّـب بـها في نـقـد هـذه الـعـودة غـيـر ا
في الـعديـد من األوسـاط الشعـبيـة التي
كانت شاهدًا على فساد معظم اجملالس
في فـــتــرة الــتــجـــربــة الــســابـــقــة غــيــر

الناجحة. 
كن أن كـما أنَّ عـملـية الـبنـاء والتـقدم 
ـنـشـود تــسـيـر وفق سـيـاقــهـا اإلداري ا
بــإشــراف احملـافظ ومــعــاونـيه من دون
بـــعــثــرة اجلـــهــود في حـــالــة اخـــتــيــار
ـــنـــاسب عـــلى رأس إدارة الـــشـــخص ا
ــنـطــقـة أو احملــافــظـة ووضع الــسـبل ا
الــتي تــتــيح مــراقـبــة األداء ومــراجــعـة
قصّرين واحلدّ من اخلـطط ومحاسبة ا
ــشــاريع أشــكــال الــفــســاد في إجنــاز ا
واخلـدمــات. وهـذا يـعـني حتـقـيق سـبل
ـتـمـثـلـة ـركـز ا الـتـفـاهم مـا بـ إدارة ا
بـاحلكومة ورئيـسها من جهة واحملافظ
ومـــعــاونــيه مـن جــهــة أخــرى من دون
حــصــول تـقــاطــعــات في كلّ مــا يـخصّ
مـصلحة احملافـظة وأبناءَها وقـصباتها
وقـــراهــا. ذلك ألنَّ إقــرارهـــا ثــانــيــة في
قـــانــــون جـــديـــد يـــعــــني رضـــوخـــهـــا
لـتفاهمات سـياسية ب الـكتل احلاكمة
ـتحاصصـة وفق مبدأ تقـاسم السلطة ا
ــغـا ـنــاصب وا والــتــشـاركــيــة في ا

إضــافـة إلى مـا قــد تـشـكــله من تـعـسفٍ
وظــلمٍ لــتــطــلــعـات األحــزاب الــنــاشــئـة
واجلــمــاعــات الـصــغــيــرة في اجملــتـمع
الــعـراقي الــتي تـسـعى خلــلق شـكلٍ من
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قبل الـبدء كل ما ادونه هنـا يطرح مع مقـترحات االخرين وبـناقش مع اصحاب
الــقـرار في الـسـلـطــة الـتـشـريـعـيـة عــسى ان نـصل الى قـانـون مــهـني مـتـكـامل

ؤسسة تقود وتشرف على االنتخابات واالستفتاءات.
ـؤسـسات الـتي تـكرّس ـسـتقـلـة لالنـتخـابـات من أهم ا ـفـوضـية الـعـلـيا ا تـعد ا
قـراطيـة عبر الـثقـة فيـها وفي إجـراءات تشكـيلـها وطـربقة اخـتيـار السـلطة الـد
ـمـنــوحـة لـهـاء لـذا يـجب أن نــولي تـشـكـيل هـذه الـعــلـيـا فـيـهـا والــصالحـيـات ا
ؤسسـة أهميـة كبرى لتـكون محل ثـقة لدى كل شركـاء العمـلية السـياسية في ا
إجراء انتخابات واستفتاءات نزيهة ذات مقبولية عالية لتعزيز استقرار البلد

كن ايجاز ذلك في ثالث احملاور و
. فوض - شروط الترشّح جمللس ا

. فوض - تشكيل مجلس ا
فوض - صالحيات مجلس ا

فوض : شروط الترشح جمللس ا أوالً
أوالً: أن يكون عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمة.

ثانياً: أن يكون حسن السيرة والسلوك.
: أال يكون مشموالً بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة. ثالثاً

: غـير محكـوم بجريبمـة مخلة بالـشرف أو أثرى بشكل غـير مشروع على رابعاً
ال العام ونال حكم قضائي بات وإن شمل بعفو عام أو خاص. حساب ا

: لديه خدمة ال تقل عن  15 سـنة في مؤسسات الدولة أو  10 سنوات خـامساً
في مفوضية االنتخابات. وألّا يقل عمره عن  35 سنة.

فوض ثانياً: تشكيل مجلس ا
ـفـوضــ من تـســعـة أعـضــاء من ذوي االخـتــصـاصـات 1- يـتـكــون مـجـلـس ا
اخملـتلفة على أال يقل عن عضو وال يزيد عن 3 أعـضاء لكل اختصاص (قانون
علومات). او أي اختصاص اخر وعلـوم سياسية / إدارة ومالية / تكنلوجيا ا

مقارب لهذه التخصصات.
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ـثل من األ 2- تـشـكّل جلــنـة خـبـراء في مـجـلس الـنــواب الـعـراقي ومـعـهم 
ـكن أن تكـون في الـلجـنة الـقانـونيـة جمللس الـنواب 4تـضع ضوابط تـحدة ( ا
ومـحـددات واستـمـارة مـرقمـة يـخفى مـنـهـا االسم لتـقـد من يـرغب بالـتـرشيح

دة وبستحدث موقع إلكتروني للتقد للجنة و
ن تــنــطـبق عــلــيـهم 3- اثــنــان عـلى األقـل من أعـضــاء اجملــلس من الــنـســاء 

ادة. الشروط أعاله في أوالً وثانياً من هذه ا
ـشكـلة ضـوابط الـترشـيح وشروط االخـتيـار وتطن بـوسائل 4- تضع الـلجـنة ا
اإلعالم وبـتم الـتـصوبت عـلـيهم بـاألرقـام اخملصـصـة الستـمـارات التـقـد التي
ـرقمة لـلتصوبت حددتهـا اللجـنة وليس بـاالسم العلـني بعد عرض االسـتمارة ا

عليها من قبل مجلس النواب.
ـفـوض عن 6 سـنـوات وبـتم اسـتـبدال 3 5- ال تـزيد واليـة أعـضـاء مجـلس ا
منـهم كل سنـت بنـفس الطربـقة أعاله عـلى أن يكون االسـتبدال 3 أعـضاء من
ؤسسة اختصـاصات مختلـفة واألكبر سنا حـتى يستمر عمل اجملـلس وتبقى ا
جـاهـزة ألي انـتـخابـات طـارة أو اسـتـفـتاء ات دون تـشـكـيل مـجـلس جـديـد بكل

أعضائه.
6- يـتم اسـتـبـدال قــانـوني بـعـضـو قـانـونـي آخـر جـديـد وامـرأة بـامـرأة أخـرى

وهكذا.
وقع االلكتروني لـ (الزمان) قال على ا { بقية ا
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االســتـقالل الـذاتي عن صــيغ الـتـكـتالت
الـسـياسـيـة احلـاليـة وأحـزاب السـلـطة
اإلسالمية منها بصورة خاصة من تلك
ـــهــيــمـــنــة في نـــفــوذهــا عـــلى ســائــر ا
مـؤسـسات الـدولة ومـرافـقهـا. وهذه من
أدوات الـسخط القـائمة ضـدّ هذا الشكل
مـن اإلرادة الــســيــاســيــة الــتي تــفــرض
ســطــوتــهـا بــشــتى الــوســائل وتــسـعى
لــتــواصل ســيــطـرتــهــا ونــفــوذهــا عـلى

مقدرات البالد والعباد.
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لـلـتـذكيـر فـقط فإن هـذه اجملـالس أو ما
يُـــعــرف بـــاإلدارات احملـــلــيـــة لألقـــالــيم
واحملــافـظــات تـعـرّضت لـالنـتـقــاد بـعـد
ــظـــاهـــرات الـــتــشـــريـــنـــيــة اشـــتـــداد ا
ومـطالـبـتهـا بإلـغائـها بـسبب مـا حامت
حـولهـا من شبهـات فسـاد ووسائل بذخ
غـيـر مـبـرّر وخـلق صـراعـات بـ الـكـتل
ـتحاربة تستـهدف اإلثراء على حساب ا
الـشـعب عبـر االنفـراد بـتحـقيق مـكاسب
عن مــشــاريـع وهــمــيـة فـي غــالــبــيــتــهـا
أضـحت مادة للكـسب احلرام والتراشق
ـثـلي الـكـتل في هذه بـاالتـهـامـات ب 
اجملالس. فقد أثبتت العديد من الوقائع
واطن واألحـداث خـروجـهـا عن خـدمـة ا
ومــصـلــحـة احملــافـظــة بـاجتــاه مـغــايـر
وسـالب لـيـتـربع مـعـظمُ أعـضـائـهـا على
ال الـعام عـبر عـرش الـفسـاد والهـدر بـا
صـفــقـات وتـفـاهـمـات ســيـطـرت عـلـيـهـا
ثال تنفذة ومنـها على سبيل ا الـكتل ا
ــالــيـة ال احلــصــر مَن تــولّـى الــلــجــان ا
ومــلــفـــات االســتــثــمــار الــتي خــضــعت
ــالــيـة ـعــنــويـة وا البــتــزازٍ بـأشــكــاله ا
واالجـتـمـاعـيـة وحـتى األخالقـيـة. ويرى
ــصـــروفــة عــلى ــبـــالغ ا كـــثــيــرون أن ا
مــرتـبـات أعــضـاء هـذه اجملــالس بـلـغت
مـاليــ الــدوالرات ســنــويًــا من دون ان
واطن بـأية خدمـات محـسوسة يـشعـر ا

فـي حـــيـــاتـه الـــيـــومــــيـــة. نـــاهــــيك عن
االمــتــيــازات الــشـخــصــيــة في الــســفـر
والــــتـــســـهـــيـالت وعـــشـــرات احلـــراس
ــرافــقــة الــشــخــصــيــ والــســيــارات ا
لـألعضاء وما تشـكله هذه من إرباك في
الــسـيـر والــنـظــام الـعـام وقــطع الـطـرق
ــــصـــدّات غــــيـــر والــــشــــوارع ووضع ا
األصــولــيــة في مــواقع الــســكن ايــنــمـا
كــانــوا وحـلّــوا. لــذا حــريٌّ بـاحلــكــومـة
ـا تبقى من سـاسة وطـني الـقائـمة و
عــقالء أن يـكــون لـهم رؤيـة صــائـبـة في
احلـدّ من النـفقات غـير الضـرورية التي
سـتتحمـلها ميـزانية الدولـة في إنفاقها
ـرتـبـات والــنـفـقـات الـتــرفـيـهـيـة عــلى ا
واإلداريــة والـضـيـافــة واخلـطـورة غـيـر
الـضـروريـة وعـوض ذلك تـخـصـيـصـها
ـنــفــعـة ــشــاريع ذات قـيــمــة مـضــافــة 
الـشـعب والـطـبـقـات احملـتـاجـة ومـنـهـا
قــطـاع الــسـكن والـكــهـربــاء واخلـدمـات

البلدية وما سواها.
هـنـاك مخـاوف من سعي جـهات عـميـقة
في الــدولــة تــتـهــيّــأ الســتـبــدال الــتـزام
احلــكــومــة الــتي تــشــكـلـت وفق آلــيـات
مـتـفق علـيهـا في إدارة الـدولة لـلمـطلب
الـشـعـبي بإجـراء انـتخـابـات تـشريـعـية
مـبكرة بهذه التوليـفة البديلة التي يُراد
بـهـا تـثـبيت دعـائم احـتـيـاطيـة مـضـافة
ــكــاتب أحــزاب الــســلــطــة اســتــعــدادًا
ـؤجـلـة في لالنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة ا
ــبــطــنــة. أي ال إشـارات حــســابــاتــهم ا
لــــغــــايــــة الــــســــاعــــة بــــوجـــود اإلرادة
الــسـيـاسـيـة إلجــراء هـذه األخـيـرة كـمـا
تـعـهدَ ائـتالف إدارة الـدولة وأشـار إليه
بــوضـوح رئـيس الـوزراء قـبل اسـتالمه
الـسـلطـة خالل فـترة تـرشـحه للـمـنصب

التنفيذي. 
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ؤرشـفة ال ارادياً وهي عـلومـات ا حتـتفظ الـذاكرة البـشريـة بكم هـائل من ا
جـزء من رصـيـد معـرفي بُـنـيت عـلى أسـاسه الـبـشـرية وتـنـامت بـواسـطـتـها
اجملـتمعات وتكونت على أساسهـا العالقات اإلنسانية وتطورت وصوالً الى

يومنا هذا.
ـعـلـومات ونتـيـجـة لـلـتـطـورات الـعـلـمـيـة والـتكـنـلـوجـيـة فـقـد أصـبـحت هـذه ا
تـؤرشف الكترونيًا وفق نظام كمي يـتم من خالله حفظ ما يُحتاج حفظه في
ظـاهرة صحيه مهمه جعـلت العالم ينتقل من الـنظام الورقي الى االلكتروني
دون احلـاجه الى االسـتعـانه بـالـغيـر او دون احلـاجه للـبـحث والـعنـاء وغـير

قابلة للخطأ بأسلوب بسيط ودون عناء.
هـذا التـقـدم الـعلـمي الـكـبيـر الـذي يـشهـده الـعـالم يقـابـله جـهل من الـبعض
الـذي ال يُـريـد ان يُـطـور فـكـره او نـفـسـه والـبـقـاء في مـسـتـنـقـعـات األحـقـاد
الـفكريه والـنفـسيه والتـعامل بـجهل مع الـواقع والرضوخ لألنـفعـاالت اآلنية
ألظـهار الـنوايا الـشيـطانـية الـتي باتت تُـدمر الـنسيـج االجتمـاعي في جانب

من جوانبه.
اضـيهُ وتاريخهُ وان وال بأس ان يعلن جـميل ان يعيش االنسان مـتفاخراً 
ذلك جهاراً ويحمل في داخله السعاده بأنتمائه الى وطنه او دينه او قوميته
او عـشيـرته وعـائـلته وهـذا حق من احلـقوق الـتي اقـرتـها الـقـوانيـ اآللـهيه

والوضعيه وسايرتها األعراف والتقاليد دون ادنى شك في ذلك.
ولـكن هذا الـتـفاخـر ال يـعني ان يُـبخس حـق االخرين او يـحط من مـكانـتهم
االجـتماعية او يؤثر بشكل او بأخر علـى مجريات حياتهم وسط البيئة التي
يـنتـمون الـيهـا وحـتمـاً ان الوجه الالمع لإلنـسـان هو مـقدار مـا يظـهره من
احـتـرام واخالق مـتـبــعـاً الـضـوابط اإلنـســانـيـة الـسـمـحــاء الـتي تـنـامت في
الـنفس البشرية دون أي تدخل خارجي وبعيداً عن األكثرية او األقلية النها

عملية توازن أدبي وليس كمي.
وضـوع هو لـلوصـول الى حـقيـقة مـهمـة تتـنافس داخل الـنفس الـغايـة من ا
الـبـشــريـة وقـد تُـحــدث صـراع داخـلي مــابـ قـوى الـشــر او اخلـيـر والـتي

ستُنتج في نهايتها الواجهة احلقيقية لإلنسان.
فـاليوم نشهد صراعات وامراض نفسية واحـقاد داخلية تُترجم في نهايتها
الى خـلق فوضى عبـثيه وثورات وبراكـ مجتـمعية قـد تستـغرق ساعات او
ُـتـلـقاة من ـفـاهـيم ا ـرضى يُـقـابـلهـا اخـتالل بـا أيـام قالئل من قـبل هـؤالء ا
االخـرين حيـث اصبـحـنا نـسـمع دون ان نتـحـقق واصبـحـنا نـبـني على ذلك
سـتمع الـسمع دون االسـتنـاد الى احلقـائق واصـبح الشك ديـدن البـعض ا
دون دالئل وهـو الواقع الذي يشهده مجتمعنا الذي اصبح يبني فكرته عن
الـغـيـر امــا عـلى أسـاس مـلـبــسه او شـكـله او مـقــدار ثـروته او فـقـره او مـا

تتداوله بعض مواقع التواصل االجتماعي مدفوعة الثمن.
ـصدر اصبـح ذا مكانه فـي اجملتمع فـكم من صاحب مـال وثروة مـجهـولة ا
واصـبح يُـلـقب بـاحلـجـي او األسـتـاذ وكم من صـاحب عـلم وتـاريخ نـاصع
ظـلـمه اجملـتـمع وكم من الـعـوائل تدمـرت بـسـبب مـا تـنـشـره انـامل األشرار
ـتخـفيـة خـلف لوحـات مفـاتيـح احلواسـيب او أجهـزة الهـاتف الـنقـال التي ا
أصـــبــحت من امــراض الــعــصـــر والــتي يــحــتــاج الـى عالجــهــا بــالــكي او

باألستئصال.
اذاً اصـبحـنـا اليـوم امام حتـديـات كبـيـرة قد تـوهم أبنـاء اجملـتمع من خالل
الـتالعب باالعـدادات الفكـرية والـنفـسية وصـوالً الى خلق عـملـية حتول الى
مـاهو اسـوء لذا بات من الـواجب على كل من يـعتـقد بـنفـسه انه قادر على
تـغيـير من حـوله وجـعلـهم في مـأمن من هذه األفـكار والـتي في نـهايـتهـا قد
تُـضر بشكل مـباشر بعـمليـة التسامح اجملـتمعي ألن عـلينا ان نُـفرزن ماب
جتـار االخالق و جتار الفساد الذين ال زالوا يُدمـرون مجتمعاتنا من خالل
دس جتـارتهم احملـرمه من مواد مـخدره او قـاتله بـ أبنـاء اجملتمـع وبنفس

كانه اجتماعيه مرموقه بواسطة أموال السُحت. الوقت يتمتعون 
لـذا فالواجب الديني واإلنساني واألخالقي والوطني يـستوجب علينا نبذهم
ا اجـتمـاعيـاً وكشـفهم لـلعلـن وصوالً الى مـجتـمع خالٍ من عـفونـة هؤالء و

سلح ضد اعدائهم. يضمن وطناً وشعباً ينعم بأبناءه الصاحل ا
{ لواء استاذ مساعد دكتور      
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التقَى رئيسُ االحتاد الـعراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال العائلةَ العراقيّـة التي تشجع منتخبنا للشباب في أوزبكـستان طيلة نهائياتِ كأس آسيا للشباب
درب وهي حتمل العلمَ العراقي. وحضر اللقاء عضوا االحتاد محمد ناصر وخلف جالل وعضو الوفد علي جابر وا

نتخبِ الشباب حسان تركي. ساعد  ا
غتـرب في أوزبكسـتان منذ فـترةٍ ليـست بالقـصيرة والذي وعبّر درجـال عن شكره وتقـديره لعـائلة سـمير العـراقي ا
أصرَ عـلى حـضور جـميع مـبـارياتِ مـنتـخب الشـبـاب في طشـقنـد هـو وعائـلته رغم ارتـبـاطاتـهم العـائـليّـة وكذلك بُـعد
باراة سافـة عن ملعـبِ ومكان سـكنهم. كـما ثمّن درجـال دورَ عائلـة العـراقي الوطنيّ اخملـلص ودعاه إلى حُضـور ا ا
نـتخبِ الـعراق.والـتقَى رئـيس االحتـاد أيضـاً طبـيب الـنهـائيّـة التي تـقام غـداً السـبت وقدّم لـهم القـميصَ اخلـاص 

مغترب يعيشان في أوزبكستان منذ فترةٍ طويلة.
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dJð.∫ جانب من تكر الفائزين في بطولة كرة الطائرة في اجلامعة التكنولوجية

بـالتأكـيد هي ليـست مصادفة وال تـعد حصـيلة عـمل يوم وشهر
وشـهرين ولم تـكن محـظ وقائع خـطت في البـصرة واسـتمرت

باوزبكستان فحسب..
ـوضوعي وبنظـرة منصفة فـقليل من التـبصر احليادي وا
ـا اخلــطـاب اإلعالمي الى تــعـيـد صــيـاغـة الــشـارع ور
جـادته مـفتـرضة االنـطالق خـلف منـتخـبـاتنـا وتشـجيع

أبنائنا ..
ال احتـدث عن أمـور إداريـة او مـالـيـة او انـتـخـابـية او
تـنافـسيـة ... هنا وهـناك .. بل نـحصر الـنقـاط بزاوية
واحـدة بانت مالمحهـا في البصرة وهـا هي طاشقند

حتدد مالمح طريق جديد ..
قـد يـتحـدث البـعض عن بـطولـة اخلـليج الـتي سبق ان
مـلكة الـعربية احـرزناها ثالث مـرات اخرها كـانت في ا

الـسعودية عام 1988.. فـيما بلغـنا كاس العالم للـشباب اكثر من مرة ..
في احلـالت صحـيح .. لكن للتذكـير : فان بطـولة اخلليج كانت لـنا معها
زيـارة لـلـمنـصـات قبـل اكثـر من خـمـسة وثالثـ سـنـة .. وهو عـمـر طويل
ـا جـدا جـدا .. فــيـمـا مـرت اكـثـر من عـشـر سـنـوات عـلى اخـر تـاهل ور

خمسة عشرون عام على التتويج الشبابي االسيوي ..
ـمـتــاز وبـحـضـور دعــونـا نـتــفـائل ... : ضـمن دوري مــبـاريـات الــدوري ا
جـمـاهـيـري مـشرف وحـمـاسي شـهـدته الـعـاصـمة الـعـزيـزة بـغـداد .. قاد
الـزميل حـازم أبو النـور مشرف مـباراة الـكالسيكـو العراقي األشـهر ب
الــشـرطــة والـزوراء مـع فـريق عــمـله األمــني واالنــضـبــاطي والـتــحـكــيـمي
ـباراة بسالم وامان .. صحيح ان األداء الفني للمباراة لم واإلداري ... ا
يـرتق الى مـستـوى الطـمـوح .. اال ان الكالسـيكـو الـعراقي هـو كالسيـكو
عايـير .. مع استمـرار مباريات الـدوري بشكل منـتظم وبسالسة ضـمن ا
وجنـاح ... بـنسب مـقـبولـة قيـاسـا الى ظروف الـعـراق العـامـة فضال عـما
ؤسسات تـعانيه رياضـتنا من انعكـاس سياسي مكبل وطـافح في اغلب ا
الـريـاضيـة .. يدعـونا الى تـسـجيل نـتاجـات عـماد مـحمـد وابنـاءه األسود
الـصـغـار في طاشـقـند وبـلـوغـهم نهـائي مـونـديال الـشـبـاب في اندنـوسـيا
ـعزل عـن نتـيـجة لـقـائهم وصـعـودهم عـلى منـصـات التـتـويج االسـيويـة و
اخلـتامي مـع أوزبكـستـان هو مـحط فخـر واعتـزاز يدعـو للـتفـاءل ويتـطلب
ــادي وتـعــزيــز الـتــخــطـيـط بـابــعــاده االسـتــراتــيـجــيـة ــعـنــوي وا الــدعم ا

ومتطلباتها ..
في حـصيلة نهائية نبارك لالخوة في احتاد كرة القدم ومدربينا وال عبينا
نطق ؤسسات الـرياضية .. وندعوهم  والـعامل با
ـســؤول الى الــتــكـاتف وتــعــزيـز روح الــصــوت ا
الــنــجـاح وتــطــويـر مــوارد احلــاصل االجنـازي
الـكروي ... عـلى بركـة الله وفـي قادم بـالتـأكيد
سـيـكون افـضل .. شريـطـة التـعاون والـتآزر ..

والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق .. !
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الــطـالــبـات حلــثـهن عــلى الــتـدريب
ـتــــــــقدمة راكز ا للـحصول علـى ا
في الـــنـــشـــاطـــات الـــريـــاضـــــــــيــة
واألنــــشــــطــــة األخــــرى والــــســــعي
والـتـفـوق في طـلب الــعـلم لـكـونـهن

ستقبل . ثمار جيل ا
ـعاون ـبـاراة الـنهـائـيـة ا وحـضـر ا
الــفــني وكـالــة في مــديــريـة تــربــيـة
ــقـدســة عــقـيل مــحــافـظــة كــربالء ا
الـــعــامــري ومــديــر قـــسم الــنــشــاط

ـدرسي فـراس موسى الـريـاضي وا
عــــمــــران وعـــــدد من الــــســــــــــــادة
ـشرفـ التـربويـ واإلداري في ا
قــــــسـم الــــــنــــــشـــــــاط الــــــريــــــاضي

درســـــــي . وا

eK¹Ë ÊU¹b½≈ s  p²½uOHý wBIð UMO U³¹—
{ مــدريــد- وكـاالت - فــجـرت
الـكـازاخـيـة إلـيــنـا ريـبـاكـيـنـا
يـا ب صـنفـة العـاشرة عـا ا
العــبــات الــتـنـس احملــتــرفـات
مـــفـــاجــأة فـي نــصـف نــهـــائي
بطـولة إنديـان ويلز بـاإلطاحة
بـالـبـولـنـديــة إيـجـا شـفـيـونـتك
صـنفة األولى حامـلة اللـقب وا
ــيـــا لــتــضــرب مــوعــدا في عــا
النهـائي مع البيالروسـية آرينا
سـابــالـيــنـكــا.وبـعـدمــا أطـاحت
بـشــفــيـونــتك من ثــمن نــهـائي
ــفـتــوحـة عـادت أسـتـرالــيـا ا
ريــبــاكــيــنــا لــتــهــزم الالعــبــة
البـولنـدية بواقع  2-6 و6-2
فـي ســــاعـــة و 16دقــــيــــقـــة
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ثــــارالـــزوراء خلــــســــارته امـــام
الــشــرطــة عـنــدمــا قــلب تــأخـره
بـهـدف بــالـفـوز بـهــدفـ مـسـاء
امس االول فـي مـلــعب الــشـعب
من مــــنـــافـــســـات الـــدور21 من
ـمـتـاز لـكرة مـبـاريـات الدوري ا
الــــقـــدم ورفـع رصـــيــــده الى40
والـتــقـدم رابع جـدول الـتـرتـيب
ووضـع حــــدا لـــــتــــاخـــــره ثالث
ـوسـمـ االخـيـرين مـرات فـي ا
امــام الــعــدو الــلــدود وانــتــظــر
الـشـرطـة 10 دقـائق فـقط لـيـهـز
شــبــاك الــزوراء بــهــدف بــســام
شـاكـر بـكـرة رأسـيـة عـنـدمـابـدأ
الـــفــريق بـــضـــغط مــكـــثف امال
باحراز هدف مبكر من اكثر من
محـاولة والتحـكم بسيـر اللعب
وظــهـر بـتــفـوق واضح واضـاع
اكــثــر من فــرصــة تــصــدى لــهـا
جالل حـــسن صـــاحب الـــفــضل
ــنح فــريــقه االفــضــلــيــة وفي
اخلــروج بـالــنـتــيــجـة وتــخـطي
مـنـافـسـاصــعـبـا عـنـدمـا خـاض
ـبـاراة بـافضل حتـديـا وأنهى ا
طــريـــقــة حــيــنــمــا انــتــفض في
الـشوط الـثاني وامـتد مـهاجـما
وانــدفع بــقـوة والــضــغط عــلى
حـــامـل الـــكـــرة واربـــاك مـــفــارز
الـشرطـة التي افـتـقدت الـتركـيز
وضــعــفت وتــبــاعــدت لــيــظــهــر
الــزوراء بـروح خـاصــة مـتـوجـا
سـيــطـرته بــادراك الـتــعـادل في
ـنــاسب بــهــدف ســعـد الــوقت ا
عــبـد االمــيـر د 55 الـذي زادمن
حـــمــــاس ونــــشــــاط الالعــــبـــ
وبـــنــفـس الــطـــريــقـــة ومن كــرة
بــيــنــيـــة جنح عالء عــبــاس من
تـسـجـيل هـدف الـفـوز بـطـريـقـة
جـميـلة لـكنه ضـيع اخطـرفرص
باراة واضافـة الهدف الثالث ا
ـــرمى ورفع عـــنـــد مـــواجـــهـــة ا
الــــكـــــرة بـــــاجتــــاه الـــــشـــــبــــاك
لـــكـــنـــهـــاقـــطـــعت من احلـــارس
ــــطــــلـــوب مـع زمالئه وحــــقق ا
بــالــوصــول بــالــفــريق بــالــفــوز
االســـتـــثــنـــائي والـــغــالـي عــلى
الــغـر وفي نـتــيـجـة االسـبـوع
وجتــاوز كــبــوة الــنــتـائـج عــبـر
بوابة البطل وفي ليلة أسعدوا
انـصــارهم ومــصـاحلــتــهم وقـد
تـنـتـهي مـعـها فـتـرة الـتـوتر مع
ـدرب واإلدارة وكــمـا يـقـولـون ا
الــكل يــشــارك بــالــفــوز الــهـدف
احملــدد مـن الــلـــقـــاء االهم وقــد
يـجعل مـن االمور ان تـسـير في
ـطــلــوب بــعــدجتـاوز االجتــاه ا
ــوقف الـصــعب في االخــتـبـار ا
األصـــعـب وقـــبــــلـــهــــا الـــعـــودة

الــــفــــريق وتــــراجع االداء
بعـد التفـريط يتـقدمهم
والــــتـــراجع كــــلـــمـــا
تلـقى هدفا لـيمنح
الـفــرصــة كــامــلـة
لـــكــــربالء الـــذي
اســـــتـــــغـــــلـــــهــــا
بــــــــــالـــــــــشــــــــــكل
الصـحيح وسـير

باراة . ا
كــمــا يــرام وكــمــا
يـحب وخـرج بكل
الـــفــــوائــــد حـــيث
الــتــقـــدم مــركــزين
24  . فـــــــــيـــــــــمــــــــا
اســتــمــرت مــعــانــاة
الـــــــــــــــــــــــطــالب وفــي

الــــتــــراجع رابــــعـــا38
وقـبـلـهـا تاثـر بـالـنـتائج
الـــســـلـــبـــيـــة امـــام فـــرق
احملــافــظـــــــــــات عــنــدمـا
خـــســـر من زاخـــو بـــهـــدف
وتعادل مع نوروز والنجف
بــهـدف وتــزداد مــعــهــا ازمـة
ــنــافــسـة عــلى الــفــريق في ا
الــــصــــدارة امـــام اتــــســـاع
الــهـوة والــفـارق مع ثالثي
ــقـدمـة قــبل جتـرع مـرارة ا

ة . الهز

الـــضــائع لــكــنـه اســتــمــر يــقــدم
نفـسه بجدارة وداعـم للمـشاركة
الـــتـي زادت فـــيــــهـــا مــــصـــاعب
ومـــعـــانـــاة الـــديـــوانـــيـــة الـــذي
يــواصـل مـــســـلــسـل خـــســـائــرة
بـتــلـقي الـســادسـة عــشـرة وهـو
عـــدد كـــبــيـــر لــيـس من الـــســهل
تــــداركــــة امــــام ضـــعـف قـــدرات
الـفريق وبـغيـر الـقادر عـلى قلب
االمــور لــصـــاحلــة ولــو خــطــوة
لالمــــام وبــــقي يــــظــــهــــر بـــاداء

متواضع حتى في ملعبه.
فوز عريض لكربالء

نـافسه وانتزع واطاح كربالء 
فــوزا مــســتــحــقــا وثالث نــقــاط
غاليـة من ضيفه الـطلبة وقـبلها
الثائر خلسارة العاصمة بعدما
قلب تاخره بهـدف ليفوز بثالثة
اهـداف سـجـلت جـمـيع االهداف
في الـشـوط الثـاني عـندمـا تـقدم
الـطالب بــهـدف عــكـسي ســجـله
ســامي عـلي بـاخلــطـافي مـرمـاه
وادرك كـربالء الـتـعادل د56 عن
طــــريق بــــابــــا مــــوسى وعــــززه
ســـجــــاد حـــســـ د73 قـــــبل ان
يـــحـــسم زيـــدان عـــبـــد اجلـــبـــار
ـهــمـة بـهـدفه اجلـمـيل من كـرة ا
ثــابـتـة سـددهـا بـقـوة مـرت عـلى
يــسـاراحلــارس وهـزت الــشـبـاك
كــمــا ســنــحت اكــثــر من فــرصـة
ســـهــلــة اخــر لــوقـت لــكــنــهــا لم
تسـتغل بـإضافـة اكثـر من هدف
ـبــاراة بــاجتـاه بــعـدمــا ســيــر ا
واحــد بــقــيــادة حــيــدر عــبــودي
ـــــــــــــدرب الــــــــــــتــــــــــــالـي وسـط ا
فرحـةجمـهوره الـذي يرى الـفوز
ـنـافـسـة على عـلى احـد الـفرق ا
الـلــقب له طــعم خــاص ومــعـنى
استـثنائي خـصوصا ان نـتيجة
ــرحــلــة األولى الزالت قــريــبــة ا
ـــا قــــبل ان يـــقـــوم الـالعـــبـــ 
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تـوج فـريق قـسم هـندسـة الـكـهـرباء
بلقب بطولة اجلامـعة التكنولوجية
بــالــكــرة الــطــائــرة لــلــطالب ضــمن
ـنـهـاج الـريـاضي لـلـعـام الدراسي ا
2023 -2022 اثر فـوزه عـلى فريق
قــسم هـنــدسـة الــعـمــارة بـشــوطـ
ـــبــاراة مـــقـــابل شـــوط واحـــد في ا
الـنـهـائـيـة الـتي اقـيـمت عـلى مـلعب
الـتـارتـان بـحـضـور مـسـاعـد رئـيس
ـالية اجلامـعة لـلشـؤون االدارية وا
حــسـ حــمـيــد كــر ومـديــر قـسم
الـنشـاطات الطـالبيـة جناح سـلمان
وعــــدد من تــــدريــــســــيي وطــــلــــبـــة

اجلامعة.
ÊUŁ ◊uIÝ

وانـتـهى الـشـوط االول بـتـقـدم قسم
العـمارة 23 -25 نقـطـة اال ان قسم
ـدرب علي الـكـهـرباء الـذي يـقـوده ا
اسـمـاعـيل تـمـكن من معـادلـة الـكـفة
في الــشـوط الـثــاني بـفـوزه 25-15
لــيـنــجح بــعـدهــا في حــسم الـلــقـاء
بـفـوزه في الـشـوط الـثـالث الـفاصل
ركز االول . بنتيجة 7-15 ليحرز ا
ـبــاراة احلـكـم االول حـسـ وقــاد ا

سريح والثاني حيـدر حميد وحكام
الـطـاولة شـهـد سـتار و نـور الـهدى
سـتـار و مــر عـبـد االمــيـر و دعـاء

محب الدين وزينب سعدي .
وكـان فريق قـسم هـندسـة الـكهـرباء
حـامل الــلـقب قــد فـاز في الـبــطـولـة
الـتي جـرت وفق الـتـسـقـيط الـفردي
على فـريقي قـسم هندسـة السـيطرة
والــنـظم بــشـوطـ من دون رد -25
11-25  10 وعــلى قــسـم هــنــدســة
ـعـادن بـشـوطـ مـقـابل االنـتـاج وا
شـوط واحد 25-22. 22-25 .-15 
10اما الوصيف فريق قسم هندسة
الـعـمـارة فـقـد تــــــــغـلب عـلى فـريق
دنـية بـشـــــــوط قسم الـهنـدسة ا

مــقـــابل شـــوط واحــد 14-25.-25 
12.11-15  وعلى فريق قسم علوم
احلــاســـوب بــشـــوطــ من دون رد

. 25-22.25-13 
ومـــنــحـت اجلــوائـــز عــلى احلـــكــام
وافضل العب في الـبطـولة من قسم
هــنـدســة الـكــهــربـاء ابــراهـيم عــبـد
الكـر واجلوائز الـفردية والـفرقية
ـركزين عـلى الـفـريقـ الـفائـزين بـا
االول والــثــاني. ومـن جــهــة اخــرى
شـاركت مـتـوسـطـة بهـيـجـة احلـكيم

للبنـات في قضاء احلسيـنية شمال
ــــبـــاراة مــــحـــافــــظـــة كــــربالء في ا
الــنـهـائــيـة بــبـطـولــة كـرة الــطـائـرة
ــــرتـــــبـــــة األولى في وحــــصـــــدت ا
ـراحل الـدراسـية احملـافـظة ضـمن ا
ــــشـــاركـــة الــــثالث االبـــتــــدائـــيـــة ا
ـتوسـطـة والثـانـوية هـذا وجرت وا
ـبـيـة في ـبـاراة عـلى الـقــاعـة االو ا

دينة . لحق وسط ا حي ا
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ـتــوسـطــة فـاطــمـة وقــالت مـديــرة ا
عـباس صـالح بنـاءً على تـوجيـهات
مديرية تـربية محـافظة كربالء قسم
ـدرسي إلقامة النشـاط الرياضي وا
السـباقات الـرياضيـة بكرة الـطائرة
لـلبـنـات من العـام الـدراسي احلالي
مبينةً حققت مـدرستنا وبعد جهود
كبيـرة وبفتـرة قياسـية من تأسيس
ــدرســـة وبـــتــفـــاني وإخالص من ا
تمـيزات ومـدرسة مادة الطـالبـات ا
الـتـربــيـة الـريـاضـيــة سـارة مـحـمـد
ـرتـبـة األولى بـكـرة نــاصـر حـقـقن ا
الــــطــــائــــرة وذلك بــــفــــوزهن عــــلى
الك لـلـبـنـات بـشـوط مـتـوسـطـة ا

بفارق ( 15 نقطة) لالشيء ..
وأثــــنت عــــلى دور أولــــيــــاء أمــــور

لتتمكن من بلوغ أول نهائي بطولة
ذات ألــف نـــــــــــــــقــــــــــــــــطــــــــــــــــة فـي
مـشـوارهــا.وتـواجه ريــبـاكــيـنـا في
صنفة الثانية النهائي سابالينكا ا
ــــيـــا الـــتي أطـــاحت بـــدورهـــا عـــا
صنفة باليونانية ماريا ساكاري ا
يا بنتيجة 2-6 و6-3 السابعة عا
في سـاعـة و 23 دقــيـقـة.وســيـكـون
هذا النهائي فرصـة لريباكينا لكي
تـثـأر من سابـالـيـنكـا الـتي هزمـتـها
في نـهــائي الــنـســخـة األخــيـرة من
ــفــتــوحـة. وســبق أن أســتــرالـيــا ا
تواجـهت سابالـينكـا وريباكـينا في
أربع مـبـاريـات حـسـمـتـهـا الالعـبة
البيالروسية لصاحلها.ومن جانبه
أبـدى اإلســبـاني كـارلـوس ألـكـاراز

ســـعــادته بـــالــفـــوز عــلى الـــكــنــدي
فـيـلـكس أوجـيه ألـيـاسـيم ألول مرة

في بطولة إنديان ويلز للتنس.
وقــال ألـكــاراز في مـؤتـمــر صـحـفي
"الـفـارق كـان في رد اإلرسـال كانت
واحــدة من أفـــضل مــبـــاريــاتي من
نـاحـية رد اإلرسـال كـان هـذا الـسر

باراة". في الفوز با
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وتـــــابـع "جنـــــحت فـي اســـــتـــــغالل
الـفــرص الــتي ســنــحت أمــامي لم
أجـد أي ضــغـط وتـمــتــعت ألقــصى
رشح األول حد". وتـمكن ألـكاراز ا
ـة أليـاسيم للـفوز بـاللـقب من هز
بــنــتــيــجــة 4-6 و4-6 في غــضــون
.ويـــواجه ألـــكـــاراز في ســـاعـــتــــ

نـصف نـهـائي إنديـان ويـلـز يـانيك
ســـيــنـــر وقــال الـالعب اإلســـبــاني
"أخــطـر مـا في سـيــنـر هـو الـضـغط

ارسه في كل حلظة". الذي 
وتابع "أعـتقد أن الـسر سـيكون في
مــــحـــــاولـــــة الــــســـــيـــــطــــرة عـــــلى
الـلقـاء".وحول بـطـولة إنـديان ويـلز
الـتـي ودعـهــا من نــصف الــنــهـائي
ـاضـي أمـام نـادال أوضح الــعـام ا
أنه يــــشـــعــــر بـــارتــــيــــاح في هـــذه
سابقة.وأ "لدي ذكـريات جميلة ا
هـنـا وخـاصة بـعـد نـصف الـنـهائي
الـكـبــيـر الــذي واجـهت فــيه نـادال
والــذي كـان أول نــصف نــهـائي لي
فـي بــــطـــولــــة أســــــاتــــذة ذات ألف

نقطة".

لـلــمـنــافـســة من اوسع األبـواب
محققـا االنتصار الـثاني تواليا
ـرحـلة الـثـانيـة بـعد الـفوز في ا
على الـصناعـة بهدفـ ويقلص
ــــقــــدمــــة الــــفــــارق مـع ثالثـي ا
والـوقــوف فــوق الـطـالب فـيــمـا
ظــهـر الـشـرطـة بـأداء بـطـيئ في
الشوط الثـاني وفشل في أبعاد
اخلــطــر بــعــدمــافــرض الــزوراء
الـــســــيـــطــــرة كـــامـــلــــة وتالعب

نافس . با
WÞdA «  ôËU×

ولـم جتـدي مــحـاوالت الــشـرطـة
نفعا في اخر الوقت بعدما بقي
يــلــعب حتت ضــغط الــنــتــيــجـة
ومـحــاولــة ادراك الــتــعـادل النه
ـتوقع أن افضل من اخلـسارة ا
يــتــأثــر فــيـهــا امــام الــبــقـاء في
الـــصـــدارة الـــتي اهـــتـــزت وقــد
يـتــخـلى عـنــهـا بـانــتـهـاء الـدور
الحق الــــقـــوي احلـــالـي والن ا
ــســتــفـيــد االخــر من اجلــويــة ا
الـنــتـيـجــة واقل مـبــاراة مـرجح
قـوي بـخـطف الـصـدارة ويـكـون
ـــهــمـــة الــســـهــلـــة بــاقل عـــبــر ا
اجلــــهـــود امـــام الــــقـــاسم امس
الــســـبت وبــاتـــنـــظــار تـــوســيع
الــــفـــارق اذا مــــا تــــغــــلب عــــلى

النجف .
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فـــرض الـــكــرخ الـــتـــعـــادل عــلى
ضــيـــفه نــوروز بـــهــدف الالعب
نهـاد محـمد د  81 بعـدما تـقدم
الــضـيــوف عن طــريق اوكــيــكـو
التــــــــــــــــــوبـي د 27 امـس األول
وشهـداللـقاء تـفوق الـضيف في
االداء لـيـتـرجم الـتـقـدم وكـاد ان
يـقــلب الـطـاولـة عـلى الـكـرخ في
ـرمى ظــهـور واضح وتــهـديــد ا
رور و وفي افـضـلـيـة مـنـحـتـه ا
الـــــتـــــقـــــدم فـي الـــــشــــوط األول
واقــــتـــرب مـن احلـــسـم قـــبل أن
يــنــجح اصــحـاب االرض بــعـدة
مــــحـــاوالت قـــريــــبـــة في إعـــادة
باراة لنقطة البداية بتسجيل ا
هــدف الـتـعـادل فـي لـقـاء صـعب
قـبل أن يـخرج كـل منـهـا بنـقـطة
لــيــتــواصـل نـور وز 26 تــقــد
نفـسه بـشكل واضح بـعد الـفوز
عـلى نفـط البـصرة بـهـدف فيـما
فـــشـل الــــكـــرخ 27 اســـتــــعـــادة
تـــوازنـه عـــقب خـــســـارة زاخـــو
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وفـشل الـوسط لـلـدور الـسـادس
تـوالــيـا بـدون فــوز بـعــدمـا عـاد
بتـعادل بدون اهـداف من ملعب
نـفط مـيـسـان واســتـمـر الـفـريق
ــســـتــوى مـــتــدن وزادت ـــر 

االمـــور ســـوءا الفـــتـــقـــاد مـــيــزة
الــتــهــديف واســتــغالل الــفـرص
عـنـدمـا سـجل فـقط هـدف خالل
مــبــاريـاتـه الـسـت كـمــا اســتــمـر
ــســـتــوى هش رغم الـــظــهـــور 
امـــتالكـه لــعـــدد من الـــعــنـــاصــر
الـــقــــادرة عـــلى تــــغـــيـــر االمـــور
وإخـــــراج الـــــفـــــريق مـن دوامــــة
ـــواقع الــــنـــتـــائج الـــتـي جـــرته 
ـؤخرة وافـتقـد لـطريق الـعودة ا
لـلتـوازن للـحـفاظ عـلى اماله في
االبـــتــعــاد والــتـــقــدم الى مــركــز
افــــضـل لــــكــــنه الزال يــــفــــتــــقــــد
لــلـمـنــافـســة احلـقـيــقـيـة عــنـدمـا
اســــــتــــــمــــــر يــــــواجـه حتــــــد كل
مـــبـــاراةفـــيــمـــا خـــرج مـــيـــســان
بـتـعــادل بـطـعم اخلــسـارة لـعـدم
اسـتـغالل ظـروف الـلـعب وحـالة
ـتــذبــذة وكــان يــعـلم ــنـافـس ا ا
بــأهـمــيــة الـفــوز وتـأثــيــره عـلى
حتـــســـ مــــوقـــعه فـي تـــرتـــيب
اجلــدول الــعــام قــبل أن يــخــيب
امـــال جــــمـــهــــوره في حتــــقـــيق
النـتيجـة التي كانـوا يترقـبونها
فـي ضـــمــــان الــــفــــوز الهــــمــــيـــة
مباريات االرض واهميةالظهور
كما يجب وان يـكون مصدر قوة
بـــــوجه الـــــضـــــيـــــوف وفـي دعم
ـشـاركـة لالسـتـمـرار تـوجـهـات ا

قدمة. في مواقع ا
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وامن دهوك النقاط كاملة بفوزه
ـتوقع عـلى الـديوانـبـة بهـدف ا
ســجـــلــهــمـــا كــراهــيـــري يــأتــيك
وبـــــــرنـس اوبــــــــوكـــــــود38و51
مـسـتـغـال افضـلـيـة مـلـعـبه ودعم
جــــمـــهــــوره واحلــــالــــة االســـوء
لـلضـيف ليـسـتمـر األكثـر تأثـيرا
ــديـــنـــة مــعـــوضــا في نـــتــائـج ا
مواجهاتـة السلبـية ذهابا حيث
ة الشرطة وقبلها الكهرباء هز
لــكـن مــهم احلــفـــاظ عــلى مــيــزة
االرض واســــتـــغاللـــهـــا كـــمـــا
يجب لـتسـتمرمـنحه الـثقة
ـنـافـسـة و في مــواصـلـة ا
تـعزيـز مـوقـعه احلالي35
ويـرى جـمـهـوره ان يـقـدم
ما يريد من أجل التوازن
بـــالـــنـــتـــائج وان يـــبـــقى
جــــــــاهــــــــزا جلــــــــمـــــــــيع
ــواجــهــات ومــؤكــد ان ا
االمــور ســـتــخـــتــلف مع
مـــرور الــــوقت ولـــو مـــا
يــقـوم به الــفـريق شيء
مــــــهم رغـم الـــــعـــــودة
ــــــمـــــــتـــــــاز في ا

الـــــوقت

عـلـيـهم وامـتالك احلـلـول حـيث
الـضغط والـتسـحـيل في افضل
نـتـيـجـة في مــهـمـة غـيـر سـهـلـة
عــنــدمــا أخــذ اصــحـاب االرض
بـــزمــــام األمـــور والـــســــيـــطـــرة
وكـانـوا عـنـصـر قـوة و االفضل
واالسرع واالخطر وتمكنوا من
االســـتـــحـــواذ عـــلى الـــكـــرة في
مـــســــتـــوى مــــتـــصــــاعـــد واداء
جـمـاعي ونـقـلـهـا من مـسـاحات
ـــنـــطـــقـــة ضـــيـــقـــة والـــتــــقـــدم 
الــــضــــيـــوف والــــكل لــــعب دور
حاوالت عديدة وقريبة نقذ  ا
تــوجت بـــاألهــــــــداف الـــثالثــة
خالل 33 دقـــــــيــــــقـــــــة في
افـضل فـوز لـلفـريق في
ملعبه ومحو الصورة
الـــبــاهـــتــة في االدوار
االخـــيــرة وخـــســارتي
الـــنـــفط واربـــيل واثـــار
تـــــــراجـع نـــــــتـــــــائج االرض
واسـتعـادة التـوازن عـبر بـوابة
الـطالب الــذين وجـهـوا أصـعب
اخـتبـار وعـادواباقـسى نـتيـجة
بــــــظــــــهـــــورهـم بـــــأداء بــــــطيء
وبصفوف متباعدة ولم يقدموا
شيء امــام انـــدفــاع وســيــطــرة
ـسـتـوى كـربالء واجـمـاال كـان ا
اقل الــوسط و كــمـا قل حــمـاس

 إلينا ريباكينا
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اطلقت قـناة (الشـرقيـة) اجلمعـة حملـتها
ـنـوعة االعالنـيـة لـدورتـهـا الـبـرامـجـيـة ا
بـارك الـتي تعـد اضخم لشـهر رمـضـان ا
دورة بــرامــجــيـــة ألفــضل انــتــاج مــنــوع
ومــتــمــيـز.فــيــمــا  دشــنت مــنــصـة 1001
بالشراكـة مع قناة (الشرقـية) تطبـيقاتها
عـــــلى الــــهـــــواتف الــــذكـــــيــــة وااللــــواح
االلكترونية على ابل ستور وغوغل بالي
الي متابعة مستوى واصبح بامكان ا
تلـفـزيوني فـريـد ورائد ومـشـاهدة حـبـكة
درامــيــة مــشـوقــة .فــيــمــا وعــد فــنــانـون

. بعروض مبهرة خالل الشهر الكر
ـنـصـة والـقـناة االفـصـاح عن وتـواصل ا
كل ما هو جديد لبرامجها خالل رمضان
ومنـهـا مـسـلسل (بـغـداد اجلـديـدة) حيث
احلب هو الـلحـظة الـتي تشـعرك بـاألمان
وأنت تعـيش في أخـطـر مكـان في الـعالم
ــــوت بـــديالً عـن احلـــيـــاة وفـــيـه يـــحل ا
وعنـدمـا تصـبح جتـارة اخملدرات طـريـقاً
يـبـدأ الـصـراع ب ـة  نـحـو عـالم اجلـر
ـتـلــكـون الـسـطـوة والـسالح شـخـوص 
ليـتـحـول الـبلـد إلى حـلـبة صـراع الـبـقاء
ــســلـسـل تـواجه فــيـهــا لألخــطــر. وفي ا
عائـلـة احلاج إبـراهيم حـاضـراً مشـؤوماً
ـاضي وخـطــايـاه حـيث تـغـذيه ذنــوب ا
ـال والـنـفوذ يـتصـارع أبـنـاؤه من أجل ا
واضع سـمعـة العائـلة خـلف ظهورهم
لــكن أحـدهـم يـقــود مــســار األحـداث الى
نـــهــايـــة مــأســـاويــة ويـــفــاجئ اجلـــمــيع
ـدفـونـة ـكـبـوتـة وبـدوافـعه ا بـرغـبـاته ا
وهو من بـطـولـة باسم قـهـار ورنا جـعـفر

كتابة مصطفى كاظم. ياس 
ـمـثل بـاسم قـهـار ـسـلـسل ا وقـال بـطل ا
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ـنصور ـقبل وشهـد مسرح ا الـثالثاء ا
حـفل االفـتتـاح بحـضور جـمهـور غفـير
والذي قـدمه الفـنان سـرح من مـحـبي ا
وابـتـدأ بـعـزف مـازن مـحـمـد مـصـطـفى
الــنــشــيــد الـوطــني ووقــفــة اســتــذكـار
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تــــتـــواصل عــــلى مـــســــارح الـــرشـــيـــد
والـوطـني والرافـدين عـروض مهـرجان
ــــســـرح الـــعــــراقي الـــســــادس الـــتي ا
انــطــلــقت اخلــمــيس وتــتـواصـل حـتى

نصـة بالـشراكة مع (انا فرح لـتأسـيس ا
الشرقية النها سـتسقطب اسماء واعمال
جديدة وحتسم احتـكار الدراما في شهر
رمضـان كـأنه مـهرجـان وهـو مـا نالحظه
في الـعـراق وفـي الـدول الـعـربــيـة بـشـكل
نصة قد تسهم في انتاج عام) مضيفا (ا
وذلك درامـا خـارج هذا الـزمـن او احلالـة
يعد دعم كبير للدراما العراقية ومحاولة
لـتـطـويــرهـا واسـتـقـطــاب اخـتـصـاصـات
واســـمــــاء جـــديـــدة في الــــكـــتـــابـــة وفي
الـعـنــاصـر الـفـنـيــة االخـرى).مـؤكـدا(شي
مــفــرح ان عـــمــلي اجلــديـــد مع افــتــتــاح
ـنـصـة وان اجلـمـهور سـيـشـاهـدني من ا

وسـيـلـة ثـانـية
واكـــــــــــيــــــــــد
سيكون اكثر
انــــتـــــشــــارا.
واعـــتـــقـــد ان
ـــــــنـــــــصــــــة ا
بـــحــاجـــة الى
شـــــــــراكـــــــــات
اخــــــــــــــرى مـن
فــــنـــــانــــ قــــد
يــــــــكــــــــونـــــــون
عــاطــلــ بــاقي
الــســـنـــة خــارج
ــــــــــــــــــــــــــوســم ا
الــــــرمـــــضــــــاني
نصة قد تكون وا
مـجـال اوسع لـهم
لالداء والــظـــهــور
والـــــــــــتـــــــــــواصـل

والتأثير).
وتعود الفنانة ريام
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ــســـرح احــمـــد حــسن الـــســيـــنــمـــا وا
سرح في كلمـته عن اجنازات ا مـوسى
الى جـــانب اقـــامـــة قـــصــور الـــعـــراقي

بـعــدهـا  الــثـقــافـة فـي كل مـحــافـظــة
عـرض فـيـلم وثـايـقـي بـعـنـوان(مـسـيرة
الـــبـــنـــاء واالبـــداع) تـــضـــمن عـــدد من
ــسـرحــيـة وحــمالت الـبــنـاء االعــمـال ا
واالعمار منها اعادة الروح الى مسرح
كــمـا شــهــد حــفل االفــتــتـاح الــرشــيــد
عــروض فـلـكـلـوريــة لـلـفـرقــة الـوطـنـيـة
لـلـفنـون الشـعبـيـة بقـيادة الـفنـان فواد
ـسرح ذنـون عـكست خـاللهـا مـفردات ا
الـعـراقي حتت مـسمـى سالما عـلـيك يا
ـــشـــاهـــدة وطـــنـي. وتـــكـــر جلـــنـــة ا
واعــــــضــــــاء جلــــــنـــــة واالخــــــتــــــيــــــار
ــســـرح الـــعــراقي ورواد ا الـــتــحـــكـــيم
اقـدموه من اجنـازات واعمال تـثمـينـا 
وشارك نقيب الفـنان العراقي فـنية
هرجان جـبار جودي في حفل افتتاح ا

وشــــهـــداء الـــفن لـــشــــهـــداء الـــعـــراق 
ــثل رئــيس بــعــدهـا الــقى  ــســرح وا
كلمة ترحيبية الوزراء عارف الساعدي
بــاحلــضــور وعــودة الـروح لــلــمــسـرح
وحتـــدث مــديـــر عـــام دائــرة الـــعـــراقي

ــسـرح الــذي اقــيم حتـت شــعــار (الن ا
يـضيء احلياة) حتت ادار الفـنان منير

ـــســـرحــــيـــات الـــتي  راضي ,ومـن ا
هـرجان  (مـخدة) عـرضـها خالل ايـام ا
لـفــنـاني الـديـوانـيه الـتي عـرضت غـلى
خـشبة الرافدين كمـا عرضت مسرحية
مـلف  12اخــراج مـرتـضـى نـومي عـلى
ــســرح الـــوطــني وكــذلك مــســرحــيــة ا
حلظات. وعلى مسرح الرشيد  عرضت
مـسرحـية الـراديو لـفنـاني بابل إخراج
مـحـمـد حـسـ حـبـيب وضـيف مـسرح
ـسـرحـية الـرافـدين فـنـاني الـديـواني 

اخملدة. 
هرجان اقـيم متلقى وضـمن فعاليـات ا
فــكــري  عــلى مــســرح اشــور بــعــنـوان
ـسرح واألمة) ضم ثـالثة محاور هي (ا
سرح ا :خـطاب اللغة وأزمة التواصل 
أزمـة اخلطاب بـ الصـناعة واالنـتاج 

ي . األكاد

الـســفـيــنـة الــتي ســتـنــقـلــنـا إلى الــعـالم
الــعــربي واعــتــبـر  1001 أضــافـة لــلــفن
الــعـراقي فــهي تــقــدم مـخــتــلف االعــمـال
الـعـراقــيـة من افالم ومـســلـسال ت وهـذا
كن ان يصل يزيد من احلركـة الفنـية و
فضال على ان االعـمال التي بها الـعربيـة
ـنــصـات يــكـون مـســتـواهـا تـقــدم عـلى ا
عـــــالـي ســـــواء مـن حـــــيـث االخـــــراج او

النصوص والكاميرات واالنتاج).
ـطـرب عـلي جـاسم عن أول فـيـمـا اعـلن ا
سلسل (مجنون جتربة له في التمثـيل 
ــــــرة لن ســــــارة ) مـــــوضــــــحــــــا(هـــــذه ا
تــــشــــاهــــدونـي كــــمــــطــــرب او من خالل
ــا كــمــمـثل) مــوضــحـا الــكـلــيــبـات  وا
(دخلت دورات تأهيليـة قبل سبعة اشهر
ودورات تــعـــلــيـــمــيـــة بــخـــصــوص هــذا
ــســـلــسل الـــذي رصــدت له انــتـــاجــيــة ا

كبيرة).
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ـمثل اياد راضي مـعه مشكالت ويحمل ا
كثـيرة بـيـنه و ب (دودي ) عـبر بـرنامج
كوميدي هـادف بعنوان(مـحتوى خابط )
تشـاركه في بطـولـته االء حسـ ومحـمد
قاسم اخراج سـامر حـكمت.اما مـسلسل
) فــيـدور حـول قــصـة عــشق جتـمع (كـا
احـــدى مـــشـــاهـــيـــر وســـائل الـــتـــواصل
االجتـماعي (فـاشيـنـيسـتا) مع شـخصـية
صراع ب ال والسالح والـنفود  تملك ا
اجلـمال والـرصـاص يـضع هـيـبـة الـدولة
في مهب الـريح  فـلـمن الغـلـبة ? هل هي
لــشــخــصـيــة تــبث الــرعـب في بــغـداد أم
ـــكـــاتب لـــفـــاشـــيـــنـــيـــســـتــا تـــتـــحـــكم 
وشخصـيات ? اجلواب سـتكشفـه حلقات
سلـسل وهو من اخـراج سامـر حكمت ا

اجلــزائــري من خالل مــنــصــة  1001 الى
ــســلــسل (شــارع االمــيـرات) الــشــاشـة 
ــصـري احــمـد خــالـد وعن ذلك خملـرجه ا
ـنــصـة خـطــوة بـالــنـســبـة لــلـفن قـالـت (ا
الحظ في السـنوات اذ ا رئـي العـراقي ا
ـنـصات هي ـيا ان ا االخيـرة عـربيـا وعـا
ـكـان الـذي يـستـقـطـب مخـتـلف تـقـريـبـا ا
الـفــئـات من اجلــمـهـور اذ عــلـيــهـا قـدمت
ـســتـوى الــتـقـني افـضل االعــمـال عــلى ا
ولهـذا فـأن منـصة والفـني واجلـماهـيـري
 1001خطوة جبارة وتخلق نوعا من

ـومـة الغلـب االعمـال الـعراقـيـة التي الد
اغـلـبـها هي مـوسـمـية  ,
تـــــعـــــرض فـي شـــــهـــــر
ولــهـــذا فــان رمــضـــان 
نصة سـتحقق طفرة ا
نوعـية حـتى في قيـمة
االعـمــال .وهــذا لـيس
بغريب عـلى الشـرقية
الن هي دائمـا سبـاقة
في كـل شـيء حــــــتى
في احملـــتـــوى الــذي
تــقــدمه وايــضــا في
مــحـــاولــة تـــطــويــر
الــــفـن الــــعـــــراقي 
ولهـذا انا اشـكرهم
جـــــدا عـــــلى هـــــذه
اخلــــــــــــــطــــــــــــــوة)
ويـــشـــاركــــهـــا في
بــــطــــولــــته عــــلي

السعدي.
وقـــــــال اخملــــــرج
سـامر حـكـمت ان
(مـــــــنـــــــصــــــة  1001 هي

وكتابة احمد هـاتف وبطولة غالب جواد
.امـا مـســلـسل (مـجــنـون سـارة ) إخـراج
بــطـولــة عــلي جـاسم مــهـنــد ابــوخـمــرة 
فبـطله شاب اشراف عام فـراس السراي
يغادر لـغة الـعقل لـيصـبح قلبـه دليله في
احلياة .. لـيجد نفـسه هائمـاً على وجهه
ب الـطـرقات قـصـة حب مجـنـونة تـقود
شـابــاً إلى دهـالــيـز لم يــدخـلـهــا من قـبل
حـتى بـات يـطـلق عـلـيه (مـجـنـون سـارة)
.وفي برنـامج (خارج الـتغـطيـة ) يشـاهد
جـمـهـور الـقـنــاة مـنـاظـر لم تـرهـا عـ ..
وعــادات وطـــقــوس صـــادمــة .. ورحالت
خاطر محسوبة .. ومغامرات محفوفة 
تثير الـدهشة من أجل اكتـشاف ثقافات 
من خالل جـــوالت تــقــوم بــهـــا الــفــنــانــة
ماليـــ بــ دول الــعـــالم.وفي بـــرنــامج
(تــعــال اســمــعك ) هــنــاك صـوت جــمــيل
مفتـاح لدخول الـقلـوب وموسيـقى توحد
الشعوب و أصوات تـتراقص على أجمل
ــقـــامــات لــتـــرسل أنــغــامـــاً تــبث األمل ا

واحلياة.
وفي مـسلـسل (اخلـوات ) هـنـاك كـابوس
ب أربعة جدران يطـارد فتيات غدر بهن
والـدهن في حلـظـة طـيش ورغـبـات تـمـد
خـيـوطـهـا لـتــسـقـطـهن فخ األخـطـاء وأم
ال احلرام لتقف سداً أمام عزالء تقاوم ا
وهو ذئاب بشرية تريد نهش أجسادهن 
من بـطـولـة االء حـسـ وشـهـد اخلـطـاب
.وفي مــسـلــسل (اقــتــحـام) هــنــاك أنـاس
أبـريـاء يـجـدون أنـفـسـهم رهـائن تـتـحـكم
بأرواحـهم بنـادق كالشيـنكـوف وأسلـحة
تــهـدد بــكــتم أنـفــاســهم  وال ســبـيل إلى
جناتـهم إال بـاتـخـاذ قرار مـصـيـري لـغته
وهــو من بــطــولــة الــرصــاص والــدخــان

تأليف وإخـراج مهند أبو زهراء بن ميم 
خـمـرة. كـمـا اعـلــنت عن (الـشـرقـيـة ) عن
بـرنـامـجـهــا الـرمـضـاني احملـبب (بـات ..
اليف) مع هــيــفـاء حــســوني الــتي اكـدت
(ربـحــكم مـضــمـون بس جتــون.. ومـاكـو
خــسـران والــكل ربــحــان) الـذي يــبث من
مـضـيفـة (تـوجـد هـدايا سـتوديـو اربـيل 
ن نقدية كبـيرة للفائزيـن و هدايا نقدية 
لم يـحـالــفه احلظ بـالــفـوز) اخـراج عـلي
البـياتي. كمـا اعلـنت القـناة عن مـسلسل
جــديــد عــنــوانه (قــمــر بـغــداد) وهــو من
فكرة فـراس السراي. اخراج احمـد سعـد
ويـــســلط بـــرنـــامج (صـــبــاح رمـــضــان )
الـضــوء عـلى طــقـوس الـشــهـر الــفـضـيل
وعاداته. ومن البرنامج االنسانية للقناة
(رحلـة عـمـر) مع االعالمي عـلي اخلـالدي
الـذي تـتـحقـق من خالله امـنـيـات الـناس
كذلك احلال مع البرنامج االنساني (على
نـياتـكم تـرزقـون) الـذي يـنـشـر اخلـير في
مـخــتـلف احملـافــظـات الــعـراقـيــة تـقـد
ـقدمة شيمـاء عماد زبـير ويؤدي اغـنية ا
ـهنـدس. وتـتولى تـاميال طـرب ماجـد ا ا
سـنـان ويـاسـمــ مـهـدي تـقـد بـرنـامج
(فطـوكم علـينـا) خملـرجه علي الـعبـايجي
الذي يلتـقي عدد من العـوائل على مائدة

االفطار ويقدم لها هدايا عديدة.
امـا بـرنـامج(قـاريء الـرافـدين) فـيـعـد من
اضـــخـم بـــرامـج قـــراءة وتالوة الــــقـــران
ـغـرب يــقـدم يـومـيــا قـبل اذان ا الـكـر 
ويــتــنــافس فـي مــســابــقــته  500قـاريء
وســـيــمـــنح الــفـــائـــزين الــثـالثــة االوائل

جوائز قيمة.
كما يتم خالل الشهر الفضيل تقد عدد

سلسال ت العربية اجلديدة. من ا
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طـبـيب اجلـراحــة الـتـجـمـيـلـيـة الـعـراقي والعب الـغـولف
قـيم في استـرالـيا يـحل ضيـفا عـلى قـناة (الـشرقـية) ا
ـعـمــاريـة والـسـبـاحــة الـسـابـقـة مـسـاء غــد االحـد مع ا
ـقــيـمـة بــعـمـان وسـن رسـام ضـمن بــرنـامج (اطـراف ا
احلـــديـث) الـــذي يــــعـــده ويــــقـــدمه االعـالمي مــــجـــيـــد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
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الـشاعـر والكـاتب الـعراقي نـعاه
االحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتّـاب
ـوت في الـعـراق بــعـد ان غـيـبه ا
اخلـمـيس في مـديــنـته الـبـصـرة
اثـــــر مــــــعــــــانــــــاة مــــــريــــــرة مع
ـرض.سـائـلـ الـرحـمـة لـروحه ا

الطاهرة.

ÊU³Fý 5 («b³Ž

ـقـيم في بـيروت تـضـيفه ي العـراقي ا فـكـر واالكـاد ا
مـسـاء الـيــوم االحـد اجلـمـعــيـة الـثـقــافـيـة االجـتــمـاعـيـة
النـسـائـيـة في الكـويت لـلـحـديث عن كـتـابه (دين الـعقل

ي حامد احلمود. وفقه الواقع) بندوة يديرها االكاد
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دارس الكـلية عـلمة االردنـية ادارت احلـفل السنـوي  ا
العـلـمـيـة اإلسالمـيـة الـذي اقـيم اخلـمـيس حتت عـنوان

دارس في جبل عمان. (ثقافة ونغم) على مسرح ا
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مـثلة السوريـة كشفت انها تـطل  على جمهورها  في ا
رمـضــان من خالل أربـعـة مــسـلـسالت تــتـنـوع مـا بـ

عاصرة والبيئة الشامية. الدراما البوليسية وا
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الـعـمـيــد في اجلـيش الـعــراقي ضـيـفـته كــلـيـة الـقـانـون
ستنصرية في ندوة عـلمية اقيمت بالتعاون باجلـامعة ا
مع وزارة الـداخلـيـة حتت عنـوان (االبـتزاز االلـكـتروني

واحملتوى الهابط).
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الـدبــلـومـاسي الـعـراقي ضـيــفه امس الـسـبت  مـنـتـدى
ـحــاضـرته الـثــقـافــيـة اإلسـبــوعـيـة الــصـيــد الـثـقــافي 
صالح وتـأثيـرها على عـنونـة  ( جماعـات الضـغط وا ا

صنع القرار في واشنطن).
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ـوسـوعـة الـبـاحـث الـعـراقي صـدر له ضـمن سـلـسـلـة ا
الـصـغــيـرة لــدار الـشــؤون الـثـقــافـيــة كـتــاب (حـضـارة
سامـراء وتـأثيـراتـهـا في العـمـارة والـفنـون اإلسالمـية)

يقع في  336 صفحة من القطع الصغير.
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الـفـيـديو بـعض من حـيـاتهـا في الـطـفـولة بـاإلضـافة
إلى تـفاصـيل وأسـرار انـتقـالـها هـي واطفـالـها إلى
ـمـلــكـة الــعـربـيــة الـســعـوديــة بـعـد أن وقّـع الـنـجم ا
الــبـــرتــغــالي صــفــقــة انــتــقــاله الى نــادي الــنــصــر
الـسعودي.ونـشرت مـنصة "نـيتفـليـكس" االلكتـرونية
ـســلــسل "انـا مـقــطع الــفـيــديــو الـدعــائي اخلــاص 
جورجيـنا" الوثقائي وكـتبت مقدمة خـاصة لعارضة
ـقـدمـة ما األزيـاء جـورجـيـنـا رودريـغز. وتـضـمـنت ا
ـؤثـري يـلـي: "أنـا جـورجـيـنـا  2هـي عـودة ألكـثـر ا
االسـبان فـجورجـينـا هي عارضـة أزياء وأم وسـيدة
ــزيــد من ــوسم ســتــخــبــرنـا ا اعــمــال وفي هــذا ا
األســـرار وســـنـــشـــاهـــد أفـــضل وأســـوأ حلـــظـــات

حياتها".

{ مــدريــد  –وكـــاالت: شــاركـت عــارضـــة االزيــاء
الـشـهـيـرة "جـورجـيـنـا رودريـغـز" الـفيـديـو الـدعـائي
ـسـلـسـلــهـا الـوثـائـقـي في مـوسـمه و نـشـرت األول 
ــقـطع الــفـيــديـو الــدعـائي األول عـارضــة األزيـاء  ا
ـسـلسـلـهـا "انا جـورجـيـنا" عـبـر حـسابـهـا اخلاص
عــلى مــوقع الــتــواصل االجـتــمــاعي "انــســتــغـرام".
ــوضـة ــزيـد مـن تـفــاصـيل ا وكــشف اإلعالن عن ا
والــرفـاهــيـة وجــلـسـات الــتـصــويـر الــتي تــعـيــشـهـا
عـارضـة األزيـاء لـكـنهـا أيـضـاً كـشـفت الـكـثـير من
اللحظـات العائلية الـتي جمعتها بـحبيبها العب كرة
الــقــدم الــبـرتــغــالي كــريـســتــيـانــو وأبــنـائــهــا طـوال

اضية. السنوات ا
كما سـتكشف جـورجينـا كما هـو واضح في مقطع

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7536 Sunday 19/3/2023
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7536  األحد 27 من شعبان  1444 هـ 19 من آذار (مارس) 2023م

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــطــربـــة شــيـــرين عــبــد وضـــعت إدارة أعــمـــال ا
الـوهـاب خـطـة صـارمـة للـتـمـهـيـد لـعـودتـها إلى
جـمـهـورهـا بـشـكل "يـلـيق بـهـا" بـعـدمـا تعـرضت
صـورتـها الهـتزاز شـديد; بـسـبب ظهـور أزماتـها
الـشـخـصيـة لـلـعلـن وتقـرر حـجـبهـا عن الـظـهور
عــبـر مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي مـع إسـنـاد
مـهـمـة إدارة مـنـصـاتـهـا لـفـريق مـحـترف.وكـشف
إيـهاب صـالح مـدير أعـمال الـفنـانة شـيرين عـبد
الـوهـاب اجلـديـد وفـقـا لـلـقـاء تـلـفـازي تـفاصـيل
الـتـمـهــيـد لـعـودتـهـا عـلى احلـيـاة الـفـنـيـة خالل
قبلة مشيراً إلى أنّها ستطرح عدداً من الـفترة ا
اضـيـة وقال إنّ األغـاني خالل األيـام الـقلـيـلـة ا
شـــيــرين عـــبــدالـــوهــاب تـــعــمل عـــلى الـــظــهــور
قبلة بـشكلٍ يليق بها لـلجمهور خالل الفـترة ا

وبـشكلٍ سيُسعد مُحبيها كما أنها تُخطط حالياً
لــلـعـودة إلى جـمـهـورهــا; من خالل حـفل غـنـائي
ضــخم داخـل مــصــر ســيُـجــرى الــتــحــضــيــر له
الحـــقــاً.وأضــاف: شـــيــرين لـــديــهــا الـــعــديــد من
األغــاني; إذ تــخـتــار األفـضل مــنـهــا; اسـتــعـداداً
لـتـسـجيـلـهـا وأنّهـا سـتـطرح أغـنـيـة خالل األيام
ُـقبلـة لكنه ال يـستـطيع كشف تـفاصيل الـقلـيلة ا

عنها.
وأصـدر احملامي حسـام لطفي حتـذيراً من تداول
وكـلته مـؤكداً شـائعـات تـمس احليـاة اخلاصـة 
الحقة من ينشرون أخباراً كاذبة إلثارة تكليفه 
الــقـلق لــدى جـمــهـورهــا الـذي تــعـتـز بـه وتـزهـو
وحتـرص عـلى إسعـاده بـأغانـيهـا وتـنأى به عن
مــروجي الـشـائــعـات الـكــاذبـة.كـمــا وجّه زوجـهـا
حـسام حـبيب رسـالة لـلجـمهـور قائالً: "كـل سنة

.. ـنـاسبـة شـهـر رمـضـان الـكر وأنـتم طـيـبـ 
إحـنـا زي الـفل كـويـسـ مـفـيـش أي حـاجـة.. أنا
وشــيــرين عــبــد الــوهــاب شــغـالــ عــلى أغــاني
جـديدة وإن شـاء الله لـو حد فـينـا خلـص حاجة
خـالل األيـام اجلـايــة وارد نـطــرحـهــا في مـوسم

احتفاالت العيد".
كــمـا تــداول رواد مـواقـع الـتــواصل االجـتــمـاعي
ـاضية مجـموعة صور خالل الـساعات القـليلة ا
لـلفنانة اإلمـاراتية أحالم  بباروكـة شعر مرصعة
اس وجـاءت إطاللتـها من حفل بـاجملوهـرات وا
ـاسـيـة ضـمن مـشـاركـتـهـا في فـعـالـيات الـلـيـلـة ا
مـوسم الرياض. و نشرت الـفنانة أحالم صورها
مـرتدية بـاروكة مـاسية عـبر حسـابها الـشخصي
ـوقع التواصل االجتماعـي (إنستغرام) وعلّقت

اس). باللغة اإلجنليزية قائلة: (احالم با
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أعـلـنت النـجمـة رحمـة ريـاض أنهـا سجّـلت اغنـية
مـقدمـة مسـلسل "الـنار بـالنـار" الّذي يُـعرض خالل
شـــهــر رمـــضــان عـــلى شـــاشــة احـــدى الــقـــنــوات
الـلبنـانية وصـرّحت رياض في مـنشورها " دروس
احلـياة أتعلمنـا نرد النار بالنـار وبصير بدنا بدل
مـاضي". وتـابـعت "كـثـيـر مـتـحـمـسـة اسـمع رأيـكم
بـأول جتـربة رمـضـانيـة بـاللـهـجة الـلـبنـانـية. تـتر
بـدل مـاضـي صـار مـتـوفـر عـلى يـوتـيـوب وجـمـيع
ـسلسل ـتاجـر الرقـميـة". الى ذلك سيـتم عرض ا ا
ـوسم الرمـضاني والذي الـعربي "سـفر برلك" في ا
ع جنـوم الـوطن الـعـربي مـنـهم يـضـم نـخـبـة من أ
عـابد فـهـد وعبـد الرحـمن اليـماني كـان قد انـتهى
ـسلـسل من رؤية تـصـويره مـنذ أشـهر طـويـلة. وا
اخملـرج الراحل حـا علـي والذي كان يـتحـضر له
قـبـل وفـاته إثـر تـعـرضه ألزمـة قــلـبـيـة واسـتـكـمل
شوار بعده اخملرج الليث حجو. ويتناول العمل ا
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WOMH « UNðUO( œuFð »U¼u «b³Ž s¹dOýالـــدرامي قـــصــة  4 أصـــدقــاء فـي فــتــرة
صـدور فـرمـان اخلـدمة الـعـسـكـريـة التي
أصــدرهـا الـســلـطـان الــعـثـمــاني في تـلك
الـــفــــتـــرة وهـــو مــــســـلـــسـل تـــاريـــخي
اجــتــمـــاعي يــضم عــدد من قــصص
احلـب.وسيـجـسّـد الـنـجم الـسوري
"عــابــد فـهــد" شـخــصــيـة جــمـال
بــاشـا الـســفّـاح ويـشـارك في
ـــا بــــطــــولــــة الــــعــــمـل د
اجلندي وفادي صبيح
نــاتــاشــا شــوفـاني
أنـس طـــــــيـــــــارة

وآخرون.

ـنـحك أنت مـشـغـول بــاألمـور الـعــائـلـيـة ومن حــولك 
ساعدة واحملبة. ا
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ــشــاريع  جتــنّب االنــفــعـــاالت الــقــويــة وخــفـف من ا
يصيبك بقلق ووهن.
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 تـكــسب أيـة قـضــيـة تــريـدهـا و تــنـاقش أمـوراً مــالـيـة
وتفكر في طلب مساعدة .
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 تكون مـتوتراً ال تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي.رقم
احلظ 9.
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الية وارد ا تدخل مشاريع شراكة ولكنك تشكو قلة ا
وتلزمك السيولة.
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ــاضي يــوم تــنــجح في إعـــادة بــنــاء مــا تــهـــدّم في ا
السعد الثالثاء.
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تـطــور حــيـاتـك بـاســتــقــرار أو طـفـل جـديــد أو تــبـادر
بإنشاء عالقات جديدة.
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تبـدأ صـفحـة جديـدة بـيضـاء ومشـعّـة وخصـوصًا مع
بداية عملك اجلديد.
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تـتــاح لك الـيــوم فـرصــة عـمل جــديـدة ولــكـنك تــشـعـر
بالتردد جتاهها. 
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يـوم مـنـاسـب التـخـاذ قـرارات نـاجـحـة والـتـخـلص من
قيود التوتر والقلق.
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عـلـيك أن تـتـخـلى عـن عنـادك فـإصـرارك عـلى مـوقـفك
يسبب لك خسائر.
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تــؤدّي مـهـمّـة أو رســالـة وتـقــوم بـعـمل يــتـطـلّب جـرأة
رقم احلظ 3 . وشجاعة
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أجب عـن حتـــــــديـــــــدات
الـكلمـات واجمع حروف
ــشـار الــيــهـا الـدوائــر ا
بـالـسـهم لـتـقـرأ الـكـلـمة:
(مــــديــــنـــة عــــراقــــيـــة 6

حروف):
 1- أوشك

 2- مدينة سورية
 3- يهد

 4- صفة لنساء اجلنة
 5- يهرب

 6- مجرى مائي

رحمة رياض
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ـقـراطـية حتـطم مـروحـت لـو لم تـعلـن قوات سـوريـا الد
لـهـا داخل الـعـراق ومـقـتل احـد كبـار قـادتـهـا بـ تـسـعة
اخـرين لــكـان خــبـر الــتـحــطم نـوعــاً من أنــواع االخـبـار
الـشـبـيـهـة بالـصـحـون الـطـائـرة واالجسـام الـغـريـبـة التي
تـظهـر وتخـتفي في بـلدان عـدة وتدور حـولهـا احلكـايات
والـتـأويالت وتـبــني بـشـأنــهـا أجـهـزة االســتـخـبـارات في
العـالم سينـاريوهات واحـتمـاالت ثمّ تمرّ فـترة من الزمن

تُطوى فيها مثل تلك االخبار.
الطائـرتان اخترقـتا حدود الـعراق كامل السـيادة اليوم
ـوافـقته الـرسـميـة أما إذا وال طـائرة تـدخل أجواءه إال 
كـان ال يـعـلم بـاالخـتـراق أصالً فـتـلـك قـضـيـة أخـرى قد
تـكون االحـتـمال األسـلم الـذي سـيخـلّـصه من احلرج مع
تــركـــيــا كي ال يـــبــدو داعــمـــاً ومُــســهّـالً االتــصــاالت مع
مجموعة مُسلّحة يعدها اجلار التركي محظورةً ومُصنّفة

على قائمة اإلرهاب لديه.
كـل ذلك يـقع في حــ أنّ الـتــصـريـحــات الـرســمـيـة في
بـغـداد ال تــزال تـتــصـدر كـل مـبـاحــثـات مـع أي مـسـؤول
دولي زائــر في عــدم الــســمــاح أن تــكــون أرض الــعـراق
مـســرحـاً لــتــحـرّكــات دول أو جـهــات في إطــار أيّ عـمل

عدائي ضد اية دولة أخرى.
تحدة وإيران  نعلم أنَّ هنـاك دوالً كبيرة مـنها الواليـات ا
وتركـيا تعـطي األذن التي بـها صمم لـهذا الـكالم ونعذر
احلـكومـة العـراقيـة في تركـهـا هامـشاً احـتيـاطيـاً مع تلك
الـدول لـلــمـنـاورة بـشــأن هـذه الـتــصـريـحـات الــسـيـاديـة
السيما في أوقات االحتكاك العـصيبة لكن ما هو العُذر
ُقـنع في أن تـقوم مـليـشيـات أو مجمـوعات مُـسلّـحة في ا
اسـتـخـدام أجواء الـعـراق أو أراضـيه في سـيـاق أعـمال
مُسلّحة أو غـير مُسلّحـة لكنّها تـصب في خانة استخدام
اجملال العراقي ألغراض تُقلق أمنَ دول مجاورة أخرى?
ـسألـة حتـتـاج الى إيـضاحـات أوسع وأدق لـكي يـب  ا
ــعــمــعــة اخلــيطُ األبــيض مـن اخلــيط األســود مـن هــذه ا
ـلــتـهب الـطــويـلــة الـعــريـضــة الـتـي وقـعت في وســطـهــا ا

(السيادة العراقية).

—uJG½√ dBŽ s  U¼“uM  bOF² ð U¹œu³L
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{ بــاريس-(أ ف ب) - ســيُــطــلق عــلى
عروف جسـر بير هـاكان (بئـر حكـيم) ا
ــعـدنــيـة وإطاللـتـه عـلى بـرج بــأعـمـدته ا
إيــفل في بـــدايــة نــيــســان/أبــريل اسم
ـا "مــنــتـزه جــان بــول بــلــمـونــدو" تــكــر
للـممثل الـذي توفي عام 2021  بـحسب
قــرار أصــدره مــجــلس مــديــنــة بــاريس
اجلـمــعـة.كـان بـلــمـونـدو صــوّر مـشـهـداً
شهـيراً على هذا اجلـسر من فيلم ("بور
سـور ال فـيل") للـمـخـرج هنـري فـيـرنوي
عــــــــام 1975  الـــــــــذي أدى فــــــــــيه دور
ـشـهـد ـفـوض لـوتـيـلـيـيه".وفي هـذا ا "ا
ـــعـــروف بـــأدواره في يالحق الـــنــــجم ا
بـــعـض من أشـــهـــر أفـالم الـــســـيـــنـــمـــا
الفرنـسيـة في القرن الـعشرين سـفاحاً
ينـشط في العاصمة ويتنقل على سطح
قــطــار أنـفــاق عــلى اخلط رقم  6 الــذي
يـعـبر نـهـر السـ مـروراً بهـذا اجلـسر.
ـــشـــهــد "تـــســـبب له بـــاإلصـــابــة هـــذا ا
الـوحـيـدة خالل مـسـيـرته" وفق الـنـائـبة
مود غـاتيل التي اقـترح حزبـها "احلركة
ـوقراطـيـة" الـقـيـام بـتـكـر من هذا الـد
الــنــوع بــعــد أســابــيع قــلــيــلــة من وفــاة
ـــوقع "مع عـــائــلــة" ــمـــثل. واخــتـــيــر ا ا
ـسؤولـة عن بـلـمـونـدو وفق مـا أعـلـنت ا
شـــؤون الــذاكـــرة في مـــجـــلس مـــديـــنــة
باريـس لورانس باتـريس التي قالت إن
هـذه اخلطـوة سـتُظـهر لـلسـائحـ الذين
مثل يتـرددون على اجلـسر "اسم هـذا ا
ــعــروف جـيــداً في اخلـارج". الــعــظـيم ا
وقـــالت إن إزاحـــة الـــســـتـــار عن االسم
اجلــديـد لــلـجــسـر ســتــقـام "قــبـيل عــيـد
ــمـثل الـذي ". وكـان ا مـيالده الـتــسـعـ
شارك في أكـثر من ثمـان عمالً لـيبلغ
عامه الـتسـع فـي التـاسع من نيـسان.
ومن خالل هـذه اخلـطـوة خـرق مجـلس
بـاريس مــرة أخـرى الــعـادة الــتي تـنص
عـلى عـدم جـواز إطالق اسـم شـخـصـية
على طـريق عام في العاصـمة قبل مرور

خمس سنوات على الوفاة.
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نافي أصدقائي في ا
ال ينامون كثيرا ً

إذ مازالت طيور القلق
حتلّق ُ فوق رؤوسهم
التي أثقلتها األسئلة 
أصدقائي الشعراء

ما زالت عيونهم 
ترنو من بعيد  

إلى بلدانهم اجلريحة 
وما زالوا كل مساء

يكتبون قصائد عن الغربة
ومحطات انتظاراتهم
وقلوبهم التي لوّعتها 

لوعة اإلشتياق 
أصدقائي هناك

شاخوا قبل األوان
وبكوا كثيرا ً

وهم يرون إلى أعمارهم 
كيف تذوي

مثل شجيرات 
أتلفها العطش 

أصدقائي 
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في البالد البعيدة
كيف سيعودون

بعد أن زرعوا بذورهم
ت هناك ? و

وهل ستتحمل تلك البذور
أراضينا السبخة

ووجع َ أيامنا الداميات ? 
أصدقائي حائرون

وهم يسيرون 
عـــلـى شــفـــرات أعـــمـــارهم

الداميات
متى سيعودون

وهل حقا ً سيعودون ? 
إنهم أصدقائي الذين
حملوا صُلبانهم التي

علّقتهم 
من رقابهم الناحالت 
أصدقائي الطيبون
مازالوا مثل سيزيف

يدفعون 
صخور حيواتهم

التي تعيدهم كل يوم
إلى قيعان 

حياة ليلية اإليقاع 
أصدقائي

يا أصدقائي الذين شختم
قبل األوان

هل ثمة أمل باللقاء.

{ دوار هـيشر (تونس) (أ ف ب) –
يـــشــــكّل الـــفن مـالذاً لـــشـــبـــاب من
ـهــمــشـة في األحــيــاء الـشــعـبــيــة ا
ضــواحي الــعــاصـمــة الــتـونــســيـة
والـتي تنعدم فـيها البنى الـتحتية
ويــــســــعــــون جـــاهــــدين مـن خالله
لــتـبـديــد الـصـورة الــنـمـطــيـة الـتي
ا أعتُبرت . لطا تصنفهم كمنحرف
هـذه األحياء أماكن شعـبية وفقيرة
مــنـذ عــقـود وتــأوي مـنــحـرفــ مـا
يـعـزز تـرسـيخ صـورة كونـهـا بـيـئة
لـتـنـامي العـنف. يـقـول محـمـد علي
الـعـياري الـذي يـقطن في حيّ دوار
هــيــشــر ذي الــكــثـافــة الــســكــانــيـة
الــعـالــيـة هــذه االدعـاءات تــزدريـنـا

وتعقد حياتنا.
 والـعـياري الـبالغ  23 عـامًا يـعمل
كــحـارس وفــاز في اآلونــةاألخـيـرة
بـفـضل مـقـطع من مـوسـيـقى الراب
في مــســابــقـة نــظــمـتــهــا جـمــعــيـة
انـتـرناشـيونـال أليـرت التي تـنشط
ــنـاطق فـي مـجــال ادمـاج شــبـاب ا

ـــهـــمـــشـــة في تـــونس. اخـــتــارت ا
ـنظمة عشـرات الشباب من أحياء ا
دوار هـيـشـر وفـوشانـة والـتـضامن
وســيــدي حـــســ لــلــتــعــبــيــر عن
أنـفــسـهم بـطـريـقـتـهم اخلـاصـة من
ـوســيــقى وفــيــلم وثــائــقي خـالل ا
وصــور تــعــالج مــوضــوع الـعــنف.
نظـمة حسام نـسق في ا ويـشرح ا
الــعـيـاري لـوكـالـة فـرانس بـرس أن
ثـمـة أشخـاصـاً يتـعـرضون لـلـعنف
ارسه والـبعض يـومـياً بـعضـهم 
اآلخـر يـعـاني مـنه. ومن هـنـا كانت
الــفــكـرة فـي حتـويــله إلى أنــشــطـة
ثــقــافــيــة. ويــردد مــحـمــد عــلي في
الـــكــلـــيب الــذي أنـــتــجـه بــدعم من
ــنــظـمــة جـمال مـن قـبــيل أريـد أن ا

أخرج إلى الضوء.
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وفـي غـرفــة صــغــيــرة حــوّلـهــا إلى
ـبانـي العـشوائـية اسـتـديو وسط ا
فـي حي دوار هيشر يـحاول محمد
وسيقى عـلي تسجـيل مقاطع مـن ا

ـساعـدة أصدقائه في الـتي ألفـها 
ــــنــــطــــقــــة. ويــــوضـح إن هـــؤالء ا
الـــشــبـــاب تــمــكـــنــوا مـن تــهـــيــئــة
لكون من الوسائل ا  االسـتديو 
ـــــتـــــاحــــة مـع تـــــواصل غـــــيــــاب ا
الـفضـاءات الثـقافـية مـا يساهم في
تــســهــيل انــحــراف بــعـض شــبـاب
ــنـــاطق الــشــعــبـــيــة. أمــا وســيم ا
الطياشي ( 22عـاماً) فيقول اخترنا
وسيقى للتعبير عن أنفسنا وعن ا
حياتنا وعن الشباب التائه وعن
الـشـرطيـ الذيـن يعـنفـونـنا مـادياً
ومعنوياً وعن الدولة التي تهمّشنا
واجملـتـمـع الـذي يـنـبـذنـا. ويرى أن
تـحدرون مـن الصـعب أن يحـصل ا
من األحـيـاء الشـعـبيـة عـلى وظيـفة
فـي سوق العمل أو يـنالوا الوثائق

الرسمية.
ويـضــيف مـحـمـد عـلي الـذي يـحـلم
بــأن يـصــبح مـغــني راب مــشـهـوراً
ولـكنه غـير مـتأكـد من حتقق حـلمه

في تونس.
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{ ســـان فـــرانــســـيـــســـكــو (أ ف ب) –
أعـلـنت شـركـة مـايـكـروسـوفت اخلـمـيس
أنـــهــا ســتُـــطــبّق الـــذكــاء االصـــطــنــاعي
الــتـولــيـدي الــذي يــسـتــنـد إلــيه بــرنـامج
تشـات جي بي تي في برامجها إكسيل

ووورد وأوتلوك الشهيرة.
ويـــتـــمــتـع روبــوت احملـــادثـــة كـــوبــايـــلت
(Copilot) اجلـديــد من مـايــكـروسـوفت
بإمكـانات شبيهة بـتلك اخلاصة بـتشات
ـهـام جـي بي تي سـيـســتـخـدمــهـا في ا
ـكتـبـيـة وإنشـاء نـصـوص االجتـمـاعات ا
وإدخـال تـواريخ ألحـداث مـهـمـة وإنـشاء
صـفــحــات بــاور بـويــنت بــشــكل فـوري

. تقريباً
وتـتـمثل أهـمـية الـروبـوت احلديث في أنّ
الــذكــاء االصــطــنـاعـي الـتــولــيــدي الـذي
يسـتنـد إليه تشـات جي بي تي سـيعمل
ــــســـــتــــخــــدمـي بــــرامج كــــمــــســـــاعــــد 

كتبية الشائعة.  مايكروسوفت ا

ـئـة شـعـرن بـأنهـن في خـطر في بـا
ئة من مـكان العمل. وأبدى   64 بـا
الـعـلمـاء الذين شـمـلهم االسـتطالع
(رجـال ونساء) أسفـهم لعدم اتخاذ
ــــكـــافـــحـــة الـــتـــحـــرش إجـــراءات 

اجلنسي في العمل.

. وحدثت تـسبب عدم ارتياح لديهنّ
سـيرة غـالـبيـة الوقـائع في بدايـة ا
ـهنيـة. وكان لذلك أثـر سلبي على ا
ـئـة ـهن الـعـلـمـيـة إذ قالت   52 ا ا
من الـضحايا إنهـن جتن موظف

مـــعـــيـــنــ لـــهـــذه األســـبــاب و25

ـواقـف تـأثــيـر ســلـبي كــان لـهــذه ا
ـهـنـية في مـخـتلف عـلى حـيـاتهنّ ا
قـــارات الــعـــالم. ومع ذلك أبـــلــغت
ضـــحـــيـــة مـن كل خـــمس عـن هــذه
ـؤسـسـة الـتي االنــتـهـاكـات داخل ا
سح الذي يـعملن فـيها وفق هـذا ا
شـــمل عــامـالت مــجــاالت الـــعــلــوم
(بـاسـتـثـنـاء الـعلـوم االجـتـمـاعـية)
والـــتــكـــنــولـــوجــيـــا والــهـــنــدســة
والــريــاضــيــات في  50 مــؤســســة
عـامة وخاصة. وتضـمن االستبيان
تـــوصـــيف مـــواقف عــدة إذ إنّ 25
ـســتـطــلـعـة ـات ا ـئــة من الـعــا بــا
آراؤهـن حتـــــــــدثـن عـن تـــــــــلــــــــــقي
مـالحــظـــات غــيـــر الئــقـــة وبـــشــكل
مــتـكـرر وأشــرن إلى طـرح أســئـلـة
مــتـطـفــلـة ومـتــكـررة عـلــيـهنّ حـول
حــيــاتـهنّ اخلــاصــة أو اجلـنــســيـة

{ بـــــــاريس (أ ف ب)  –كـــــــشــــــفت
دراسـة استقـصائيـة دولية أجـرتها
شـركـة إيـبسـوس لـصالح مـؤسـسة
لــوريـال اخلـمـيس أن مـا يـقـرب من
نــــصف الــــعــــامالت فـي مــــجـــاالت
الــعـلــوم في جــمـيع أنــحـاء الــعـالم
تــعــرّضن لـلــتـحــرش اجلــنـسي في
هنية. مكان العمل خالل حياتهنّ ا
وبــحــسـب هــذا االســتــبــيــان الـذي
شـــــــمل حـــــــوالى  5 آالف بـــــــاحث
وبــاحــثـة في  117 دولــة قـالت 49
ــات إنـهنّ واجـهن ـئـة مـن الـعـا بــا
شـخـصـيـاً حـالـة واحـدة عـلى األقل
مـن الــــتــــحــــرش اجلــــنــــسي خالل
هنيـة نصفهنّ تـقريباً مـسيرتـهن ا
بـــــعــــد انـــــطالق حـــــركــــة مـي تــــو
ـنـاهضـة لـلتـحـرش اجلنـسي عام ا
ئة منهنّ 2017. بالنسبة لـ  65 با
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ـمـثل { بــاريس (أ ف ب)  –بــادر ا
الـهـوليـوودي براد بـيت إلى تـرميم
اسـتــديـوهـات مـيـرافـال في جـنـوب
ـوقع فـرنـسـا مـعـيـداً إحـيـاء هـذا ا
اخملـــصـص لــتـــســـجـــيـل األعـــمــال
ـوســيـقـيـة الـذي طـواه الـنـسـيـان ا
مـنذ العقـد األول من القرن اخلالي
بـعدمـا شهـد محـطات بـارزها مـنها

ذي وال (The Wall) لــفــرقــة بــيـنك
فـلـويـد. كـان اسم ميـرافـال مـتداوالً
بـكـثـافـة في الـسـنـوات األخـيرة في
وســائل اإلعالم اخملـتـصــة بـأخـبـار
ــشـاهـيـر بل بــسـبب الـنـزاع بـ ا
بـطل فيـلم سيفـن وزوجته السـابقة
الــنــجــمــة أجنــلــيــنــا جـولـي بــعـد
ـدوّي عـلى هـذا العـقار طالقـهـما ا

الــكـائن في مـقــاطـعـة فــار بـجـنـوب
شـرق فرنـسا الـذي استـحوذا عـليه
عــام  2008وتـــبــلغ مــســاحــته 500
هــكــتــار بــيــنــهـا  50 هــكــتــاراً من

الكروم.
ــوسـيــقى يـعــرفـون  لــكنّ عــشّـاق ا
ــوقع اخلالب بـ أيــضــاً أن هـذا ا
أشـجار الزيـتون والكـروم والسرو

يـحتـضن ب طيـاته استـوديوهات
تـسجيل شـهيرة صـدحت فيها ذات
يــوم أصــوات وآالت بـيــنك فــلــويـد
وإيـه سي/دي سي وذي كـيـور قـبل
أن تـصــبح مـهـجـورة وتـبـقى كـذلك
نــحــو  20عــامــاً. وفي نــهــايــة عـام

  2021أعلن براد بيت ومعه
اخــتــصــاصي الـصــوت الــفــرنـسي
دامـيـان كيـنـتار عـبـر إنسـتـغرام أن
االسـتـوديـوهـات ستـولـد من جـديد

في صيف 2022.
وروى كـيـنـتار فـي تصـريح لـوكـالة
فــرانس بــرس بـواســطـة الــفـيــديـو
ذات يــوم تــلـقــيت رســالــة من بـراد
بـيـت يـبـلـغـني فـيـهـا أنه يـرغب في
مـقابلـتي في األسبوع الـتالي. كنت

أعتقد أنها مزحة.
وأضـاف مـهـنـدس ومـنـتج الـصوت
الـثالثـيـني عـن الـلـقاء الـذي حـصل
بـالفعل لم أكن أعلم أن لألمر عالقة
بـاستوديـوهات ميـرافال وفوجئت
لف تـمـامـاً عـنـدمـا أعـطـاني بـراد ا
ـكنـني أن أفعل في وسـألـني عمـا 
هـــــذا الـــــصــــــدد. وكـــــان الـــــنـــــجم
الـسينـمائي سمع عن كـينتار خالل

الـــعـــمل عـــلى اإلخـــراج الــصـــوتي
إلعادة افتتاح متحف الفن احلديث

في نيويورك عام 2019.
ـــارس وقــــال بــــراد بــــيت الــــذي 
هــوايـة الــعـزف عــلى الــغـيــتـار في
أوقـــات فـــراغه جملـــلـــة بـــيـــلـــبــورد
ـوسـيـقيـة األمـيركـيـة كانت واردةً ا
بـاسـتـمـرار مـشـاريع إلعـادة الـعـمل
بــاالسـتـديــو ذي الـتــاريخ الـعـريق
ولـذا كـنـا نـنـتـظـر أن نـكـون قادرين

. يزاً على أن نفعل شيئاً 
ووجـد دامـيـان كـينـتـار نـفـسه أمام
حتـدٍ كبـير يـتمـثل في إعادة تـأهيل
هــذه االسـتـديـوهــات الـعـريـقـة أي
تــغـيـيـرهـا مـع احلـفـاظ في الـوقت
نــفــسه عــلـى روحــيــتــهــا لــتــكـر
ـــضـي قــــدمــــاً نــــحـــو ــــاضـي وا ا
ـسـتقـبل. وحـرص منـتج الـصوت ا
الـفـرنـسي قـبل كـل شيء كـمـا براد
بــيت عـلى إبـقــاء الـطـابع اخلـاص
لـلـموقع الـذي أنشـأه جـاك لوسـييه

عام 1977.
ـغنـيـة ساد الـتي سبق أن وكـانت ا
ــاضـي بــ جــدران ســـجــلـت في ا
رحـلة مـيـرافال هي الـتي أطلـقت ا
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اجلـــــــديـــــــدة مـن حـــــــيـــــــاة هـــــــذه

االستديوهات.  
وروى كـيـنـتار أن األمـر كـان مـؤثراً
جــداً ونـقل عن بــراد بـيت قـوله إن
ـغـنيـة األنـيقـة سـاد بكـونـها أول ا
مـن سـجّل في االســتــديـو اجلــديـد
. وضعت عليه ما يشبه ختماً ملكياً
 ووصـف أحـــد وجــوه مـــوســـيـــقى
اإللـكـترو الـفرنـسيـة فرنش  79عـبر
حــــســــابــــاتـه عــــلى الــــشــــبــــكــــات
االجـتمـاعيـة استـديوهـات ميـرافال
بــأنـهــا مـكــان ســحـري ســجّل فـيه
ألــبـومه عــلى اآلالت نــفـسـهــا الـتي
سـبق أن اسـتـخـدمـتـهـا مـثالً بـيـنك
فـــلــويــد وذي كـــيــور وإيه سي/دي
سـي. وتــــتــــوافــــر أيــــضــــاً أحـــدث
الــتـجــهـيــزات ومـنــهـا مـثـالً غـرفـة
ركبة فيلم حتـكم يذكّر تصميمـها 

إيه سبايس أوديسيه 2001.
وعـــنــدمــا ســـئل كــيـــنــتـــار مــا هــو
شـعورك كـونك تمـلك مفـاتيـح مكان
كــــهـــــذا? أجــــاب مــــا مِن شــــعــــور
بـــاإلجنـــاز. هــدفـي هــو أن تـــخــرج
إبــداعــات رائــعــة من هــنــا. احلــكم
رور الوقت. عـلى النـتيجـة يكـون 

{ دار الــــــسالم (أ ف ب)  –فــــــقـــــد
مـتــنـزه سـيـريـنـغـيـتي الـوطـني في
تــنــزانــيــا أســداً مــشــهــوراً بــبــدته
الـكـثيـفة إذ قـضى في مواجـهة مع
أسـود آخرين أصـغر سـناً بـحسب
مـــا أفــادت اخلــمــيـس الــســلــطــات
ــعـنـيـة بــاحلـيـاة الــبـريـة. وقـالت ا
ــتـنـزهـات الــنـاطـقـة بــاسم هـيـئـة ا
الـوطنية في تنزانيا كاثرين مبيني
لـوكالة فرانس برس إن األسد بوب

جـــونـــيــور الـــبــالغ  12عـــامـــا قُــتل
األسبوع الفائت في قتال مع أسود
منافسة.  وأوضحت أن من الشائع
أن تــــتـــقــــاتل احلــــيـــوانــــات عـــلى
األراضـي فـي سن مــــــــعـــــــيـــــــنـــــــة
وخـصوصاً األسود. وغـالباً ما كان
هــذا احلــيــوان يــوصف بــأنه أسـد
ســيـريـنــغـيــتي وكـان يـســهل عـلى
الـسيـاح التعـرف عليه بـسبب بدته
الــكــثــيف الــتـي كــان لــوالــده بـوب

الـذي أطـلق علـيه هذا االسم تـيمـنا
غني الريغي الشهير بوب مارلي
ـكن ــعـروف بـجـدائل شـعـره.  و ا
أن تـعـيش األسـود األفـريـقـيـة حتى
نظمة  18عاماً في احلرية وفقًا 

ـتـخـصـصـة. كـاتـس أوف أفـريـكـا ا
ويــضم مــتـنــزه سـيــريـنــغــيـتي في
شـمال تنزانيا ما ب  3000و3500
سؤولة عن أسـد وفقاً لـلسلطـات ا

احلياة البرية.

{ بـــنــوم بـــنه (أ ف ب)  –كــشف
رئـيس الـوزراء الــكـمـبـودي هـون
سن الــنــقــاب اجلــمــعــة عن قــطع
فـنــيـة تـعــود إلى عـصــر انـغـكـور
وكـــانت اســـتـــعـــادتـــهـــا أخـــيــراً
كـمـبـوديـا الـتي تـبـدي سـلـطـاتـها
آمـــاالً فـي اســتـــعـــادة مـــزيـــد من

سروقة. الكنوز ا
وقـال هون سن في حـفـلـة أقـيمت
ــتـــاحف فـي بــنـــوم بـــنه أدعـــو ا
ــــؤســـــســـــات وهــــواة جـــــمع وا
األعمال الـفنيـة من عصر انـغكور
إلى مــواصــلــة جــهــودهم إلعــادة
اثلة طوعاً إلى كمبوديا. قطع 
وتـــابع تـــنـــبـــغي إعـــادة الــقـــطع
الـتـاريـخـيـة إلى بـلـدهـا األصـلي
مــشــيـراً إلى أنّــهــا تـشــكل تــراثـاً

ثقافياً ال يقدر بثمن.
ـعـروضـة في ومن بـ الـكــنـوز ا
الـــقـــصــر الـــذي يــقـــطــنـه رئــيس
الـوزراء الـكــمـبـودي مـجـوهـرات
قـطــعـة من مــجـمــوعــة تـضم  77 
مـــصــنـــوعــة من الـــذهب أو أحــد
ـعادن الـثـميـنة كـتيـجان أنواع ا
وقـالدات وأســـــــــــاور وأقـــــــــــراط
وتـــمــــائم. وكــــانـت كـــمــــبــــوديـــا
اســــتــــعــــادت هــــذه الــــقــــطع في
شـبـاط/فـبـرايـر. وأُعـيـدت الـقـطع
بفـضل عائـلة الـتاجـر البـريطاني
دوغالس التــشـــفــورد الــذي وجّه
الــقــضــاء األمـيــركي الــيه تــهــمـة
تـهـريب أعمـال فـنـيـة وتـوفي عام

 2020قبل محاكمته.

وتـعود هـذه الـكـنـوز إلى عـصرَي
انغكـور وما قبل أنـغكور. وكانت
هذه اإلمـبـراطوريـة تـسيـطـر على
جـــزء كــبــيـــر من شــبـه اجلــزيــرة
الـهـنـديـة الصـيـنـيـة بـ الـقـرن

التاسع والرابع عشر.
عـرض أيضـاً منـحوتـت وضمّ ا
تـــعـــودان إلـى الـــقـــرن الـــعـــاشــر
وتـمــثالن اإللـهــ الـهـنــدوسـيـ
ســـكــــانــــدا وغــــانــــيش وكــــانت
ـتـحدة أعـادتـهـما إلى الـواليات ا

كمبوديا.
قرر عرض هذه الكنوز في ومن ا
مــتــحف كــمــبــوديـا الــوطــني في

بنوم بنه.
وتطـالب سلطـات الدولـة الفـقيرة
الـواقـعـة في جـنـوب شـرق آسـيـا
بــاســتـعــادة الــتــراث الــذي نُـهب
مــنــهـا خـالل سـبــعــيـنــات الــقـرن
الــعـــشــرين وهي فـــتــرة طُــبــعت
بــــاحلــــرب األهـــــلــــيـــــة واحلــــكم

االستبدادي للخمير احلمر.
وعقـدت احلكـومـة مفـاوضات مع
دول مــخـتـلــفـة بــيـنـهــا الـواليـات
ــتــحـدة بــاإلضــافــة إلى هـاوي ا
جـــمـع بـــهـــدف اســـتـــعــادة آالف
ـعــدنـيــة الـتـاريــخـيـة الــعـمالت ا

نهوبة. ا
وكان الـقـضاء األمـيـركي استـعاد
في آب/اغـسطس  30 عـمالً فـنـياً
خمـيـرياً سُـرق من مـحيـط معـابد
أنــغــكــور الــشــهــيــرة وهُــرّب إلى

تحدة. الواليات ا
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