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Δ—UÞ Í_ V¼Qð jÝË
وعبد الله  هو األبرز ب خمسة
لـقـاحـات  تـطـويـرهـا في كـوبـا
ـئة وهو فـعـال بنـسـبة  92.28با
ضد خـطر اإلصـابة بـكورونـا بعد
التطعيم بثالث جرعات منه.وثمة
أربعة لقاحـات أخرى مرشحة في
كـوبـا بـينـهـا لـقـاح سـوبـيـرانا 2
الـذي جــعـلـت الـنـتــائج اجلــزئـيـة
ئـة بعد جـرعت لفعـاليته  62با

من اجلــرعـات الــثالث. بــدورهـا 
ـية  أكـدت منـظـمة الـصـحـة العـا

االلـتـهـاب في الــقـلب والـلـقـاحـات
التي تعتـمد نفس تقـنية احلمض
ــرســال ضــد الــنــووي الـــريــبي ا
لـــكن فـــوائـــد هـــذه الـــفـــايـــروس 
األمـــصــال تــفـــوق مــخـــاطــرهــا).
ومـددت احلـكـومـة األرجـنـتـيـنـية
الـقيـود الـصـحيـة حـتى الـسادس
في مـحاولـة لوقف قـبل  من اب ا
انـــتـــشـــار كـــورونـــا وال ســـيـــمــا
ــتـحــورة دلـتــا الــتي تـعــد أشـد ا
عـــدوى من ســواهـــا.ويـــأتي هــذا
القرار في وقت سجلت االرجنت
الـبـالغ عـدد سـكـانـهـا  45مـلـيـون
نسمة  4.6مالي إصابـة بيـنها
ــــا أكــــثـــــر من  98ألف وفـــــاة 
يجعلهـا ب أكثر الـبلدان تضرراً
. وأوصى تـقـرير في األمـريكـيـتـ
جملـمـوعــة الـعـشـرين الــتي يـعـقـد
وزراء ماليتها اجتماعًا في مدينة
البـندقـية  بضـرورة أن يـضاعف
الـــعــالم اســـتــثــمـــاراته لــتـــجــنب
اثـلة لـكـورونا مـحذرًا جائـحـة 
من أن الـكارثـة الـصـحـية الـتـالـية
ــكن أن تـقـع في غـضــون عــشـر
سنوات. واكـد التقـرير ان (العالم
نع أو بعيد عن أن يكـون مجهزًا 
واضاف قـبـلة)  وقف اجلائـحـة ا
انه (حــتى مـع تــفــشي كــورونــا 
فـهـنـاك احـتـمـال كـبـيـر بـأن تـأتي
اجلائحـة التالـية في غضـون عقد
وتـــنـــجم عن سـاللــة أنـــفـــلـــونــزا
جـديـدة أو فـايـروس آخـر أو أحد
مـــســـبــبـــات األمـــراض اخلـــطــرة
ولـفت الــتـقــريـر الى أن األخرى) 
(تـأثــيـرهــا عـلـى صـحــة اإلنـسـان
ـــكن أن ي  واالقـــتـــصـــاد الــعـــا
يـــكــون أكــثــر عـــمــقــا مـن تــأثــيــر
اجلـــائـــحـــة احلـــالـــيــة) واوصى
الـتــقـريــر احلـكـومــات بـ(االلـتـزام
جـمــاعـيــا بـزيــادة تـمــويل بـرامج
ا ال يقل عن الوقاية واجلاهزية 
 75 مــــلـــــيــــار دوالر عــــلى مــــدى

قبلة).  السنوات اخلمس ا

ســـطــرهـــا األبــطـــال في قــواتـــنــا
سـلحـة  خالل خوضـهم معارك ا
ــــوصل مـن قــــبــــضـــة حتــــريــــر ا
عــصــابــات داعش). فــيــمــا اشــار
ي وزيـر الـداخلـيـة عـثـمـان الـغا
الـى ان (الـــعــــراقــــيـــ ســــطـــروا
ــعــارك الـــتــحــريــر بــأطــيــافــهم
والــوانـهـم مـســنــودين بــقــواتـهم
األمنـية والعـسكـرية والـعشـائرية
مالحم ســتــضل في تــاريـخ األمـة
لــســنــ مــقــبــلـة مـتــنــاسـ كل
اخلالفـات مـتـوحـدين بـعزم ثـابت
لـهـدف أســمى وهـو الـعـراق). من
جـانـبـها  هـنـأت وزيـرة الـهـجرة
ـهــجـرين إيــفـان فــائق جـابـرو وا
الـشـعب وابـنــاء الـقـوات االمـنـيـة
خـتـلف صنـوفـها وتـشـكيالتـها
ناسبة وقوات احلشد الشـعبي 
الـذكـرى الرابـعـة لـطـرد عـصـابات
داعش من االراضي واالنـــتــصــار
عـلـيــهم .وقـالت جــابـرو في بـيـان
تلـقته (الـزمان) امس (تـمر عـليـنا
وصل الذكـرى الرابـعة لـتحريـر ا
الـــتي اتـــخـــذتـــهــا الـــعـــصـــابــات
االرهــابـــيــة عــاصــمـــة لــدولــتــهــا
زعـومـة لنـحـيي بطـوالت قوات ا

اجلـــيـش والـــشـــرطـــة والـــتـــدخل
الـــســــريع ومـــكـــافـــحـــة االرهـــاب
وفــــــصــــــائل احلــــــشــــــد وقـــــوات
البيـشمركة الـذين حققـوا النصر
بهمة عالية ونفوس ابية ومالحم
اسـطـوريـة لـيــزفـوا الـيـنـا بـشـارة
( الـنصـر من مـديـنة ام الـربـيـع
واضــافت ان (مالحم الــشــعب قـد
جتـلـت في حـربــهم ضــد االرهـاب
بالـنـيابـة عن الـعالم اجـمع دفـاعا
عن االنسانـية جـمعاء واحلق في
احلياة واحلرية واستكماال للدور
احلضاري الذي لعبه العراق منذ
فـــجـــر الـــتــاريـخ). واكــد ائـــتالف
النصر برئاسة حيدر العبادي ان
اإلرادة والـتـضـحـيـات الـبـطـولـيـة
أســقــطت أكــبــر مــشــروع تــآمـري
مدعـوم ومخـدوم لـتجـزئة الـعراق
واستـعبـاد شعبـه. وقال االئتالف
فـي بــــــيـــــان امـس ان (حتــــــريـــــر
ـوصل لم يـكـن حتـريـر إالنـسـان ا
وأالرض وحـسب بل كـان حتـرير
وطن واسـتـعـادة كـرامـة وإسـقـاط
مـؤامـرة وإعالن انـتـصـار لـشـعبٍ
يــــأبى اإلنــــكـــســــار ووطنٍ يــــأبى
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حــــيت شــــخــــصـــيــــات واوســـاط
شعبية  بطوالت القـوات االمنية
في ذكــرى مــرور اربــعــة ســنـوات
عـــلى حتــريـــر ام الـــربــيـــعــ من
قــــبــــضـــة داعـش . وقـــال رئــــيس
الـوزراء مــصـطــفى الـكــاظـمي في
بيان تلقته (الزمان) امس (يحيي
الـــعــراقــيـــون الــذكــرى الـــرابــعــة
ــوصل في مــلــحــمـة لــتــحــريــر ا
بــطــولــيـة جــســدت ارتــبــاط الـدم
باألرض وأكدت أن وحدة العراق
صمـام أمـانه وأن تمـاسك شـعبه
بــكل أطــيــافــهم وإثــنــيــاتــهـم هـو
الـطــريق الزدهــار الـبــلـد ورفــعـته
واسـتـقـراره) وتـابع ان (مــعـركـة
ــوازين عـلى ـوصـل قـلــبت كل ا ا
ـسـتـويـات احملـلـيـة واإلقـلـيـمـية ا
والــــدولــــيـــة) مــــؤكــــدا (حـــرص
احلكـومة عـلى عدم تـكرار أخـطاء
اضي ومـا سبـبته من تـداعيات ا
خــطــرة دفـــعــنــا ثــمــنــهــا بــالــدم
والـــوقــوف بـــعــزم ضـــد اإلرهــاب
ومالحقة فلوله وجتفيف منابعه
عبر تعزيز قـدرات القوات األمنية
وإعادة تنظيمها مؤسساتياً وفق
اعتبارات مهنـية وخطط عسكرية
مدروسة بـالتـعاون مع أصدقـائنا
وحـــلـــفـــائـــنــا) مـــشــيـــرا الى ان
(احلـكـومة أولت اهـتـمـامـاً كـبـيراً
ـــــلف الــــنـــــازحــــ ووضــــعت
برنـامجـاً إلعـادتهم إلى مـناطـقهم
الئـمـة إلعادة وتوفـيـر الـظروف ا
اسـتـقـرارهم وانـدمـاجـهم مـجـدداً
في مجتمـعاتهم األصـلية). بدوره
 اكد وزير الدفاع جمعة عناد في
بـيــان امس (نـحن نــحـتــفل بـهـذه
الذكرى البد لنا ان نستذكر أعظم
ـآثـر الــوطـنـيـة والـبــطـولـيـة في ا
ـعــاصـر لــبـلــدنـا الـتي الـتــأريخ ا
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اجـتـاحت الـتظـاهـرات الـغـاضـبة
عـدد من احملـافــظـات اجلـنـوبـيـة
لــلـــمــطـــالـــبــة بـــفــرص عـــمل في
الشركات النفطية وتوفير الطاقة
الكهربائية  للمواطن  مهددين
بـــتــــصــــعـــيــــد احــــتـــجــــاجي او
ـشـروعة االسـتجـابـة للـمـطالب ا
فــــيــــمــــا اتــــهم رئــــيس الــــوزراء
مــصــطـفى الــكــاظــمي مــا وصـفه
بــقــوى تــخــريــبــيــة حتــاول مــنع
الـــعــراق مـن حتــقـــيق االكــتـــفــاء
الـذاتي لـلـطـاقـة والـغاز. فـفي ذي
ــئـات من خــريـجي قار  احـتج ا
ــعـاهــد لـلــمـطــالـبـة الــكـلــيـات وا
بـالــتـعـيــ عـلى مالك الــشـركـات
الـنـفـطـيـة. وقـال شـهـود عـيان ان
(الــــتــــظــــاهــــرات تــــوســـــعت في
الـنــاصـريـة وامـتــدت إلى تـقـاطع
بـــهــو اإلدارة احملــلـــيــة وســاحــة
احلــبـــوبي  حــيـث قــطـع بــعض
احملـــتــجـــ الــطـــرق بــاإلطــارات
في مــا اغـلـق اخـرون احملــتــرقــة 
ـــؤديـــة إلى ســـاحــة الـــشـــوارع ا
احلـــبـــوبي) مـــؤكـــدين ان (هـــذا
الــتــصــعـيــد يــأتي  بــعــد تــنـصل
احلـكــومـة احملــلـيــة عن وعـودهـا
بـتعـيـينـهم واسـتبـدال اسـماؤهم
بــــــأخـــــــرين) واشــــــاروا الى ان
(احملــتــجــ هــددوا بــاســتــمـرار
الــتــصــعــيــد حلــ االســتــجــابــة
ــئـــات من ـــطـــالـــبـــهم). وكـــان ا
ـعـاهـد من خـريـجي الــكـلـيـات وا
عتصمـ أمام أبواب الشركات ا
طـالبـ بالـتعـي قد النـفطـية ا
تــــظــــاهـــروا أمــــام مــــبـــنى إدارة
احملــافــظــة احــتــجــاجــا عــلى مــا

وصــفـــوه بـــإهـــمـــال احلـــكـــومــة
طـالـبهم وقـيـامهـا برفع احمللـيـة 
أسمـاء مرشحـة للتـعيـ من غير
ـعـتـصــمـ مـنـذ أكـثـر من عـام. ا
ـــثـــنى  تـــظـــاهـــر أهـــالي وفي ا
قــضـاء الــسـلــمــان في احملـافــظـة
أمـــام مـــقــــر إحـــدى الــــشـــركـــات
األجــنـبــيـة الــعـامـلــة في الــرقـعـة
االسـتـكــشـافـيـة  ?12لـلـمــطـالـبـة
بــفــرص عـمـل  مـؤكــدين ان تــلك
الـشـركـات تـعـاقدت مـع عمـال من
خـــارج أبـــنـــاء الــــقـــضـــاء.وقـــال
ــتـظــاهــرون إن (الـعــقــود الـتي ا
أبرمـتهـا تلك الـشركات مع وزارة
النـفط تـنص عـلى إعطـاء أولـوية
ــنـــاطق الــتـــشـــغـــيل لـــســـكـــان ا
القـريبة) الفت الى (االسـتمرار
بالـتظاهـر وتنظـيم االحتـجاجات

واقع النـفطية واالعتصام أمـام ا
ومــنع الــشــركــات من الــعــمل في
حـال عـدم تـخــصـيص نـسـبـة من
التـعييـنات ألبـناء الـقضاء). وفي
ـــــئــــات من مـــــيــــســــان  نـــــظم ا
احملتـج في قضـاء قلـعة صالح
حـاسـبة قـتـلة تـظاهـرة تـطالـب 
ــتـــظــاهـــر حــيـــدر احلــســـيــني ا
ـــهم لــــلـــعــــدالـــة. واكـــد وتـــقــــد
ـــتـــظـــاهــرون انـه (يــطـــالـــبــون ا
ــحـــاســـبــة قـــتـــلــة احلــكـــومـــة 
ـتـظـاهـر الـذي خـرج لـلـمـطـالـبة ا
بــتـوفــيــر الـكــهـربــاء). واحـتــشـد
الــعـشــرات في مـحــافـظــة كـربالء
أمــام مـحــطـة إنـتــاج الـطــاقـة في
قضـاء الـهنـدية  احتـجاجـا على
انـقــطـاع الـتــيـار الـكــهـربـائي عن
أحـــيــائـــهم مـــطــالــبـــ بــزيــادة

ساعـات التـجهـيز في ظل ارتـفاع
احلـرارة . كـمـا خـرج االهـالي في
مـديـنـة الــكـوت لـدعـوة احلـكـومـة
الى تـوفـيــر الـطـاقـة بـعـد وصـول
الـتجـهـيـز اليـومي لـست سـاعات
فــقط. فــيـمــا اكــد رئــيس الـوزراء
تقدم في الك ا خالل اجتماعه با
وزارة الــــــكـــــــهــــــربـــــــاء امس ان
(اإلرهـــــابــــــيــــــون وداعـــــمــــــوهم
يـــواصــلـــون إعــاقــة احلـــيــاة في
الــعــراق فـــبــعــد أن عــجــزوا عن
ـسـلـحة  ـواجـهـة مع قـواتـنـا ا ا
يــســتــهـدفــون مــحــطــات وأبـراج
الــطــاقـــة الــكــهـــربــائــيـــة بــشــكل
نع العراق متواصل في محاولة 
من الوصول إلى االكـتفاء الذاتي
في الـطـاقـة والـغاز) واضاف ان
(عـــمـــلـــنـــا فـي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة

وتـطــويـره لن يــتـوقـف واعـددنـا
خـطـة سـتـراتـيـجـيـة نـؤسس لـهـا
وفـق دراســـات واقـــعـــيـــة إلدامـــة
الــكــهــربــاء كــخــدمــة مــســتــمــرة
) وتــــــابع ان لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــ
(االســـتـــهــــدافـــات الـــتـي تـــطـــال
محطات الطاقة الـكهربائية تمنع
ـنظومة) الفتا الى ان استقرار ا
(الــعـراق انــفق نــحـو  80مـلــيـار
دوالر عـلى قـطـاع الـكـهـربـاء مـنـذ
عــــام  2003وحـــــتـى االن لـــــكن
الــفــسـاد كــان عــقــبـة قــويــة أمـام
تـوفيـر الـكهـرباء بـشـكل مـستـقر
وهـو إنفـاق غـيـر مـعـقول دون أن
ــــشـــــكــــلــــة من يــــصل الـى حل ا
جذورها) وبشأن التحقيقات مع
الـفــاسـدين في قـطــاع الـكـهـربـاء
قــال الـكــاظــمي إنـهــا (مــسـتــمـرة
وألقينـا القبض بالـفعل على عدد
ن صـــدرت بــحـــقــهـم مــذكــرات
قـضـائـية إثـر هـذه الـتـحـقـيـقات 
كــمـا يــجب أن ال يــتــحـول قــطـاع
الــكـــهـــربـــاء مــادة لـــلـــصـــراعــ
واطن فا السياسي واالنـتخابي 
ـا فــيه الـكــفـايـة ونــعـمل عــانى 
بـــكل اجلـــهــود لـــتـــحــســـ هــذه
اخلدمة). وتفـقد الكاظـمي محطة
كـهــربـاء جـنــوب بـغـداد الــغـازيـة
الــــثــــانــــيــــة يــــرافـــــقه عــــدد من
ـــســؤولـــ في الـــوزارة. وذكــر ا
بــيـان امس ان (الــكــاظـمـي اطـلع
عـــلى ســيـــر الــعــمـل في احملــطــة
وسبل تـعزيز واقـع اإلنتاج ورفع
ا يـضمن إنـسـيابـية الكـفـاءة و
ـواطـن وصـول الكـهـربـاء الى ا
واسـتــقـرار الـتـجـهــيـز). واعـلـنت
الوزارة فـي وقت سابق  ارتـفاع
إنتاج الـطاقة إلى  20ألفاً و642

مصطفى الكاظمي 
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بـاراة النـهائـية لـبطـولة يلـتقي الـيوم االحـد في ا
اليورو  2020 منتخبا ايطاليا وانكلترا.

ـدافع اإليـطـالي لـيـونـاردو بـونـوتـشي إن وقـال ا
منـتـخب بالده لـيس خـائـفـا من مـواجـهـة نـظـيره
ـباراة الـنـهائـية في االنكـلـيزي عـلى أرضه في ا
ــدافع االنـكــلـيـزي الــبـطـولــة  في حـ وصف ا
باراة  بأنها ستكون أكثر تميزا. جون ستونز ا
بـلي شمال ـباراة في اسـتاد و وسـوف تقام ا
غـربـي لـنــدن وتــسـعـى إيـطــالــيـا إلحــراز الــلـقب
األوروبي لـلمـرة الـثانـيـة بـعد فـوزهـا به أول مرة

عام 1968.
ولم يفـز الـفـريق االنكـلـيزي بـهـذا اللـقب الـقاري
من قبل والـبطولـة الرئيسـية الوحـيدة التي فازت
بـها انكـلترا هي كـأس العالم عام  1966 الذي

بلي. أقيمت مباراته النهائية في استاد و
ومـحـلـيـا  جـرت  أمس الـسـبت اربع مـواجـهـات
ضـمن  اجلـولـة  الـســادسـة والـثالثـ  لـلـدوري
ـمــتـاز بــكـرة الــقـدم بـلــقـاء فــريق احلـدود  مع ا
فـريق الــنـفـط الـتي احــتـضـنــهـا مــلـعب الــتـاجي
بيـنـما واجه فـريق الـصنـاعـات الكـهـربائـيـة على
ملـعب الصـناعة فـريق الكرخ وخـاض فريق نفط
الــبــصـــرة مــبـــاراته مع فـــريق أربــيل  . نـــتــائج
ــوقـع اإللــكــتـــروني جلــريــدة ــبــاريـــات عــلى ا ا

(الزمان).
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وفـقـا لـتـقـاريـر خـبـراء أمـريـكـيـ
وجود صـلـة محـتـملـة بـ حاالت
الــتـــهــاب في الـــقــلب ولـــقــاحــات
مضادة لـكورونـا تعتـمد تنـقية أر
إن إيه لــكـــنــهــا شـــددت عــلى أن
فوائـدها تـفـوق مخـاطرهـا. وأبلغ
عن مـــثـل هـــذه احلـــاالت لـــلـــمــرة
األولى في إســـرائـــيل حـــيث كــان
الــتـطــعـيـم أسـرع مــنه في ســائـر
ـنظمة إن (هناك البلدان. وقالت ا
صـــلـــة مـــحـــتـــمـــلـــة بـــ حـــاالت

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
ـــنـــحـــنى امس  انـــخــــفـــاضـــا 
اصابات كورونـا بعد ارتـفاع غير
مـــســبـــوق اســـتــمـــر ايــامـــا عــدة
وقف الوبائي اليومي .واوضح ا
الذي اطلعت عليه (الزمان) امس
ان (الفـحـوصات اخملـتـبريـة التي
اجـرتـهـا الـوزارة حلـاالت مشـتـبه
اصـابتـهـا بـالفـايـروس بـلغت 36

الف فـــــــحص حــــــيـث  رصـــــد
 6821اصـــــــابـــــــة في جـــــــمـــــــيع
احملـــافـــظـــات) مـــشـــيـــرا الى ان
(الـــــشــــفـــــاء بــــلغ  6106حــــاالت
مؤكدا وبواقع  39وفاة جـديدة) 
ان (اكثر من ملـيون شخص تلقى
ـضـاد مـنـذ بدأ جـرعـات الـلـقـاح ا
عــمــلــيـات الــتــطــعــيم في مــنــافـذ
ــنــتــشــرة في بــغـداد الــتــلــقــيح ا
واحملـافـظـات). ورخـصت الـهـيـئة
الوطنية لتـنظيم األدوية في كوبا

االســـتـــخـــدام الـــطـــار لـــلـــقــاح
رشح عبد الله الذي  تطويره ا
في اجلــــزيـــرة وهــــو أول لـــقـــاح
مـــصـــمم ومـــطـــور بــالـــكـــامل في
أمـريكـا الالتـيـنـية.وقـالت الـهـيـئة
في بـيـان امس إنــهـا (قـررت مـنح
تـرخــيـصــا لالســتـخــدام الـطـار
لــلـقــاح الــكــوبي عـبــد الــله  بــعـد
الـتـأكــد من أنه مـطــابق لـلـشـروط
ــطـلــوبــة من حــيث ــعــايــيــر ا وا
اجلـودة والـسـالمـة والـفــعـالـيـة).

ـيـا مـتـزايـدا الـعـراقـيـة نـشـرا عـا
بــواقع أكـثــر من مــئــة ألف بـحث
عـلمي في مـسـتـوعبـات سـكوبس
وكالريــــــفـــــيـت. وعـــــززت بــــــذلك
ية احلـكومية ؤسسات األكـاد ا
واألهـلـيـة الـعـراقـيـة مـوقـعهـا في
ي حيث ارتفع مؤشر النشر العا
الـــنــشـــر الــعـــلــمي الـــعــراقي في
ستوعبات الى مئة وستة آالف ا
وخــمـســمـئــة وتـســعـة وســبـعـ
بحـثـا موزعـ على مـسـتوعـبات

سكوبس وكالريفيت .
واشتركت في هـذه النـتائج تسع
وسبعون جـامعة وكليـة حكومية
وأهـــلــيـــة فــيـــمــا تـــصــدرت هــذه
ـــعــطــيــات حــسـب الــتــســلــسل ا
التراتـبي للمـؤسسات احلـكومية
سـتـنصـرية جامـعـة بغـداد وا
وبـــابل والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــة
وصل والـكوفة والبصـرة وا
فـــيــمــا بــرزت عـــلى صــعــيــد
ؤسسات اجلامعية األهلية ا
ـــســــتـــقـــبل كل من كـــلــــيـــة ا
اجلــامــعــة وكــلــيــة الــرافــدين
اجلامعة واجلامعة االسالمية
في الــنـــجف وكــلــيــة اإلســراء
ــنــصــور اجلــامـــعــة وكــلــيــة ا

اجلامعة وجامعة الكفيل.
جــديـــر بــالــذكــر فــإن الــبــوابــة
ؤشرات اخملتصـة باجملالت وا
الـعــلـمـيــة اخلـاصـة بـتــصـنـيف
الــدول قــد أظــهــرت أن الــعــراق
ـــــــوقـع اخلـــــــامس يـــــــحـــــــتـل ا
ـيـا والـسادس في واألربـع عـا
الـشـرق األوسط والـثـالث عـربـيـاً
بــنــشــر الــبـحــوث الــعــلــمــيـة في

التخصصات اخملتلفة.

الـدولة كـافـة.  وفي هـذا الـسـياق
تـثمن الـوزارة جـهـود جامـعـاتـها
كافة في اعتمـاد أولويات محددة
فـي تـــوجــيـه بـــوصـــلــة الـــبـــحث
الـــعــــلــــمي وتــــعــــشـــيـق جـــدوى
ـــدى اإلســـهــام في الـــدراســات 
خدمة اجملتمع وتأم تطلعاته.
ـنــاسـبـة تـدعـو الـوزارة وبـهـذه ا
ؤسـسـات التـنـفيـذية واإلدارات ا
احملـلـيـة وجـمـيع الـفـعـاليـات الى
اعـــتـــمــــاد اخلـــطط اإلجــــرائـــيـــة
ـــقـــتـــرحــة في واالســـتـــشــارات ا
الــكــتـاب وتــنــفـيــذهــا عـلى أرض
ــبـــدأ الـــتـــكــامل الـــواقع دعـــمـــا 
والـــتــعــاون وحتــقـــيــقــا ألهــداف

ستدامة. التنمية ا
ســجــلت اجلـامــعــات والـكــلــيـات
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انــطالقــا من رؤيــتـهــا الــعـلــمــيـة
ــــــيــــــة والــــــتــــــزامــــــا واألكــــــاد
ــســؤولــيــاتــهــا الــوطــنــيــة في
ــشـكالت الـســعي الـدؤوب حلل ا
الـتي تـواجهـا بـيـئة الـتـنـمـية في
ـة مـحـافـظـاتـنـا الـعـراقـيـة الـكـر
وعــمال بـاســتـراتــيـجــيـة الــبـحث
الـعـلـمي واسـتـثـمـار نـتـائـجه في
حتـــســــ وتــــطــــويــــر اجملـــاالت
اخلـدمـيـة الــعـامـة اعـلـنت  وزارة
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
ــــوســــوم صــــدور كـــــتــــابــــهـــــا ا
اجلامعات في خدمة اجملتمع عن
الــدار اجلـــامـــعــيـــة لـــلــطـــبـــاعــة

وبإشراف وزاري مباشر.
ادة الـعلمية وركزت اطروحات ا
في الــكـــتــاب الــتي تــوزعت بــ
أربــعــة أجــزاء عــلى الــدراســات
ــسـتــقــاة من مــشـغل والــرؤى ا
اجلــامـــعــات الـــعــراقـــيــة عـــبــر
تــوظـيف الــعــلـوم والــتـقــانـات
ــعــوقـات احلــديــثــة لـتــذلــيل ا
وتـقــد احلـلــول الـصـنــاعـيـة
والــعــمـرانــيــة واالقـتــصــاديـة
والـــزراعــــيــــة والـــصــــحــــيـــة
ائية والسياحية والبيئية وا
والـــــتـــــربــــــويـــــة واإلداريـــــة
واالجتـماعـيـة والثـقافـية في
ضــوء تـخــصــصـات ومــهـام
وأهــــــداف اجلـــــــامــــــعــــــات
الـــعــراقـــيــة الـــتي تــتـــبــنى
مسـارا أصـيال من الـتـفاعل
مع اجملــتـمع ومــتــطـلــبـاته
الـــتـي تـــقـــتـــضي شـــراكـــة
راســـخــــة مع مـــؤســـســـات
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ـقـرر { جـنــيف (أ ف ب) - طـلـب ا
عني بحالة حقوق ي اخلـاص ا األ
اإلنـسان في األراضي الـفـلسـطـينـية
احملــتـلــة مـايـكـل لـيــنك اجلـمــعـة بـأن
ـسـتـوطـنـات اإلسـرائـيـلـيـة تُــصـنّف ا
عـــلى أنـــهـــا "جـــرائم حـــرب".وشــدد
ي اخلـاص في تــقـريـره ـقــرر األ ا
األخـيـر جملـلس حـقـوق اإلنـسـان في
ــــســـتــــوطـــنـــات جــــنـــيف عــــلى أن ا
اإلســــــرائـــــــيــــــلـــــــيــــــة فـي األراضي
الفـلسطـينيـة تشـكّل "انتهـاكا للـحظر
ـطـلق لالسـتــيـطـان".وهـو أعـلن في ا
بـيـان صـحـافي أن "اجملـتمـع الدولي
ــمــارســة عــلى أنــهــا صــنّف هـــذه ا
ة حرب عندما تبنى نظام روما جـر

األساسي في العام "1998.
ولـــيــنـك مــفـــوّض مـن قــبـل مــجـــلس
حــقــوق اإلنــســان لــكــنّه ال يــتــحــدّث
ـــتـــحــــدة وهـــو دعـــا بـــاسـم األ ا
اجملـــتـــمع الـــدولـي إلى الـــنـــظـــر في
ـــكـن اتّـــخـــاذهـــا "تــــدابـــيـــر عـــدة" 
حملـــاســبـــة إســـرائـــيل ســـواء عــلى
ـــــســـــتـــــوى الـــــدبـــــلـــــومـــــاسي أو ا
الـقـضـائي.وقـال لـيـنك إن الـوقت قـد
حـان "إلفهام إسرائـيل بأن احتاللها
غـيـر الــشـرعـي وازدراءهـا الــقـانـون
الـدولـي ومـوقف اجملــتــمع الـدولي ال
ــــــــكـن أن يـــــــبــــــــقــــــــيــــــــا من دون
مـحاسـبـة".ولم تشـارك إسـرائيل في
الــــنـــــقــــاشــــات وهـي ال تــــعــــتــــرف
عطى لـليـنك ولم تسمح بـالتفـويض ا
له يـــــــــومــــــــا بــــــــدخـــــــــول األراضي
الـفـلـســطـيـنـيـة.وشـدد لـيـنك الـكـنـدي
ية عدة اجلنسية على أن قرارات أ
سـتوطـنات اإلسـرائيـلية في تعـتبـر ا
األراضي الفلسطينية غير شرعية.

االوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان اول ايام
عيد االضحى.

وقـالت الـوزارة في بيـان امس إن (يوم  19 من الـشـهر
اجلاري هـو يـوم الوقـوف على جـبل عرفـة واليـوم الذي
يـلــيه يــكـون أول أيــام عـيــد األضـحى). واكــدت هـيــئـتي
ـصـرية والـسـعـودية  ان الـيـوم االحـد هو أول اإلفتـاء ا
ـوافق 20 أيـام ذي احلـجـة وبـنـاء عـلـيه فـإن الـثالثـاء ا

تموز هو موعد ايام العيد . 
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حــدد الـعــراق ومــصـر ودول اخــرى يــوم الـثالثــاء بــعـد
ـــوافق  20 تـــمـــوز اجلـــاري اول ايـــام عـــيـــد ـــقـــبل ا ا

االضحى . 
وقال امـام وخطيب جـامع ابو حنـيفة الـنعمـان مصطفى
الـبـيـاتي ان (يـوم امـس كـان مـتـمـمـا لـشـهـر ذي احلـجة
وبذلـك فأن اول ايام عيد االضحى سـيكون الثالثاء بعد
ــوافق  20 تــمــوز اجلـــاري). وأعــلــنت وزارة ــقـــبل ا ا

جمعة عناد 



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

واشــارت الــقـيــادة الى انه (بــنــاءً عـلى
مــعـلــومـات وردت الـى عـمــلـيــات قـاطع
جنـدة مـيـسـان تـفيـد بـوجـود مـشـاجرة
فـي شـارع دجـلـة تـوجــهت عـلى الـفـور
مــفــرزة من قـسم جنــدة مــيـســان قـاطع

الــبــلــدة إلى مــحـل احلــادث ومــداهــمـة
ة واتـضح ان هنـاك جثة مـسرح اجلـر
تــعــود لــرجـل كــبــيــر تــعــرض لــلــطــعن
ــعـلــومـات بـسـكـ و اســتـحــصـال ا
ـمكـنة ومـطاردة اجملـرم ب بـالسـرعة ا

ـا ادى الى يــلـعـب بـقــداحـة الــطـبــاخ 
احــتـراق االثـاث) مــبـيــنـا ان (شــقـيــقـة
الـــطــفل اســـتــيــقـــظت والحــظـت الــنــار
والـدخان بـسبب انتـشار مـادة االسفنج
والـسـقـوف الثـانـويـة وقامت بـالـذهاب
لـغرفة والدها اليقاظهم وبقيت مع امها
ـياه بـالـغرفـة وقـام االب بفـتح انـبوب ا
اال ان فـي مــحــاولــة الخــمــاد الــنــيـران 
ســــرعـــة انــــتـــشــــار الـــنــــيــــران قـــضت
ثنى  انـقذت فرق الدفاع عـليهم).وفي ا
ـدني  عـامال بـعد انـهـيار كـتف ترابي ا
ــشـروع بـزل قـيـد االنـشــاء في مـنـطـقـة
الـهميمة التابـعة الى قضاء الرميثة في

احملافظه. 
…dO³  œuNł

وقــــال بـــيــــان امس ان (الـــفــــرق بـــذلت
جــهــودا كـبــيــرة الخـراج الــعــامل الـذي
فـــارق احلــيـــاة نــتـــيــجـــة االخــتـــنــاق).
وكـشفت قـيادة شـرطة مـحافـظة واسط
عـن مالبـسـات حادث قـتـل النـقـيب عـلي
عـبد احلسن شايش في قضاء العزيزية
اثـنـاء تـاديـته الـواجب. واكـدت الـقـيادة
فـي بـيـان امس انه (في اطـار جـهـودهـا
لــكـشف مالبـسـات احلـادث  الـقـبض
عـلى قاتل النقيـب الذي اعترف صراحة
ته وصـدقت اعترافاته قـضائيا  بـجر
وســيـحـال لــلـمـحـاكـم اخملـتـصــة لـيـنـال
جــزاءه الــعــادل بــعــد اكــمــال اجــراءات

التحقيق). 
واعـتقلت قيادة شرطة ميسان  القبض
عــــلى قــــاتل بــــعـــد اقـل من ســــاعـــة من
ـــة فـي احملـــافــــظـــة. ارتــــكــــابه اجلــــر
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األزقـة واألحيـاء السـكنـية لـيتم الـقبض
ة عـلـيه حـيث اعتـرف بـارتكـابه اجلـر
نــتـيــجـة خـالف عـلى مــبـلغ) الفــتـا الى
(اتــخــاذ بـحــقه اإلجـراءات الــقــانـونــيـة
عـنـيـة وحسب وإحـالـته إلى اجلـهـات ا
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نــعت قـيـادة عــمـلـيــات بـغـداد الــعـقـيـد
الـركن رحـيم محـمد نـايف الـدليـمي آمر
لواء  27 الـذي فارق احليـاة اثر حريق
داخـل منـزله مع اطفـاله االربعـة. وقالت
الـقـيادة فـي بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (قـائد الـعمـليـات اللـواء الركن أحـمد
سـليم بهجـت ينعى أحد ضـباط القيادة
الــذي تـوفى  أثــر حـريق مــؤسف فـجـر
يـوم امس مع أبنـائه األربعـة في منزله
حـيث كان الفقيـد من أبرز آمري األلوية
ــشــهـــود له بــالــنــزاهــة والــشــجــاعــة ا
والــتـفـانـي واألخالص في عـمــله). كـمـا
ـشـتـركـة أمـر نـعـت قـيـادة الـعـمـلــيـات ا
الــلـواء 27 واطــفـاله الـذيـن قـضـوا اثـر
نـطقـة الصـاحلية. حـادث في شقـتهـم 
واشـــارت الـــقــيـــادة الـى ان (الــعـــقـــيــد
الــراحل كـان من الــضـبـاط احلــريـصـ
عـلى أداء الـواجب وااللـتزام به  نـسأل
ـولى ان يـتغـمـدهم برحـمـته الواسـعة ا
ويــلـــهم ذويــهم الـــصــبــر والــســلــوان).
بــدوره  كــتـب الـلــواء يــحــيـى رسـول 
الــنـاطـق بـأسم الــقـائــد الـعــام لـلــقـوات
ــســلــحــة عــلى مــوقع تــويــتــر (أنــعى ا
الـدليـمي وأطفـاله االربعة  ونـسأل الله
ان يــــلـــهـم ذويه ومـــحــــبــــيه الـــصــــبـــر
والـــســـلــوان). وكـــشف مـــصـــدر أمــني
تـفـاصـيل جـديـدة بـشـأن وفـاة الـضـابط
واطــــــفـــــالـه االربـــــعــــــة حـــــرقــــــا داخل
ـصـدر نـقال عـن شـهادة شـقـتـهم.وقـال ا
الــزوجـة والـطــفـلــة الـنـاجــيـة ان (احـد
االطــفـال الـبــالغ من الـعـمــر عـامـ كـان
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(إنــقـاذ الــبالد من وضــعـهـا الــنـتــفـاقم
يـتـطــلب بـنـاء هـيـكـلـيـة جـديـدة تـشـمل
الــقــطـــاعــات اإلقــتــصــاديــة واألمــنــيــة
والــتـعــلـيــمــيـة والــصـحــيـة وتــبـدأ من
الـــصـــغـــر). وكــــان الـــزرفي مـــتـــفـــائالً
بــإمــكــانـيــة حتــقــيق وفــرة في جــمـيع
اجملـاالت إذا مـا خضـعت الـتدابـير إلى
رؤى عـــلـــمـــيــة حتـــاكي الـــنـــجـــاحــات
ــتـقــدمـة ــتـحــقـقــة في دول الــعـالم ا ا
وأشــــار إلى بــــرنـــامج أعــــده خلـــوض
ــبــكـرة في 10 تــشــرين اإلنــتــخـابــات ا
ــقـبل يــتـضـمـن حـلـوالً وطــنـيـة األول ا
لــلـمـعــاضل والـتــحـديـات الــتي تـواجه

الـبالد. ويـخـوض الـزرفي اإلنـتـخـابات
ضـمـن حتـالف إطـلق عـلـيه إسم حـركـة
الـوفـاء الـعـراقـيـة ويـشـمل احملـافـظـات
ـا يــجـعــلـهــا حـركــة عـابـرة جــمـيــعـاً 
ـنـاطقـية. لـلـمحـاصـصة والـطائـفـية وا
وقــال إن (احلــركــة وضــعن بــرنــامــجـاً
شــامـالً لــلــنــهــوض وحتــســ الــواقع
تـتــعـهـد بـإجنـازه وحتـمل مـسـؤولـيـته
وقــد دخــلت الــســبــاق اإلنـتــخــابي من
كـنان ـان بأن الـتغـييـر واإلصالح  إ
من خـالل إستـراتيجـيات تـشمل جـميع
ـــــيــــاديـن). وشـــــمل لـــــقــــاء الـــــزرفي ا
بــاإلعالمـيـ واحملــلـلـ الـســيـاسـيـ

احلـديث عن األوضاع العامة في البالد
ـتـوقعـة ونـتائج والـتـحوالت الـدولـية ا
نـطقة الـصراع اإلقـليـمي وآثاره عـلى ا
والـعـراق مـستـبـعداً الـوقـوع في دائرة
اخلـطر إذا ما أحـسنت الدولة الـعراقية
ـثلة بزعاماتها السـياسية وحكمائها
طـلـوبة ورمـوزهـا التـعـامل بـاحلكـمـة ا
مع الـتـحديـات مؤكـداً (كـثرتـها وتـنوع
مـــصــادرهــا) وأكـــد أيــضـــاً أن (حــركــة
الــوفـــاء الــعــراقــيـــة حتــتــرم اإلجــمــاع
الــوطـني وتـراه يــجـنب الــبالد مـشـاكل
داخــلـيــة إنـطـالقـاً من تــطـويــر عالقـات
خـاصـة يـرى بـهـا الـشـركـاء ضـرراً على

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ــالـيـة الـنــيـابـيـة أكــد عـضـو الـلــجـنـة ا
عــدنــان الــزرفي أن عــمــلــيــة مــراجــعــة
ـيـزانـية الـعـامـة للـعـام اجلـاري التي ا
قــدمـتـهـا احلــكـومـة تـطــلـبت جـهـداً في
التحليل والصياغة استغرق نحو ستة
أشــهــر وأثــمــر عن جتــنب الــوقـوع في
ـــديــونــيــة اخلــارجــيــة الــتي كــارثــة ا
ــالــيــة وفق مــبـدأ إقــتــرحــتــهـا وزيــر ا
الـتـمويل بـالـعجـز وكـادت تكـبل أجـياالً
مـن أبناء الـشعب وتـرهن ثرواته. وقال
الــزرفي خالل جــلـســة ضــمت عـدداً من
اإلعالمـيـ واحملـلـلـ الـسـيـاسـي أن

الــبــعض أو الــكل عــلى أن الحتـكــمــهـا
ــزاجـــيــة أو الـــشــخـــصــيــة). األمـــور ا
وأضـاف أن (احلـركـة تتـعـهـد بتـحـقيق
جـمـيع فـصـول برنـامـجـهـا وترجـمـتـها
إلى واقـع ملموس فـور إنتهـاء السباق
اإلنـتخابي وتشكيل حكومة منبثقة من
إرادة الـشعب عـبر اآللـيات الـدستـورية
يـداني والتعاون والـتنسيق واجلـهد ا
مع الـقوى الـفاعـلة). وإسـتبـعد الزرفي
ـبـكـرة مـؤكداً أن إرجـاء اإلنـتـخـابات ا
ـقـراطـيـة حتـظى ــمـارسـة الـد (هـذه ا
ـرجـعـية بـتـأيـيـد دولي ومـقـبـولـة مـن ا

الدينية العليا).

كـاني إلكـمـال التـحـقيق االخـتـصـاص ا
واحــالــته الى الــقــضــاء لــيــنــال جـزاءه
الــعـادل). وتــمـكــنت مـديــريـة مــكـافــحـة
اجــرام بـغـداد  من الـقــاء الـقـبض عـلى
ة قتل في ثالثـة متهم الرتكابهم جر
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ـــديـــريـــة فـي بـــيـــان امس ان وقـــالـت ا
(الـعملية تمت بـعد أن استخبرت زوجة
اجملـنى عليه بحادث القتل وسرقة مبلغ
خـمسة آالف دوالر  حـيث جرى تشكيل
فـريق عمل واالنـتقـال الى محل احلادث
ة والقبض لـلوقوف على حقيـقة اجلر
تـهم األول الذي اعتـرف صراحة عـلى ا
بــقــيـامه قــتل اجملــنى عــلـيه داخل داره
بــاالشــتــراك مع مــتــهم آخــر بــواســطـة
ــبـــلغ من داخل الـــســكــاكـــ وســرقــة ا
داره) وتـــابع انه (بـــجـــهــود حـــثــيـــثــة
ومــتــابـعــة مـســتــمـرة  الــقــبض عـلى
ــتـهم الـثـاني ولـدى اجــراء الـتـحـقـيق ا
مـعه اعترف صـراحة بقيـامه باالشتراك
ــتــهم األول بـــقــتل اجملــنـى عــلــيه مـع ا
بـالتـحريض واالتفـاق مع زوجة اجملنى
عـليه وقـد كان ذلك مـقابل خـمسة االلف
حـيث  إصـدار امر قـبض بحق دوالر 
ـتـهمـة والقـبض عـليـهـا التي اعـترفت ا
ــتــهـم االول وصــديــقه بـــاالتــفــاق مـع ا
بـتسـهـيل عمـليـة دخولـهم الى الدار عن

ـنــزل كـمـا  طــريق فـتـح بـاب ســطح ا
احلـصـول عـلى مـحـادثـات ورسـائل ب
ـدان وزوجة اجملنى عليه تثبت عملية ا

تهم إلى الدار).  تسهيل دخول ا آمر اللواء 27 خالل واجب عسكري

ـتـابـعـة ومـنع تـشـكــيل جلـنـة مـخـتـصـة 
عـمـلـيـات الـصـيـد اجلـائـر في احملـافـظة.
وقــال حـمـد في تـصـريح امس إن (هـنـاك
خـطـة لـتحـسـ البـيـئـة في صالح الدين
تـــتـــضـــمن غـــلق األنـــشـــطـــة اخملـــالـــفــة
لــلـمـحــددات الـبـيـئــيـة ومـنـح مـوافـقـات
لألنـشطـة حسب تعـليمـات قانون حـماية
وحتـسـ الـبـيـئـة رقم  27لـسـنـة 2009)
وتـابع ان (جتـريف الـبسـاتـ والتـجاوز
ساحات اخلضراء وعدم االهتمام عـلى ا
ــســاحـات بــانــشــاء الــغــابــات وزيــادة ا
اخلـضراء في عمـوم األقضيـة والنواحي
 لــهـا آثــار سـلــبـيــة في ارتـفــاع درجـات
احلـرارة وكذلك ارتفـاع نسبـة اجلفاف)
مــؤكــدا ان (جلــنــة شــكــلت فـي مــديــريـة
بـــاإلضـــافــة الـى شــعـــبــة صـالح الــدين 
مـخـتـصـة تـتـابع عـملـيـة الـصـيـد اجلـائر
والـتـنـوع االحـيائي) واسـتـطـرد بـالـقول
ان (بـحيـرة الثـرثار وسـدة سامـراء لهـما
خــــصــــوصــــيـــة  وان الــــوضع األمــــني
ـوافـقـات حـال وصــعـوبـة اسـتـحــصـال ا

دون إجراء جوالت تفتيشية هناك).

الــصــعــيـد الــوطــني في ظل الــتــغــيـرات
ــنــاخــيــة احلــادة الــتي تــواجه الــبــلـد ا
ــنـطــقــة والـعــالم كـكل) مــشــددا عـلى وا
(ضــــرورة الــــتـــــواصل مع دول اجلــــوار
ـائـيـة وفق مـبـاد لــتـنـظـيم الـعالقــات ا
ــــصــــالح حــــسـن اجلــــوار ومــــراعـــــاة ا
ــشـــتــركــة لــلــجـــمــيع وعــدم اإلضــرار ا
بـالـعراق) مـثـمنـا (اجلهـود التي تـبذلـها
احلــكــومــة والــوزارة فـي هــذا الــصـدد)
مـؤكدا (وجـوب صيانـة السدود وحـماية
ـائـيـة واألهـوار  وأهـمـية ـسـطـحـات ا ا
تــأمــ مـســتــلـزمــات الــريّ لـلــمــزارعـ
والــفالحـ  واالســتـفــادة من اخلـبـرات
الــــدولـــــيــــة في مــــجــــال الــــريّ واإلدارة
ــسـتــدامـة لـلــمـيــاه ومـواجــهـة أزمـات ا
الـــتـــصـــحـــر واجلــفـــاف). مـن جــانـــبه 
اســتـــعــرض رشــيــد (خــطط الــوزارة في
ـيـاه ومـواجـهـة الـتـحـديـات الـتي مـلف ا
تـكتـنفـها إلى جـانب احلـوارات اجلارية
مـع دول اجلـوار بــشــأن حــصــة الــعـراق
ـائيـة). وفي صالح الدين  كـشف مدير ا
بـيـئــة احملـافـظـة مـحـمـد مـجـيـد حـمـدعن

احلـصول على تأشـيرات الدخول في كال
البلدين. وذكر البيان ان (اجلانب بحثا
الـعالقات الـثنائـية ب الـبلدين وتـعزيز
الــــــتــــــعــــــاون في اجملــــــالــــــ األمــــــني
واالقـتــصـادي فـضالً عن مـنـاقـشـة مـلف
ـائـية ـيـاه وضـرورة تـنـظـيم الـعـالقـة ا ا
بـ الـعراق وتـركـيا) وهـنـأ احلـلـبوسي
ـمه مـــهــامه ـــنــاســبـــة تــســـلـُّ (كـــونــاي 

اجلديدة). 
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مـن جهة اخرى  اكـد رئيـس اجلمـهورية
ياه مرتكز لألمن برهم صالح ان مـلف ا
الـقـومي وضرورة تـأمـ حصـة الـعراق
وتـوفـير احلـاجة الـزراعيـة للـميـاه. واكد
بــيـان تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (صـالح
ــائــيـة مــهـدي ـوارد ا نــاقش مع وزيــر ا
ـــــائي فـي الـــــبالد رشـــــيـــــد الـــــوضـع ا
وانـــخــفــاض مـــنــاســـيب نــهـــري دجــلــة
ـــائـــيــة والـــفـــرات وحـــصـــة الـــعـــراق ا
ياه وإمداداتها) وقـال صالح أن (ملف ا
يُـــعـــدّ مـــرتـــكـــزاً لـألمن الـــقـــومي وهـــذا
يــســتـدعي إيالءه أولــويــةً قـصــوى عـلى
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بــحث رئــيس مــجــلس الــنــواب مــحــمـد
احلـلبوسي مع سفيـري تركيا والواليات
ــتــحـدة االمــريـكــيـة الــتـعــاون االمـني ا
واالقـتصادي . وقال بيان تلقته (الزمان)
ـان التقـى السـفير امس ان (رئـيس الـبر
األمــيــركي لــدى بــغــداد مــاثــيــو تــولـر 
وجـــرى بـــحث الـــعـالقـــات الـــثـــنـــائـــيــة
واســتــمـــرار تــعــزيــز الــتــعــاون األمــني
واالقـــتــصــادي بــ الـــبــلــديـن والــعــمل
ـواجــهـة حتــديـات اإلرهـاب) ــشـتــرك  ا
وأضـــاف ان (الــــلـــقـــاء نـــاقـش تـــأكـــيـــد
مــواصــلــة احلــوار الـســتــراتــيــجي بـ
الـبلدين وصوالً إلى شـراكة في مختلف
ــشــتــركــة ــصــالح ا اجملــاالت تـــخــدم ا
وتُـسهم في دعم العراق لتحقيق التنمية
واالستقرار) وتـابع ان (اجلانب تطرقا
الى مــســتــجـدات األوضــاع اإلقــلـيــمــيـة
والـــدولــيـــة وعــدداً مـن الــقـــضــايــا ذات
ــــشـــتــــرك). واســــتـــقــــبل االهــــتـــمــــام ا
السفير الرتكي اجلديد علي احللبوسي 
رضـا كـونـاي وبـحثـا تـسـهـيل إجراءات
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ـواطـنـ ضـد نـعم والف نـعم  ان الـعـنـاد الـذي نالحـظه عـنـد ماليـ ا
لقاحات كـورونا  سيسبب كـارثة شعبـية  كبرى  قـبل ان يعوا خطورة
ـنــتـشــرة في عـمـوم مـوقــفـهم  ويــتـجــهـوا فـورا الى مــراكـز الــتـلـقــيح ا

العراق..
ــعـلــوم  أن الـوضع الــوبـائـي لـفـيــروس كـورونــا اصـبح لـقــد بـات من ا
خطـيراً وان عـدد االصابـات يتـصاعد بـشكـل متسـارع   حيث سـجلت
االحصاءات  ان االصابات هي االن على اعتاب العشرة آالف اصابة 
وهي أعلى حـصـيلـة يـوميـة  مـنذ بـدء الـوباء 2020  وهذا الـعـدد الكـبـير
ـواطنـ بكـافة شـرائـحهم بـاإلجراءات الـوقائـية ناجت من عـدم اكتـراث ا

التي اصبح االلتزام بها شبه معدوم مع االسف الشديد .
ــعــقـــول  ان يــصــبح احلـــال هــكــذا  دون ان نــلـــتــفت الى لــيـس من ا
اخلطورة احملدقة بنا .. عليـنا ان نأخذ االمر بجديةٍ قصوى  من خالل
ـراكـز التـلـقيح االلـتزام الـتـام باإلجـراءات الـوقـائيـة  والـتـوجه الفـوري 
نتـشرة  فال يـوجد امامـنا سبـيل النتقـال الوبـاء والسيـطرة علـيه غير ا

اللقاح.
نظومة لست  متشائـما   ح اقول  نحن في وضـعية كارثيـة  وان ا
ـا تـنهـار  السـامح الله  اذا لم نـتـوجه الى أخـذ اللـقاح  الصـحـية ر
سـتشـفيات  ونـعود الى نـقطة ـكن أن جند سـريرا في ا وحينـها  ال 
وجت ـوجة الوبائية احلـالية هي أكثر شـدة وخطورة من ا الصفر  فا
األولى والثانية  السابقت  ومواجهتها بالتلقيح السريع  واالستمرار

كاني . بوضع الكمامات والتباعد ا
لـقـد جنح الــعـراق  بـفـضـل كـوادر اجلـيش االبـيـض  في احـتـواء تـلك
وجت الـوبائيتـ  لكن احلال االن يتـجه  الى الصعوبـة في التعامل ا
مع زيادة اإلصابات  ومع هـذه الصعـوبة الوبائـية  استمـرت احلكومة
فقط بـاحلـظر اجلـزئي الـليـلي ( اخلـجول) ولـم  تفـرض احلظـر الـشامل
ـعيشـية واالقـتصاديـة  لذلك كثـفت من الدعوات الى مراعاة لـلظروف ا
ـواطنـ بـضـرورة آخذ الـلـقـاح  وتأكـيـدهـا  ان كافـة الـلـقاحـات آمـنة ا

ية رصينة . ومتوفرة  ومن مناشئ عا
علينا االدراك  ان الدول التي استطاعت تلـقيح شعوبها بنسب مرتفعة
بدأت بالتخلي عن اإلجراءات الوقائية تدريجيا وفتحت
ابـوابـهــا نـتـيـجــة النـخـفـاض اإلصــابـات والـوفـيـات

والسيطرة على الوباء..
فهل سـنـسيـر علـى خطى تـلك الـدول  ام سنـبقى

على عنادنا  بانتظار الكارثة ?  

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

ان خالل لقائه مع السفير األمريكي UI¡∫ رئيس البر
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ــبــرزات اجلــرمــيــة وعــرضــهــا رفــقــة ا
ـضبوطة على قضاة محكمة التحقيق ا
ــثـنى وكـربالء بــقـضـايـا الــنـزاهـة في ا
ُناسبة). التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة ا

ان (عــدد الـعــقـارات تــسـعــة ومـجــمـوع
مــبــالـغــهــا تـصـل إلى اكــثـر من مــلــيـار
ديــــنـــار) وتــــابع ان (مـالكـــات مــــكـــتب
حتـقيق الهيئة في كربالء ضبطت أصل
حــاصـلــة لـسـجالت عــقـاريــة فـارغـة 38
وأصـل ست ســـجالت مـــحـــرفـــة و اربع
كـتب تـمـلـيك عـقـاريـة وبـيـان تـملـيك في
) مـؤكدا وقـوف تـهمـ ا مـنزل أحـد ا
ان (الـعـمـلـيــة أسـفـرت عن ضـبـط كـتاب
خـــاصٍّ بــرفع إشـــارة حــجــزٍ عـن عــقــار
وآخـــر خــاص بــصــورة قـــيــد الــعــقــار
وكــتــاب مــوجــة من دائــرة الــتــســجــيل
الــعــقــاري الـثــانــيــة في احملــافــظـة إلى
مـحكـمة بـداءة كربالء فـضالً عن قـائمة
فـقودة في الشـعبة األولى بـاألضابـير ا
لـدائرة التسجيل العقاري الثانية وعقد
بـــيعٍ وشــراء) مـــشـــيــرا الى (تـــنـــظــيم
مـحــاضـر ضـبط أصـولـيــة بـالـعـمـلـيـات
ــذكّـرات قــضـائــيـة الــتي نــفـذت وفــقـاً 

ـوظـف في الـتــســجـيل عــشــر سـنــوات 
نح الـعـقـاري في الـزهور بـعـد إدانـته 
صــور قـيــود مـزورة بـنــاءً عـلى الــبـيـان
ــــرفق بــــاضــــبـــارة الــــعــــقـــار ــــزور ا ا
ألشـــخـــاص لـــقـــاء مــبـــالغ) أضـــاف أن
(احلـكم يأتي استنادا إلى أحكام القرار
كــمـا أصـدرت قـرارا  1983لــسـنـة  160 
ه خـمـسـة ماليـ ديـنـار). عـلي بـتــغـر
صـعيـد متصل  ضـبطـت هيـئة الـنزاهة
الـعامـة مـخالـفات رافـقت عمـليـة تمـليك
عقارات تابعة للدولة وسجالتٍ عقاريّة
ــثــنى فــارغــة وســـنــدات مــحــرفــة في ا
وكــربالء. وقــال بـيــان لــلـهــيــئـة تــلــقـته
(الــزمــان) امس أن (فــريق عــمل مــكـتب
ــثــنى انــتــقل إلى مــديــريــة حتــقــيـق ا
الــتــســـجــيل الــعــقــاري في احملــافــظــة
وضـــبط األضــابــيـــر اخلــاصّــة بــالــدور
ُـثنـى التي الـتـابـعـة إلى دائـرة صـحـة ا
ّ تـمليكها خالفاً للقانون) مشيرا الى

الــقـضـاء  تــقـرر تـعـيــ عـبـد الـوهـاب
رزاق رشــيـد الـضـامن ومــنـذر ابـراهـيم
اخلـزعـلي وعصـام عـبد احلـمـيد مـجـيد
الـــشــعالن ويـــحــيى خـــضــيــر عـــبــيس
الـــفــتـالوي وصــبـــاح عــريـــبي فـــخــري
احلــــســــنــــاوي وحـــيــــدر جــــواد رديف
اخلـــفــاجـي و شــهـــاب احــمـــد يــاســ
الـــشــمــري و مـــحــمــود عـــبــاس هــادي
الـــفـــتـالوي ومـــاجـــد مـــوسى حـــســـ
االعــــرجي و فــــيـــصل ابــــراهـــيـم عـــلي
الـعزاوي واحـمد عـلي خلـف العزاوي 
قـضاة في مـحكمـة التـمييـز االحتادية).
وأصــدرت مــحـكــمــة جـنــايــات نـيــنـوى
حـكـما بـالـسجن عـشـر سنـوات وغـرامة
ـوظف في دائرة خـمـسة ماليـ ديـنار 
الـــتــســـجـــيل الــعـــقـــاري. وذكــر بـــيــان
لــلــمــجـــلس تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الــهـيـئـة األولى في مـحــكـمـة جـنـايـات
ؤقت نـينوى أصـدرت حكما بـالسجن ا

بـــالــفـــهم الــقـــاصــر لـــلــعــمـل وابــرزهــا
مـــايــتــعــلـق بــالــبـــعــد الــتـــشــريــعي او
الــتــنــفــيــذي) ولــفت الـى ان (الـقــاضي
ــشــرع يـــحــتــكم الـى قــانــون يــضـــعه ا
ومـــايـــتــخـــذه يـــنــتـــقل الـى الــســـلـــطــة
ـتد الى الـتـنـفـيـذيـة حـيث ان دوره ال 
صالحـية الـتشـريع او الـتنـفيـذ وهو ما

يظنه الكثير بالقضاء). 
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وصـــادق رئـــيس اجلـــمـــهـــوريــة بـــرهم
صــالح عــلى تــعــيــ قــضــاء مــحــكــمـة
الـتـمـييـز االحتـاديـة. واطلـعت (الـزمان)
ـــرســـوم اجلــــمـــهـــوري رقم 40 عــــلى ا
اخلـاص بتعـي القـاضء في احملكمة 
جـاء فيه انه (استـنادا الى احكـام البند
ــادة  73مـن الــدســتــور  ســـابــعــا من ا
ادة  47 مـن قانون والـفـقرة ثـالثـا من ا
الــتــنـظــيم الــقــضـائي رقم  160 لــســنـة
عدل  1979 وبـناء على عرضه رئيس ا
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كــشف رئـيس مــجـلس الـقــضـاء االعـلى
فـائق زيـدان عن اصدار اوامـر قـضائـية
ضــــد االشـــخـــاص الــــذين لـــهـم صـــلـــة
بإغتيال اخلبير االمني هشام الهاشمي
 اضـــافــة الـى اصــدار احـــكــام االعــدام
ـــتـــظــاهـــرين ـــدانـــ بـــقـــتل ا بـــحق ا
. وقـال زيـدان في تـصـريح والــنـاشـطـ
امس ان (الـقضاء اصدر اوامر قضائية
ـا يتصل باغتيال الهاشمي وهي في
دورهـا الـتـنـفـيذي وهـنـاك هـنـاك احـكام
مــنـــهــا اإلعــدام صــدرت بــحق من ادين
) واضاف تظاهرين والناشط بـقتل ا
ـسـتوى ان (الـعـمل الـقـضـائي يـتـسـم 
عـالي من التخصصية وهو امر يستغل
فـي احـــيـــان كـــثـــيـــرا من قـــبل اطـــراف
مــتــنــازعـة  والســيــمــا في مــا يــتـعــلق
بـــاخلالفــات الـــســيـــاســيــة) وتـــابع ان
(اغـلب مـا يـثـار بـشـأن الـقـضـاء يـتعـلق
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فائق زيدان

عدنان الزرفي 

يعمل بـعض موظـفينـا بطـريقة حُـميـد  ذلك الرجل متـوسط العـمر الذي
كان يـعمل مـعنـا في البـناء ( الـعمـالة ) يـوم كنـا شبـابا  وال أظن شـابا
حطة العمالة اال ما ندر  ومع انها من ر  باستثناء الطبقة الثرية لم 
هن الشـاقة  لـكن فوائدهـا جمـة للشـباب  أقلـها الـصبر  واالعـتماد ا
عـلى النـفس في تـدبـيـر األمـور   ومن واقع جتـربـتي فـان أغلـب الذين

مروا بهذه احملطة كانوا ناجح في حياتهم .
ومع ان حُـمـيد اسـتـمـتع مـعنـا بـاسـتـراحة الـغـداء  لـكـنه بعـد مـنـاداتـنا
للـعـمل يطـلب من األسـطة ( اخلـلفـة ) الـسمـاح له بـالصالة  فـيأذن له
بـذلك على مـضض  ويـسـتـغـرق حُمـيـد في صالته وقـتـا أكـثر من وقت
استراحة الغداء  فيتذمر اخلـلفة من دون أن يحرجه او يحاسبه  فهو
يخـاف اللـه ويخـشى منـعه من الـصالة  وألنه صاحب عـائـلة كـثيـرا ما
يتردد في رفض خـروجه معنـا للعـمل  وليس بوسـعه سوى القول دون
اذا لم يـصل في استراحته  ألـيس العمل عبادة ? أن يسمعه حُـميد : 
. فنـضـحك بـصوت عـال  بـينـمـا حُمـيـد منـشـغل بالـدعـاء والتـسـابيح 

عارف  . وهكذا صارت صالة حميد مثال يتداوله ا
ـبــاركـة الـتي تـطل عـلـيـنــا عـبـاراتـهـا فـجـرا في رسـائل في كل اجلـمع ا
مـسـتخـدمي مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي والـتي لـكثـرتـهـا يـتـعـذر الرد
عـليـهـا جمـيـعا  الى الـدرجـة التـي استـفـزت أحد الـكـتاب لـكـتابـة مـقال
بـعـنـوان ( عن أيـة جـمـعـة مـبـاركـة يـتـحـدثـون ? )  في كل جـمـعـة وقـبل
اء  وال يعود اال بعد صالة الـعصر  نتبارك بانقطاع الصالة ينقطع ا
اء  وتـكـمل (الـسبـحـة ) بانـقـطاع الـكـهـرباء   كـنت أتـصور ان ذلك ا
دة طـويلة وجدت ان ذلـك سياقا  ال يحدث صـدفة  ولكن بـعد مراقـبة 
اء يـذهبون الى صالة اجلمعة وال يكون أدري لِمَ جميع موظفي دائرة ا
ذلك بالتناوب ?  أظن ان أجـر خدمة الناس يـعادل أجر الصالة  يبدو
ان حـال اجلـمـاعــة كـحـال الـذين يــظـنـون ان بـنــاء اجلـامع أهم من بـنـاء
مدرسة  مع ان ( اقـرأ )  أول كلمـة في القرآن الـكر  انهم يـعملون
بال رقيـب او حسـيب  وال وجـود لسـيـاق عمـل ثابت  بـداللـة عشـوائـية
بـدء تشـغـيل وانـطـفـاء انارة الـشـوارع الـعـامة لـيال  فـمـرة مـضـاءة قبل
غرب بـوقت غيـر ضروري  وتـارة تتأخـر كثـيرا بعـد غيـاب الشمس  ا
اء اء  تتـلوع لـيال على جحـيم الكـهرباء  بـينمـا قلق ا وكذا هو حـال ا
ت  تـسـتـيقـظ صبـاحـا وال تـدري في أية يجـلب لك أسـوأ األحالم ان 
ـاء  ال وقت مـحــدد لـذلك عـلـى وجه الـيـقـ  بــيـنـمـا ال سـاعـة يــضخ ا
ـاء أليام يرتـاح لك بال اال بـعـد ان تمأل اخلـزان  فال تـدري قد يـقطع ا
اء كيفما دون سابق انذار  وانتهى األمر الى استسالمنا  راض با
اء الـصالح لـلشرب  ولم كان شكـله وذوقه ورائحـته  ونسـينـا تمامـا ا
نعد نسأل عنه  فماء االسالـة لالستحمام وغسل الصحون فقط  واذا
شربت منه  فحكاية مـا يجري بعدها تـعرفه  وقد تنفق من األموال ما

ا أكثر . يعادل شراء جهاز تنقية ( فلتر ) ور
بـكي انه في األلـفـيـة الـثـالـثة يـكـاد ال يـخـلـو بيت عـراقي من ـضحـك ا ا
ـعـادلة   وجـهـاز تنـقـية  ا نـفـاخ (البم )  ومـضـخة مـاء ( مـاطور )  ا
مـتسـاويـة مع الـكـهـرباء  خـط مولـد أهـلي اذا قُـطع ال تـتـعب نـفسك في
البحث عنه  اشترى سلك جديد واكسب راحتك  ومولد صغير تغطي
ولد األهلي والكـهرباء الوطـنية  ومجـموعة رافعات  به الفجوات بـ ا
فـليس بـوسع الـوطـنـية سـوى االنـارة ولـيس تشـغـيل األجـهـزة في غالب
األحيان . وب هذه األشيـاء قضينا العـمر مهموم  مـغموم  فمنذ
ـــاء والــكــهــربــاء  ومع ذلك أبــصــرنــا الـــدنــيــا وال شــاغل لــنــا ســوى ا
يـســتـنــزفــان مـا يــقـرب من ثــلث رواتـبــنـا اجــورا وشـراء
لألجهزة  لقد صار ترددنا على محال بيع األجهزة
الـكـهـربـائـيـة كـمـراجـعـة الـصـيدلـيـات  نـعـم مرض
مــزمن  ال أدري ان كــان حُــمـيــد طــيــبــا لـرجــوته

رض في صالته. الدعاء لنا بالشفاء من هذا ا
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لـيس ثمـة مِنْ شكٍ في أنَّ قوافـي الشعـراء تعـكسُ ما يـعانـون مِنْ مواجـع وما يعـتمل

في نفوسهم من مشاعر وأحاسيس وهواجس .
ولـكنَّ بعـضهم أَكَـثَر مِنْ تـوجـعاته من الـزمان الـذي جار عـليه وأرهـقه وأضنـاهُ حتى

ِ التهنئة لِمَنْ ماتَ ..!! وصل الى درجةٍ تقد
-2-

عـاصر عـروف محـمد بن مـحمـد ا اسـمع ما قـاله ( ابن لنـكك البـصري ) الـشاعـر ا
للمتنبي :

نحنُ واللهِ في زَمانٍ غَشُومٍ 
َنَامِ فِزِعْنَا  لَوْ رأيناهُ في ا

يُصبحُ الناسُ فيه مِنْ سُوءِ حالٍ 
حَقُّ مَنْ ماتَ منهم أنْ يُهَنّا 

أقول : 
كأنّه ناظر الى ما نحن فيه من فسادٍ مُسْتَشْرٍ ضاربٍ بأطنابه في كل األرجاء...
واطن وقد تسيّـد فيه مَنْ نَصَبتْهُم احملاصصاتُ احلزبية والـطائفية وبَقِيتْ جموعُ ا

يصطلون بنار احلرمان واإلبعاد ..!!
رّة فـي العراق اجلديد يـقال عنهم ـعاناة ا حتى انّ بعض األعـزّاء الذين تُودي بهم ا
ـا كانـوا فيه من غـصص وآالم ... تمامـا كمـا كان يُهـنّا الـراحلون انـهم تخـلصوا 

أيامَ ابن لنكك البصري .
وهكذا يُعيد التاريخ نفسه ..!!

-3-
وقال ابن لنكك أيضا :

جارَ الزمان علينا في تَصَرُّفِهِ 
وأيُّ دهرٍ على األحرارِ لم يَجْرِ 

عندي من الدهر مالَوْ أنَّ أَيْسرَهُ 
يُلقى على الفَلَكِ الدَوّارِ لم يَدُرِ 

ـا يــخـتص (األحـرار ) ذلك أنَّ الــعـبـيـدِ ال يــأنـفـون من الـذُلّ ـهم هــنـا أنَّ اجلـور ا ا
َـلقِ والدجلِ والـتقـرب الرخيِص والـركوع لـكلّ من تسـلّط علـيهم  ولن يـتورعوا عن ا

لِمَنْ يَمُنّ عليهم بالفُتات ..!!
-4-

وتـبلغ الـنقـمة من الـزمان ذروتـها عـند (ابن لـنكك) حـ يرى اجلـهالء يتـقدمـون على
العلماء وذوي الفضل واخلبرة فيقول :

زمان قد تفَّرَغَ للفُضُولِ 
وسَوَّدَ كلَّ ذي حُمْق جَهُولِ 

فانْ أحببتُمُ فيه ارتفاعاً 
َ بال عُقّولِ  فَكُونُوا جاهل

ونـحن وان كـنــا نـراه مُـبـالِـغِــاً فـيـمـا  قـال ولـكــنـنـا نـقـدّر شـدة ســخـطه عـلى من قـدّم
ُبـدع تـماماً كـما حـفلت به مـرحلتـنا الـراهنة خالفـا لِكُلّ الـقوان ُـزوِرِين على ا ا

وازين . وا
-5-

ا هو في أهْلِهِ فيقول: واخيراً يعترف (ابن لنكك) أنّ العيب ليس في الزمان وا
نَغيبُ زمانَنَا والعيبُ فينا 

ولو نَطَقَ الزمانُ اذاً هجانا 
ذئاب كُلُّنا في زي ناسٍ 
فسبحانَ الذي فيه بَرانا 

يعافُ الذئبُ يأكلُ لَحْمَ ذئبٍ 
ويأكلُ بعضُنا بَعْضَاً عيانا 

ولقد أصـاب كبد احلقـيقة في ما أنتـهى اليه فالعيب في أهل
الزمـان وليس في الزمـان نفسه  ذلك أنَّ الـزمان ماهو االّ
ـلـؤن هذا ـا يـقع فـيه من أحـداث  ونـحن الـذين  وعـاء 

الوعاء بأقوالهم وأفعالهم ...
وفي ما سردناه الكفاية واحلُرّ تكفيه االشارة

ستعان وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .  والله ا

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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ـرأة .. تشـهد بـاستـمـرار تطـورا مدهـشا  لـتعـزيز   قوانـ الدول اخلـاصة بـحـقوق ا
ـرأة هي روح اجملـتـمع وهي اساس ـتـحضـرة .. الن ا ـرأة في اجملـتـمعـات ا مـكانـة ا

بنائه .
ستويات في العراق .. يـسير الزمن الى الوراء ..بـتراجع مؤلم  وخطيـر  وعلى كل ا
 ويؤكد هـذا االستنتاج .. ما طرح وما يطرح  اليوم في مجلس النواب  من ( مقترح
ـنـصـوص عـلـيـهـا في قـانـون رقم  188لـسـنـة ..1959 ادة   57ا  قـانـون)  لـتـعديـل ا

طلقة االحتفاظ بحضانة طفلها . رأة ا تعلقة بحق ا وا
هذا احلق البـ والواضح والذي يحفظ للطفل حقـوقه االسرية وينتشله  من الضياع
.. يـراد له ان يـتـغـيـر لــتـكـون احلـضـانـة من حق الـزوج .. وان مـات او قـتل .. تـنـتـقل

احلضانة الى والد الزوج ( اجلد) حتى وان كان هذا االخير في ارذل العمر !? 
هذا التـعديل والتالعب  بـقوان مـدنية  ثـابتة  ومـهمة .. اثار فـي هذه االيام  غضب
عارم انتاب  االمـهات العراقيـات واجملتمع العراقي .. ضـد النائبة مـيسون الساعدي
ـقترح  وبقية  النواب الذين  نسوا وتنـاسوا  التضحيات العظيمة التي  صاحبة ا
ظـلمة و رأة في زمن احلـصار واحلروب .. وجـميع  احلـقب التـاريخيـة ا قـامت بهـا ا

الصعبة  التي مرت على العراق .
دني والـقانـوني .. ومنـظمات قـترح جـدال واسعا فـي الوسط الـثقـافي وا  لـقد اثـار  ا
ـشـبـوه  ــتـحـضـرون  في الـعـراق امـام هــذا الـتـعـديل ا حـقـوق االنـسـان .. وو قف ا
لدواعي طائفـية تخدم  توجهاتهم  االنتخابية .. انه مقترح شرير و بهتان ما بعده من
ـفـترض ان يـنـاقش الـسادة الـنـوابظـاهـرة  تزايـد حـاالت الطالق في بهـتـان .. وكان ا

اوساط الشباب .. ال ان ينبشوا في قوان متفق عليها منذ عقود خلت .
حلسن حظ االمهـات العراقيـات .. كانت ردود الفعل ايجـابية  على مـستوى الشارع
ووسـائل االعالم .. ونـحن اليـوم امـام رأي عام عـراقي مـسـتنـكـر وغاضب. جتـمـعات
فترض ان تنطلق .. نسويـة مستنكرة .. بدات في الـبصرة  ومحافظات اخـرى ومن ا
ـتنبي .. تـنظمـها نـاشطات عـراقيات   من اجلـمعة   7/9تـظاهـرة نسويـة في شارع ا

قترح سيء الصيت. اجل الوقوف ضد تمرير ا
ـقــتــرح .. هــو تالعب خــطــيـر  في تــمــريــر هـذا الــقــانــون ا
نصوص اهم ركـيزة  لتنظيم حياة  العائلة  العراقية  وهي

ادة  57لقانون رقم  188لسنة 1959 . موثقة في ا
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   عـنـوان لـيـس غـريـبـا عـلـى الـقـار الـعـراقـي  النه من االمـثـلــة الـشـعـبـيــة الـعـراقـيـة
وباللهجة العامية العراقية الدارجة. 

    اما بـالنـسبـة للـقار الـعربي  فـقد تـكون كـلمـاته غريـبة عـليه بـعض الشيء ولـهذا
استوجب توضيحه ليسهل فهمه من قبل كل القراء الكرام.

ـثل اعاله يتـحدث عن الـشخص الـذي ليس له حظ في هذه وباختـصار  شـديد فان ا
سـك الـذي ليس له حظ) احليـاة وفرصـها وهـو بالـلـغة الـعربـية الـفصـحى يعـني ( ا
ـثل الـشــعـبي الـعـراقي  هــو مـا اراه ويـراه كل اجملـتـمع ومـادعـاني السـتــذكـار هـذا ا
العـراقي خـصوصـا واجملـتمـع العـربي عـمومـا من احـتـكار تـام لـكل الفـرص الـتي قد
ـعـالي وأصـحــاب الـكـراسي كل حتــصل من قـبل اوالد وذوي اصـحــاب الـسـيــادة وا
حـسب أهـمـيـته في الـدولة والـدائـرة والـشـركـة واجملـتـمع  وبـالذات فـرص الـتـعـيـيـنات
خـتـلف مسـمـيـاتهـا الـدائـميـة او الـعـقود او حـتى األجـور الـيومـيـة  التي الـوظيـفـيـة 
التسـمن والتغـني من جوع بالـنسـبة لكـروش  السـادة الكبـار ولكـنها بـالنـسبة لـلفـقير
سـك الـذي يتـضـور جوعـا هو وعـائلـته تـعني الـكثـير  فـمـا ان تسـنح اية فـرصة وا
دراء كُـل يحوز الـنار لـگرصته ( رغـيفه) وبـتكتم سـؤولون والـنواب وا حـتى يتـهافت ا
تام كي اليعـلم اآلخرين فيسـبقونه لـلحصـول على اماكن ألكبـر عدد من افراد الـعائلة
ـطـلـوب ويـسـتـحـوذ اصـحـاب اجلاللـة واألقـارب من هـذه الـفـرصـة وعـنـدمـا يـكـتــمل ا
ـگرود ( طـلوب  يـتفـاجأ ا ـعالي واالدنى فـاالدنى عـلى العـدد ا والـسيـادة والسـمو وا
) الذي الحـول وال قوة له بـتـقاسم أولـئك الكـبار لـكل العـدد ولم يبق له إال أن ـسكـ ا
تـخرج مـنذ سنوات يندب حـظه كونه ليس لـديه من يتوسط له لـيُعَيَّن ابنه او ابـنته ا
ــا لم يـأت ابــدا الن الـسـادة وهم يــضـعــون أيـديــهم عـلى خــدودهم بـانــتـظــار فـرج ر
ـسـؤولـ الكـبـار والـصـغـار حـريـصون عـلى اقـتـنـاص كل فـرصـة حتـصل البـنـائهم ا
واقـاربـهم  وعـشـيرتـهم واصـهـارهم واصـدقـائـهم وهم بـكل تـأكيـد في تـزايـد مـسـتـمر

ـسك ليحصل على كن ان يدخل ا سنـويا  فمن اي باب 
حـقه وقـد أُوصـدت كل األبواب وحـتى الـنـوافذ بـوجـهه لكي
اليــرى واليــســمع  وهــكـذا تــســتــمـر االمــور عــلى حــالــهـا
ـگـرود بال حظ والبخـت الى ان يشـاء الـله امرا ويـسـتـمر  ا

كان مفعوال.

أسـبـاب تأخـرهم". تـبـ فيـمـا بـعد
أن مـــوكب الـــضـــيـــوف لم يـــتـــحــرك
بــالـــتــزامن مـع مــوكب الـــرئــيـــســ
ا تأخر معه بسبب عددهم الكبـير 
صعودهم إلى الـسيارات اخملـصصة
لـــهم وأن ســـائـــقـي ســـيـــاراتـــهم لم
ــوكب يــســـتــطـــيــعــوا الـــلــحـــاق بــا
الرئـاسي الـذي اختـفى من أمـامهم
بــــعــــد أن دخل إلـى قــــصــــر دجــــلـــة
فـاجتـهــوا إلى الـقـصـر اجلـمـهـوري
وكـب الرئـاسي وهـنـاك أبـلـغـوا أن ا
لم يــدخل الــقـصــر فــاجتــهــوا نــحـو
الـقـصـر الـرديف "اجملـلس الـوطـني"
ـــوكب الـــرئــاسي لم فــأبــلـــغــوا أن ا
يــدخل إلــيـهم فــأصـيب الــسـائــقـون
بــاحلــيــرة وتــوجـهــوا إلى الــقــصـر
اجلمهوري مـرة أخرى حيث ترجل
الـــوفــد هــنــاك إلـى أن جــاءهم قــائــد
مــــوكب الــــدراجــــات الـــذي أرســــله
الـيـاسـ في أثـرهم وطـلب مـنهم أن
يــســيــروا خــلــفه إلى قــصــر دجــلــة
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من األمـــور الـــتي ســـادهـــا الـــلـــغط
ــبـالــغـة والــكـذب والــتـشــويه مـا وا
ســمي في حــيـنـه بـ(قـصــور صـدام)
ويـتطـرق الـكتـاب إلى أن كل مـا بني
من منشـآت وقصور في عـهد صدام
لم تــكن خــاصــة به أو مــلـكــاً له بل
كــانت لـــلــدولــة وأنـه لم يــبت لـــيــلــة
واحدة في بعـضها وقـد اكتشف من
جاء إلى الـسلـطة بـعده هـذا قبل أن
يــســتـــثــمــروه مــوضـــوعــاً إعالمــيــاً

لإلساءة إلى الرئيس.
إذن كــــيف بــــنــــيت هــــذه (الــــفــــلل)

اذا?  والقصور? و
يـذكـر الـيـاسـ أن الـرئاسـة لم يـكن
لـديهـا دور أو قصـور لـلضـيـافة غـير
"فيال" قـريـبة من الـقصـر اجلمـهوري
تــقع فـي شــارع أم الـعــظــام وكــانت
هــذه مـجــرد دار كــبـيــرة بـنــيت عـلى
حـسـاب قـيـادة احلـزب ألحـمد حـسن
البـكـر ولكـنه عدّهـا كبـيرة عـليه ولم
يسكنها وبنيت له دار أخرى أصغر
ـنـطـقـة نـفـسـها لـذلك حـجـمـاً وفي ا
فــقــد حتــولت هــذه "الــفــيال" إلى دار
ضــــيــــافـــــة تــــابــــعــــة إلـى رئــــاســــة
اجلـمـهـورية وكـانت الـوحـيـدة لـهذا
الغرض لـذلك كانت الرئـاسة تواجه
صـعــوبــة في اســتــضــافــة أكـثــر من
رئـــيـس دولــة فـي وقت واحـــد فـــقــد
ـــرات إلى اضــــطــــرت في إحــــدى ا
أسكـان رئيس في هـذه "الفـيال" التي
سـمـيت "قـصـر دجـلـة" ورئـيس آخـر
تـــزامــنت زيــارته فـي الــوقت نــفــسه
حـــجــــزت له طــــابـــقـــاً فـي اجلـــنـــاح
الرئـاسي بفـندق الرشـيد وقـد لفتت
هذه احلـادثة انـتبـاه الرئـيس صدام
ــا دفــعه إلى إلـى هـذه الــقــضــيــة 
احلـديث مع رئــيس ديـوان الـرئـاسـة
طــالـبــاً مـنـه أن يـتم اخــتـيــار أفـضل
ـعـمـاريـ الـعـراقـيـ ـهـنـدسـ ا ا
على أن تكون أكثـريتهم من الشباب
ويــنـظم لــهم بــرنـامج واسع لــزيـارة
ــــشــــهـــورة بــــعض دول الــــعــــالـم ا
عمـارية الكبرى واخلالدة ها ا عا
عـمارية لغرض تـوسيع مخـيالتهم ا
وامـتــداد إبـداعــهم إلى آفـاق أرحب
من دون أن يـــنـــقـــلـــوا حـــرفـــيـــاً مـــا
ـا ســيــشـاهــدونه بل أن يــتـأثــروا 
ســيــشـــاهــدونه إلغــنــاء مـــعــرفــتــهم
وثــقــافــتــهم وعــدم اســتــنــســاخ مـا
ـا بـهـدف اتـساع سـيـشـاهـدونه وإ
آفــاق خــبــرتـــهم لــكي يـــشــيــدوا في
العراق ما يعـبر عن تراثه ومرحلته
الراهنة وما يعكس بعضاً من معالم
تعاقبة وهكذا شيّد عدد حضارته ا
من الــقـصـور والــفـلل الـرائــعـة مـثل
قصور الـقادسيـة والنصـر والعدنان
والسـجـود والسالم والـفـاو وغيـرها
مـن الــفــلـل األصــغــر والـــتي ال تــقل
عــنــهـــا روعــة وجــمــاالً ولـم يــكــتف
ــاذج الـــرئـــيس بــذلـك بل اخــتـــار 
أخـرى لتـشـيـيدهـا في الـبـصرة أول
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عـلى بـاب الـقـاعـة ليـتـأكـد من تـنـفـيذ
عاقبة ولده قصي كان قصي أمره 
يـصرخ: (دخـيلـك بابـا... اللـه يخـليك
بـــــابــــا) وغــــيـــــر ذلك مـن عــــبــــارات
االسـتـغـاثـة من شـدة الـضرب واآلالم
برحـة! وانتهى الـشريط فيـما كان ا
الـــذهــــول والـــصـــمـت يـــخـــيـم عـــلى
ـرافـق اجلـميـع بيـنـما وقـف أحد ا
في صدر القاعة ناطقاً بجملة واحدة
: (رأيتم ـسؤول وجههـا إلى أبناء ا
كــيف عـاقب الــرئـيس ابــنه.. أتـدرون
ـاذا?... لقـد اشـتكى رجل من الـغـجر
(الــكـاولــيـة) في رســالـة رفـعــهـا إلى
الرئيس أن قصي اعتدى عليه وكان
هـذا جـزاء قصي الـذي شـاهـدتـموه
ونــرجـــو أن يـــكـــون ذلك درســـاً لـــكم
ولــغــيـركـم لــتـجــنـب الــتـجــاوز عــلى

واطن أو االعتداء عليهم). ا
واحلدث اآلخر الذي عاشه الياس

خالل عمله هو ذلك اليوم الذي قرر
فيه الـرئيس أن تـكسـر يد "لـؤي خير
الـله طـلفـاح" ابن خـاله وأخ عـقـيـلته
الـسـيدة أم عـدي بـسـبب شـكوى من
واطن لدى الرئيس أن لؤي أحد ا
وكــان شــابــاً يــافــعــاً في حــيــنه قــد
اعـــتــدى عـــلــيـه وكــســـر يــده فـــقــرر
ــثل الــرئـــيس أن يـــعـــامل لـــؤي بـــا
وأشرف بنفسه من باب القاعة التي
وضع فــيـهـا لـؤي لـكــسـر يـده ونـقـله

عاجلته. ستشفى بعد ذلك  إلى ا
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خالل عــمل الــيــاســ في الــرئــاسـة
أيــضــاً زار الـشــيخ زايــد آل نـهــيـان
ـتــحـدة رئــيس اإلمــارات الـعــربـيــة ا
العراق يـرافقه عدد كـبير من الوزراء
ــرافـــقـــ وقــد ــســـتـــشـــارين وا وا
ـطـار الدولي الـرئيس استـقـبله في ا
صــــدام حــــســــ وأجــــريت مــــراسم

الـــتــحـــيـــة واالســتـــقــبـــال بـــحــسب
ــعــمــول بــهــا وبــعــد الــســيــاقــات ا
استـراحـة قصـيرة في صـالة الـشرف
ـوكب حيث حترك الـرئـيسـان نـحو ا
اسـتـقال الـسـيـارة اخملـصـصـة لـهـما
فــيــمــا كـــانت الــســيـــارة الــتي تــقل
وكب خلف كـوكبة الياسـ تتقـدم ا
الدراجـات البـخاريـة مبـاشرة حترك
وكب باجتاه مـركز بغداد ولم يكن ا
كـان الذي هنـاك أي توجـيه بشـأن ا
سـيحل به الـرئـيسـان لـذلك وحسب
الـــعـــادة ظن الـــيــاســـ أن االجتــاه
ســيــكـون إلـى الـقــصــر اجلـمــهـوري
ـوكب إلى نـهـايـة ولـكن حـ وصل ا
شــارع "أم الـــعــظــام" قـــبل الـــقــصــر
اجلـمـهـوري بـقـلـيل دخـلت الـسـيارة
التي تقـل الرئيـس إلى بوابـة قصر
دجـلة فـيـما كـانت كـوكبـة الـدراجات
والـسيـارة الـتي يسـتـقلـهـا اليـاس
قد تخـطت بوابة قـصر دجلـة باجتاه
الــقــصـر اجلــمــهــوري فــتـم اإليــعـاز
لــلـسـائق أن يــغـيـر اجتـاهـه بـسـرعـة

ويدخل إلى قصر دجلة.
عنـدما جلـس الرئيـسان لالسـتراحة
اجته الـياسـ من فـوره إلى بـوابة
قــصـر دجـلـة ونــظـره مـعــلق بـالـبـاب
اخلــارجي مــنــتــظـراً وصــول الــوفـد

تــنــاول الــكــتــاب ســمــة عــرف بــهــا
الــــرئـــيـس صـــدام وهـي قـــابــــلــــيـــة
اإلصــغــاء لــآلخــر إذ كــان يــجـتــمع
وظـفـ في الدوائـر التي بصـغـار ا
تــشـهـد تـلــكـؤاً في عـمــلـهـا وصـغـار
الــعــســكــريــ في الــوحــدات الــتي
تشهـد انتكـاسات في أوقات احلرب
ثم يجـتـمع برؤسـائهم وقـد تكـاملت
لديه الفـكرة ويعـرض عليـهم تقريراً
تـفـصـيـلـيـاً عن اجـتـمـاعـاته مع تـلك
الـنخب الـبـسـيطـة إذ كـان يؤمن أن
ـقـاتـلـ ال بـد أبـسط الـعـسـكـريـ ا
وأن تـــكـــون لــــديه بـــعـض األفـــكـــار
ـفيـدة لـرفد الـضـباط ـقتـرحـات ا وا
وأركـــان الـــوحـــدات الـــعـــســـكـــريـــة
ورؤســــــــاء الـــــــدوائـــــــر والـــــــوزراء
ـالحــظــات قــد تــفــيــد في جتــاوز
الــعـــثــرات وتـــشـــخــيص األخـــطــاء

وتوفير مستلزمات النجاح. 
يـروي الــيـاسـ قــصـة ذات مـغـزى
فـي هــــذا الـــــصـــــدد حـــــدثت مـــــعه
شــخــصـــيــاً فــفي مــؤتـــمــر الــقــمــة
الـعربـي الذي انـعـقـد في بـغداد في
العام 1990 وفي يوم االفتتاح كان
الرئيس صدام يقف في مدخل قصر
ــــؤتـــمــــرات ويــــقف إلـى جـــانــــبه ا
: نـــائب رئــيـس مــجــلس الــراحــلــ
قيادة الثـورة عزت إبراهيم وطارق
عـــــزيــــز وزيـــــر اخلـــــارجــــيـــــة وهم
يــسـتــقـبـلــون الـقـادة الــعـرب وكـان
الــيـاســ يـقف قـريــبـاً مــنـهم وهـو
يــنـظّم تـســلـسل وصــول الـقـادة عن
طريق جهاز االتصـال الذي يحمله
ــــراسم مــــنــــســـقــــاً مـع مـــوظــــفي ا
ـرافقـ لـلقـادة جتنـبـاً ألي تداخل ا
أو إرباك بـعد أن  تـرتيب وصول
مواكب القـادة بالـتتابع من دون أي
مشكالت وفجأة يتسلم إشعاراً من
احلركـة اجلويـة في مطـار بغداد أن
طائرة الـعقيـد معمـر القذافي دخلت
ــا ســبّب له األجـــواء الــعــراقــيــة 
إحــــراجـــــاً شــــديـــــداً ألن إجــــراءات
استقبال القادة مقامة جميعها قرب
صــالـــة الــشـــرف في مــطـــار صــدام
الدولي وهو بعيـد عن مكان انعقاد
ـؤتـمـرات يـقـول الـقـمــة في قـصـر ا
: "تــقـــدمت إلى الـــرئــيس الــيــاســـ
صـدام وأبـلــغـته بـاخلـبـر فـابـتـسم
ازح السيدين عزت إبراهيم وكان 
وطارق عـزيـز فاسـتأذنـته أن أحوّل
وجــهــة طــائــرة الــقـذافـي من مــطـار
ــثــنى الــقـريب صــدام إلى مــطــار ا
ــؤتـمــرات فـوافق جــداً من قـصــر ا
عـــــلـى ذلك مـن فـــــوره فـــــأجـــــريت
اتــصـــاالت ســـريـــعــة لـــنـــقل حــرس
الـشـرف من مـطـار صـدام إلى مـطار
ـثنى بـأقـصى سرعـة فـيمـا طـلبت ا
إلى مـسـؤولي حـركـة الـطـائـرات في
مـطـار صـدام حتـويل وجـهـة طـائـرة
ثنى وتأخيرها القذافي إلى مطار ا
في األجواء العراقـية حل إبالغهم
بـالــســمـاح لــهــا بــالـهــبــوط وكـنت
اسـتــهـدف من ذلك إكــمـال إجـراءات
االسـتــقــبـال وتــأمــيــنـهــا في مــطـار
ثنى الذي توجد فيه صالة شرف ا
رئـاســيـة صـغـيـرة وعــنـدمـا اكـتـمل
ـستقـبل وصول حرس الـشرف وا
ثنى أوعزت من الوزراء في مطـار ا
حلركـة الطـائرات بـالسـماح لـطائرة
الــقــذافي بــالــهــبـوط وتــقــدمت إلى
الـــرئـــيس صـــدام مــجـــدداً إلبالغه
ـثنى بـذلك لكي يـتـوجه إلى مطـار ا
ليكون في استقـبال القذافي لكنني
فـوجئت بـه يطـلب من عـزة إبـراهيم
ـــطــار الســـتـــقـــبــال الـــتــوجـه إلى ا
الـــقــذافـي وقــد حتــرك عـــزة فــعالً
لــكــنــني بـقــيت جــامــداً في مــكـاني
فالتفت الرئيس نحوي وسألني: ما
بك? اذهب مع (أبــو أحـمـد) يـقـصـد
عـزة فـتـحــركت قـلـيالً وهـو يالحظ
حــرجي وتـرددي فــعـاد لــيـســألـني
مـرة أخـرى: مـا بـك? فـتـقـدمت قـلـيالً
نــحــوه وقــلت: (ســيــدي الـرئــيس..
أنت قــائـد الــعــراق وراعي مـؤتــمـر
الــقــمــة وهــذه بالدك وقــد دخــلــهــا
العقيـد القذافي وأرى إن سمح لي
سيادتكم بهذه اجلـرأة أن تستقبله
ســيــادتـكم شــخـصــيــاً لـيــكـون ذلك
وسامـاً على صـدرك وصدر الـعراق
ألن ذلك سيمـثل أروع قيم الـتسامح
وجتـــــاوز اجلــــراح إنـه الـــــعــــراق
سـيدي والـقـذافي ضـيـفك اآلن وقد
دخل إلى دارك وأنت مــا أنـت عـلــيه
من خــــلـق رفـــيـع وتـــمــــسـك بـــقــــيم
الـرجــولــة والـضــيــافـة) قــاطــعـني
وســـأل الـــســـيـــدين عـــزة إبـــراهـــيم
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ـا : (مــا رأيـكم  وطـارق عــزيـز قـائالً
?.. هـل نــنـــسى إســاءة يـــقـــوله نــد
الــقـذافي لـلــعـراق وتـســبـبه في ذبح
الـكـثــيـر من الـعـراقـيـ بـصـواريـخه
وطـواقمـهـا التي أهـداهـا إلى إيران
فيـما كـنا نـخوض مع اخلـميـني تلك
احلــرب الــقــاســيــة?) وقــد أفـرحــني
وأدهــشــنـي في آن مــعــاً أن كال من
عـــزت إبــراهــيم وطــارق عــزيــز أيــدا
وجهة نظري وأحلا على الرئيس أن
يكـون في استقـبال الـقذافي فـاقتنع
بــذلك وهـــو يــوجـه نــظـــره نــحــوي
ثنى مبـتسـماً وحتـرك نحـو مطـار ا
فــاسـتـقـبل الــقـذافي وفـقــاً لـلـمـراسم

الرئاسية التي أعددناها.
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ويــتـعــرض الـكـتــاب إلى خـصــيـصـة
أخـرى في شخـصـية الـرئـيس صدام
وهي عـــدم تــســامــحه مع جتــاوزات
أقـرب النـاس إلـيه ويـسرد الـيـاس
بـــعـض األحـــداث الــــتي شــــهـــدهـــا
بــنـفــسه خالل عــمـلـه في الـرئــاسـة
فـــفي الـــنــصـف الـــثــانـي من الـــعــام
1983 وكــان حــديث عــهـد بــالــعـمل
راسم أمره الرئيس رئيساً لدائرة ا
ـسؤولـ من أعـضاء بـجمع أبـنـاء ا
الــقــيــادتـــ الــقــومــيــة والــقــطــريــة

والوزراء في قـاعة اجملـلس الوطني
الـقـريـبـة من وزارة الـتـخـطـيط فـبدأ
اتــصـــاالته لـــتــنـــفـــيــذ األمـــر حــيث
حتددت إحدى سـاعات صبـاح اليوم
الـثــاني جلــمــعــهم كــمــا طـلـب مـني
نصب جـهـازي تلـفزيـون وفيـديو في
الــقــاعـــة وكــان الــيــاســـ إلى تــلك
الــسـاعـة يـجــهل تـمـامــاً الـهـدف من

ذلك. 
يــقــول: "مـا إن اكــتــمل تــوافـد أبــنـاء
ــســؤولـ وفي مــقــدمـتــهم أبــنـاء ا
األمـ الـعـام حلـزب الـبـعث مـيـشـيل
عــفــلق وعــدي صـدام حــســ حـتى
ــرافـقــ وبــيــده شـريط جــاء أحــد ا
فـيـديـو وضــعه في اجلـهـاز وضـغط
عـلى جـهـاز الـتـشـغـيل وقـد دُهـشت
شـخصـيـاً كـمـا دهش جمـيع من في
سؤول وهم من القاعة من أبناء ا
أعمـار خمـسة عـشر عـاماً  فـما فوق
وكــان شــريط الــفـيــديــو يــصـور ابن
الــرئـيس قــصي الــذي كـان في ذلك
الوقت بـعمـر ستة عـشر عـاماً وهو
ـاً ويـستـنـجد بـوالـده فيـما يـصرخ أ
تــــنــــهــــال عـــلــــيه الــــعــــصي وقــــطع
اء (تسمى بالستيكية من خراطيم ا
في الـــعـــراق الـــصـــونـــدا) وأظـــهــر
الـشـريط الــرئـيس صـدام وهـو يـقف

حاضرة عـربية إسالمـية في العراق
ـوصل وتــكـريت ومــنـاطق وبــابل وا
عـــــراقـــــيــــة أخـــــرى وكــــان يـــــبــــدي
مالحــظــاته وتـوجــيـهــاته حــتى قـبل
اكـتــمــال الــبـنــاء وهي بــعــد مــجـرد
ـهنـدس إجراء هيـاكل فيـطلب من ا
تـغـيـيـرات تـكـون في بـعض األحـيـان
ـنـشـآت سـمـات أسـاسـاً تــمـنح تـلك ا

جديدة وملفتة وغير مسبوقة.
يــذكـر الــيــاسـ أن الــرئـيس اقــتـرح
ـــهــــنـــدســـ في أحـــد أيـــام عـــلى ا
مــنـــاقـــشــته لـــهم إعـــداد تــصـــامــيم
ـاذج جلـوامع جتـمع أيـضـاً ب و
ــعــاصــرة وفــعالً قــدمت الــتــراث وا
ـــاذج جلـــوامع إلــيـه بـــعـــد مــدة 
أبـدى أيـضـاً مالحـظـات وتـعـديالت
جوهريـة على تـصاميـمها كـما طلب
ـوذج مـنـفرد ـهـنـدس إعـداد  من ا
جلـامع أراد له أن يـكـون أكـبـر جـامع
في الــعــالم وقـد جــرى نــقـاش بــيـنه
ـقـترح ـكـان ا ـهـندسـ عن ا وبـ ا
إلقـــامـــة هـــذا الـــصــــرح اجلـــامع في
بـغـداد وأخـذ يـبـدي كل واحـد منـهم
نـاسب إلقامة ـكان ا مقتـرحه حول ا
ذلك اجلــامع وخالل الــنــقـاش الحظ
ـهــنــدســ بــقي الــرئــيـس أن أحــد ا
صامـتاً ولم يبـد رأيه وعنـدما سأله
الرئـيس عن السـبب أجاب أنه يـريد
أن يــقـتــرح مـكـانــاً لـكـنـه يـخـشى أن
ـقـتـرح حـســاسـاً ومـحـرجـاً يـكــون ا
فـابـتـسم الـرئـيس وقـال له: (هـات ما
عــنــدك وال تـــتــردد إنه مـــقــتــرح قــد
نــوافق عــلــيه أو نــرفــضه وال غــبـار
ــاذا هــذا احلـوار عــلى طــرحـه وإال 
ـهـنـدس وهـذا الــنـقـاش) فـتــشـجع ا
وأجاب: أقترح سيدي أن يكون مطار

ثنى مكاناً لهذا اجلامع الكبير.. ا
ساد الـصمت قـليالً وقـطعه الـرئيس
بــــــالـــــقـــــول مـــــوجـــــهـــــاً كالمـه إلى
: (ضـعـوا هـذا االحـتـمـال ـهـنـدسـ ا
ـكان ا يـكـون هـو ا في أذهـانـكم فـر

ناسب). ا
وفــعـالً  بــعــد ذلك اخــتــيــار مــطـار
ـثنى إلقـامـة هذا اجلـامع الـعمالق ا
ــوذجه بــعــد أن اخـــتــار الــرئـــيس 
وأجرى عليه تغييرات جوهرية وقد
بـوشــر بـالـعـمل فـيـه فـعالً فـأقـيـمت
البـنى التـحتـية له ونـهضت األعـمدة
ـقـام الـعــمالقـة فـوق ســطح األرض ا
عــلــيــهـا ولـألســـــف تــوقف الــعـمل
بــهـــذا الـــعـــــــــــــــمل اجلــبـــار بـــعــد
االحتالل األمـريكي لـلعـراق في العام
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لـكن جـوامع أخـرى جـرى تـشـيـيـدهـا
في بــــغــــداد وبــــعض احملــــافــــظـــات
وأجنزت تـماماً و افـتتـاحها وهي
ـــوذج اجلــــامع ال تــــقـل روعـــة عـن 
الكبير وإن كانت أصغر حجماً وقد
ـوذج لـلـجـامع الـكـبـيـر بحـجم نـفـذ 
أصـغـر في مــيـدان سـبـاق اخلـيل في
ـيدان تبـعاً لذلك نصـور وألغي ا ا
وقــد  اكـــتـــمــــــال هــيـــكل اجلـــامع
وقــبــابه لـــيــتــوقـــــــف الـــعــمل فــيه
أيـــضـــاً بــعـــد االحـــتالل األمـــريـــكي
للـعراق وقـد سـمي في حيـنه (جامع
الـرحـمن).طــلب الـرئـيس االسـتـعـانـة
ــــغـــاربـــة بـــخـــبــــرات الـــفــــنـــيـــ ا
وخــصـــوصــاً في مـــجــال الـــزخــرفــة
ـــقـــرنــــصـــات و ذلك فــــعالً في وا
تـنـفـيـذ اجلـوامع والـقـصـور والـفـلل
وكذلك إعادة تـعميـر بعض البـنايات
الــتـراثـيـة الــعـراقـيـة الــتي أصـابـهـا
التلف وقد اكتسب كـثير من الفني
الــعــراقـيــ والـبــنــائـ اخلــبـرة من
ـــغـــاربــة بـل أن بــعض إخــوانـــهم ا
أولئك الـفنيـ والبـنائ تـفوق على

غاربة في هذه الفنون. ا
ـقـبل: مـاذا قـال الـرئيس في اجلـزء ا
صدام لولـده عدي في رسالـة وجهها
إلـيه? وما سـر الـصعـود الـصاروخي
حلس كامل واالنفجار الشديد قرب
الـــقـــصـــر اجلـــمـــهـــوري ومـــاذا أراد

الرئيس للعاصمة بغداد?.
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ـرافق لـلشـيخ زايـد ونـظـرائهم من ا
الــــعـــراقــــيــــ مــــضى وقت لــــيس
بــالـقـصــيـر ولم يـأت أحــد ولم يـكن
لـديـه حـيـنـئـذ وســيـلـة اتـصـال مع
ــرافــقــ فــتــمـلــكه مـوكـب هـؤالء ا
الـقــلق الـشـديـد فــيـمـا اجته نـحـوه
أحد مرافقي الرئـيس صدام مسرعاً
وأبــلــغه أن الـرئــيس طــلــبه فـاجته
إلى الــصـالــة واقــتـرب من الــرئـيس
صـدام الـذي بـادره بـالـسـؤال: (أين
اذا ـرافق لسمـو الشيخ.. و الوفد ا
تأخر?.. الشيخ زايد قلق عليهم) لم
ـلك جـواباً يـكن الـيـاسـ طـبـعـاً 
قــاطـــعـــاً ســـوى الــقـــول: "إنـــهم في
الـطـريـق.. وسـيـصـلـون بـعـد قـلـيل"

وانسـحب من القـاعة بـاجتاه بـوابة
الــقـصــر وطــلـب من قــائــد كــوكــبـة
الدراجات أن يخرج من فوره نحو
الـقـصـر اجلـمـهـوري فـلـعلـه يجـدهم
هـــنــــاك وطـــلـب مـــنـه االجتـــاه إلى
الـقـصـر الـرديف (اجملـلس الـوطني)
إذا لم يـــجــــدهم فـــذهـب مـــســـرعـــاً

بدراجته! 
: "تطلـعت نحو الباب يقول اليـاس
الـــداخـــلي لـــلـــقــصـــر فـــإذا بـــأحــد
ـرافـقـ يؤشـر إليّ بـيـده لـلـتوجه ا
إلـــيه وكـــان واضــحــاً أن الـــرئــيس
يــطـــلــبـــني حـــاولت كــسـب الــوقت
بـــاالجتـــاه أكـــثـــر نـــحـــو الـــبـــوابــة
اخلـــارجـــيـــة وأنـــا أشـــيـــر بـــيـــدي
للمرافق طالباً بضع حلظات وصل
مـــوكب ســيــارات الـــوفــد خاللــهــا
فــتــنـفــست الــصــعـداء مــرة أخـرى
وحـــمــــدت الـــله عــــلى ذلك فــــيـــمـــا
تـــوجـــهـت راكـــضـــاً نـــحـــو الـــبـــاب
الـداخـلي حــيث بـدأ أعـضـاء الـوفـد
بالـترجل من سـياراتهم فـتقـدمتهم
بـــحــسب الـــســـيــاق نـــحــو صـــالــة
االســـــتــــقــــبــــال حــــيث دخــــلــــوهــــا
واســــتـــقــــبـــلـــهـم الـــرئــــيس صـــدام
ـعـروفــة فـيــمـا كـان بـابـتــسـامــته ا
الــشـيخ زايــد يـســتـفــسـر مــنـهم عن

الشيخ زايد آل نهيان قصي صدام حسصدام حس

جامع ام القرى

جامع أم القرى من اجلو

ند الياس
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ؤهلـ وذوي اخلبرة يسـر (وزارة النفط/ الـشركة الـعامة لـتعبـئة وخدمـات الغاز) بـدعوة مقـدمي العطـاءات ا
لـتقد عطـاءاتهم (شراء مادة اجلـزء العلوي السـطوانة الغاز) وبـكلفة تـخمينـية مقدارها (٤٫٧٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠)
وازنـة التـشغـيلـية لـعام اربـعة مـليـارات وسبـعمـائة وسـتون مـلـيون ديـنار عـراقي فقط ال غـيرهـا من حسـاب ا

٢٠٢١ مع مالحظة ما يأتي.
ؤهـل والـراغبـ في احلـصول عـلى معـلـومات اضـافيـة االتصـال (الـشركـة العـامة ١- عـلى مقـدمي العـطـاء ا

لتعبئة وخدمات الغاز) عن طريق البريد االلكتروني pd.taji@gfc.oil.qov.iq  جميع ايام االسبوع.
ا موجود  في الوثيقة القياسية (قانونية فنية مالية)  طلوبة: مطابق  ٢- متطلبات التأهيل ا

ـهتم شراء وثائق العطاء بعد تقـد طلب حتريري صادر من الشركة مع نسخة ٣- بامكان مقدمي العطاء ا
دنـية ـراجعـة مع نسـخة من هـوية االحـوال ا مـصـورة من هويـة غرفـة جتارة نـافذة وتـخويل بـاسم اخملـول با
لـلـمـخول الى الـعـنـوان احملدد في ورقـة بـيانـات الـعـطاء وبـعـد دفع قـيمـة الـبيع لـلـوثـائق البـالـغة (٥٠٠٫٠٠٠)
خمسمائة الف دينار عـراقي فقط  نقدا او على شكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين حصرا غير قابلة

للرد.
ـفوض او احد ٤- تقـد تأمـينـات اوليـة البـالغة ١% من مبـلغ الكـلفـة التـخمـينيـة باسم الـشركـة او مديـرها ا
بلغ (٤٧٫٦٠٠٫٠٠٠) سـبعة واربعون مليـون وستمائة الف دينار ـوجب عقد شراكة  ـساهم في الشركة  ا
ـركزي عراقي ال غـيـر عـلى شكل صـك مصـدق او خـطاب ضـمـان صادر مـن مصـرف عـراقي معـتـمـد من البـنك ا

ركزية ومعتمد من وزارة النفط وان تكون التأمينات نافذ بعد ٢٨ من نفاذ العطاء. وحسب نشرة البنك ا
٥- يتم تسليم العـطاءات الى العنوان االتي (بـغداد/ التاجي/ مقابل مـديرية شرطة التـاجي) الساعة الواحدة
ـتأخرة سوف ترفض وسيـتم فتح العطاءات بحـضور مقدمي العطاءات ليـوم الغلق (٢٠٢١/٨/٤) العطاءات ا
ـثـلـيـهم الـراغبـ بـاحلـضـور في الـعـنـوان االتي (مـقـر الشـركـة) في الـزمـان في الـيـوم الـتـالي لـلـغلــــــــق او 

(٢٠٢١/٨/٥) وال يسمح بتقد العطاءات الكترونيا ويتم تقد العطاء بالدينار العراقي..
ناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة. ٦- اذا صادف يوم غلق ا
٧- يعقد مؤتمر فـني لالجابة على االستفـسارات الفنية قبل سـبعة ايام من موعد الـغلق اعاله في مقر الشركة
ؤتمر الفني ليتسنى لنا اعداد العامة لتعبئة وخدمات الغاز / التاجي / بغداد واعالمنا في حالة حضوركم ا

واصفة الفنية للمناقصة لالجابة على االستفسارات الفنية. كادر متقدم من مهندس مختص في ا
فاضـلة وحسب ناقـصة في اي مرحـلة من مـراحلهـا وقبل االحـالة وعدم اجـراء ا ٨- للدائـرة احلق في الغـاء ا

طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشترك في ا مقتضيات ا
ناقصة. ٩- مدة نفاذية العطاء ١٢٠ يوم من تاريخ غلق ا

ا منصوص في الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. ١٠- يتم استبعاد العطاء في حالة عدم التزام الشركة 
طـلـوب فـي الـوثـيـقـة القـيـاسـيـة سـيـتم  ١١- يـتم مـلئ الـقـسم الـرابع وفي حـالـة عـدم ارفـاقه ضـمن الـوثـائـق ا

استبعاد العطاء.
ناقصة اجور النشر واالعالن.  ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا

(www.oil.gov.iq) ١٣- بـاالمـكـان االطالع على وثـائق الـقيـاسـية لـلـمنـاقـصـة عن طريق مـوقع وزارة الـنفط 
.(www.gfc.gov.iq) وموقع الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

ذكورة في الوثـائق القياسـية وتثبيت ذلك في وافقـة على كافة الشـروط ا  ١٤- على مـقدمي العطـاءات ابداء ا
تقدمة. عطاءاتهم ا
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
wŠ® w  WF «u « œu u « W¾?³Fð WD× تـعلن جلنة البيع وااليجار في مديـرية بلدية العمارة عن اجراء مـزايدة علنية لتأجير 
ـزايدة بـينـة في ادنـاه والعـائدة الى مـديـرية بـلديـة العـمـارة فعـلى الراغـبـ باالشـتراك في ا ?WÐd?G© ا  ≥≤∑μØ±≥ œUN?'«

مـراجـعـة سكـرتـيـر اللـجـنـة في مقـر بـلـدية الـعـمـارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يـومـا تبـدأ من الـيـوم التـالي لـنـشر االعالن
مسـتصـحبـا معه الـتأمـينات الـقانـونيـة البالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لكـامل مدة الـتأجـير غيـر قابل لـلتـقسـيط وينادى
دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة مديرية للمزايدة في الساعة العاشرة والنـصف صباحا في اليوم التالي النتهاء ا
زايدة زايدة عـطلة رسـمية يكـون موعدها الـيوم الذي يـليه ويتحـمل من ترسو عـليه ا بلدية الـعمارة واذا صـادف يوم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن ويـكون عـليه مـراجعة ـترتبـة على ذلك مـع جلب هـوية االحوال ا ـصاريف ا اجـور النـشر وكـافة ا
ـصـادقـة الكمـال اجـراءات الـتعـاقـد االصـولي وبخالفه مـديـرية بـلـدية الـعـمـارة خالل فـترة (١٠) عـشـرة ايام مـن تاريخ ا

يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية ت

محطة وقود
حي اجلهاد

سنة واحدة٢٥٠٠م٣٢٧٥/١٣٢ مغربة ٢٦٠٠٠٠٠٠ ستة وعشرون مليون
دينار
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وجودة فيها. شيدات ا ١- يبقى الوضع على ما هو عليه داخل احملطة وحسب ا
رافق احليوية داخل احملطة واحلفاظ عليها. ستأجر بصيانة ا ٢- يلتزم ا

ستأجر. عدات واجهزة التعبئة وصيانتها من قبل ا ٣- احملافظة على ا
٤- ادامة السياج اخلارجي للمحطة وصبغه..

طالـبة بالـتعويض او لك الى الـبلديـة عند احلـاجة اليه وخالل فـترة التـأجير او عـند انتـهاء العـقد دون ا ٥- يسـلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.

بسم الله الرحمن الرحيم
تــنــعي قـــبــيــلــة الــبــو فــهــد في
الــعـراق عــائـلــة الـســعـد ابــنـهـا
البـار الشـاب القـانوني االسـتاذ
bF? ? « 5? ?Š wKŽ ÕËb?2 VF?
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أثـر جــلـطــة دمـاغـيــة لم تـمــهـله
كثيراً ونـظراً للضـروف احلالية
وحــفــظـاً عــلى سالمــة اجلــمـيع
سـنـسـتقـبل الـتـعـازي عن طريق
وســــــــــــــائــل الـــــــــــــتــــــــــــــواصـل

االجتماعيـــــة.
انا لله وانا اليه راجعون
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عدل (٢٠١٧/٥/٢) ـرقم (٢١) لسنة / ٢٠١٣ ا استنـادا لقانون بيع وايـجار اموال الدولة ا
رقم (٣٢) تعـلن شركـة غاز الشـمال (شركـة عامـة) عن اجراء مزايـدة علـنية اليـجار احملل ا
ـدة (٣) ثالث سنـوات وذلك في السـاعة الـعاشـرة من صباح درجـة تفـاصيـلهـا ادناه و وا
ـصــادف ٢٠٢١/٨/١٠ في مـحــافــظـة كــركـوك / حي الــواســطي / اجملـمع يـوم الــثالثــاء ا

السكني (شقق غاز الشمال).
زايدة فعلى الـراغب بااليـجار االطالع على احملل ومـعاينـتها موقـعيا وذلك قـبل اجراء ا
ويجـب احلضـور الى مـقـر الشـركـة اعاله الـكائـن في  محـافـظـة كركـوك / طـريق كـركوك -
بيـجي مستـصحبـ معـهم التأمـينات الـقانونـية عـلى شكل صك مصـدق صادر من احدى
عتمدة في العـراق ومعنون الى شركة غاز الشمال او نقدا والبالغة صارف احلكومية ا ا
ـزايدة مضروبا في مدته قبل اجراء (٢٠ %) من بدل االيجار السنوي الـتخميني للبدء با
طـلـوبة ـسـتـمسـكـات ا ـشاركـة فـيهـا مع ضـرورة تـقد ا زايـدة وبـعـكسه  يـحـرم من ا ا
ـصورة وشـهادة ـدنيـة االصلـية وا ـصورة وهـويـة االحوال ا (بـطاقـة السـكن االصلـية وا
ـصورة) او تـقد تـأييد سـكن في حالـة عدم تـوفر بـطاقة اجلنسـية الـعراقـية االصـلية وا
زايدة العلـنية من الهيئـة العامة للضرائب مانعة بـاالشتراك في ا السكن مع كتـاب عدم ا
ستـأجر اجور اخلـدمة البـالغة (٢ %) من بـدل االيجار الـنهائي لعـام / ٢٠٢١. ويتحـمل ا
ـزايـد الذي تـرسـو عـلـيه ـزايـدة مـضـروبـا في مـدتـه وعلـى ان يـقـدم ا الـذي تـرسـو عـلـيه ا

زايدة. طلوبة في موقع ا بالغ ا بلغ اعلى من البدل بتكملة ا زايدة  ا
الحظات:- ا

زايدة عطلة رسمية فيعتبر اول يوم يلي العطلة موعدا الجرائها. ١- اذا وافق يوم ا
صاريف كاملة خالل ـستأجر بدفع بدل االيجار السنـوي مضروبا في مدة مع ا ٢- يلزم ا

(٣٠) ثالثون يوما من تاريخ االحالة القطعية.
٣- ال تعتبر االحالة قطعية اال بتصديق الوزير اخملتص او من يخوله.
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رقم
احملل

ساحة ا
(م٢)

زايدة االيجار السنويمدة االيجارتاريخ ا
التخميني رقما (دينار)

٣١٠٨٠٠٠٠٦٤٨٠٠٠ ثالث سنوات٣٢٢٦٫٠٧٢٠٢١/٨/١٠

تأمينات ٢٠ % من بدل
دة االيجار التخميني 
ثالث سنوات
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ـة وتـرك حـمـايـة سـوره حـيـاة كـر
وتـدبـيـر امـنه وامره الى الـكـيـنـونة
في الـدولـة وبـغـيـاب آلـيـات وفـكـرة
واجـهة يـبقى مـكابـرا ألنه ال يريد ا
التـنازل عن تـاريخه وثـقافـته وهنا
تــكـــمن اخلــطـــورة عــنـــدمــا يـــأخــذ
اجملـتـمع بهـدم ثـقافـته تـلك كـالقـطة
الــتي تــأكل اطــفــالــهــا من خــوفــهـا
عــلــيـهم ولــو تــكـلــمت لــقـالت انــهـا
ـــغــادرة واقع بــات حتــمـــيــهم او 
خرابا غير مـتمدن الى واقع يحوي
ــدنـيــة لــيـحــقق ذاته في مــظـاهــر ا

هجرته.
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كل من يعمل يـخطئ وعنـدما يكون
العمل في مجتـمع مضطرب تركيبه
فـاخلــطـأ يــعـظم لــدرجـة الـكــراهـيـة
والـــســـفـــاهـــة واالتـــهـــام بـــثـــوابت
ــســؤول يـتــجــنب تـلك الــشـرف وا
التـداعيات فـيسلك سـلوك االرضاء
ـرجتلـة ألناس لن واتـباع االقـوال ا
ـا تـعود التـهامه تـرضى ابدا بل ر
كن ان بـانه لم يـسـتـمـر بـتـجـربـة 
تــــنــــجـح وواعــــدة وانه يــــفــــتــــقــــد
للتخطيط وحسن االدارة وان اصر
عـلى خـطـته اسـتـمـروا في تـعـظـيم
الــســـلـــبــيـــات واشــغـــاله بـــحــروب
جــانـبــيـة ال تــتـجــاوز ارهـاصــاتـهم
الشـخصـية التي لـيست واعـية ولو

ذكرها بأبشع الصفات وينزع عليه
احقر االلقاب.

مـجـتـمـع كـهـذا يـكـثــر فـيه تـصـديق
الفضـائح وكالمه ثرثرة بال حتقق
ـــــــروءة حـــــــتـى ألنــــــاس ال س ا
تــعـرفــهم وبـال اهـتــمــام او شــعـور
بالـذنب بل بالفـخر وكأنه قـال كلمة
ن ينتقده حق ولكن عندما يامن 

كابرة سمة العجز وا
في مجـتمع عـاجز عن الـفعل يائس
من االصـالح فـاقـد لـقــدراته بـسـبب
تمكن الـظلم واالنحـراف منه وهذا
لـيس قلـيال بل هـجمـة منـظمـة على
شـعب اعـزل لم يـفــكـر اال بـصـنـاعـة

ـة ليست ترك ارض او سالح الهز
او ســكـوت او صـمم راغــمـا بل كل
ما يحـصل ان االنهزام خـيار مغلف
ـشكـلة بـالرفض عن قـوة وحـقيـقة ا
هـي في نــــفــــســــيــــته واوهــــامــــهـــا
واحـتجـاجه علـى سلـبيـات صغـيرة
لــيـعــظـمــهــا فـتــكـون ســدود جملـرى
احلـيـاة ومـعـضـلـة امـام أي مـناورة
ســيـاســيـة او حــراك اصالحي وكل
عــامل في أي شيء مــجـروح الــذمـة
في ســيــاســة ام ادارة ام عــمل عــام
حتى وان كـان متـطوعـا ال عوائد له
من هــذا الــعـمـل امـا االيــجــابــيـات
فـــهي ال تـــذكــــر بل يـــهـــاجم من إذا

ســــالت احـــدهم فــــســـتـــغـــوص في
سـفـسطـة ال اسـاس لـها وال نـهـاية
والعـامل في ظـرف كهـذا ينـبغي ان
يكـمل مشـاريعه كي تـراها الـعيون
عندها سـيستكثـرون عليه افتخاره
بــهــا لــكــنه احـدث صــدمــة لــشــفـاء
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انها عدم الرغـبة بعمل شيء يحمل
مـخـاطـرة من نـوع مـا واخلـوف من
ـستقـبل وكل شيء لهذا احلياة وا
اســبــابه من احلــوادث واالحــبــاط
لـكن ال يـسـتـسـلم وال يـعـيـد تنـظـيم
نــفــسه وحــتى يــبــرر عــدم وقــوفه
اإليجـابي يبحث عـن السلـبيات في
أي عـمل وفي االشخـاص الـعامـل
فــان لم يــجــد يــلــجــأ الى االشــاعـة
والــبــنــاء عــلى الــظن او افــتــراض
ـا غـيـر سـوء الـنــيـة وتـطـلــعـات ر
هم منطقـية وال تخطـر ببال احد ا
ـته تعفف انه يقـنع نفسـه بان هز
وجتــنب لــلـــفــســاد لــكن في نــفس
الوقت ينصب نفـسه قاضيا وناقدا
ســيــاســيــا ومــحـــلال اقــتــصــاديــا
ومــحـــامــيــا عـن االمــة واالجــيــال 
بــالــتـثــبــيط والــتـحــقــيـر واالتــهـام
وابراز الـسلبـيات ونـقل االشاعات
وان خـــــاطـــــبت مـــــصـــــاحله ودون
مـسـؤوليـة سـتجـده االكـثر تـصدرا
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بغداد

"الـصـيــف أبــو الـفـقـيـر": ألنَّ تـكـثـر
في فــــصل الــــصــــيف احملــــاصــــيل
الــزراعـيـة واخلــضـروات والـفـواكه
الـــتي تـــكــون مـــتـــوفــرة بـــأســـعــار
مـنـاسبـة. كمـا أن الـفقـيـر ال يحـتاج
البس الـشـتـائيـة الـتي تـكون إلى ا
نوعـاً ما غاليـة الثمـن. كما أن طول
نـهـار الصـيف يـسـاعد عـلى إتـاحـة
فــرص عـمـل أكـثر من الـشـتـاء. لكن
في أيامنا هذه لم يعدّ "الصيف أبو

يبـدو أنَّ للصـيف حضـوراً قوياً في
ـلف اذهـانــنـا; لـيـس ألنه مـرتــبط 
ـلف األكـثـر فـسـاداً في الـكـهـربـاء ا
الــعـــراق بل حــضــوره يـــتــمــثل في

وروث الشعبي. األمثال وا
ولـنـستـذكـر في هذه األسـطـر بعض
األمـثال واألشـعار الـتي قيـلت حول
الــصـيف لــعـلّــنـا نــخــفف من وطـأة

حرارته وننسى ملفه الشائك.
فمن األمثال:

ن يــخــشى بــطــشه وان ويــرحب 
كـان هـو احد قـاتـلـيه وشجـاع نـاقد

ن ال يخشى ضرره.
لم تــــعـــمــــلـــوا ولـم حتـــقــــقـــوا ولم
تنجزوا تعال معنا واعمل معنا ال
انا ال اعـمل مع قوم فـاسدين وهذا
االنسـان قد يـكون مـواطنـا عاديا ال
مـوهـبة وال عـمق تـفكـيـر وقد يـكون
متعلمـا او مثقفا لكن يـرى السلبية
فـي كل شيء لــيـــبــرر مـــا يــســـمــيه

بدأ. صمودا على ا
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ال يـنبـغي هنـا ان نـخلط بـ هؤالء
ـتـفـرج ـطـالبـ ا االغـلـبـيـة من ا
من الـــتـــنـــابـــلـــة وبـــ من ال يـــرى
اجلـــدوى نــــتـــيــــجـــة رؤيــــة مـــا او
سارات ويصف ما يشخص فشل ا
يـــراه عـالجـــا ان صح او لم يـــصح
ثـقف العامل فان عـلومة تـقود ا فا
كانت معلوماته دقيقة اعطى حلوال
دقـــيــــقـــة وان كـــانت مــــعـــلـــومـــاته
سـطـحـيـة اعـطـى حـلـوال سـطـحـيـة
وهــذ يـوجـب عـلـى هــذا الـنــوع من
ـثقـف الـتـواصل مع كل االطراف ا
ومحاولة معـرفة احلقيقة من خالل
ا يـشبه نـظرية عـلومـة  حتقـيق ا
Epis- عرفة أو األبستمولوجيا ا
 �temologyوهــو جــهـــد يــحــتــاج
مــراكــز دراســـات جــادة وان كــانت

صلـحية تابـعة حلراك; اخلالفـات ا
بــ االحـــزاب من غـــيـــر اخلالفــات
االيــدلــوجــيــة تــقــوم عــلى تــكـيــيف
ـظــلـومــيـة االحــقـيــة والـصــواب وا
والفشل عـند االخر يـعني انا ناجح
وان كنت انا في ذات الـقالب فاشال
وفـــشــلـي يــعــنـي جنــاح مــنـــافــسي
واالثـنـان ال يـنـتـجان امـرا ايـجـابـيا
في حتسـ الـواقع واالثنـان ثالثة
والف ففي مـنظومة تـنميـة التخلف
ـا كـل يـحــمل ال تــتــفق الــنــاس وا
راية االصالح وبال بـرنامج حـقيقي
او رؤيــة عـــلــمــيـــة واســعــة تـــنــفــد
بـالـتـدريج وتـعـدل مسـاراتـهـا اثـناء

العمل.
احلل

في مثل هـذا الظـرف البد مـن مراكز
دراسات وتـقليص االحـزاب بحزب
واحد او اثـن ويوضع لـهمـا نظام
ـنع الـتـشـظي او حـوكــمـة داخـلي 
ـسـالــة لـيس صـعـبـة االخـتـراق وا
كـما يـبـدو للـتقـلـيدي او من ال يـريد
ان يتأثر البريستيج كما يقال وهي
كلـمة تعـني الهيـبة والوجـاهة لكن
طـريق الـتشـظي هي واسـطـة ذهاب
الـوجـاهة والـعمـل الغـيـر مثـمر وال
ايدلـوجـيـا سـيـاسيـة تـنـجح عـنـدما
تـبـنى عـلى عـداء فالـسـيـاسة ادارة

مصالح وليس قطع اخليوط.
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ـاذا نـشـرع? واحلـديث عن مـسـبـبـات الـلـجـوء الى الـقـوانـ بـدءا نـسـال 
والـتشـريع ومن الطـبيـعي ايضـا ان يكـون اجلواب من اجل فض الـنزاع
واخلالف بـطرق حـضـارية قـانونـيـة بعـيـدا عن شريـعـة الغـاب واالسـاليب
غيـر االنسانية والسؤال الثاني من الـذي يشرع? ومن الطبيعي ان يكون
ـا يضعه من كلمات وحروف في شـرع ملما وفاهمـا ومختصا ومقدرا  ا
نصـوصه التشريعيـة. نستمر في طرح االسـئلة ونسال من جديد من هي
الــفـئـة الـتي نــشـرع لـهـا ? واجلـواب ان لــكل فـئـة وشـريــحـة من اجملـتـمع
ظروف ومـناخات وبيـئة تختلف عن غـيرها واي تشريع يـخصها يجب ان
سـتـهـدف من الـتـشريع  يكـون لـهذه الـفـئـة دورا محـوريـا فيـهـا النـهم ا
ـسـتــفـيـد من ـتـضــرر ومن ا ـســتـهـدفــة من ا وتـواصـال مع هـذه الـفــئـة ا
ـكـن مـعـاجلـة الــضـرر في حـالـة الــتـشـريع? ومـاهـي نـسـبـتــهم ? وكـيف 
سـتهـدفـة قبل وجوده? وهـنـا البد من دراسـة اثـار التـشـريع علـى الفـئـة ا
تـشريـعه والبد من طـرح معـاجلات حلـاالت الضـرر ان وجدت. نظـريا في
العـراق هـناك دسـتور وقـانـون ومحـاكم وسلـطـة قضـائيـة ومـراكز شـرطة
للـتـنفـيـذ وعمـلـيـا اليوجـد شيء من هـذا تـمامـا فـالقـانـون عـلى الضـعـفاء
ـال اليـوجـد قـانون والـفـقراء فـقـط سـيف مـسـلط ولـكن الهل الـسـلـطـة وا
ســوى شـريــعــة الــغــاب واخـذ احلق بــالــيــد وال يــلـتــجيء لــلــقــانـون اال
الضـعيف وفي مواضيع االحوال الشخصية فان العوائل احملافظة التي
حتتـرم نفسها ال تلجا الى القانون اال نادرا النه اليعيد احلق الى نصابه
بل يـزيد من مشاكل تلك العوائل وتوصف العـائلة التي تلجا الى القانون

بانها غير محترمة في اقل وصف.
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ادة (57) من قـانـون االحـوال الشـخـصـية  188 لـسـنة مـوضـوع تـعـديل ا
 1959وتـعـديالته الالحــقـة مـوضـوع اخـذ جــدل وحـوار واسع في جـمـيع
االوساط الـنخبـوية والشـعبيـة واصبح النـاس فريقـ االول يؤيد الـتعديل
نقـذ ويقـضي على حـاالت الطالق واالخـر رافض وبقوة بـكل قوة وكـانه ا
كن تعديله بل اكـثر من ذلك فقد اصبح وكـان القانون نص سمـاوي ال 
ــراة وفي وصـف اخــر هــو صـراع بــ الــدين الــتــنــافس بــ الــرجل وا

والعلمانية.
ـعـنى اكـثـر وضـوحـا بـ الـكـتـل الـذي تـمـثل االسالم الـسـيـاسي وبـ
ـدني واحلقـيـقـة واضحـة وضـوح الشـمس اذ انه لـيس صـراعا الـتيـار ا
راة وال هو صـراع ب الدين والعلمانية الن بـ حقوق الرجل وحقوق ا
الـدين االسالمي بل جـمـيع االديان الـسـمـاويـة وغـير الـسـمـاويـة انـصفت
راة والـطـفـل والـرجل والـنـصـوص الديـنـيـة فـي الكـتـب الـسمـاويـة قـبل ا
تـاويــلـهـا وتـفــسـيـرهـا واســتـغاللـهـا فـي الـتـطـبــيق احملـرف هي نـصـوص
ـدنـية او مـحتـرمـة وواضـحـة وال يـوجـد فيـهـا لـبس  امـا من يـدافع عن ا

راة دون اعتبار لالسرة. العلمانية فليس االمر متعلق فقط بحقوق ا
االستـعجال في طرح القانون يـؤكد الصبغة السيـاسية االنتخابية مع كل
انتـخـابات بـعيـدا عن حـاجات اجملـتمع االسـاسيـة والـتشـريعـات وال التي

تضررين من التشريعات السابقة. تخدم الناس وا
ـتـخصـصـ واالنفـراد الـسريع بـاقـتراح الـدليل عـلى ذلك عـدم اشراك ا
الــتــعـديـل وقـرائــته االولـى في ظـرف صــعب يــعــيــشه الــعـراق مـن نـقص
ـاء وصــراعـات دولــيـة وتــصـفــيـة خـدمــات اســاسـيــة مـثل الــكـهــربــاء وا
حـسابـات عـلى االرض الـعـراقيـة ومـشـاكل اقـتـصاديـة كـبـيـرة وبدل ان
يــتـجـه مـجــلس الـنــواب الى االســراع في مــراجـعــة االالف من الـقــوانـ
نحل النافذة والتي فيها ة وقرارات مجلس قيادة الـثورة ا النـافذة القد
صبـغـة احلـزب الـواحـد يـذهب بـاجتـاه تـشـريع تـعـديل مـسـتـعـجل وغـير

مدروس.
ادة  57والـسؤال هل  االخذ بنظـر االعتبار مصـلحة الطفل عودة الى ا
ـاذا يحسـب القانـون السـابق باعـتبـاره من صالح ذا الـسبع سـنوات ? و
ـراة او االم واجلديـد يـحـسب فـيه نـصرا وانـتـصـارا ومـكتـسـبـا لـلرجل ا
? وهل  دراســة الـتـاثــيـر االجـتـمــاعي والـنـفــسي عـلى االسـرة ــظـلـوم ا

بشكل عام وعلى االطفال بشكل خاص?
نطقة بل يعـد قانون االحوال الشخصية العراقي متقدما جدا على دول ا
في كل اسـيا ودول العالم الـثالث على الرغم من قـدمه من ناحية الـتاثير
االجــتـمـاعي واالقــتـصــادي الن من وضـعه خـبــراء حـقــيـقـيــ في الـفـقه
الـقــانـوني وعــلـمـاء اجــتـمـاع ومــتـخـصـصــ في عـلم الــنـفس االسـري 

واصـبح طموحا لـلكثـير من الدول حـيث عدلت االردن قانـونها عام 2019
تاثـرا بـالقـانـون العـراقي ومتـقـدما عـلـيه في معـاجلـة حاالت مـسـتحـدثة 
شـرع العـراقي التوجـه نحو تـطويـر القانـون القد طـلوب الـيوم من ا وا
ستحدثة باالجتـاه العمودي نحو االعـلى واالرتقاء به ومعاجلـة احلاالت ا
ـنـظور ـشـاهـدة وفـق ا ـشـاهـدة وطريـقـة ا ـا يـخـص مـكـان ا واجلـديدة 

االنساني بعيدا عن التشنج والعصبية القبلية والدينية .      
وضوع ان التعديل اجلديد يفتـح الباب امام مشاكل اجتماعية ملـخص ا
كبـيرة جدا وتسهم بشـكل واسع في خلق ظروف بيئيـة حاضنة للجرائم
وزيـادة حاالت االنـتـحـار بـ النـسـاء بـعد سـلـبـهـا حق االمـومة في وقت
مبـكـر جدا ويـعرض سـمعـة الـعراق الـدوليـة الى الـسوء السـيمـا وانه قد
ـراة وحــقـوق الــطـفـل وحـقـوق وقع عــلى اتـفــاقـيــات عـديــدة عن حـقــوق ا

االنسان.
 UO u «

شاهدة وهذا ادة  57 حتـتاج الى تعديل في موضوع ا 1 - بالتكيد ان ا
كن جدا ان يكون من خالل تعليمات باجراءات مؤكد ومطروح اصال و
شـاهدة تكون اكثر انصافا لـلطرف يؤخذ فيها بـنظر االعتبار مصلحة ا

ا يضمن النشاة الصحيحة. الطفل اوال واالسرة بشكل كامل 
2 - تـشـريع الـقـوانـ من اخـتـصـاص مجـلـس الـنواب اكـيـد ولـكن يـجب
تمـثلة بنقابة احملام الـتي تتمتع بالكثير من اشراك اجلـهات القطاعية ا
يـدانـي تـمـرسـ وا اخلبـرة والـشـرطة اجملـتـمعـيـة بـالذات احملـقـقـ ا

واجلامـعـات الـعـراقيـة السـيـمـا كلـيـات الـقـانـون واقسـام االجـتـمـاع وعلم
الـنفس والـقـضـاة في االحوال الـشـخـصيـة الن هـذه اجلـهات لـهـا خـبرة
ميـدانيـة وعلـميـة اكـثر بـكثـير من عـشرة نـواب يقـترحـون قانـون الغراض
ـصلـحـة اجملـتـمع ومـصـالح االسرة شخـصـيـة وانـتـخابـيـة دون اعـتـبـار 

العراقية والسمعة الدولية.
3 - ضـرورة ان يـقـر قـانـون او عرف فـي مـجلـس النـواب بـان يـرافق كل
ـوجـود في قـانـون دراسـات عـلــمـيـة مـيـدانـيـة حـقـيـقـيــة تـبـرر الـتـسـبـيب ا
سـتـفيـد من الـقانـون بـاالعداد والـنسب ـتضـرر وا القـانـون مع حتديـد ا
ــســتـهــدفــة مع وضع مــعــاجلــات حــقــيـقــيــة وواقــعــيـة وحــسب الــفــئــة ا
لـلــمـتـضـررين مـسـتــقـبال امـا بـتـشـريع اخــر او من خالل تـعـويض مـعـ

وحسب كل حالة منفردة.
ــادة  16من قــانــون اخلـدمــة اجلـامــعــيـة تــؤكـد عــلى الــتـعــاون بـ 4 - ا
ــؤســسـات واجلــامـعــات في حل مــشــاكل اجملـتــمع  وهــذا يــجـعل من ا
ـكـان ان يـلـجـا مـجلـس النـواب قـبل تـشـريع اي قـانـون بـهذا الـضرورة 
ــسـتــوى من اخلــطـورة الـى اجلـامــعـات ويــكــلف فــريق بـحــثي مــيـداني ا
دة الكـافية الجنازه شكـلة من جمـيع ابعادها ويـعطى البـحث ا لدراسـة ا
كن جدا ان دون تاثـيرات سـياسـية او اجتـماعـية ويـخرج بتـوصيـات و
ـشـكـلـة اكـثـر من فـريق بـحـثي لـلـخـروج بـعـدة افـكار يـشـكل عـلى نـفس ا

وتوصيات تكون مالمسة للقاعدة االجتماعية.
اليزية { متخصص بتجربة التحديث ا
ي العراقي  رئيس اللجنة العلمية والثقافية في نقابة االكاد
Mahiralkhalili@alkadhum-col.edu.iq
- mahiralkhalili@gmail.com
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العطـش وطـول النهـار يجعل أجـر
الــصـــائم فــيه كــأجـــر اجملــاهــد في

سـبيل الله.
وبــالــتــأكــيــد هــذا ال يــنــطــبق عــلى
بـــعـض الـــبـــلـــدان اخملــــتـــلـــفـــة في
تـضـاريـسـها ومـوقـعـهـا اجلـغرافي
فيـعدّ الصيف بـالنسـبة لهـا لقصره
ولــطـفه ضــيـفــاً ال يــلـبث أن يــغـادر
ويـــرحل فـــتـــقـــول فـي أمـــثـــالـــهــا:
"الــصـــيــف ضــيـــف" بل إنَّ بــعض
الـشعـوب جتزم بـأنَّه أقـصر فـصول
نـة فـيـقـولـون: "الـصَّـيف عـمرو الـسـَّ

قصير".
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ومـن أشــدّ أشـــهـر الــصــيف حـرارة
َّــا جـاء مـن أمــثـال هــو تــمــوز.. و

وكنايات في هذا الشـهر:
"تـمــــوز وطــبــــاخ": إذ تــرتــفع فـيـه
درجات احلرارة لتصل في كثير من
األحــيـان إلى  55درجــة مـئــويـة أو
ــرء عــلى مــرجل أو أكـــثــر وكــأن ا

طبـاخ شـديد احلرارة.
و"أحـــر مـن شـــمـس تــمــــوز": وهــو

كناية عن شدَّة احلرارة; فإن شمس
تموز تكون حرارتها شديدة خاصة

وقت الظهيرة.
وكان لـشهـر آب.. حصـة في األمثال

والكنايات منها:
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(أول عشـرة من آب حترق البسـمار
بالباب) أي من شدَّة احلر (وثاني
عشـرة من آب تـكثر األرطـاب وتقلل
األعــنـــاب وتــســــوي األرطــاب) أي
لدخول مـوسم التمـر وثالث عشـرة
مـن آب تـفتــح من الشــتـة باب) أي

بداية دخول فصل اخلريف.
وأشـهــر مـا قــيل عــنـد الــعـرب: "فِي
عْـتِ الـلَّـبَنَ": ويـضـرب الــصـيفِ ضَـيـَّ
ن يطلب شيئـاً قد فَوَّته على نفسه
أو يُـضيِّعُ مـا بيـديه مِنْ خيـرٍ طمـعًا
في غـيــرِه وبــطـرًا بــالّـنــعم وجَـهالً

لكه من مُتاحِ النّعَم. بقيمة ما 
وعـنـد بعض الـبـلدان الـعـربيـة جند
طــائــفــة من األمــثــال عن الــصــيف

منها:
"الــصَّــيف حَــرِيقْ وِالــشّــتَـا غَــرِيقْ"

وهـــو مـــثـل يُـــضـــربُ لإلعـــراب عن
ـوازن أو ـذمـــر من فـــقــدان الـــتـَّ الـــتـَّ
االعتدال بـ احلالة اجلويّـة صيفًا

ناطق. وشتاءً في بعض ا
وكـــذلـك "آب الـــلّــــهَّـــابْ بـــيــــجـــيب

اخلُْضرَة لَعِنْدِ الباب".
والـصَّـيف يـحشـر نـفـسه حـشراً في
لـهـجــات مـعـظم الـدُّول اخلــلـيـجـيّـة
ــعـــنى قــد ـفـتَ"  بــقـــولــهم: "صـــيـَّ
ـر ـرت وفالن صــيَّف أيّ تــأخـَّ تــأخـَّ

واجلماعة صيَّفوا أي تأخَّروا.
ـــشــــهـــورة عن ومن الــــعـــبــــارات ا
الــصـيف الــتي تــقـال عــنـد نــشـوب
خالفات ب طرفـ اثن أو حتى
الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ الــدول
قــولـهم: "سـحـابــة صـيف" أو "مـطـر
صـيف". وذلك للـتَّـقلـيل من خـطورة
حـــــصــــول خالفٍ اســـــتــــثـــــنــــائي
واعتباره حدثـاً عرضياً ال يدوم وال
ه ال يـفـسـد لـلود يـتـكـرَّرُ كـثيـراً وأنـَّ
قضـيّة.وأغـنيـة فؤاد سـالم: "حجيك
مـطر صـيف.. مـا بلل الـيـميـشون"..

أكيد في الذاكرة العراقية.

ـتكرر الـفقيـر" فانـقطـاع الكهـرباء ا
ــــواطن إلى إصـالحــــهـــا وجلــــوء ا
بـنـفـسه واشـتـراكه في مـولـدات قد
يـصل سـعـر األمـبــيـر فـيـهـا إلى 20
ألف ديـنــار أو اكـثـر يــجـعــله فـاقـد

األهلية كأب للفقير!.
ــثل األخـر: "الــصــوم بــالـصـيـف وا
مـثل اجلـهــاد بالـســيف".. فـالـصوم
فـي أيـام الـصــيف شــديـدة احلـرارة
ومــا يــتــحـــمــله الــصــائم من شـــدة
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ـــلــــيـــارات الــــدوالرات ســـنــــويـــاً
وعرابي هذا الـسبب رؤساء أحزاب
وكـتل فاعـلة ولم تـتـحسن الـكهـرباء
فـي الــــــعــــــراق إال بـــــــزوال هــــــذين
السببـ وهذه مهمة مـستحيلة في
عـراق مــا بــعـد االحــتالل وبــوجـود
حكومات الفشـل والسرقات الكبرى
ألموال الـبلـد حكـومات احملـاصصة
ونـــــهب أمـــــوال وثـــــروات الـــــوطن
ــــكـــاسب ــــنــــاصب وا وتـــقــــاسم ا
وتـقـد مـصالح دول أجـنـبـيـة على
مـصــلـحــة الـوطن والــشـعـب ولـهـذا
سـيبـقي الـعراق يـستـورد الـكهـرباء
والـــغـــاز الـــذي يـــشــغـل مـــحـــطــات
الـكـهـربـاء من إيـران ويـحـرق الـغـاز
العراقي ولم يتم االستفادة منه ولم

ــعــروف ان من أهـم أســبــاب عــدم ا
تـأمـ خـدمـة الـكـهـربـاء في الـعراق
سـبـبـ رئـيـسـيـ أولـهـمـا الـفـساد
وسـرقـة األمـوال اخملـصــصـة لـبـنـاء
مـحـطــات الـكـهـربـاء وشــبـكـات نـفل
الـــطـــاقــة مـن قــبل كـل احلــكـــومــات
ـتـعـاقـبة وأحـزاب  وكـتـل مـتـنـفذه ا
وســيـاســيـ كــبـار وصــغـار وعــبـر
وســطـاء فـاسـدين وشـركـات فـاشـلـة
وأخــرى وهـــمـــيـــة وهــذا الـــفـــســاد
مسـتمر مـنذ عام  2003والى أيامنا
ـــهم هــو هـــذه والــســـبب الـــثــاني ا
تعزيـز اقتصاد إيران الـتي تتعرض
لـعـقـوبـات أمـريــكـيـة وعـلى حـسـاب
اقـتـصـاد الـوطن من خالل اسـتـيراد
الغـاز والوقود والـكهـرباء من إيران
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إليـران. وتــعــلن إيــران إيـقــاف هـذه
اخلـطـوط فـلـمـاذا تـوقف ايـران هذه
اخلطـوط كل صيف وعـندمـا حتتاج
احملـافــظـات اجلــنـوبـيــة لـلـكــهـربـاء
واجلـــــــــواب واضح  هـي ان هــــــــذه
اخلـــطــوط مــتــوقـــفــة وال تــعــمل إال
لـفـتـرات قـلـيلـة فـي الـشتـاء ومـعـنى
هذا ان هذه اخلطوط فـضائية ندفع
ثمـنـهـا وال نـحـصل عـلى كـهـربـائـها
وعــنــدمـا نــحـتــاجـهــا  ويـســتـفــسـر
واطن عن اخلطوط اإليرانية في ا
أزمـــات الــــكـــهـــربــــاء خالل أشـــهـــر
حــزيـران وتـمــوز وآب  تـعـلن إيـران
إنـهـا أوقـفـتـهـا وهي مـتـوقـفـة أصالً
فـــهي خــــطـــوط فـــضـــائـــيـــة أســـوة
ـوظــفـ الـفــضـائـيـ بـاجلــنـود وا
وهي جزء من منظومة الفساد التي
تـنـخر وزارة الـكـهـرباء وكل وزارات

الدولة. 
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 فـإلى مـتى تـبقى حـكـومـاتنـا تـكذب
اذا نسـتورد الغاز على الشـعب ? و
من إيـــران ولــديــنــا غـــاز مــصــاحب
للنفط وحقول غاز? والى متى نبقى

نـسـتـورد غـاز وكـهـربـاء من إيران ?
ـاذا رفضت احلـكومـات الـعراقـية و
عـــرض إحــــدى الـــدول الـــعــــربـــيـــة
اخلــلــيــجــيـة لــتــصــديــر الــغـاز الى
الـعـراق بــربع سـعـر اســتـيـراده من
إيـــــــران ? ومــــــــتـى يـــــــتـم الــــــــربط
الكهربائي مع األردن ودول اخلليج
ـاذا ال نـبــني مـحـطــات كـهـربـاء ? و
كــبــيـــرة وبــاألمــوال الــتي تــصــرف
الستيراد الغاز والكهرباء من إيران
ســنـويـاً ? والى مـتـى سـتـبـقى أزمـة
الكـهربـاء في العـراق بدون حـلول ?
أسـئـلـة نـوجهـهـا لـلـكـتـل واألحزاب
ـــشـــهـــد الـــتـي هـــيـــمــــــنت عــــلى ا
الــســيــاسي في الــبــلــد واحــتــكـرت
ـال والـنـفـوذ مـنـذ عـام الـسـلـطـة وا
 2005 والى اليوم وال نـوجهها الى
احلـكــومــة فـهي عــاجــزة عن كـشف
الفساد والسـرقات الكبرى في ملف
الكهرباء الشـــــــائك كسابقاتها من
احلـــكـــومــاــــــت الــتي لـــهـــا يــد في
ـــواطـــنـــ من ـــة حـــرمـــان ا جـــر
اخلـــدمــــات االســـاســـيــــة ومـــنـــهـــا

الكهرباء ?.

جتـــرؤ أيـــة حـــكــــومـــة عـــلى بـــنـــاء
مـحـطـات كـهـربـاء كـبـيـرة أو الـقـيام
ـــشــاريع لـــعــزل الــغـــاز الــعــراقي
ـبــالغ ال تـكـلف ـصـاحب لــلـنـفط  ا
سـتورد ربع قـيمـة الغـاز اإليـراني ا

ألسباب معروفة .
¡U dN  œ«dO «

بـــاإلضـــافـــة الى ذلـك فـــان الـــعــراق
يــسـتــورد الــكــهــربـاء مـن إيـران من
خالل خــطــوط نــاقــلــة أهــمــهــا خط
البصرة وخط الـعمارة وخط الكوت
وخـط ديـــــــالـى وكـل خط مـن هـــــــذه
اخلـــطــوط يـــكــلـف الــدولـــة حــوالي
ثالثمـائة ملـيون دوالر سنـوياً ومنذ
سـن والى أيـامنـا هـذه وعلـيكم ان
تتصوروا حجم األموال التي دفعت
ـاضـيـة ثـمن هذه خالل الـسـنـوات ا
اخلـطـوط ألـيست كـافـيـة لبـنـاء عدة
مـحـطـات لـلكـهـربـاء نـاهيـك عن ثمن
استيـراد الغاز اإليـراني الذي يكلف
الــعـراق حــوالي خـمــســة مـلــيـارات
ــكن دوالر ســنــويـــاً فــكم مــحــطــة 
بنائها بهـذه األموال . ثم ان مشكلة
اخلــطـوط  الــنـاقــلــة لـلــكـهــربـاء من

احلـكيم وال مـجـبل شيخ عـيسى
ئات من الناشط وغيرهم وال ا
ويــحــلــولــهــا مــصــطــلح حــيــتـان
الـفـسـاد واحليـتـان منـهـا والشط
ـنهوب من ناشف وتـريد اعادة ا
االمــوال والــنــهــابــون يــتــهــمــون
الـنهـابـ بـالـنـهب وصـدق خـالد
ـا القـى قـادة جــيش بن الــعــاص 
اجلــــــمـل اذا ســـــــألــــــهـم الـى اين
تريـدون? قـالـوا لنـقـتص من قـتـلة
ا اقـتصوا مـنهم عـثمـان فقـال: ا
هـنا فـهم في جـيشـكم. واحلكـومة
تـتـبع اســلـوبـا انــشـائـيـا لــطـلـبـة
االبـــتــــدائــــيـــة ايــــام الـــتــــعــــلـــيم

الاللكتروني.
ــــــهـم ادنــــــاه هـــــــوامش عـــــــلى ا
الـدراسة كـنت كتـبتـها واخـرتها

قـبل ايام من اغـتيـاله نشـر هشام
الهاشمي ما دونه على انه دراسة
وعـنــوانـهـا " مـقـتــرحـات لـضـمـان
استـمـرار هـيـئة احلـشـد الـشـعبي
ـا يـتالئم واصالح مـنـظـومـتـهـا 
مع الـتــحـديـات الـتـي تـواجـهـهـا"
وبـــعـــد الـــدراســـة بـــأيـــام وبـــعــد
تسـريب سبق الـتصـفية يـظهر ان
تهديدات جدية قد وجهت له قتل
فــريق تــقــول الــدولــة انه مــرتــبط
بـجــهــة مـســلــحـة الــهــاشـمي وال
تـــعــلــيق لـــدي عــلى تـــخــريــجــات
وتصريحات احلكومة ال امنيا وال
اقــــتـــــصـــــاديــــا وال تـــــســــتـــــحق
تــصـريــحـاتــهـا اال هــز الـرأس بال
تصديق فاحلكومة ال تسمي قتلة
مــجــيـد اخلــوئي وال قــتــلـة بــاقـر
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ـعـروف من خالفـات مـقـلـدي عـن ا

الفقهاء.
4 - يالحظ ان الــهـاشـمي وقع في
ح به ـــا ا كـــتـــابـــتـه لـــلـــدراســــة 
تضررون من هيمنة من وصفوا ا
له ووصـــفـــهـم هـــوبـــدراســـته ان
الوالء العراقي غير موجود داخل
قـــيـــادة الـــهـــيـــئـــة وقـع في لـــفظ
مـــســــتـــعــــجل فـــهــــويـــكــــرر لـــفظ
الــوالئـيــ ويــعـني بــهم مـقــلـدي
اخلـامــنه يى دون ان يـبــ كـيف
تـمكـن هؤالء من مـصـادرة تطـبيق
الـــفـــتـــوى الـــتي اصـــدرهـــا عـــلي
الـســيـسـتـاني عــبـر انـشـاء جـهـاز
ضـخم عـسـكري امـني اقـتـصادي?
ولـعل اجلواب الـذي لم يـثبـته اما
سـهـوا وامـا خــشـيـة هـوان ايـران
اقوى داخل العراق مـن العراقي

حتى قبل الفتوى.
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5- ال ادري كيف قيم الهاشمي ان
ـكن ان يـكــون طـوع يـد احلـشــد 
ن ال القائـد العام حتى بـالنسبة 
يــقـلــدون اخلــامـنه يى فــالـطــاعـة
دني الفـقـهيـة تـتـقدم عـلى االمـر ا
ولـن يـكــون الــتــمــويل احلــكــومي
كفـيال بتـحويل الطـاعة من الـفقيه

الى موظف بدرجة رئيس وزراء.
6- لـم يـكن ثـمـة داع لـلـحـديث عن
ــعــارك خــارج تـــورط عــراقــيــ 
حدود الوطنية في سوريا لبنان
ـا الـيـمن فــحـتى قـبل فـتـوى ور
السيـستاني كـان والزال هناك من
يـقـاتل من العـراقـي بـسـوريا من
غــــيــــر مــــقـــــلــــدي اخلــــامــــنه يى
وبعضـهم السباب اقتـصادية اما
وان مــــشــــروع ايــــران ال يــــعـــرف
ـعارك حـدودا فـذلك كـفيل بـنـقل ا
حـــــسب احلــــاجـــــة دون تــــدقــــيق

بالوطنيات والقوميات.
ـــــــكـــــــاتب 7- ايـــــــراد خـــــــبــــــــر ا
االقتصادية للوالئي كما يصفهم
الـهـاشمي ال تـنـفي وجودهـا عـند
غـــيــرهـم من الالوالئـــيـــ ولـــكن
ـســتــفــيـدة من يـبــدوان اجلــهــة ا
الـــدراســـة تـــريـــد اثـــارة الـــعـــامل
االقـتـصـادي الـتـمـويـلي الـوطـني

لتقد نصف حقيقة ما يجري.
8- لم تخل الدراسة من استعانة
بــتــقــاريــر صــحــافــيــة واعالمــيــة
منشورة- وهـذا ليس عيبا- حول
شـــكـل ومـــضــــمــــون االزمــــة بـــ
فــصـائل تــقـلــد ايـران والـتــحـالف
الدولي لكنهـا اي التقارير لم تزد

عن مـحـاولـة تقـد الـدراسـة على
انـهـا تـامة مع انـهـا في احلقـيـقة
لم تخل ال من تعجل وال من ظالل
ــوحي بـهــا ولــذا فـقــد اصـابت ا
هدفا جرت اصابته قبل الدراسة.
امــا الــتـــوصــيــات الــتي كــتــبــهــا
الــقــتــيل فــهي بال جــهــة ارسـال
فــمن اجلــهـة الــتي بـأمــكـانــهـا ان
ا تـقـبل الـتـوصـيـات? اجلـواب ر

جاء على جسم القتيل.
9- اخــيــرا وبــعــد الـــتــرحم عــلى
الـــــهــــاشـــــمي والـــــرجــــاء الهـــــله
بــالــسالمــة واالمل الــضـعــيف ان
تــكـــشف احلــكــومــة قـــتــلــته بــدل
ــفــهــوم عــلى الــتــلـــويح بــغــيــر ا
صرية للـتشكيك فأني الطريقـة ا
ارى ان الدراسـة فهـمت علـى انها
تقرير كتبه الهاشمي ضد الطرف
ـا ـقـلـد اليـران في احلـشـد ور ا
كـانت الـدراسـة الـتي فـهـمت عـلى
ان صـاحـبـها اخـتـرق عـبر من هم
غـــيــــر مـــوالـــ اليـــران فـــزودوه
بـــاالرقــام واالخــبــار وامــلــوا مــا
ستاء يريدونه وال يتحقق دفع 
الى افــراغ رصـاصــات بــجــسـمه
ومن يـــدري فــقــد يـــكــون الـــقــاتل

ادهى لكنه ليس مواليا اليران.

لــــكن ومع ذكــــرى الــــقــــتل االولى
لـلهـاشـمي ولـقـيـام وسـائل اعالم
بأعادة نشرهـا مع التنويه بتطور
الــتــحــقــيــقـات ارى ان اثــبت ردة

فعلي على الدراسة.
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1- الهاشمي من اخـتيار العنوان
ـا رغبة من يعـبر عن رغـبته و-ر
طـــلب الــيـه ان يــكــتـب الــدراســة-
بــأســتـــمــرار احلـــشــد ويــرى انه

بحاجة الصالح.
ـن قـــدم هـــشـــام الــــهـــاشـــمي  -2
ــكـتب الـقـائـد دراسـتـه? لـلـهـيـئـة 
الــــــعـــــــام? ام لـالعالم? ام لـالعالم
وجــهـة اخــرى? هي مــنــشـورة في
االعالم لـــكن اكـــان يـــعـــتـــقـــد انه
سيتم االخذ بها?  اخذ الدراسة
ذريعة لتصفيته ولم يفيد منها ال
الـــشـــاكي وال ســـلـم صـــاحـــبـــهــا
والـــدكــتـــور ايــاد عالوي يـــســعى

كان آمن. لتسفير اهل القتيل 
3- يـبـدومـن االرقـام الـتي ثــبـتـهـا
الهاشمي للعـدد والعديد وللهيكل
واحلــصص ان الـفــريق الـعـراقي
ـرجـعـيـات غـيـر مـرجـعـية الـتـابع 
عـلي خـامنه يى هـومن زوده بـها
وزوده بـصـورة قـد ال تـبـدوسـريـة

إيــران إنـهــا ال تــعــمل شــتـاءاً حتت
ذرائع شتى مـنها الـصيانـة وغيرها
ويـتـم االعـتـمـاد في الـشـتـاء لـتـأم
الـكهـرباء لـلمـحافـظات علـى مصادر
الــكــهــربــاء الـوطــنــيــة الن احلــاجـة
لــلــكـهــربـاء شــتــاءا اقل بـكــثــيـر عن
احلــاجــة صـيــفــاً وحــتى وان زادت
سـاعـات الـقـطع الــيـومي لـلـكـهـربـاء
شــتــاءاً فال مــشــكــلــة تــواجه وزارة
ـواطـنـ يتـحـمـلون الـكـهـرباء الن ا
انـقـطـاع الكـهـربـاء فـي الشـتـاء لـكن
شكلة تبرز أكثر في فصل الصيف ا
وبـــالــذات عــنـــدمــا تـــرتــفع درجــات
احلـــــرارة فـي الـــــعـــــراق لـــــتـالمس
اخلــمــســـ درجــة في مــحــافــظــات
اجلــنـوب والـوسط وتــزداد سـاعـات
انـقـطـاع الـتـيـار الـكـهـربـائي وحترم
مــحــافــظــات من خــدمــة الــكــهــربـاء
الـــوطـــنـــيـــة أليــام خـــصـــوصـــا في
الـبـصـرة والعـمـارة والـكوت عـنـدها
تـخـتـفـي خـدمـة اخلـطـوط اإليـرانـية
الــتي هي أصالً مـخـتــفـيـة واحلـجـة
واحـــــدة كل ســـــنـــــة هـي عـــــدم دفع
الـعـراق مـسـتـحـقـات هـذه اخلـطـوط
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حاصرة رئيس الهيئة التطبيعية لكرة القدم اياد بنيان بعد انتهاء قامت مجمـوعة غاضبة من جماهير الناصرية لكرة القدم  
انتخـابات االحتاد الفرعي لكرة الـقدم. وذكر مصدر صحـفي  أن اجلماهير الغاضـبة وجهت االتهام لوزيـر الشباب والرياضة
. وإن احملـتج قـالوا إن االحتاد الـفرعي لكـرة القدم عدنان درجـال بالتـواطؤ وإبعـاد مرشحي مـركز احملافـظة من الريـاضي
في ذي قـار بات األن مـسيـطر علـيه من قبل مـوظفـ يعـملون فـي وزارة الشبـاب والريـاضة الـتي يديرهـا حالـيا عـدنان درجال
وهم فرقد عـبدالكر موظف ورئيس احتاد كرة اليد قدم استقالته مَـقبل اسبوع ومهند السهالني مدير شباب ورياضة ذي

قار احلالي.
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قــال مـحــمــد ســعــدون مــدرب فـريق
شبـاب نادي امـانة بـغداد الـرياضي
 ان اقــامـة دوري الــشـبــاب من قـبل
الـهـيئـة الـتطـبـيعـية كـان خـطوة في
ـــنح االجتــــاه الـــصــــحـــيح وهــــو 
الالعـبـ الـشـبــاب فـرصـة الـظـهـور
وابراز مـواهبـهم الن الالعب عنـدما
يـتــدرج من فــئــة الى اخــرى بــشـكل
صــحـيح ويــلـعب في دوري مــنـتـظم
رحـلة يـكون جـاهـزا لالنتـقـال الى ا
الالحـــقــــة  واضـــاف ســـعـــدون في
حديثه للزمان الرياضي  ال اخفيكم

سرا عندما قـول ان العمل التدريبي
مع فرق الفئات الـعمرية صعب جدا
ـــعــلم ـــدرب وا النك تـــقـــوم بــدور ا
ـرشـد والـنـاصح ويـجب ـربي وا وا
ـدرب ان يـكــون حـريـصـا في عــلى ا
سبيل ان يوصل افكاره بشكل سهل
الى الالعـــبــ مـن دون تــعـــقــيــدات
فــضال عـن ضــرورة ان يـتــعــامل مع
هذه الفئة من الـالعب بروح ابوية
ويكون صبورا عليه  سعدون قال 
ـرحـلـة االولى كـانت نـتـائـجـنـا في ا
اكـثـر من جـيدة حـيث حـقـقنـا الـفوز
يناء والقاسم والكهرباء على فرق ا

واحلدود وتـعادلـنا مع فـرق النجف
واربيل والصناعات الكهربائية وقد
تصدرنـا فرق مجـموعتـنا  وقد كان
لـدعم الـهـيـئـة االداريـة ومـسـانـدتـها
لـــلــجــهـــاز الــفــني االثـــر االيــجــابي
بــتــحــقــيق هــذه الــنــتــائـج اجلــيـدة
خــــاصـــة ان رئــــيس الــــنـــادي فالح
ــســعــودي دائم احلــضــور مــعــنـا ا
ســواء في الـوحـدات الــتـدريـبـيـة او
باريات الـرسمية وقـد كرم الفريق ا
في اكـثــر من مـنــاسـبــة ونـحـن هـنـا
نـتــقـدم له بــالـشــكـر اجلـزيـل وكـافـة
اعضاء الهيئة االدارية  مشيرا الى

اجلهـاز الفني لـفريق شبـاب النادي
يــتـألف من مـحــمـد سـعـدون  مـدربـا
ــســـاعــد   زكي واجلــهـــاز الــفـــني ا
حـــمــيــد وبــاسـم ابــراهــيـم وجــلــيل
ـــرمى صــــبـــري مــــدربـــا حلــــراس ا
ورياض سالم مشرف الفريق  وعن
وجود حاالت التزوير من عدمها في
دوري الــشــبــاب  قـــال مــدرب فــريق
شـبـاب نادي امـانـة بـغداد  الـهـيـئة
االداريـة لنـادي امانـة بـغداد حـازمة
في هـذا االمـر وبـتـوجـيه من االدارة
 تــشـكــيل فــريق عــمل فـي سـبــيل
مــتـابـعـة اعـمـار الالعـبـ والـذهـاب

الى الـــدوائـــر الـــرســمـــيـــة من اجل
الــتــأكــد مــنــهـــا ومــطــابــقــتــهــا مع
الــــســـجالت في دوائــــر الـــنـــفـــوس
ـدنـيـة وهـنـاك عـقـوبات واالحـوال ا
مـشـددة جـدا تتـخـذهـا االدارة بـهذا
اخلـصـوص لـذلك فـان فـريق شـباب
الــنـادي بل ان جـمـيـع فـرق الـفـئـات
الــعــمـريــة في نــادي امــانــة بــغـداد
خـالـيـة تــمـامـا من حــاالت الـتـزويـر
واسـتـطــيع الـقــول ان فـرقــا عـديـدة
مازالـت تعـتمد عـلى العـب بـأعمار
فـوق الـسن الـقانـونـيـة وقد عـانـيـنا
من هــذا االمــر  واخــتــتم ســعــدون

ـــكن جــدا ان حـــديــثه بـــالـــقــول  
يــتــطــور دوري الــشــبــاب ويــصــبح
افـــــــضـل من خـالل وجـــــــود مـالعب
صــاحلـــة لــلـــعب  فــضـال عن الــدعم
ـال مـثـلـمـا هـو مـعروف ـالي الن ا ا
يـعـد عـصب احلـياة بـكل مـفـاصـلـها
ومنها الريـاضة و في العراق منجم
كـبـير من الالعـبـ الـصغـار لـو يتم
رعايتهم بالشـكل الصحيح النعكس
االمــر بـشـكل ايـجــابي عـلى الـدوري
ثل هـذه احلـالة يـكون ـمتـاز الن  ا
الالعب قـد تلـقى التـدريب والرعـاية
والـتـوجيه الـصـحـيح وحتى الـبـناء
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ـنـتـخب عـادت الـضـبـابـيـة من جـديـد عـلى سـيـر ا
الوطني بكرة القدم الكمال مشواره في التصفيات

ؤهلة الى كأس العالم في قطر 2022. النهائية ا
اعـلــنت الـتــصـفــيـات عــبـر مــجـمــوعـتــ والـشـارع
ـونـديـال الـكـروي مـابـ مــتـفـاءل في الـتــأهل الى ا
ومـابـ تـردد ـكـسـيك  وتـكـرار اجنـاز  1986 في ا
اللـجـنة الـتـطبـيـعـية في اخـتـيار مـدرب جـديد لـقـيادة
اســود الــرافــدين أو فــسح اجملــال والــتــأكــيــد عــلى
شوار استمرار الـسلوفيـني كاتانـيتش حتى نهـاية ا

زدوجة. بثقة عالية كيفما كانت في التصفيات ا
نطـقية الـتي حتدث بـها الكـثير من  أن احلسابـات ا
ـنـتخب اخلبـراء بـالـشـأن الكـروي وحتـديـد مصـيـر ا
الك التدريبي في الوطني تنـذر بسوء عاقبـة تغييـر ا
هـذه الــفــتـرة الــقــصـيــرة قـبـل انـطالق الــتــصـفــيـات
الـنـهائـيـة  وهـنـا يـجب ان نـطـالب الـتـطـبـيـعـيـة لـعـقد
جـلــسـة فــنـيــة بـحــضـور وســائل االعالم الــريـاضي
وأطالع اجلميـع على كل مايـحدث وسـيحـدث بشأن
ـــلف الـــســاخـن عــبـــر االعالن عن االســـبــاب هــذا ا
الـرئــيــســة الـتـي جـعــلت احتــاد الــكــرة يـتــراجع عن
التجديد لعقد كاتانيتش ومن هي اللجنة التي ارتأت
درب اجنبي او محلي لقيادة كتيبة اسود ان تأتي 
الرافدين في الـتصفيـات النهـائية أم ان هـناك وجهة
نـظــر شــخـصــيــة مـســتــبـدة فــرضت عــلى اجلــمـيع
ـدرب اجلـديد وماهي الـضـمـانـات التي سـيـقـدمهـا ا
ــنـتــخـبـات حلـسم الــتـأهل لــلـعـراق وسـط شـراسـة ا
االسيويـة التي سـنقـابلـها وهي مسـتعـدة بأكـبر عدد
باريات والتـحضيرات في معـسكرات تضاهي من ا

نتخبات االوربية. ا
سياسة التـخبط اصبحت سائـدة في رياضة العراق
بـشــكل عـام وفـي كـرة الــقـدم بــشـكل خــاص  مـتى
ـسـتوى سنـسـتـفـيـد من جتارب االخـرين ولـو عـلى ا
االسـيـوي  فـإحتـادات الـقـارة الـصـفـراء تـفـكـر االن
ــنــتــخــبــات االوربــيــة ودول امــريــكــا كــيف تــفــاحت ا
اجلـنـوبـيـة مـن اجل حتـقـيق اكـثــر من لـقـاء جتـريـبي
يرفع من مستوى العبيها بدنيا وتكتيكيا فضال على
منحـهم جرعات كبـيرة معـنويا لـتعزيـز الثقـة بالنفس
وبـنــاء ثــقـاقــة الــفـوز والــتـأهـل عـبــر خـلـق انـســجـام
فـسـيــولـوجـيــا بـ الالعــبـ ومالكـاتــهم الـتـدريــبـيـة
ـنتخبـات الكبـيرة والعزم عـلى حتقيق حلم واجهة ا
ــا يــحــدث في الــعــراق الــتــأهل عــلى الــنـــقــيض 
فإحتـادنـا مجـهـول الهـوية فـي التـخـطيط والـتـفكـير 
ـشــوار في الــتــأهل بـدء بـعــد أن حــقـقــنــا نــصف ا
التراجع الى نقطة الصفر في مفترق طرق ال يسمح
بـالـعـودة عـبـر الـبـحـث عن مـدرب جـديـد مـتـجـاهـلـ
ـنطقيـة التي نادت بـضيق الوقت جميع احلـسابات ا
ـتـبــقي وبـطئ الــبـنـاء الــفـني واســتـقـبــال الالعـبـ ا

لتغيير الفكر التدريبي.
وأخيرا الـهدف االسـاس الوصـول الى قطر ووضع
ــسـؤولــيـة مـشــاعـر الــشـارع الــكـروي فـي مـوضع ا
وعـدم االسـتــخـفــاف بـهــا  وان نـتـعــلم  دروسـا من
جتارب االخـرين وقـبل ان نـفـكـر في اخـتـيار
ـــكـــان ـــنــــاسب فـي ا الـــشــــخص ا
ــنـاسـب يــجب ان يــتــوفـر الــوقت ا
ـنـاسب لـلـتـغـيـيـر واال فـسـيـكـون ا
لـلــعـراق تـأهـال واحـد  لن يــتـكـرر

ابدا.

الــصــحــيح وكــلــنــا
نــتـذكــر كــانت فـرق
الــــــشـــــبـــــاب بـــــكل
االنــديـــة تــرحل من
اربـعـة الى خـمـسـة
العبـ الى الـفريق
االول وهـــــــــــــــــؤالء
يـأخـذون فـرصـتهم
بـشـكل تدريـجي في
الـــــــلــــــعـب مـن اجل
خـــلـق او صـــنــــاعـــة
قــاعــدة رصـــيــنــة من

. الالعب
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وضـعت وزارة الــشـبـاب والـريـاضـة
خـارطـة إلقـامـة نـهـائي بـطـولـة كأس
الــعـراق لـكــرة الـقـدم. وقــال الـنـاطق
اإلعالمي لوزارة الـشباب والـرياضة
مـوفق عــبــد الــوهـاب حــسب بــيـان
لـقـسـم اإلعالم واالتـصـال احلـكـومي

في الـوزارة إنه برعـايـة دولـة رئيس
الـوزراء مـصـطفـى الكـاظـمي سـيـقام
فـي الـــســـادس عـــشــــر من الـــشـــهـــر
اجلاري نـهائي بطـولة كـأس العراق
بــكــرة الــقــدم عــلى مــلــعب الــشــعب
الـدولي بــ نـاديي الـزوراء والـقـوة
اجلـويـة. وأوضـح عـبـد الـوهـاب أنه

عـــقب االجــتــمــاع اخلــاص الــذي 
عـــقـــده بـــرئـــاســـة وزيـــر الـــشـــبــاب
وحـضور والـريـاضـة عـدنـان درجـال
عدد من مـديري دوائـر الوزارة تـقرر
أن الـتــنــســيق سـيــكــون عـلـى اعـلى
ــســـتــويـــات بــ وزارة الـــشــبــاب ا
ـباراة والـهيـئة الـتطـبـيعـية إلقـامة ا

على ملعب الشعب وتهيئته بالكامل
الستـقبال  10آالف مشـجع من الذين
تلكون كارت التلقيح ضد ڤيروس
كـورونــا حتـديـدًا  وأخـذوا الـلـقـاح.
وأشـــار إلى أن شـــراء الـــبـــطـــاقـــات
ســــيــــكــــون أون الين عــــبـــر مــــوقع
باراة وبدأ بيع الكتروني خاص با
التـذاكـر بدءاً من يـوم امس الـسبت.
وأضــاف أن ســعــر تــذكــرة الــدخـول
ســـيــكــون   5 آالف ديــنــار لـــلــجــهــة
ــقـابــلــة لــلــمــقــصـورة و  10 آالف ا
قصورة  فيما دينار على جانبـي ا
سـيـتم دعـوة عـدد من الـشـخـصـيـات
الــريــاضــيـــة والالعــبــ الــدولــيــ
ـــبـــاراة الـــســــابـــقــــ حلـــضــــور ا
وســــيـــخــــصص لــــهم مــــكـــان وسط
َّ عــبـد الــوهـاب أن ــقـصــورة. وبـ ا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة سـتـكـون بـرعـايـة ا
أكـثــر من شـركــة وسـتــشـهــد إقـامـة
حـفـل غـنـائي كـبـيـر يـحـيـيه عـدد من
جنـوم الـغــنـاء الــعـرب والـعــراقـيـ
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تنظـمه شركة فنـية مختـصة  فضلًا
عن تخصيص جوائز كثيرة وكبيرة
غير مسبوقة أبـرزها سيارة حديثة
VXR 2022 نـوع تــويـوتـا النـدگـروز
وســيــارة كـوروال  2022 عـدد  2 دفع
رباعي وأجهـزة كهربائـية وجوائز
عـــــــدة أخــــــــرى لن
تـــــــشـــــــمل

ــلــعـب فــقط بل اجلــمــهـــور داخل ا
ســتـشــمل كل مـن يـقــتــني بــطــاقـات
الـقـرعـة الـتي سـيـتـم طـرحـهـا أيـضًا
ـوقع اإللـكـتـروني وسـيـكـون عـبــر ا
سـعـرهـا  3 آالف ديـنـار فـقط. وتـابع
أن  التحضيرات الكـبيرة والتنسيق
ستـوى والرعايـة جميـعها العـالي ا
ســـتــــصب في مــــصـــلــــحـــة الــــكـــرة
الـعــراقــيــة مــعـربــا عن أمــله في أن
يـــكــون تــنــظــيم

ــبـاراة بـالــتـعـاون والـتــنـسـيق مع ا
ـــؤســــســـات جــــمــــيع اجلــــهــــات وا
الـــســـانــــدة بـــوابـــة الســــتـــضـــافـــة
الــبـــطــوالت واألحــداث الـــكــبــرى.
داعيا اجلـماهيـر الى إجناح هذه
التـجربـة التي تُـطبق ألول مرة
في ظل جـائـحـة كـورونـا عـلى
أ وجـه ونـــــــقـل صـــــــورة
مـــــشـــــرفـــــة عـن الـــــكـــــرة

العراقية.

كأس العراق
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ة االحتـاد الـعـراقي لـلـقوس تـتـجه نـيـَّ
والسهم الى اقامة بطولة كأس آسيا
قـبلة في الـعراق بـعد النـجاح الذي ا
حتقق في نهـائي بطولـة العرب الذي
ـاضي. اقــيم في بـغــداد شــهـر ايــار ا
ركـزي للـقوس وقال رئـيس االحتـاد ا
ـشهداني في تصريح والسهم سعد ا
ــــكــــتب صــــحـــفـي  إن اجــــتــــمـــاع ا
التـنـفيـذي لالحتاد اآلسـيـوي للـقوس
والسـهم الـذي سيـعقـد قـريبـاً سيـقرر
قـبـلة في اقـامة بـطـولة كـأس آسـيـا ا
ـقـبل السـيـمـا الـعـراق خالل الــعـام ا
بــعــد الـنــجــاح الـكــبــيـر الــذي حــقـقه
االحتـاد الــعـراقي لـلـعــبـة مـؤخـرا في
تنظـيم بطـولة كاس الـعرب فضال عن
النـجـاح في اقامـة البـطـوالت احمللـية
اخملـتـلـفــة الى جـانب تـقـديـر االحتـاد
الـــقــاري جلـــهـــود االحتــاد الـــعــراقي
والجـل دعم الــــلـــعــــبـــة الــــتي اخـــذت

مـــســـاحـــات واســـعــــة من الـــتـــطـــور
والـــــنــــــجـــــاح في الــــــعـــــراق. وبـــــ
شهداني ان الالعبـة رند سعد التي ا
تمكـنت من حتقـيق االرقام الـتأهيـلية
ـقدورها بـياد سوف لن يـكون  لالو
ــشـاركــة ألسـبـاب صــحـيــة بـيــنـمـا ا
ســيـتــعـذر عــلى شـقــيـقــتـهــا االصـغـر

شاركة ايـضا رغم حتقـيقها فاطمـة ا
الــوســام الــذهــبي في بــطــولــة كـاس
العرب وارقاما جتعلها منافسة قوية
لتحقيق النجاح لكون فعالية القوس
ــركـب الــتي فــازت بــذهــبــيــتــهــا لم ا
ــبــيـاد تــدخل ضــمـن فــعــالــيــات االو

قبل في طوكيو. ا
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تـأكــدت إصـابـة  5 ريـاضـيـ وصـلـوا إلى
الـعاصـمة الـيابـانيـة طوكـيو لـلمـشاركة في
ـقـررة ـبـيـة الــصـيـفـيـة ا دورة األلـعـاب األو
خالل الـفترة ب  23 تـموز اجلاري و 8اب
ــقــبل. و اكـتــشــاف إصـابــة ريـاضــيـ ا
اثــنـ من أوغـنـدا ومـشـارك واحـد من كل
من صربـيـا وليـتوانـيـا وإسرائـيل. وكانت
بـيـة الـيـابـانـيـة تـامـايو وزيـرة األلـعـاب األو
مـــاروكـــاوا أعــــلـــنت أمـس اخلـــمـــيس أن
اجلـــمــاهـــيـــر ســـتُـــمــنـع من الـــتــواجـــد في
رتـقبـة جراء جـائحة ـبيـة ا نـافسات األو ا
فــيــروس كــورونــا. وقــالت مــاروكــاوا بــعــد
مــــحـــادثـــات شــــارك فـــيــــهـــا مــــســـؤولـــون
ـبـيـون حـكـومـيـون ومـنـظـمـون ورؤسـاء أو
ـبيون: توصلنـا إلى اتفاق بشأن عدم وبارا
نافسات في حضـور متفرج في أماكن ا
طــوكــيـــو مــا يــعــني أن غــالــبــيــة األلــعــاب
ســـتـــجـــري خــلـف أبــواب مـــغـــلـــقــة إذ أن
مـنافـسـات قـلـيلـة سـتـقـام خارج الـعـاصـمة

طوكيو. 

{ رومــا- وكـاالت: كـشـف روبـرتــو مـانـشــيـني
ديـر الفني إليـطالـيا عن الطـريقـة التي يجب ا
أن تــمـــنح األزوري الــفــوز بـــلــقب يــورو 2020.
ـواجهـة قويـة أمام ويسـتعـد منـتخب إيـطالـيا 
بلي في إنكلـترا اليـوم االحد  على ملـعب و
نـهـائي كـأس أ أوروبــا. وقـال مـانـشـيـني في
وقـع اليـويفـا: الوصـول إلى النـهائي تصـريح 
إجناز بالفعل لكنه ليس كافيًا سيكون ناجحًا
فقط إذا تمكـنا من الفوز يـوم األحد لقد أبـلينا

هم. بالءً حسنًا لـكن في النهايـة الفوز هو ا
وأضـاف: يــجب أن نـضــغط عـلى إجنــلـتـرا
ـبـادرة من الـواضح ونـحـاول أخـذ زمــام ا
أنهم فريق رائع قوي جسديًا وفنيًا فريق
يقاتل بـقوة ستـكون معـركة حتى الـنهاية.
ـبـاراة كـرة قـدم لذلك وتـابع: لـكن تظـل هذه ا
ـكنك يجـب أن نلـعب بتـركـيز وفـرح أيـضًا ال 
لـعب كـرة القـدم في حـالـة الـتوتـر أو االنـفـعال
فأنت بـحاجة إلى الـنوع الـصحـيح من الضغط
ومــحـاولــة االسـتــمـتــاع بـنــفـسـك أيـضًــا إنـهـا
الـطـريـقـة الـوحـيـدة لـلـفـوز بـالـنـهـائي. ولـعـبت
إيـطـالـيـا بـنـهج مـخـتـلف أمـام إسـبـانـيا حـيث
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تـخـلى األزوري عن االسـتـحـواذ وعن هـذا قـال
ضي قـدمًا في مانـشـيني: إذا كـنت ترغـب في ا
البطولة سـواء باليورو أو كـأس العالم فيجب
ـــواقف أن تــكـــون قـــادرًا عــلـى الــتـــكـــيف مع ا
ــكــنـك الــتــفـــكــيــر في اخملــتــلـــفــة. وأردف: ال 
الــســيــطــرة عــلـى كل مــبــاراة وكل خــصم ألنه
ستـكون هنـاك حلظـات عندمـا تعـاني واألشياء

ال تــسـيــر بــالـطــريــقـة
الـــتي تــريـــدهــا
لـذا عــلـيــنـا

التكيف.

احدى منافسات بطولة القوس والسهم في العراق

كـــأس آســـيــا  2022 في أوزبـــكـــســـتــان
بي في اجملـموعـة الثـالثة منـتخـبنـا األو
إلى جــــانب مــــنـــتــــخـــبــــات الـــبــــحـــرين
ـالديـف في اجملـمـوعة وأفـغـانـسـتـان وا
الـتي سـتــقـام مـبـاريـاتـهـا في الـعـاصـمـة
ـنـامـة وذلك عـقب احلـفل الـبـحـريـنــيـة ا
الــذي أقــيم  فـي الــعــاصــمــة األوزبــكــيـة
طــشـقــنـد. ويــشـاركُ في الــتـصــفـيـات 42
منـتخبـاً يتـنافـسون خالل الـفترة من 23
إلى  31 تــشـــرين األولــر 2021   من أجل
احلصول على  15 مقعداً في النهائيات
لالنـضمـام إلى أوزبـكسـتـان مسـتـضيـفة
الـنسـخـة اخلامـسـة من الـبطـولـة والتي
سـتـقـام لـلــمـرة األولى في مـنـطـقـة وسط
ــــنـــتـــخـــبـــات في آســـيـــا. و تـــوزيع ا
مـنـطقـتـ جـغـرافـيـت تـضم األولى 23
منـتخـبـاً من الغـرب واجلنـوب والوسط
في ح تتـكون الثـانية من  19 منتـخباً
من مـنـطـقـتي الـشـرق وآسـيـان. ويـتـأهلُ
ـركز األول في إلى الـنهـائـيات صـاحب ا
كل مـجــمـوعـة إلى جـانـب أفـضل أربـعـة
ـركز الثاني في منتخـبات حتصل على ا
اجملموعات الـ11. وتستـضيفُ مـباريات
مـــجــمــوعــات الــغــرب كـل من الــبــحــرين
واألردن والـكويت وقـطـر وطـاجيـكـسـتان
واإلمـــــارات في حـــــ تـــــســــتـــــضـــــيف
مجموعـات الشرق كل من الصـ تايبيه
وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة. و
نتخبـات بحسب نتائجها في تصنيف ا
بـطـولــة آسـيـا حتت  23 عـامـاً  2020 في

تايالند.
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بي قـالَ مدرب مـنـتخـبـنـا األو
لكرة القدم التشيكي ميروسالف
سـوكـوب أن قـرعـة تـصـفـيـات كـأس
ــــؤهـــلـــة آســـيـــا حتت  23عــــامـــاً ا
لــنــهــائــيــات كــأس آســيـا  2022في
أوزبكسـتان كانت جـيدة ويتوجب
طلوب والفوز علينا تقـد األداء ا
لـــضــمــان الـــتــأهل عن اجملـــمــوعــة
الثالثة. وأكدَ التشيكي ميروسالف
سـوكــوب: جـمـيع اجملـمــوعـات لـهـا
جـودتــهـا واجلـمـيع لــديـهم فـرصـة
الـتـواجـد في نـهـائـيـات آسـيـا حتت
 عــــامـــاً. وأضـــافَ: اجملــــمـــوعـــة 23
الـــثـــالـــثـــة الـــتي تـــضم الـــبـــحـــرين
ــالـديـف تـقــريــبـاً وأفــغــانــسـتــان وا
جــيـدة وبــالــنـســبــة لي فـأنــا أعـرف
الــبــحــرين وأعــرف بـعـض الالعــبـ
وكذلك البيئة هناك ولكن بشكل عام
طـلوب يتـوجب علـينـا تقـد األداء ا
لــتـــحـــقـــيق االنـــتـــصــارات فـي هــذه
اجملمـوعة وضمـان التأهـل لنهـائيات
آســيـا  2022 حتت  23 عـامــاً. يــشـار
ــركـز ــنــتــخــبــات صــاحب ا إلى أن ا
األول في كـل مــجــمــوعــة يــتــأهل إلى
عام نـهـائــيـات آسـيـا  2022 حتت  23
في اوزبــكــســتـان إلـى جـانـب أفـضل
ـركز أربـعة مـنـتخـبـات حتصل عـلى ا
الـــــثـــــانـي في اجملـــــمـــــوعـــــات الـ11.
وأوقـعت قــرعـة تـصـفــيـات كـأس آسـيـا
ـؤهـلـة لــنـهـائـيـات قبلة ضمن التصفيات اآلسيويةحتت  23 عـامــاً ا بي إستعداداً لإلستحقاقات ا نتخبنا األو UOHBð ∫ جانب من الوحدات التدريبية 

ميروسالف
سوكوب

مدرب فريق شباب نادي امانة بغداد
الرياضي محمد سعدون
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الـشـمس بـسـبـب جـائـحـة كـوفـيـد-19
ونقلتـها معظم احملـطات التلـفزيونية
اللبـنانيـة وقنـوات عربيـة إضافة إلى
ـهــرجـان عـلى الـشـبـكـات حـسـابـات ا
االجـتـمـاعـيـة. وقـدّم الـفـنـانـون الـذين
ـهرجـان للـمشـاركة اختـارتهم جلـنة ا
في هـذه احلــفـلـة أنــواعـا مـوســيـقـيـة
مــخــتــلــفــة جتـــمع بــ الــكالســيــكي
والفـولكـلوري مـرورا بالـروك والبوب
واإللــكـــتــرو والـــهــيـب هــوب واجلــاز
ـــوســـيـــقى الـــشـــرقـــيـــة.ومـن بــ وا
ـشـاركــة في احلـفــلـة زيـاد األسـمــاء ا
سحاب وجـنى سمـعان وبيـار جعجع
وخمـاسي مـكـرم أبو احلـسن إضـافة
إلى فـرق مـوسـيـقــيـة شـبـابـيـة.وشـدد
ـــــنــــظـــــمـــــون في بـــــيــــان عـــــلى أن ا
(مهرجانات بعـلبك حتمل األمل اليوم

أكثر من أي وقت مضى). 
ـهــرجـان نــايـلـة دو وقـالت رئــيـســة ا

{ بــــــعــــــلــــــبـك (أ ف ب) - تَــــــحـــــدّت
مهـرجـانـات بعـلـبك الـدولـية االنـهـيار
االقـــتــــصـــادي واالجـــتـــمــــاعي غـــيـــر
ـسـبـوق فـي لـبـنـان بـحــفـلـة أقـيـمت ا
مساء اجلمعة عُـرضت خاللها مقاطع
وسـيـقيـ لـبنـانـي شـبـاب صُوّرت
في مـواقع أثـريـة مــخـتـلـفـة في شـرق
ـبـادرة الـتي حـملت الـبالد.وتمـثـلت ا
عـنــوان (شـمس لــبـنـان ال تــغـيب) في
عـرض فـيـلم من  80دقـيـقــة يـتـضـمن
ــتــد كل مــنــهـا عــلى عــشــر حــفالت 
حـوالى ثـمـاني دقـائق صُـوّرت كـلـهـا
الشهر الـفائت في معـابد مخـتلفة من
الـعـصـر الـرومـاني تـتـوزع في أرجـاء
منطقة البـقاع غالبيتـها غير معروفة
ـا ــنـظـمـ  من الـعـامــة بـحـسب ا
أتاح لـلمشـاهدين اكـتشـافهـا. وحضر
ـدعوين في احلفـلة عدد مـحدود من ا
القلعـة الرومانيـة الشهيـرة في مدينة
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تميزة ≈Ÿ«bÐ∫ مسيرة صباح عطوان الفنية ثرية باحملطات ا

طاولت كل القطاعات اإلنتاجية وسط
انـهـيـار اقـتـصـادي شـامل بـات خالله
أكثـر من نصف الـلبـنانـي حتت خط
الفقر.ويأتي احلدث قبل أقل من شهر
من الذكـرى السـنويـة األولى النفـجار
مرفأ بـيروت في الرابع من آب 2020.
ويـشــهـد لـبــنـان عـادة خـالل الـصـيف
ـهــرجـانـات الـكــثـيــر من احلـفـالت وا
وسيـقية في مـختلف أنـحاء البالد ا
لــكن هـــذه األحــداث الــفــنـــيــة تــغــيب
بصورة شـبه كاملـة عن البالد للـسنة
الثانية على التوالي في ظل استمرار
جــائــحــة كــوفــيــد- 19 الــتي فــاقــمت
تـبـعـات االنـهـيـار االقتـصـادي.وكـانت
مهـرجانـات بعـلبك الـدوليـة قدّمت في
صيف الـعام  2020 حفـلة وحـيدة من
دون جمهور بـعنوان صـوت الصمود
أحيـتهـا األوركـستـرا الفـيـلهـارمونـية
وقع األثري. الوطنية اللبنانية في ا

فــــريـج لــــوكــــالــــة فــــرانس بــــرس إن
(القـائـم عـلى احلـدث أرادوا توفـير
حلظة فرح وحلم من خالل هذا الفيلم
وإظهار الوجه اآلخر لـلبنان وحتويل
األلـم إلى أمـل).. وتـــــولـى تـــــســــــعـــــة
مخرج مـعروف تـلفزيـونيا إخراج
األفالم العشرة بينهم إميل سليالتي
الــذي قـال لــوكــالــة فـرانـس بـرس إنه
يسعى من خالل مشـاركته إلى إعطاء
أمل لــلــنــاس احملــبــطــ من الــوضع
الـراهن في لــبـنـان والـذين يــعـيـشـون

اإلذالل .
وقــد عـكــست األغــنــيــات الـتـي قُـدمت
خالل األمــســيـــة بــبــعض كــلــمــاتــهــا
األوضـاع التـي يتـخـبط فـيـهـا لـبـنان
كما في األغنـية اخلتامـية التي أداها
الفنـان اللبـناني الشـاب زاف مباشرة
ـاذا عـليّ بـعـنـوان لـيـش بـدي ابـقى (
البقاء?) في بـلد يعيش هـجرة أدمغة
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اخلبيـر القانـوني العراقي يـحل ضيـفا مسـاء اليوم االحد
عــلى قـــنــاة (الــشــرقــيــة) في اجلــزء الــثــاني من بــرنــامج
(اطـراف احلـديث ) الـذي يــعـده ويـقـدمه االعالمي مـجـيـد

السامرائي ويخرجه اخملرج حيدر االنصاري.
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غـتـربـة حتيي ـطـربـة العـراقـيـة ا ا
في الـ 18من تـموز اجلاري حفال
عـلـى مـسـرح بـامـسـتـردام ضـمن
فــعـالـيــات مـهـرجــان لـلـمــوسـيـقى
الكالسـيكية يـقام في هولـندا بعد
انــقــطــاع طــويل بــســبب جــائــحـة

كورونا.
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الكاتـبة االردنية اسـتضافـتها مـكتبة عـبد احلمـيد شومان
العامـة افتراضيا في حفل اشـهار وتوقيع روايتها (غرق

البسمات).
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ـعـنـونة الـتـدريـسي في جـامعـة بـابل حـاضـر في الـدورة ا
(تــطـويـر مــهـارات الـشــبـاب االعالمــيـة والـعـالقـات) الـتي
ركـز العـراقي للتـنمـية االعالمـية / معـهد تـطوير نـظمـها ا

وسم الصيفي. القدرات  وهي الثانية ضمن ا
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الـفوتـوغرافي الـعربي ضـيفـته جمـعيـة التـصويـر العـراقية
ــلـتــقى الـثــقـافي ـاضــيـة ضــمن ا افــتـراضــيـا اجلــمـعــة ا

االسبوعي بندوة عنوانها (انا والشارع).
Í—u³'« d Uý

ية سائل الله ي الـعراقي نعته االوساط االكاد االكاد
تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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رئـيس جمـعيـة البـصـيرة لـلبـحوث والـتـنمـية االعالمـية في
ـدخل الى الـتـفـسـيـر الـعــراق الـقى مـحـاضـرة بـعـنـوان (ا
االعالمي) اقيـمت عن بعـد بالـتعـاون ب مـعهد االخالص
للتربية االسالمية احلديثة باندونسيا و جمعية البصيرة.
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الكـاتب االردني احتـفى احتاد الـكتـاب واألدباء األردنـي
اضي بإشـهار روايته (ثـقوب سريـة في غابات االربعـاء ا
األمــازون) بـجــلــسـة أدارهــا أمـ ســر االحتــاد مـحــمـود

رحال.
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ـقـدم  إجنـازه في أن يــكـون الـعـمل ا
سنتي 2021 - 2020 و ال تـقبل األعمال
الــتي سـبـق لـهــا الـفـوز فـي أي جـائـزةٍ
يـة.كما أُخـرى محـليـة أو عربـية أو عـا
ال يـجـوز للـمـتقـدم االشـتراك بـأكـثر من
حـــقل من حــقـــول اجلــائــزة. وال تــعــاد
ـقـدمـة لـنـيل اجلـائـزة سـواء األعـمـال ا
فـــازت أم لم تـــفـــز بــاســـتـــثـــنــاء حـــقل
(الــرسـم). واوضح الــبــيــان انه( يــحق
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أعــلــنـت وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة
واآلثـار إطالق جـائزة اإلبـداع الـعراقي
فـي دورتــــهــــا الـــــســــادســــة لـــــســــنــــة
2021م.وحــددت الـوزارة في بــيـانٍ لـهـا
سـتـة حـقـول لـلتـرشـيح لـلـجـائزة هي :
الــروايـــة وأدب الــطــفل والــتــرجــمــة
وسيقي والفلم. والرسم والتأليف ا

أمـا شروط الترشيح ومـتطلباته فهي :

خدماته الفنية في هذه الدار  فهو احد
ركـائـز الـفن والـطـرب الـعراقـي األصيل
ويــسـعـدنـا ان نــحـتـفي به قــامـةً فـنـيـة
كـبيـرة). بدوره قـدم عبد الـغفـور شكره
وتــقـديــره الى الـدار  عــلى إقــامـة هـذه
االصــبـوحـة قـائال  ( إن هـذا االحـتـفـاء
هــو مــســؤولــيــة جــديــدة تــضــاف الى
مــهـامه مـن خالل االسـتــمـرار بــعـطـاءه
ــلــتــزم)  مــؤكــداً ــتــمــيــز وا الــفــنـي ا
إن(واجــبه الـفــني يـحــتم عـلــيه إرسـال
رسـائل احملبـة والسـالم جلميـع الناس
ســواء داخل الــعــراق او خـارجه  وان
كل مـا يـقـدمه مـن عـطاء فـنـي هو قـلـيل
بـحق العراق احلبيب). بعدها قدم عبد
وسيقية مجموعة من الـغفور وفرقته ا
ــقــام الــعــراقي األغــانـي واطــوار من ا
.وفي خـتـام االحتـفـاليـة كـرم مديـر عام
الـــدار  الــــفـــنـــان جنـــاح بـــقالدة ودرع
اإلبـــداع تــقــديـــراً  لــتــاريـــخه الــزاخــر
بــاالجنـازات الـتي خـدم فــيـهـا احلـركـة

الفنية العراقية .

لـلـجـنـة الـعـلـيـا حـجب اجلـائزة عن أي
حــقل إنْ لم يــكن مـســتـوفــيـاً لــلـشـروط
ـوضـوعـة من قبـل اللـجـنة ـعـايـير ا وا
الـعـلـيـا). واشار الـبـيـان ان (الـتـرشيح
ـــــقــــبـل) الى ذلك يـــــغـــــلق في  15اب ا
احـتـفت دار الـثـقـافـة والـنـشـر الـكـردية
بـالـفـنـان جنـاح عبـد الـغـفـور  االربـعاء
ــاضـي في قــاعــة شــيــركــو بــيــكه س ا
ــبـنى الـدار . اسـتـهل احلــفل بـكـلـمـة
تـرحــيـبـيـة لـشـعـبـة الـعالقـات واإلعالم
أكـدت فـيهـا إن(االحـتـفاء بـالـفنـان عـبد
الـغـفور هـو استـعراض لـفيض عـطاءه
و مـسـيـرته الفـنـيـة احلافـلـة بـالتـلـح
والــغــنــاء  وامــتــيــازه فـي أداء اطـوار
قام العراقي األصيل بحرفية ومهارة ا

تلقي العراقي والعربي) . جذبت ا
وقــال مـــديــر عــام الــدار ئــاوات حــسن
أمـ في كلـمته(اعتـدنا في دار الثـقافة
والـنـشر الـكـودية  االحـتـفاء بـالـفنـان
والفنـان عبد الغفور بدع  واالدبـاء ا
هــو فــنــان غــني عـن الـتــعــريـف   قـدم

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - نـشـرت
ــغــنـيــة األمــريـكــيــة أريـانــا غــرانـدي ا
صـورة جـديـدة في صفـحـتهـا اخلـاصة
عـــلى مــوقـع الــتـــواصل اإلجــتـــمــاعي
ظـهـرت فـيهـا بـإطاللـة كاجـوال بـالـلون
األسـود وأرفقـتهـا بتـعلـيق روجت فيه

لعملها اجلديد.
وكــانت غــرانــدي قـد قــررت أن تــشـارك
ـنصـة للعـالج النفـسي  وتقـدم مبلغ
مـــــلــــــيـــــون دوالر كـــــنـــــفــــــقـــــات عالج
مـجـاني.وقالت في صـفـحتـها اخلـاصة
عـــلى مــوقـع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي:
(مـتـحـمـسـة ألقـدم مـلـيـون دوالر لـعالج
نـفـسي مجـاني مع قـناعـتي أن العالج
ــيـسـورين ال يــجب أن يـقـتــصـر عـلى ا

ا يجب أن يتوفر فـقط ا
لـلجمـيع وأريد أن أشجع
مـن هـم بــــــــحـــــــــاجــــــــة
لـلمساعدة أن يطلبوها
وأن يـــتــــخـــلـــصـــوا من
احلــكـم عــلى أنــفــســهم
وأن يـستـفيـدوا من هذه
الــفــرصــة ويــحــصــلــوا
عــــــلـى مـــــســــــاعــــــدة من

مـتـخـصـصـ لـعالج نـفـسي
مـجــاني لـشـهـر واحـد. وبـعـدهـا
اخلـيار لـهم بإكـمال العالج وآمل
أن تكون بداية مفيدة. الشفاء ليس
ــــا يــــســــتــــحق اجلــــهـــد ســــهالً ا

والوقت).

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7014 Sunday 11/7/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7014 األحد 1 من ذي احلجة 1442 هـ 11 من تموز (يوليو) 2021م

ÍbO¼«dH « w  Êu½U  r “

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ضمن فعاليات الدورة السادسة
هرجان كلية االعالم في جامعة
الفراهيدي يعرض الفيلم الروائي
القصير (زلم كانون ) للمخرج
وقع سامح صبحي عزيز.. ووفقا 
دنيا الفن يتحدث الفيلم  عن بطوالت
اجليش العراقي و تصديه للقوى
االرهابية.. وذلك يومي 12 و 13
تموز اجلاري على  قاعة جامعة
الفراهيدي.

إذا أبــديت بــعض االهــتــمــام بــالــتــحـديــات واخلــطط
فسوف تكَون أصدقاءً جدد. 
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اسـتغل الـفـرصة لـلـتواصل مع أشـخـاص يشـاركونك
بنفس العقلية.رقم احلظ.3
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متعة إذا أبديت قد تظـهر بعض العالقات اجلديـدة وا
رد فعل إيجابي.
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اكمل خطـطك بأفكار اآلخرين وابـدأ في العمل بطاقة 
مركزة.رقم احلظ .2
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تــشــعــر بــإحــســاس رائع وصــحــتك جــيــدة وتــشــعـر
يوم السعد االربعاء. بالثقة
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عـلـيك بـالتـفـاؤل فـمـا كـان يـبدو غـيـر مـتـاح قـد أصبح
اآلن في يدك.
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ـكنـك البـدء في تطـبيق ـقدمـة في الـعمل و أنت في ا
أفكار جديدة. 
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ـكن التـغلب عـلى الـعقـبات الـتي تراهـا أمامك في ال 
الوقت احلالي.
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حيـاتك اخلاصـة في االزدهار. اسـتغل الـوقت حملاولة
اكتشاف فرص جديدة. 
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يـجب أن تـغـيـر مـدخـلك والتـوصل إلى اسـتـراتـيـجـية 
جديدة.رقم احلظ .5
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تشعـر بالراحة الـتامة فيمـا يخص ذاتك واألمور التي
تقوم بها.
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ال تسمح لـآلخرين بتغييـر رأيك أو خططك كثيرًا. يوم
. السعد االثن
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اكـتب اجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تــســيــر عــكس دوران
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط

صحيح للكلمات:
 1- من الوان الغناء

 2- هيبة
 3- مدينة سورية
 4- حامل العلم
 5- يقدم االعذار

سي  -6 
 7- أحصنة

 8- مدينة سعودية
 9- توقره وحتترمه
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الـكاتب والسيـناريست والروائي  واخملرج
صـباح عطـوان من الطراز األول بـقليل من
الــنــصـــوص اســتــطــاع أن يـــفــرض اســمه
كـكـاتب وقــد  لـعب دورا كـبـيـرا في إيـصـال
الــفن الــعــراقـي إلى مــدى بــعــيــد  وعــبــر

االنترنت كان لنا معه هذا احلوار:
{ متى بدأ الكاتب صباح عطوان?

- مـنذ طفولتي تعودت سماع حكايات امي
وســوالـيــفـهــا قـبـل أن أنـام.. مــاكـان هــنـاك
تـلفزيـون.. وال راديو لديـنا.. كانت امي هي
مـسرحي.. واذاعـتي .. وشاشـتي التي أرى
األحالم فـيـهـا.. فـكـانت تـقص عـلي قـصص
ـــة مـــســـلـــيـــة تــتـــسـع لــهـــا خـاليــاي قـــد
اإلداركـية.. ويتـعمق فـيها حـسي للمـعرفة..
وتــوقض عـمــقي الــسـاكن..والــبــحث خـلف
ــنـظــور.. لـذا قــرأت أول كــتـاب. لالطــفـال ا
.. هو حـكاية (مزرعة وأنـا بعمر ثـمان سن
الــبــرســـيم).  عن أم دبــبـــة صــغــار ثالثــة..
وعـندهم بقـرة ومزرعة جـافة.. فجـاء الدببة
إلى أمـهم يريدون حـليبا.. قـالت األم البقرة
ضـامرة.. وثديي ضامـر.  واحلقل مجدب

احـرثـوا األرض.. واسـتصـلـحـوها
وازرعـوهـا برسـيـما ..ومـتى ما
ارتــــــــوت األرض.. واكـــــــــلت
الــــبــــقـــرة.. ســــمــــنت.. ودر
ضــرعـهــا حــلــيـبــا..وقــتــهـا
ســتـــشـــربـــون.. فــفـــعـــلــوا
ذلك..وجنـحت العـملـية.. و
كــــــــان هــــــــذا أول  درس
تــربــوي لي في أن من

ال يــعــمل ال يـأكل..

وإن من جـــــد وجــــــد ..لـــــذا داومت قـــــراءة
قـصـص األطـفـال بــعـدهـا بــشـغف.. وشـراء
ــصــر جملــلــة ســمــيــر.. اول عــدد يــصــدر 
ومـجلة ميـكي..ومجلة الـسندباد.. وقصص
ـكــتـبـات األطـفــال.. حـتى قــرأت كل مـافي ا
بـالــبـصـرة.. ولم أكن قــد بـلـغت بــعـد عـشـر
سـن من العمر.. فكانت مـدينتي التنومة..
والـبصرة تـسميـني بالنـابغة..وكـنت عضو
ؤلـف الـعـراقيـ وانا جـمعـيـة الكـتـاب وا
حــدثـــا ..والـــصـــور مـــنـــشـــورة في كـــتــاب
ــبـكـرة..وأنـا (مـســرحـيـاتي).  لـنــبـاهـتي  ا
ــدرسـة أول من غالم صــغـيــر.. وكـنت في ا
يـقـرأ قـصـيـدة الـصـبـاح.. في االصـطـفـاف..
ــدرســـة وعــنــد رفع الـــعــلم.. وصــعــدت بــا
ـــدرسي بـــعـــمــر عـــشـــر ســـنــ ــســـرح ا ا
ـســرحـيــة (مـعن بـن زائـدة) وبـعــدهـا في
الـعـام الـتـالي  مـسرحـيـة(الـقـائـد واألسـيرة
ـا بــلـغت الـرابــعـة عـشـرة مـن الـعـمـر.. )..و
كـنت قرأت فـلسفـة.. وعلم نـفس.. ومذكرات
نــوابغ وقـادة الــعــالم ..وأكــثـر من ثــمــانـ

ـشـوار..إقرأ.. ـيـة.. ومـنـهـا بـدأ ا روايـة عـا
وأقرأ..وأقرأ.

{ حــــدثــــنــــا عن أولـى مــــشــــاريــــعك في
الكتابة?

- انه عــــــمل مـن تـــــألــــــيـــــفي
واخــــراجي هــــو ( نـــهــــايـــة
إقـــــطــــاعي)   1960وكـــــنت
بـعمر أربـعة عشـر عاما..في
(مـبـرة الــبـهـجـة) بـالـعـشـار.
وبـحضور الهيئة التدريسية
. ومـئـات الـطالب والطـالـبات
..وأسـرهم وضـيـوف الـتـربـيـة
والـتــعـلـيم مـن مـديـنــة الـعـشـار.
ـبرة عـرضت عـلى مسـرح حدائق ا
الـكـبيـرة . حـيث جـعـلنـا من الـطـارمة
ــســرحــيـة مــســرحـا..وحــقــقت ا
قـبوال وتـشجـيعـا وتصـفيـقا

من احلاضرين. 
{ على يد من تتلمذت?

- لم أتتلمذ على يد أحد
مـــطـــلـــقــــا..فـــامي وابي
اليـقرأن وال يكتبان.  بذا
عـلـمت نـفـسي بـنـفسي..
أخـفقت كثـيرا..فقـدتهما
صـغـيـرا فـكـان اليـتم لي
قــوة وحتـديـا . بـذا كـان
أي إخـفـاق بالـنسـبة لي
جنــاح .. يـــفــرحــني وال
يــحـزنــني.! ألنه يــريـني
عــــيـــــوبي.  ونـــــقــــاط

? العراق? وما رأيك بالكتاب احلالي
- انا قدمت جتربتي ... وهم يجتهدون. 

ـيـة مـهـمة في { هل تـعـتـقـد أن الـشـهادة األكـاد
حياة الكاتب?

- ال.. هي مـهمة لـلوظـيفة.. لـكنهـا ال تصنع
مــوهــوبـا.. وال عــبــقــريــا. عــدا الــشــهـادات
الـتقنـية. الـعاليـة ..والقانـونيـة منهـا. فهذه

أبواب معارف مهنية. 
{ ماهو  العمل الذي تفتخر في كتابته?

- كل اعــمـــالي مـــحط تـــقــديـــر شـــعــبـــنــا..
والـشعب العربي كافة. عـدا جتارب محبطة
لـبعض اخملرج اجلهلة.  الذين لم يرتقوا
ـسـتـويـات الــنـصـوص الـتي كـتـبت.. لـذلك
اعــمــالي بــاتت من كالســيــكــيــات الـتــاريخ
الـدرامي بالعراق خذي مـسرحية (احملطة).
كـل ســـــنــــة تـــــعـــــرض اربع مـــــرات عـــــبــــر
الـفضائـيات وقد أنـتجت قبل سـتة وثالث

عاما.  
{ كيف ترى واقع الفن العراقي االن? 

- واقع الـفن كـواقع العـمـليـة الـسيـاسـية ..
ـــهـــتـــز.. كــواقـــعـــنــا كـــواقـــعـــنــا األمـــني ا
ـتـأخـر..الفن االقـتـصـادي . كـتطـور الـبـلـد ا
حــاله حـال الــواقع فــهـمــا في قـطــار واحـد

..فهل نحن تمام?! 
يز الكاتب? { برأيك ماأهم ما 

ــــوهــــبــــة والــــثـــقــــافــــة والــــصــــنــــعـــة - ا
واخلــــيــــال..كــــكـــرسـي ذو اربع ارجـل. لـــو

انثلمت رجل وقع. 
{ كـيف ترى تـأثـير مـواقع الـتواصل االجـتـماعي

في انتشار الفن بصورة عامة?
ـواقـع طـبـعـا..وتـروج.. لـكـنـهـا - تـسـاعـد ا
بـــــاتت مـــــســـــتـــــبـــــاحـــــة لـــــلـــــمـــــفـــــاســــد

ضـعـفي..كـي أجتـنـبـهـا.. وبـذا سـلـكت أولى
خـطـوات الـنجـاح.. كـنت وحـيـدا ال سـند لي
غــيـــر الـــكـــتـــاب الـــذي أقـــرأ ..وقــد جـــربت
اجلـوع.. والـفــصل الـسـيـاسي.. والـسـجن..
والـتــشـريــد.. والـعـوز..والــفـاقــة.. فـخـرجت

منها جميعا ألكون ما انا عليه أمامك ..!  
{ اخـــــرجـت مـــــســــــرحـــــيــــــتـــــان(الــــــعـــــاطــــــفـــــة
(اجلسر ) حدثنا عن هذه التجربة في واالحتقـار)

االخراج?
- كـــانـت أولى جتــــاربي اجلــــمـــاهــــيــــريـــة
الــــواســـعــــة في قــــلب الـــبــــصـــرة. كــــتـــبت
ـسرحيت . واخـرجتهما. ومـثلت فيهما.. ا
جلـمــاعـة مـسـرح الــبـصـرة لــلـتـمــثـيل الـتي
أسـستها.. حيث عرضت مسرحية (العاطفة
واالحـــتـــقـــار) فـي مـــســـرح نـــادي االحتـــاد
ــركــز الــعــشــار .. 1968 وفي الــريــاضي 
ـتلئ.. ـسـرح  مـديـنـة الـزبيـر بـنـجـاح.  وا
فـيـمـا عـرضت (اجلسـر)  عـلى مـسـرح قـاعة
الـتربـية بـالعـشار .. وكـتبت عـنها الـصحف
الـعراقـيـة  ببـغداد مـشـيدة وكـنت بعـمر 21

سنة. 
{ في رصـيـدك الكـثـير مـن األفالم أيهـمـا األقرب

لك?
- كـلـهـا مـتـعـوب عـلـيـها وجـيـدة فال أفـضل
بــيـنــهــا... كـافـالم ( وم ــخــر).. و(مــكـان في
الــغـــد)..  و(الــبــاحـــثــون).. و(زمن احلب)..
و(شيء من الـــقــوة) و(فـــجــر يـــوم حــزين).
و(من يــــعــــطــــيــــني الــــشــــمس) و(صــــخب
الـــصــمت)و(رصـــاص في اجلـــانب اآلخــر).
ـــتـــمـــردون). و(حتت ســـمـــاء واحـــدة.) و(ا

وغيرها..
{ كـيف يـجـد صـبـاح عـطـوان مـسـار كـتابـاته في

والـفضائح..والـنفاق.. واخلـداع.. وتسويق
االوهام. 

{  عــرض الـكــثـيــر من االعـمــال الـعـراقــيـة في
رمضان الفائت  هل شاهدت عمل ما اعجبك?

- شـاهدت مقطعـا لعمل ما.. فـلم يعجبني..
وثالث حـــلـــقـــات لــعـــمـل ــــخــر ..فـــوجـــدته
ريـبـورتـاجـا ال مـسـلـسال.. وحـلقـة من عـمل
رق مـا..عـمـومـا ال حتـتـاج أن تـشـرب قـدر ا
كـله.. كي تقـول ماحلا.. أو أطـعمـة مقززة ..

ملعقة صغيرة تكفيك. 
{ كيف تقييم جتربتك السينمائية?

- جتـربـتي احـترمـهـا ..وبـذلت فيـهـا جـهدا
ــيـزة ــيـة  ..واعــمـالي حــازت جــوائـز عــا
..وذهـبية كـبرى..في مهـرجانات دولـية كما
في  مـــوســــكـــو ..والـــقــــاهـــرة.. وتـــونس..
والكويت.. و االمارات..خور فكان..اال يكفي

رأي جلان. التحكيم. هناك..? 
{ من من الكتاب الذين تشاهد أعمالهم ?

ال أحــد.. أشـاهــد كل شيء يـعــرض أمـامي.
فـاما ان اقبله.. او ارفضه..ما عالقة الكاتب
ـا تهـمـني بـعض اعمـال كـتاب بـذلك .?  ر
ـيـون (وحـيـد حـامد مـا..ولـكـنـهم عـرب وعا

..هاري كريج)..وغيرهم.
{ ماهي القصة لغيرك تمنيت لو انت كاتبها?

ي دون - ال شئ مـن ذلك فــأنــا أصــنع عــوا
عــوائق.. ومـــا اشــتــهي كــتـــابــته ..ال يــقف

امامي اي حاجز أو رغبة.. 
{ أي الفنان تفضل العمل معهم?

وهوبون حصرا..  - ا
×كــانت أمـــنــيـــتك في كـــتــابـــة عــمل درامي
هل مــلـحــمي عن تــاريخ الــعــراق احلـديث 

مازالت االمنية مستمرة?

ـنـتج الـوطـني الذي نـعم الزالت وتـنـتـظـر ا
يتبنى ذلك. 

{ كيف ترى الغربة?
- جـميلـة..ألنها وفـرت لي األمان الذي كنت
افـتقـده.. واالستـقرار.. مـعرفـة قيمـتي التي
نـســخت في الـوطـن.. واحـتـرمت عــنـد قـوم
اغـراب يـقدسـون مـواهب الشـعـوب االخرى
دون عـنصـرية والتفـريق ..الغـربة منـحتني
االحـــســــاس بــــاألمــــان الــــذي فــــقــــدته في
الـــوطن..والـــرعـــايـــة الـــتي انـــعـــدمت فـــيه
..والـصـداقـة الـتي تـمـنـيـتـهـا..فـكـانت عـداء
..واحلـرمان من أبسط احلقـوق..لقد وجدت
كل هــذا عــنـــد أنــاس اغــراب ..هم فــقط من
ـواقع عـرفـنـي ..وعـرف قـيـمـتي. من خالل ا
ا قال اإلمام ية. فالف شكـر لهم..وقد الـعا
عـلي ( ع ) (الفقـر في الوطن غربـة..والغنى
في الـغربة وطن) والفقر والغنى هنا تورية
عن عـمق أبـعـد..فـمـفـاهـيم  واسـعـة .. وهي

ال والعقار..ومتاعب الدنيا..  أبعد من ا
{ هل ندمت على دخولك الوسط الفني?

- نـعم. الـى حـد مـا..لـو بـدأت حـمـاال.. بـات
األن لــدي  شـركــات نــقل..الــفن في الــعـراق

فناء.
{ كيف ترد على خبر وفاتك ?

- اليستحق الرد. 
{ هل  لديك أعمال جديدة? 

- قـد كـلـفت لـقـيام مـشـروع كـبـيـر جـدا جدا
الحـدى اجلهات العربية واالجنبية باعداده

وبدأت للعمل عليه. 
{ وجه كلمة جلمهورك?

- اتـمــنى لـشــعـبي اخلــيـر والــسـعـادة وأن
يزدهر بلدنا ويعم االمن والقانون.

صباح عطوان
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صري عـمرو دياب اغـنية جـديدة بعنـوان ( الدنيـا بترقص) على طـريقة الـفيديو ـطرب ا طرح ا
ـقرر ان يـطـرح دياب ـفـتي كـ مـوديل.ومن ا ـصـريـة هدى ا ـمـثـلة ا كـلـيب والـتي ظهـرت فـيـها ا
اغنـية جـديدة في رابع ايـام عيـد االضحى  ضـمن اغنـيات الـصيف الـتي اعتـاد على طـرحها
وقع الفـن.واغنيـة ( الدنـيا بـترقص) من كـلمـات مالك عادل احلـان محـمد يحـيى وتوزيع وفقـا 
احمـد ابراهيم وقـد بدأت األغنـية حتقق رواجـا كبيـرا ب اجلمـهور الذي عـبر عن اعجـابه بها

على وسائل التواصل االجتماعي.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

يدور جدل حول قائمة سفراء جدد للعراق لم اطلع عليها
حـتى اللـحـظة بـرغم الـضجـة الـتي خلـفـتهـا كـما ال يـخـطر
بـبـالي أن أطـلـع عـلـيـهـا أو عـلى مـا ســبـقـهـا من تـفـاصـيل

اصالً لكن عناوين انتماءاتها معروفة. 
 منصب السفير اكلت جزءا منه الترشيحات احلزبية منذ
ســنـوات بــعــيــدة في الـنــظــام الـســابق واكــمــلت األحـزاب
اجلــديـدة عـلى مــا تـبــقى. احلـصـيــلـة الــدبـلـومــاسـيـة ذات
االســتـحـقــاق الـطــبـيـعـي ضـئـيــلـة وقــد يـأتي الــيـوم الـذي
ـبدأ الـعام أؤيد تتالشى فـيه. برغم ذلك فـأنا من حـيث ا
رشح من التـعـييـنـات اجلديـدة حـتى لو لم يـكن الـسفـيـر ا
صلب اجلـهاز الـدبلـوماسي لـلخـارجيـة وفي العـالم أمثـلة
جنــاح كـثــيـرة اذا كـان شــخـصــيـة تــسـتــطـيع ان تــصـنع
ـشرف في اربع سـنوات هي مدة تاريـخها الـدبلـوماسي ا
اخلـدمـة اخلـارجـيـة اسـتـنـادا الى تـمـيـز سـابق في الـعـمل

سار احلياتي لذلك السفير.  والوظيفة وا
 قبل ذلك لـنسأل أنـفسـنا مـا احلكمـة في نقل سـفيـر بعد
انتـهاء فتـرته في دولة مـعيـنة الى دولة ثـانيـة ثم دولة ثـالثة
بـعــد سـنـوات أخــرى وهـو لـيس لـه اثـر من أي درجـة في
تــطــويــر الــعالقــات مع تــلك الــعــواصم كــمــا لــيس له أي
ـئات حـضور بـ أبـناء اجلـالـية الـعـراقيـة الـذين يعـدون 
األلـوف في بــعض الـدول هــذا اذا افـتــرضـنــا انَّ سـيـرته
الـعـامـة كــانت جـيـدة وغـيـر مـتــورط في مـلـفـات فـسـاد مع

أحزاب الداخل. 
السفراء في الـعالم يخـضعون للـتقييم اسـتنادا الى مدى
انتاجيتهم الفـعلية التي تعود بالـنفع االقتصادي والثقافي
كـن نقل اضـبـارة سـفـير من والـسيـاسي لـبـلـدانـهم وال 

عاصمة الى أخرى كإجراء اداري روتيني. 
لـنـعـرف كـم سـفـيـراً مـسـتــقالً عن األحـزاب لـدى الـعـراق
ـــتـــاحــة إلصالح وزارة وبـــعـــدهــا نـــنـــظـــر في الــفـــرص ا
اخلـارجـيـة. لـنـتـصـارح عـنـدهـا أيـضـا بـشـأن كم سـفـارة
عـراقيـة فـائضـة عن احلـاجة وتـكـفي القـنـصلـيـات إلجناز
ـا نعـود الى فهم مـعنى تعـي سـفير أو شؤون عـامة فر

وجود سفارة.

يـعـيش اإلنــسـان في حـيـاته أجـيــاالً مـتـداخـلـة في رؤاهـا
السياسـية وثقافـاتها وتصـوراتها عن احليـاة في معناها
وفلسـفتهـا. فاإلنـسان االعتـيادي يعـيش جيل والديه من
ناحية  وجيل ابـنائه من ناحية أخـرى. كما ان هناك من
يـعـمـر أو يــطـيـر في أزمـنـة مـتـعــددة افـتـراضـيـة فـيـعـيش

بالتالي أجياالً مضافة.
ومن الـنـاس من يـوفق فـي فـهم واقع األجـيـال ويـتـعـايش
معها ومنهم من ال يـنجح في ذلك ألسباب متعددة. ومن

هذه األسباب:
عدم التمكن من فهم أو مسايرة األجيال األخرى.

 عــدم الـرغــبـة في تــفـهم أو مــسـايــرة األجـيــال األخـرى
ه اخلاص. والتمسك بقناعات وافكار جيله أو عا

اإللـتـزام بـعــقـائـد ديـنـيـة أو سـيــاسـيـة ال يـسـتـطـيع أو ال
برغب في احلياد عنها.

ـثـقـفــ والـكـتـاب في الـعــراق يـعـيش حــشـد كـبـيــر من ا
ـفـكـرين بــ طـيـات أجـيـال والـشـعــراء والـسـيـاســيـ وا

مختلفة.
وبخصوص ما ذهبنا اليه جتابهك أقالم وأفواه تصر اال
والتـغنـي بخـطابـات تقـليـدية اعـتـادت وبقت تـصر  عـليـها

وقد مضى عن من تعنيهم قرن ونيف من الزمان.
ـلـكـية فـالـشـيـوعـيـون مـا انفـكـوا يـتـحـدثـون عن رجـعـيـة ا

ونازية القومي وفاشية االنظمة الدكتاتورية.
والـبـعـثـيـون ال يـتـوقـفـوا عن عـمـالـة الـشـيـوعيـ لـالحتاد

السوفيتي واحلاديتهم في فلسفتهم احلياتية.
ـا من الـسـلـفـيـ فال أمـا االسالمـيـون من الـسُــنـة ور
زالوا يكفرون الـقومي والبـعثي والشـيوعي ويصروا
ـتـطـرفـون ـا أنـزل الــله في حـ يـنـتـظـر ا عـلى احلـكم 
هـدي ويتوسلـون والية الفـقيه في طهران الشيعـة عودة ا

شهد. للبقاء في ا
ان واقع األمـر انهم جـمـيـعـاً يعـيـشـوا واقعـاً مـتـخيالً في
عـقـولـهم وهـوى يـسـري في عـروقـهم ورؤى فـكـريـة مألت
رؤوسهم. انهم جميعاً يعيشون خارج الزمن احلاكم في
عالم الـيـوم ويصـرون على ايـقاف عـجـلة تـطور الـتاريخ.
انــهم بـاخــتـصـار شــديـد: اقالم بــائـرة في مــا يـكــتـبـون
وشـعــارات اصـبـحت مــثل صـيـحــات في آذان أجـيـال ال

تفهم معانيها!
لقـد عاشت احالم الـقومـية عـقود زمانـها ولم تـفطن الى
عـسكر اشتـراطات واقـعهـا وظروفه. كـما امـتلـكت دول ا
الشيوعي اجلرأة لتضع حداً لتـراجعها عن مواكبة تقدم

الدول االخرى بغض النظر عن األسباب.
كما جـربت األحزاب واآليدولـوجيات  الـسياسـية الديـنية
والطائـفيـة وال زالت تصر عـلى التـجريب لكـنهـا لم تنته

الى جناح ولن تنتهي.
ان كل طرف أخطأ في حساباته الفـكرية والسياسية في
ا يـحمـله من متـغيـرات دائمـة في عقول ظروف الـزمان 

ونفوس وأمزجة البشر اخملتلفة.
لكنهـا الروح الثـأرية وحب األنا واالصرار عـلى صوابها
ــثــقــفــ وهـــواهــا في الــغــلــبـــة مــا يــدفع الــكــثـــيــر من ا
الــســيـاســيــ عــلى االسـتــمــرار في طــروحــات اوراقـهم

الصفراء.
ان هذه العقلـية والثقافـة والسلوك سبب تـثوير العداوات
وتعـمـيق حـفر اخلـنـادق ويلـهـيـنا عن االهـتـداء الى سبل
الـبــنـاء وتـعـويـض مـا فـاتــنـا عـبـر
كــــثـــــيــــر من أزمـــــان الــــضاللــــة

والعبث.
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{ نـــيــويــورك (أ ف ب)  –أطـــلــقت
شـبـكـة تيك تـوك االجـتـماعـيـة التي
حتـظى بشعبية كـبيرة ب الشباب
ــتــحـدة بــرنــامــجـاً فـي الـواليــات ا
ـسـتـخـدمـيـهـا تـقـد مقـطع يـتـيح 
فـيـديـو قصـيـر عن سـيرهم الـذاتـية
كـتوبة بـدالً من النـبذة التـقليـدية ا
عـــنــدمــا يـــتــرشـــحــون لــوظـــيــفــة.
واغـتنمت بـعض الشركـات الفرصة
ـنـتـمـ إلى ســعـيـاً ألى تـوظـيـف ا
جــيل زي الــذين تــقل أعــمـارهم عن
 25 عـامـاً بـيـنـها سـلـسـلـة مـطاعم
شـيبوتـلي ومتاجر أبـركرومبي آند
فــــــيـــــتـش لـــــلـــــمـالبـس ومـــــحـــــال
الـــســوبـــرمــاركت تـــارغت ووورلــد
ريــسـلـيـنغ انـتــرتـيـنـمـنـت لـتـنـظـيم
صـارعـة أو حـتى فريق مـبـاريـات ا
ديـتـرويت لـكـرة الـسـلـة. وأوضحت
شـيبـوتلي فـي بيان اخلـميـس أنها
تــواصل جتــربــة أســالــيب جــديـدة
ـرشح احملـتمـل أيـنما ـقابـلة ا
كـــانـــوا نــــظـــراً إلى ضـــيق ســـوق
الــعـمل. واضــافت بـفـضـل بـرنـامج
الـسـيـر الـذاتـيـة الـذي تـوفـره +تيك
كن للـمرشح احملـتمل تـوك+ 
(…) إظــهـار صــدقـيــتــهم وشـغــفـهم
احلــقــيــقي بــطـريــقــة تــخـتــلف عن
الــســيـرة الــذاتــيـة الــتــقـلــيــديـة أو
ـقابلـة اجلالسـة. وبدأت تيك توك ا
تــوفـيـر أداتـهــا األربـعـاء من ضـمن
ـــقــرر أن بـــرنـــامج جتـــريــبـي من ا
يــســتــمــر إلى  31تــمــوز/يــولــيــو.
ـــســــؤولي ويــــتــــيح الــــبــــرنـــامـج 
الـــتــوظـــيف فـي الــشـــركــات نـــشــر
عــروض الـعـمـل لـديـهم عــلى مـوقع
ـكن مــخــصص لــهـذا الــغــرض و
ــســتــخــدمـي تــيك تــوك من خالله
ـــعــروضــة الـــتــرشح لـــلــوظــائف ا
بإرسال مقطع فيديو وإضافة وسم

محدد إليه.
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{ كـــان (فـــرنـــســا) (أ ف ب)  –بــدا
الفتـاً خالل مهرجـان كان السـينمائي
ظـهـور عــدد من الـنـجـمـات بـشـعـرهن
األبيـض كاألمـيـركيـة آنـدي مـاكدويل
ا ومواطـنتـها جودي فـوستـر خالفاً 
مثـالت اللواتي يـتجن درجت علـيه ا
عادةً تـركَ شـعـرهن عـلى طـبـيعـته في
إطـالالتـــــهـن وعـــــلـى الـــــســــــجـــــادات
احلــمــراء. فــنــجــمــة مــســتــحــضـرات
الــتـجــمــيـل لــوريــال عــارضــة األزيـاء
ـمــثـلـة األمـيــركـيـة أنــدي مـاكـدويل وا
أبـقت بــفـخـر عـلى شــعـرهـا الـرمـادي
اجملـعّد فـي صعـودهـا األول لـدرجات

هرجانات في كان.   قصر ا
وفي شــبـاط/فــبـرايـر الــفـائت عــلـلت
الـنجمة البالغة  63 عـاماً التي تميزت
ـاضي بشـعرهـا األسود الـلمّاع في ا
عـدم جلوئـهـا إلى إخفـاء لـونه احلالي
بــرغــبـــتــهــا في أن تــكـــون إطاللــتــهــا
طـبــيـعــيـة مـن وحي مـرحــلـة احلــجـر
خالل اجلــــائــــحــــة عــــلى مــــا قــــالت
مـثلة درو لبـرنامج تـلفزيـوني تقـدمه ا
ـور. وفي لـيـلـة افتـتـاح مـهـرجان بار
ـمـثـلـة واخملـرجة كان أيـضـاً أطـلت ا
األمــيــركــيــة جـودي فــوســتــر بــشــعـر
تـتـخـلــله خـصل مـتــنـاثـرة بـدا بـيـاض
جذورهـا ظاهـراً لـلعـيان. وفي مـقابـلة
مع تــــيـــلــــيـــرامــــا في بــــدايـــة شــــهـــر
مـثلة الـبالغة 58 تمـوز/يوليـو قالت ا
عامـاً واحلائزة جائـزتي أوسكار إنها
متـحمسة الستـيعاب عمرهـا الستيني
وليست لديها مشكلة مع تقدم العمر.
وتفـاعل مستخدمـو شبكات التواصل
االجتـمـاعي من خالل تـعـلـيـقـاتهم مع
هـــذا الــظــهـــور لــفــوســـتــر عــلى درج
ــهـرجــان وغــرّد أحـدهم يــســعـدني ا
ـــــثالت يــــبــــدون كــــثــــيــــراً أن أرى 
بأعـمـارهن الفـعـليـة ولـديهن جتـاعـيد
وشــــعــــر أبــــيـض عــــلى الــــســــجــــادة
احلمـراء وحظي منشوره بنحو ثالثة

آالف عالمة إعجاب.

احملـجـور األشـهـر في تاريخ األدب
يــحــظى بــإعــجــاب كــبــيــر في بالد
ــــشــــرقــــة. ومـن أبـــرز الــــشــــمس ا
اخلـــبــراء فـي أعــمـــال بــروست في
الــعـالم هــو الـيــابـاني كــازويـوشي
يـوشيكـاوا من جامعة كـيوتو الذي
أمـضى  12عـامـاً في تـرجـمـة رواية
الــكـاتب الــفـرنـسـي وأصـدرهـا في
 14جــزءاً يــبـلـغ عـدد صــفــحـات كل
مــنـهــا نـحـو  500 وتــشــمل شـروح
األديـب ومخطوطاتـه. وقال اخلبير
فـي أعـمــال بــروسـت في مــؤســسـة
كـــــولــــيـج دو فــــرانـس لألبـــــحــــاث
والــــتــــعــــلـــيـم الــــعـــالـي أنــــطـــوان
كـومــبـانـيـون في مـعـرض تـرحـيـبه
بـــيــوشـــيــكـــاوا خالل مــؤتـــمــر في
آذار 2020 إن ثـمة عدداً كـبيراً جداً
مـن الـــدراســـات الــــيـــابـــانــــيـــة عن
بــــروست وهـــو تــــقـــلــــيـــد ال يـــزال
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وأولــــتـه الــــبــــرازيل خــــصــــوصــــاً
اهتماماً في مرحلة مبكرة.
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والحـــطت أن االهـــتــمـــام بــأعـــمــال
بـروست ال يزال يتسع مضيفةً لقد
تـــواصــلــنــا أخــيـــراً مع بــاحث في
إيـران يـعـمل على تـنـظـيم ندوة عن
تـرجمة بروست إلى الفارسية. لكنّ
ثــمـة اهـتـمـامــاً بـبـروست اإلنـسـان
أيـضـاً يـعـكسه وجـود سـيـر ذاتـية
عـنه فـي كل مـكـان. وأوضحـت هذه
ــيــة أنـــاألقــطـــاب الــثالثــة األكـــاد
تعلقة ببروست الـكبرى لألبحاث ا
هـي إضـافـة إلى فـرنــسـا الـبـلـدان
الـنـاطـقـة بـاإلنـكـلـيـزيـة (خـصـوصـاً
ـتــحـدة وبــريــطـانــيـا) الــواليــات ا
والــيــابــان وإيــطــالــيــا والــســبب
الــرئـيـسـي أن أعـمـاله تُــرجِـمَت في
وقـت مـبـكـر جـداً إلـى هـذه الـلـغـات
الـثالث.فـبـروست الـذي عـزل نـفسه
بــسـبـب صـحــته الـهــشـة ويُــعـتــبـر

تــــمــــحــــورت عــــلى بــــروست قــــبل
اجلـائـحـة ذلك الـذي في بـرلـ في
تــشـــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر 2019
وتـناول مـوضوع مـارسيل بروست
والــيـهــوديـة.  ومن أحــدثـهــا (عـلى
اإلنــتـرنت) مــارسـيل بـروست: إرث
مـثـير لـلـجـدل الذي نـظـمته جـامـعة
شـيكاغـو في أيار/مايـو الفائت عن
الــكُـــتّــاب الــذين عــشــقــوه وأولــئك

الذين يُعتبرون من نقاده.
وخُـصـصت صـفحـة بـرازيلـيـة على
شـــبــكــة فـــيــســبـــوك وأخــرى عــلى
إنـسـتـغـرام عن الـروائي الـفـرنـسي
بـعنـوان بروست الـبرازيل تـتضمن
مـعلومـات عن ندوة تنـاولته أقيمت
فـي تشـرين الـثـاني/نـوفـمـبر 2020
عـبر اإلنترنت مـن ريو دي جانيرو.
وأكـــدت إلــيـــان ديــزون جـــونــز من
جـمـعيـة أصـدقاء مـارسـيل بروست
أن أمـيركـا الالتينـية ال تزال نـشطة
جـــداً (في مــا يـــتــعــلـق بــبــروست)

{ بــــــاريس (أ ف ب)  –اكــــــتـــــسب
الـكاتب الـفرنسي مـارسيل بروست
ـيـاً في شكـل ما من خالل بُـعـدا عـا
رســــــمه فـي مـــــؤلـــــفــــــاته صـــــورة
الـبرجـوازية الـباريـسيـة العـليا في
الـعـصـر اجلـمـيل وهـو مـا يـجـعـله
بـعـد  150عــامـاً عـلى والدته يـثـيـر
اهـتمـام باحثـ من مختـلف أنحاء
الـعالم وأحـياناً من مـناطق بـعيدة
جــداً من فـرنــسـا. وتــشـكّل األجـزاء
الــسـبـعــة الـتي صــدرت بـ عـامي
 1913و  1927مـن روايـــة الـــبـــحث
ـــفــــقـــود مــــصـــدراً ال عـن الـــزمـن ا
يــنــضـب لــلــتــفــكــيــر في في زوايــا
األرض األربـع. وثمة نقاش مستمر
ـولـود ألعــمـال مــارسـيل بــروست ا
في  10تـــمـــوز/يــولـــيــو  1871 في
بـاريس والذي تعتبر دراسة نتاجه
مـن أسـاســيــات كــلــيـات اآلداب في

اجلامعات الفرنسية.
ـؤتمـرات الـدوليـة التي ومـن آخر ا
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{ واشـنطن (أ ف ب)  –أعلـنت وكالـة األدويـة واألغذيـة األمـيركـية (اف دي ايه)
اخلمـيس نزوالً عـنـد الضـغوط تـعـديل توصـيـاتهـا باسـتـخدام دواء جـديد مـضاد
ــر كـانت ســمـحت بـه قـبل شــهـر فــقط أذ حـصــرت الـلـجــوء إلـيه ـرض ألــزهـا
ـرض دون غيرهم.  ويـشكّل هذا باألشخـاص الذين يعـانون حـاالت معتـدلة من ا
الدواء الذي يحـمل اسم أدوهلم وتنـتجه شركـة بايوجن لـلصنـاعات الصـيدالنية
وافقـة منـذ العام 2003  لـكنّ السماح ـر يحـظى  أول عالج ضد مـرض ألزها
لة اثـار ردود فعل في األوساط الـعلمـية.  واتخذت الـوكالة قرار به وفق آلية مـعجّ
الـسـمـاح بـالـدواء مـتـجاوزةً رأي جلـنـة خـبـراء وهـو نـادرا مـا يـحصـلً إذ كانت
الـلجـنـة أعـلنت في تـشـرين الـثانـي/نوفـمـبر عـدم تـأيـيدهـا الـسـماح بـهـذا العالج
بحـجة أن فـاعلـيته لم تـثبت بـالشـكل الكـافي. وقـدم عدد من أعـضاء هـذه اللـجنة
استقـاالتهم تعبـيراً عن احتجـاجهم على الـسماح بالـدواء وفق ما أفادت وسائل
إعـالم أمـيــركـيــة.  وقـال نــاطق بـاسـم اف دي ايه لـوكــالـة فــرانس بـرس مــنـذ ان
وافـقت وكـالـة ألدويـة واألغـذيـة عـلـى ادوهـلم  اثـار ذلك بـعض االرتـبـاك (…) في
سـتهـدفـة لهـذا العالج. واضـاف أن الوكـالة رأت بـعد االطالع شـأن الشـريحـة ا
ـنـطـلق أدرج ـمـكـن تـقـد تـوضــيـحـات. من هــذا ا عـلى هـذه اخملــاوف أن من ا
ضـمن تـوصــيـات الـوكـالــة تـوضـيح يـنـص عـلى أن هـذا الـعـالج يـجب أن يـعـطى
لــلـمــرضى الــذين يــعـانــون من ضــعف إدراكي مــتــوسط أو في مــرحـلــة اخلـرف
ـعتـدل.  وأوضحت الـوكالـة األميـركيـة أن جتارب سـريريـة أجريت بـالفـعل على ا

رضى.  هذه الفئة من ا

هـرمون االستروج من الهرمونات
ــرأة ـــهــمه جلـــسم يــوجـــد لــدى ا ا
والــرجل لـديـه مـنه كــمـيــات قـلــيـلـة

كذلك 
- مهامه االساسية :-

ـــو - االســـــــتــــروجـــ يــــحــــفــــز 
بايض ا

- يحافظ على سماكة جدار الرحم
- يـــــســــاهم ويـــــحــــمي الـــــرحم من

اجلفاف
- يـشترك في عمـلية انتـظام االباظة

ويعمل على
كفاءتها بشكل جيد

- ويـلـعب دورا حـيويـا في الـعمـلـية
اجلنسية

ـــراة اذا - مــــاذا يـــحـــدث جلــــسم ا
اصبح ناقصا عن
معدله الطبيعي ?
- حرارة بالقدم
زاج - تقلب ا

- زيادة الوزن
- اخـتالل واضح بـالدورة الـطـمثـية

ا يؤدي الى
غزارة الدم لديها

- صداع
- فقر دم
- كآبة

- اهـم االســـبـــاب الــــتي تـــؤدي الى
حدوث نقصانه

ـرأة بالـداء الـسـكري من - اصـابـة ا
النوع االول

والـعـلـة تـكـمن لـيـس بـداء الـسـكري
ــــا الــــعـــلــــة بــــســـبـب وحـــدات وا
ـسـائـيـة االنـسـولـ الـصـبـاحـيـة وا
ــــا تـــعـــطـي نـــتـــائـج ســـلـــبـــا ألنّ
االنـســولـ الـصـنـاعي يـعـمل يـؤثـر
ـصابة رأة ا عـلى طبـيعـة وماهيـة ا
ـا حــيث يـأثــر عـلـى هـرمــونـاتــهـا 
يــــؤثـــــر بــــشــــكـل مــــبــــاشـــــر عــــلى
االستروج فيعمل على امتصاصه

واحلديث عنه مطول
- تقدم بالعمر

تكررة سالك البولية ا - التهابات ا
- اضطرابات بالتغذية

- اهم الـوصفات الطبيعية الغذائية
التي تزيدمن

كــفـاءة االسـتــروجـ فـيــمـا اذا كـان
منخفضا...

ـــضــروب بـــاخلالط مع - الـــتـــوت ا
الـبـرتـقال لـنـحصـل على عـصـير ذي

قيمة عالية لرفع االستروج ..
يــؤخــذ قـدح صــبــاحـا ومــســاءً قـبل

تناول الطعام بساعه
زج -زيـت الـزيتـون الـبـكـر ٧٠ غـم 
مـع زيت فـول الــصــويـا ٨٠ غم بــعـد
ــرأة صــبـاحــا بــعـد ــزج تــاخـذه ا ا
تـــنــاول الــطـــعــام بــســـاعــتــ هــذه
الـوصـفـة االخـيـرة حـيث تـعمـل على
ـــرأة زيـــادة االســــتـــروجـــ لـــدى ا
وتـلعب دورا مـهمـا في احلفـاظ على

حـــيـــويـــة ونــشـــاط الـــرحم الن زيت
الزيتون يحتوي بطبيعته على مادة
ـــادة االســـاســيـه الــتي الـــتـــولــ ا
حتـافظ على نشاط وحيوية عمليات

االيض الغذائي للجسم
حتذير :-

- اليــجــوز لــلــمـرأة اذا كــان لــديــهـا
انــخـفــاض بــهـرمــون االسـتــروجـ
تـتـناول ومن احملـتمل يـسـبب نزيـفا
ـاً باحلوض .. وفي حالة اخذه .. وأ
يـجـب اسـتـشـارة الـطـبـيب اخملـتص
بــذلك - اليــجــوز لــلــمــرأة في حــالـة
تـتـناول انـخـفاض االسـتـروج أن 
االغـذيـة التي حتـتـوي علـى الكـاكاو
ألنّ الـكـاكـاو بـحد طـبـيـعـته يـخفض
االســتـــروجــ النه يــحــتــوي عــلى
مـادة الـبـتـولـوز مـادة انـدروجـيـنـيـة
ذكـرية غـذائية يـستفـيد منـها الرجل
ـرأة حــيث حتـفـز الـرجل اكــثـر من ا

على زيادة الطاقة اجلنسية لديه.
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ثــقـافـات وديـانـات أخـرى. وبـعـدمـا
بــدأ تــداول الــقـضــيــة عـلـى مـواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعـي األربــعـاء
اكـــتــــفت ديـــزني النــــد بـــاريس في
الـبـدايـة بالـتـذكـير بـأنـهـا تضع في
تـــصــرف األمـــهــات مـــركــز رعـــايــة
لألطــفـال مــزودا مـعــدات مـنــاسـبـة
ومـريـحـة بـيـنـها مـقـاعـد لـلـرضـاعة
الــطـــبــيــعــيــة. وقـــد عــلــقت وزيــرة
ـواطنيـة الفرنسـية مارلـ شيابا ا
عـبر تـويتـر قائـلة عـزيزتي +ديزني
النـد بـاريس+ إرضاع الـطـفل ليس
ـــة. أن يــــكـــون لــــديك غـــرف جــــر
مـخصـصة لـذلك أمر جـيد لـكنـنا ال
نــقــرر أين ومــتى ســيـكــون الــطـفل
جــائـعـا. ودفع ذلك ديـزني النـد إلى
نـشـر اعـتذار آخـر عـلى تويـتـر جاء
ــوقف فـــيه نــأسف بــشـــدة لــهــذا ا
ونــــقـــدم مــــرة أخــــرى اعـــتــــذارنـــا

عنية. الصادق لألم ا

عـلى احلراس بـحزم كاف بـأنها لن
تـذعن لتـعلـيمـاتهم لـكنـهم أصروا.
وتـابـعت قـائـلـة سـألـتـهم عن سـبب
طــلب من هــذا الــنـوع فــقــالـوا إنه
تنزه من وجـود زبائن آخرين فـي ا

ألمـر أعـتبـره جـزءاً طـبيـعـياً تـمـاماً
مـن احلـــيــــاة. واضــــافت شــــعـــرت
بـــالـــضـــعـف الـــتـــام (…) واخلــوف

الشديد.
وروَت هـذه األم لـطـفـلـ إنـهـا ردت

{ بــــــاريس (أ ف ب)  –تــــــأمل األم
األســتـرالـيـة الـشـابــة الـتي مـنـعـهـا
حـراس مـتـنـزه ديـزني النـد بـاريس
من إرضـاع طـفلـتهـا عـلى مقـعد في
ـوقع في أن تؤدي موجة الغضب ا
الـتي أثارتـها قـضيتـها إلى تـطوير
الــعـــقــلــيــات. وتـــقــدم ديــزني النــد
بــاعــتــذار بــعــدمــا طــلب ثالثــة من
عـــنـــاصـــر األمن فـــيه الـــســـبت من
األسـترالـية الـبالـغة  33 عـاماً التي
كـــانت تــرضع  صـــغــيــرتـــهــا ابــنه
الــشـهـرين قــرب إحـدى األلـعـاب أن
تــغــطي نــفـســهــا أو أن تـســتــخـدم
ـــــكــــــان اخملـــــصص لـألمـــــهـــــات ا

تنزه.  واألطفال في ا
وقـالت لـورا الـتي فـضـلت االكـتـفاء
بـذكـر اسمـهـا األول لوكـالـة فرانس
بــرس اخلـمـيس  كـنت أضم ابـنـتي
إلـى صــــدري فـــيــــمــــا كــــان ثـالثـــة
أشــخـاص من حــولي يـوبــخـونـني

{ ســـان خــوســـيه (أ ف ب)  –أعـــلـــنت
كـوسـتـاريكـا اسـتـعادة  1305قـطع فنـية
من احلـقـبــة مـا قـبل الــكـولـومــبـيـة كـانت
أُخــرجت من الــبـلــد الـواقـع في أمـيــركـا
الوسـطى في نهايـة القـرن التـاسع عشر
وعُـــرضت فـي مـــتــــحف بــــروكــــلـــ في
ـتحف نـيـويورك. وقـالت النـاطقـة باسم ا
الوطـني في كوستاريكا حيث ستعرض
الـقـطع وينـدي سـيـغـورا لـوكـالـة فرانس
بـرس إن هـذه العـمـليـة بـدأت عام 2010
عندمـا سألَنـا (متحف) بروكـل عما إذا
كـنــا نـريــد اسـتــعـادة هــذه الـقــطع الـتي
أُخــــــرجت مـن الـــــبـالد في ذلـك الـــــوقت
بـسـبب عــدم وجـود تــشـريـعــات مـحــلـيـة
حلمايـتها. وأضافت كافحنا للعثور على
تـمـويل بسـبب وجـود عـقـبـات كـثـيرة ثم
بـســبب اجلــائــحــة. لــكـنــنــا جنــحــنـا في
الـنهـايـة. وهـذا اجلـزء الثـاني من عـمـلـية
إعادة قـطع أثرية يـبلغ مجـموعها 2286
قـطــعـة بــعـد مــرحـلـة أولـى سـنـة 2011

تخللتها إعادة  981 قطعة.
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