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بغداد واحملافظات). بدوره  قال
ــتــحــدث بـأسـم الـوزارة ســيف ا
الــــبــــدر فـي تــــصـــــريح امس إن
(اجلــيش االبـيـض يـواجه أيــامـاً
عــصــيـــبــة بـــســبب الـــزيــادة في
ــســجــلــة بــكــورونـا  احلــاالت ا
ــاضـيـة والســيـمـا خـالل االيـام ا
حيث وصـلـنا إلى أرقـام قـياسـية
غــيــر مـســبــوقـة بــعــد أن جتـاوز
االعــداد عـــتــبـــة الــتـــســعــة االف
اصــــابــــة) وتـــــابع ان (األمــــر ال
ـسجـلة يـتعـلق فـقط باحلـاالت ا
ا بـزيادة احلـاالت اخلطرة) وا
واشـــــــــار الـى انـه (مع دخـــــــــول
ــوجــة الــوبــائــيــة الـــعــراق في ا
الــثـالـثــة ارتـفع الــعـدد من  5و6
آالف إلــــى  8و 9آالف خــــالل
ـاضيـة لـكن النـقـطة الـساعـات ا
األهم هـو تـوزيع احلـاالت حسب
الـشدة حـيث أن نـسـبـة احلاالت
توسطة إلى الـشديدة هي أكثر ا
ـدة ــا كــان عــلــيه خالل تــلـك ا
وهذا يعد مؤشرا خطرا) مؤكدا
ـؤسـسـات الـصـحـيـة قادرة ان (ا
عـلى الـتـعـامل مع هـذه الـزيادة).
من جـهته  اعـلن مـديـر الـصـحة
الـعـامــة في الـوزارة ريـاض عـبـد
االمــيــر احلـــلــفي عن االجــراءات
الـتي سيـتم اتـخـاذهـا خالل ايام

مـــفـــردات الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيــة
لــلـــمــواطـــنــ وحــتـى ســاعــات
مــتـاخــرة لــضـمــان انــسـيــابــيـة
التوزيع وعدم وجـود اي مشكلة

واد وتضم تعـوق وصول تـلك ا
( الـرز الـهـنـدي  زيت الـطـعـام 
الـسـكـر  الـبـقـولـيـات  مـعـجون

الطماطم ) .
واعلن  مـنـصور مـدير انه وبـعد
ــبـــاشــرة بــتــجــهــيــز ان تــمت ا
مـفــردات الـسـلـة الـغـذائـيـة وجه
مالكات الشركة في قسم الرقابة
والـتدقـيق بتـشـكيل فـرق رقابـية
تقـوم بحـمالت تـفتـيشـية يـومية

الى مـــحالت الـــوكالء الـــذين 
ـتـابـعـة عـمـلـهم في جتـهـيـزهم  
ـواطــنـ ولـلــحـد من جتــهـيــز ا
عــمــلـــيــات االبــتـــزاز والــتالعب

ـفردات الـسلـة الـغذائـية اذ 
زيارة اول الـوكالء اجملهزين في
مـنـاطق (الـعـامل  الـيـوسـفـيـة 

الرشيد) .

ـكن احملـاكم) مـبـيــنـا ان (مـا ال 
ـرتـكـبـة قـد ــة ا إنـكـاره أن اجلـر
خلقت نوعـاً من اإلستيـاء الشديد
فـي األوســــاط الــــقـــــضــــائــــيــــة و
احلـقوقـيـة واإلنـسـانـيـة وأوجدت
ـــشـــروع عن نـــوعـــاً من الـــقـــلق ا
ـارسون مصـيـر احملـامـ وهم 
ـهـنـيـة و الـقـانـونـية واجـبـاتـهم ا
مطـالبا أمام احملـاكم القـضائـية) 
مــجــلـس الــنــواب بـ(اإلســراع في
تـعـديل قـانـون احملـامـاة الـعـراقي
ا رقم ١٧٣ لعام ١٩٦٥  النافذ ا
يتكفل بحمايـة للمحام في هذه
األيـام الــصــعـبــة الـتـي تـمــر عـلى
الـبالد والـتـشـديـد في الـعـقـوبـات
ن يــرتــكب اجلــرائم اجلــزائــيــة 
بــــحق احملــــامــــ وهـم بــــصـــدد
ــــهــــنـــة) وتـــابع ان ــــارســــة ا
(احملــامـــاة عــنــصـــر أســاسي في
الـســلــطـة الــقـضــائـيــة والبـد من
تـوفـيــر أعـلى احلـمــايـات الالزمـة
الـتي تـمـكـن احملـامي حتت ظـلـهـا
من أداء واجـبـاته الــقـانـونـيـة إذ
ــــعـــــقــــول أن يـــــدفع لـــــيس مـن ا
احملامي ثـمن الـقرارت الـقـضائـية
العادلـة وأن يأخـذ جريـرة موكله
ــتــهم) مــشـــددا عــلى (ضــرورة ا
اإلقتـصـاص العـادل من اجملـرم
ـغـدور وهـذا مـا قـتـلـة احملـامي ا
يـتـطـلب تـشــكـيل جلـنـة قـضـائـيـة
ـتـابـعـة الـتـحـقـيـقـات واإلشراف

ة). عليها تبعاً خلطورة اجلر

اجلـبــانـة الــتي تـهــدد أحـد أركـان
قـراطية). وكـان مصدر أمني الد
قـد افـاد  بـالـعـثـور عـلى الـنـاشط
بـــعـــد يـــومـــ عــلـى اخـــتــطـــافه.
ونظمت نقابة احملام العراقي
 وقـفــة حـداد عــلى روح زمـيــلـهم
ـوسـوي الــذي اغـتـيل اول امس ا
برصـاص مجـهـول في مـحافـظة
الـبـصـرة .  وقـال الــنـقـيب ضـيـاء
السعـدي في بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (األســبـــاب الــتي تـــكــمن
وراء قـتل احملــامـ عـلى خــلـفـيـة
هني تـنطوي على احلقد عملهم ا
ـسـوغ نـظـرا و الـكـراهـيـة غــيـر ا
لـدور احملـامي الـرائد فـي حتقـيق
العـدالـة وحمـايـة حقـوق الـناس
فـي تـــعــــبــــيـــر عـن مـــدى اجلــــهل
والــــضاللــــة وانـــعــــدام احلـــدود
ـعاصـرة الـتي الـدنـيـا لـلـثـقـافـة ا
تسعى إلى رقي اإلنسـان وتطوير
حــــقـــوق الــــدفـــاع ومــــؤســـســـات
السـلـطة الـقـضائـية) وأضاف إن
(مــــــا يــــــســـــهـم في اإلمــــــعـــــان و
اإلسـتـمـرار في هـذه الـسـلـوكـيات
الــشـــريــرة و الـــعــدوانـــيــة جتــاه
احملـامــ نـاجت عن فــقـدان األمن
وعـدم تـوفـيـره لــلـمـحـامـ بـرغم
ــلــحــة لــلــنــقــابــة) ــطــالــبــات ا ا
ووصـف الــــســــعــــدي (اغــــتــــيـــال
ــوســوي بــأنه يــشــكل تــهــديــداً ا
مباشراً لـكل محامٍ بـسبب التوكل
و الــــدفـــــاع عن احلـــــقــــوق أمــــام

تــيــار احلــكــمــة عــمــار احلــيــكم 
النـاشط  لالطـمـئنـان عـلى وضعه
الـصـحي فـيـمـا اسـتـنـكـر عـمـلـيـة
خــطـفه بــالــقـول (ضــرورة تــأمـ
حياة وأمن النشطاء والصحفي
وأصحاب الرأي والكلمة كأساس
ــقــراطـيــة ورفض من أسس الــد
ثل تكميم األفـواه). كما تـفقدت 
ــتـحــدة في االمــ الــعـام لـال ا
الــــعـــراق هــــنــــيس بالســــخـــارت
الـوضع الـصـحي لـلـمـكـدام الـذي
مـــا زال يـــرقـــد حـــالـــيـــا في احـــد
مستشفيات العاصمة. وكتبت في
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر (نــتــمــنى
الـــشــفـــاء الــعـــاجل لـــلــصـــحــافي
ــــكــــدام ونـــحــــيي شــــجـــاعــــته ا
وتـصــمــيـمه ونــدين االعــتـداءات
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نــعى مــحــامــو الــعــراق زمــيــلــهم
ـوسوي الـذي اغـتيل اول حيـدر ا
امس بــرصـــاص مــجـــهــولــ في
مـحـافـظـة الـبـصـرة فـيـمـا حررت
الــقــوات االمــنــيــة الــنــاشط عــلي
ـكـدام الـذي جـرى اخـتـطـافه في ا
الــعــاصــمـة قــبل يــومــ من قــبل
جهات لم يكـشف عنها حتى االن
ـاضية ـكدام اجلـمعة ا واختفى ا
في منـطـقـة اجلادريـة بـعد تـلـقيه
ـــا أدى إلى إطالق تـــهــديـــدات 
حــمـــلــة عـــلى وســائل الـــتــواصل
ــطـالـبـة الـسـلـطـات االجـتـمـاعي 
باتـخاذ إجراءات سـريعـة للـعثور
علـيه بحـسب مـقربـ مـنه. وقال
ـكـدام في آخـر فـيـديـو تـقاسـمه ا
مع مـــــتــــابــــعــــيـه إن (اإلفالت من
ـشــاكل الـتي الـعــقـاب مـن أكـبــر ا
يـعــانــيـهــا الــعـراق ألنه أدى إلى
تــــغـــول بـــعـض اجلـــهــــات حـــتى
صارت تقتل وتـخطف وتهدد أمن
). وتفقـد رئيس الوزراء واطنـ ا
كـدام بـعد مصـطفـى الكـاظمي  ا
ــســتــشــفى نــتــيــجــة نــقــله الـى ا
تـــعــرضـه لــلـــتـــعــذيب  بــحـــسب
ـشــرفـ عـلـى حـالـته . االطـبــاء ا
وقــال بـيــان امس ان ( الــكــاظـمي
ـــكـــدام لالطـــمـــئـــنـــان عـــلى زار ا
صـحـته  بـعـد أن حـررته الـقـوات
األمنية من خـاطفيه). وزار رئيس
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تـنــفـيــــذا لــتـوجــيـهــات رئـيــس
الـوزراء ووزيــــر الـتـجـارة اعـلن
مدير عام الشركة العامة لتجارة
ـواد الــغــذائـيــة قــاسم حــمـود ا
مـــنــصـــور مـــبــاشـــرة الــشـــركــة
بإطالق مشروع السـلة الغذائية
حملـافـظـات الـعـراق كـافـة مـؤكدا
(اســتــمـــرار اســتالم وجتـــهــيــز
ـتــعـاقـد عـلــيـهـا من الـكـمــيـات ا
ـواد الـغـذائـية كـخـطـوة مـهـمة ا
ـواطـن) ووجه مـنــصـور لــدعم ا
يـداني في مركز خالل وجوده ا
 الــكـرخ لالشـراف عــلى جتـهـيـز
الوكالء وجه مديري االقسام في
واقع ومـراكـز البـيع لالشراف ا
عــلى عـمــلـيــة اسـتالم وجتــهـيـز
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تـبـنت اطـراف سـيـاسـيـة وسـاطة
للتـهدئـة وتسويـة اخلالف القائم
ـشتـركـ حلزب ب الـرئـيسـ ا
االحتـاد الــوطـني الــكـردســتـاني
علـى خلـفيـة اجـراء تغـيـيرات في
ـنــاصب االداريــة واالمـنــيـة في ا
مــحـافــظـة الــسـلــيـمــانـيــة. وأفـاد
ــكــتـب الــســيــاسي مــصـــدر في ا
لـلـحـزب بـأن (جـهـوداً تـبـذل عـلى
مـسـتــوى رفـيع من قـادة االحتـاد
من أجل إيـجـاد مـخـرج وتـسـوية
اخلالفـات الــقـائـمـة) واشار الى
ان (األجــواء الـــســائـــدة تــمــضي
باجتـاه الـتهـدئـة). وكانت جـهود
الـوسـاطـة في عـقـد اجـتـمـاع بـ
شترك للحزب التي الرئيس ا
تبـناهـا رئـيس اجلمـهوريـة برهم
صـــالح قـــبـل ايـــام قــد اخـــفـــقت
بـحــسب مـصــادر داخل احلـزب 
واكدوا ان (بـافل الطـالبـاني أبلغ
الــوسـطـاء بــأن تـنــفـيـذ الــقـانـون
ومنع الـتهـريب أحدثـا فتوراً في
الــعالقـــات بــ رئــيــسي احلــزب
) واضـــــافـــــوا ان ــــشــــتــــركـــ ا
(التغييرات تمت بدعوة من نائب
رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
قوبـاد الطـالباني الـذي طلب من
رئـــيس االقــــلـــيم نـــيــــجـــيـــرفـــان
الـبــارزاني إصـدار أمـر لــتـعـيـ
مـــســـؤولَـي مـــكـــافـــحـــة اإلرهــاب

ــــعــــلـــومــــات في ومـــؤســــســــة ا
الــسـلــيـمــانـيــة).  ولـدى رئــيـسي
شترك اللذين انتخبا احلزب ا
في  18شــبــاط عــام   2020رؤى
مــتـــضــاربـــة حـــيــال الـــقــضـــايــا
الـتنـظـيمـيـة داخل احلـزب وكذلك
سائل اخلارجية في ما يتعلق با
ـتــعـلـقـة بــالـعالقـة مع األحـزاب ا
األخـــرى واكــد مـــصـــدر اخــر ان
(بـافل حــصل عـلى أصـوات 128
مـن مــــجــــمل اصــــوات أعــــضــــاء
مـجـلس الــقـيـادة مـقـابل حـصـول
الهــــور شـــيخ جـــنــــكي عـــلى 85
ؤتمر الرابع للحزب صوتاً في ا
ا جـعل األول يـشعـر بأنه في  
موقع أقوى من نظيـره ما يعطيه
أحـقــيـة إصـدار الـقــرارات بـشـكل
أحـادي) عـلى حـد قـوله.  واشـتـد
اخلالف بحسب مراقـب  بعدما
عمل الطالباني على منح منصب
ـعـلومـات التي رئيس مـؤسـسة ا
ـهام استـخباريـة للحزب تقوم 
لشـخصـيـة مقـربة مـنه وهو أجي
أمـــــ الـــــضـــــابط الـــــبـــــارز في
مــؤســـســـة مـــكـــافـــحـــة اإلرهــاب
الـتــابـعـة لـلــحـزب. امـا الـتــغـيـيـر
اآلخـــر فـــطـــال مـــنـــصب رئـــيس
مــؤسـســة مـكــافـحــة اإلرهـاب في
احلــزب الـذي كــان يـديــره بـوالد
شــــيخ جــــنــــكي وهــــو شــــقــــيق
شـتـرك لـلـحـزب حيث الـرئـيس ا
عـيَّن الـطالـبـاني الـضـابط الـبارز

فـي مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب وهـــاب
ــنـصب. الى حـلــبـجـيـي لـتـولي ا
ذلك  اســتــقــبل رئــيـس حــكــومـة
االقـــلــــيـم مــــســـرور الــــبــــارزاني
القنـصل العام األمـريكي اجلديد
في أربيل روبـرت باالديـنو. وقال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(اجلـانــبـ نــاقـشـا خالل الــلـقـاء
الذي جمعهما في اربيل بحضور
الـــقــنـــصل الــســـابق روب وولــر
تـعـزيـز االسـتـثـمـارات األمـريـكـية
في االقــلــيـم). من جــانــبه  هــنــأ
رئـــيس احلـــكـــومــــة (الـــقـــنـــصل
اجلديد وأبدى استـعداد حكومة

االقــلــيـم ألي تــعــاون وتــنــســيق
ووجّـه شــكــره لــلــقـــنــصل الــعــام
الـسابق وتـمـنى له الـتـوفيق في
أكـد ــقـــبــلــة). بــدوره   مـــهــامه ا
بـــاالديـــنـــو ان (االقـــلــيـم حــلـــيف
تحدة في ستراتيجي لـلواليات ا
نطقة وأن بالده ستواصل دعم ا
كـــردســـتـــان وال ســـيـــمـــا قـــوات
البـيـشمـركـة). التـقى الـبارزاني 
شـروع العربي رئيس أم عام ا
حتــــــــــالـف عـــــــــزم خــــــــــمــــــــــيس
اخلــنــجــر.وجــرى خالل الــلــقــاء
(الــــتـــــبــــاحـث بــــشـــــان الــــوضع
الـــســيــاسـي واألمــني الـــعــام في

الــعـــراق كــمـــا تــمت مـــنــاقـــشــة
العالقـات بـ االقلـيم واحلكـومة
االحتـادية وأهـمـية حـل القـضـايا
الـعـالقـة عـلى أسـاس الـدسـتور).
كمـا بحث رئـيس حكـومة االقـليم
مع رئيس جبهة السالم واحلرية
أحـمـد اجلـربـا  آخـر الـتـطـورات
ــــســـــتــــجـــــدات في ســـــوريــــا وا
ــنـــطـــقـــة عــمـــومـــاً وجـــهــود وا
اجملــتـمـع الـدولي فـي سـبــيل حل
القضـية الـسورية بـاإلضافة إلى
بــــحث الــــعالقــــات بـــ الــــقـــوى
السياسية الكردستانية السورية

عارضة. وا
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نـعـت االوسـاط الــثــقــافـيــة واالعالمــيــة كـاتـب الـســيــنــاريـو ومــعــد الــبـرامج
ستشفى اليرموك ـوت السبت  والصـحفي علي زين العابدين الذي غيبه ا

ببغداد اثر اصابته بفايروس كورونا.
والراحل عـمل في عـدد من الـصـحف واجملالت العـراقـيـة وكتب الـعـديد من
ـسـلسالت الـتـلـفزيـونـية مـثل (حـكايـة من الـزمن الـصعب) بـثالثـة اجزاء  ا
و (تبادل مراكز)  و(حـكايات في كل العصور)  و(برج الـعقرب) بجزئـ 
طـاردة االخـيرة ) و (حب وحـرب) جـزء واحد  و (اثـنـان على الـطريق و(ا
) و(حب عـلى االنـتــرنت ) وغـيـرهـا الـكـثـيـر  إضـافـة إلى اعـداده بـرنـامج
(الـسـيـنـمـا والـنـاس) الـشـهـيـر في تـلـفـزيـون الـعـراق وقـد خـلـفه في اعـداده
الصـحفي والنـاقد السـينمـائي الراحل سامـي محمد.
ومـسـرحـيـات مـثل (احـتـبـاس حـراري)  و(ديـر
علي زين العابدين بـالك فساد)  واوبـريت (الضمـير واألحفاد) .

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ

أكدت وزارة الـصحـة والبـيئة أن
مؤسساتها تواجه أياماً عصيبة
بسـبب ارتفاع االصـابة بـكورونا
توسطة وزيادة نسبة احلـاالت ا
ـا كان عليه إلى الشديـدة أكثر 
ــاضــيـة مــا يــؤشـر ــدة ا خالل ا
ذلك خطر على الوضع الصحي 

مــشــيــرة الى عــدم وجــود حــظـر
شامل خـالل ايام عـيـد االضحى.
ورصـدت الـوزارة  7616اصـابـة
وشـفـاء  5927وبـواقع  33وفاة
ــوقف الــوبـائي جــديـدة. واكــد ا
الــذي اطـــلــعت عـــلــيه الـــيــومـي 
(الـزمـان) امس ان (الـفـحـوصـات
اخملتـبريـة التي اجـرتهـا مالكات
الوزارة حلاالت مشتبه اصابتها

بـالـفـايـروس بـلـغت اكـثـر من 40
الف فــــــحص حــــــيث  رصـــــد
 7616اصــــــابــــــة فـي جــــــمــــــيع
احملـــــافـــــظــــات) الفـــــتــــا الى ان
(الـــــشــــفــــاء بــــلغ  5927حـــاالت
وبواقع  33وفاة جديدة) وتابع
ان (اكــــثـــر من  23الف شـــخص
ـضاد في تلـقى جرعـات اللـقاح ا
ــنـتــشـرة في مــنـافــذ الــتـلــقـيح ا

قاسم حمود منصور 

وسوي  حيدر ا

عـيـد االضـحى.وقـال احلـلـفي في
تــــصــــريح امس إن (الــــوزارة لم
تــرفع حــتـى اآلن أيــة تــوصــيـات
الى الـلــجــنـة الــعــلـيــا لــلـصــحـة

والسالمة).
واضـاف (ال يــوجـد حــظـر شـامل
خالل الـعــيـد  نــظـرا لــصـعــوبـة
تطبيقه  اضافة الى انه لم يؤثر
بـــــشـــــكـل كـــــبــــيـــــر فـي مـــــعــــدل
اإلصـــــــابـــــــات) ولـــــــفـت الى ان
(احلظر يكـون في الشوارع فقط
ــرافق الـتـي تـشــهـد ولــيس في ا
زخــمـاً) مــشــددا عــلى (ضــرورة
االلــتـزام بــاالجـراءات الــوقـائــيـة
كــارتــداء الــكـمــامــة والـتــبــاعـد)
مـستـدركـا (إذا كـان هنـاك الـتزام
بــاالجـــراءات الـــوقـــائـــيــة فـــمن
مـكن مزاولـة جمـيع النـشاطات ا

بصورة طبيعية). 
وأصــــدرت خــــلـــــيــــة االزمــــة في
محافظة النجف  قرارات جديدة
ـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كـــورونـــا.
وتــتـضـمــنت الـقــرارات بـحـسب
احملافظ لؤي الياسري الذي اعن
عـنــهـا خالل مـؤتــمـر امس (غـلق
ـســاجـد وعـدم احلــسـيــنـيــات وا
اقـامـة الـفـواحت واجملـالس فـيـهـا
وعــلى قـيــادة الـشـرطــة مـتــابـعـة
تـنـفــيـذ الـقـرارات) مـشـددا عـلى

(الـتـزام جــمـيع دوائـر احملـافـظـة
بعـدم ترويـج معـاملـة اي مواطن
اال ان يـــبـــرز كـــارت الــــتـــلـــقـــيح
الــــرســــمي). فـي غـــضــــون ذلك 
قــررت االمـــانــة الــعــامــة جملــلس
الوزراء  تعطيل الدوام الرسمي
ـنــاسـبـة ـقــبل  يــوم االربـعــاء ا
ذكــرى تـــأســـيس اجلـــمـــهـــوريــة
العراقـية.وقالت االمـانة في بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (يـوم
وافق  14تموز ـقبل ا االربعاء ا
اجلـاري سـيـكـون عـطـلـة رسـمـية
ــنـاســبـة تــأسـيس جــمـهــوريـة
الــعــراق وفق قــانــون الـعــطالت
الـرسـمــيـة الـنـافـذ) واضاف انه
(يـــســــتـــثــــنى من ذلـك الـــدوائـــر
ـؤسسـات األمـنيـة والـصحـية وا
واخلدمية). وكانت حكومة إقليم
كــردســتـان قــد اعــلـنت تــعــطـيل
الــدوام في مـــؤســـســاتـــهـــا يــوم
ــقــبل.وذكــر الــنــاطق األربــعــاء ا
باسم احلكومة جوتيار عادل في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس أن
(يـوم  14تــمــوز الــذي يــصــادف
قـبل هو عطلـة رسمية األربعاء ا
في االقــلــيم) وتــابع ان (عــطــلــة
تـأسـيس اجلـمـهـوريـة الـعـراقـيـة
مـدرجـة ضـمن الـعـطل الـرسـمـيـة

في تقو حكومة االقليم).
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حلـرائق غابـات اسـتعـرت جراء الـريـاح العـاتيـة وفاق
ـا دفع السـلطـات الى اخالء قرية عـددها خـمس 
سـاحـلـيـة من سـكــانـهـا. وأخـلت الـسـلـطـات قـريـة في
جـزيـرة إيـفـيــا قـبـالـة شـبه جـزيــرة أتـيـكـا الـتي تـضم
الـعاصـمة أثـيـنا بـعدمـا نشـب حريق كـبيـر في إحدى
غــابـاتــهــا. ووفـر نــحـو  500شــخص مـعــظــمـهم من
الـسـيـاح من قـريـة نـيـبـوريـو قـبل صـدور أمـر رسـمي
ـدنــيـة بـإخالء الــقــريـة. وقــال نـائب وزيــر احلــمـايــة ا
نـيــكـوس هــاردالـيــاس  ان (الـريــاح حـركت الــنـيـران
ـسـؤول جـنـوبــا ونـتـيـجــة ذلك طـلب ضـابـط اإلطـفـاء ا
تـنفيذ إجالء استباقي لسـكان نيبوريو  لكن لم يهدد

نازل أو البنى التحتية).  ذلك ا
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تـوقــعت الــهــيــئــة الــعـامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
ان يكـون طقس اليوم الـزلزالي التـابعة لوزارة الـنقل 
ـنـاطق كـافـة صـحـوا وارتـفـاع بـدرجات االثـنـ في ا
احلـرارة .وقالت الهيئة في بـيان تلقته (الزمان) امس
إن (الـطـقس الـيـوم االثـن سـيـكـون صـحـواً والـرياح
شـمـالــيـة غــربـيــة خـفـيــفـة الى مــعـتــدلـة الــسـرعـة في
ـنطـقت الـشمـاليـة والوسطى) واضـاف ان (طقس ا
نطقت يوم غد الثالثاء سيشهد تصاعد الغبار في ا
الـوسطى واجلـنـوبيـة بسـبب نـشاط حـركة الـرياح في
مـــا تـــنـــخــفـض درجــات احلـــرارة قـــلـــيال عن الـــيــوم
الــســابق). وفـي الــيــونـان  تــصــدى رجــال اإلطــفــاء
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ـمتاز بـكرة القـدم بلقاء ½ZzU²∫ جرت أمس السـبت مبـاراة في ختام اجلـولة السـادسة والثالثـ  للدوري ا

ـباراة ـيا خـاض مـنتـخب إيـطالـيا ا فريـق الكـهربـاء  مع فـريق الشـرطة الـتي احـتضـنـها مـلعب الـتـاجي وعا
وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). باريات على ا النهائية مع منتخب إنكلترا لبطولة أ أوربا. نتائج ا
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االحــيـاء االخـرى. وقــالت في بـيـان امس
ـواطـن ان (هـنـاك حـالـة اسـتيـاء لـدى ا
في بــعض مــنــاطق بــغـداد ومـن بـيــنــهـا
مـنطقـة الشعـلة بسـبب منعـهم من البناء
ــنــاطق الــزراعــيـــة من قــبل بــعض فـي ا
ـنـع أغـراضه الــقــوات األمــنـيــة وهــذا ا
ابـتـزازيـة عـلـمـاً بـأن هـذه االراضي غـير
مــزروعــة ولــيــست لــهــا حــصــة مــائــيــة
ـنـاطق ومــحـاطــة من جـمــيع اجلـهــات 
سـكنـية) عـلى حد تعـبيـرها. واضافت ان
ـسـوغـة فـتـحت (بـعـض الـقـرارات غـيـر ا
الـــبــاب عــلى مـــصــرعــيـه أمــام ضــعــاف

الـــنــفـــوس البــتـــزاز الــنـــاس الــفـــقــراء 
والسـيمـا في بعـض السـيطرات) مـشددة
عـلى (ضرورة تـدخل أم بـغداد والـقائد
ـسـلـحـة وقائـد عـمـلـيات الـعـام لـلـقوات ا
ــا يــخــدم ــشــكــلــة  بــغــداد حلل هــذه ا
ـواطـنـ وبـخالف ذلك يجب مـصـلـحة ا
عـلى الـدولة أن تـمنـحـهم وحدات سـكنـية
كــحق أســاسي مـن حـقــوقــهم الــتي نص
عـلـيـهـا الـدستـور).  كـمـا جـرى اخلـميس
تـــوزيع اكــثــر من    1400قـــطــعــة أراض
لـلموظف وألكثر من  20دائـرة حكومية 
شــمــلت الــبــلــديــة والــبــلــديــات وديــوان

ـتاحـة). بدوره  الـية ا الـتـخصـيصـات ا
ثــــمـن اجلــــبــــوري (جــــهــــود واجـــراءات
الــتـخــطـيط الـداعــمـة لــعـمل احملــافـظـة)
مــبــيــنـا ان (هــذا الــدعم مــكن احلــكــومـة
ـشـاريع احملـلـيـة من اجنـاز الـكـثـيـر من ا
ــهــمــة الـتـي شـمــلت الــســتــراتــيـجــيــة ا
مــجــمــعـات ســكــنــيـة ومــجــســرات ومـاء
ومــجــاري وطـرق). كــمــا افـتــتح الــوكـيل
مـجـمعـا سكـنيـا بواقع 120 مـنزال نـفذته
الــوزارة ســيــتم تــوزيــعه قــريــبــا لـالسـر

الفقيرة في كركوك. 
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تحدث بأسم الـوزارة عبد الزهرة وكـان ا
الـهنداوي ان (هـذا اجملمع السـكني الذي
جــرى تـنــفــيـذه يــأتي في اطــار سـيــاسـة
الــتـخــفــيف من الـفــقــر في الـعــراق الـتي
تــنــفــذهـا الــوزارة ضــمن مــجــمــوعـة من
اجملـــمــــعـــات الـــســـكـــنـــيــــة في عـــدد من
احملـافـظات ووزعت بـ االسـر الفـقـيرة
من بــيـنـهـا مــجـمع سـكـني فـي مـحـافـظـة
واسـط واخــر في الـــديــوانـــيــة واثـــنــان
اخـــران في مـــحــافـــظــة االنـــبـــار في مــا
يـسـتمـر الـعـمل باجنـاز مـجمـعـات اخرى
فـي احملـافـظـات). من جــانـبـهـا  نـاشـدت
أمــ بــغـداد الــنــائــبـة عــالــيــة نـصــيف 
ـسـلـحـة وقـائد والـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
عـمـلـيـات بغـداد بـحل مـشـكلـة الـبـناء في
ــزروعـة فـي الـعــاصــمـة االراضـي غـيــر ا
وبــضـمـنـهــا مـنـطــقـة الـشـعــلـة وعـدد من
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احملـافظة والتـسجيل العـقاري واحملقق
الــقـضــائــيـ وكــتـاب الــعـدل  ومــوظـفي
االســكـان واالعــمــار ومـجــلس احملـافــظـة
ـاء واجملـاري وهيـئـة النـزاهـة وزراعة وا
الــنـجف والــشـبــاب والـريــاضـة والــعـمل
والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة والــتــخــطــيط
ــالــيــة وهــيــئـة ــتــابــعــة والــرقــابــة ا وا
االسـتثمـار والتخطـيط العمـراني وشبكة
االعـالم العراقي وشـهداء الصد األول من
دائـــرة صــحــة الــنــجـف . وقــال مــحــافظ
الـنــجف لـؤي الـيـاسـري (عـلى بـركـة الـله
وزعنا أكثر من  1400قـطعة أرض سكنية
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وزّعـت وزارة الــتــخـــطــيـط ســنــدات 300
وحـــدة ســكــنـــيــة واطــئـــة الــكــلـــفــة بــ
مـسـتــحـقـيـهـا في مـحـافـظـة كـركـوك  في
اطـار سـيـاسـة التـخـفـيف من الـفـقـر التي
تـنـفـذها احلـكـومة فـيـمـا طالـبت نـائـبة 
ـواطـن احلـكـومـة بـسـتـهـيل اجـراءات ا
زروعـة. وقال لـلـبنـاء في االراضي غـيـر ا
وكـيل الـوزارة ماهـر حـماد جـوهان خالل
حـفل التـوزيع امس ان (الوزارة حـريصة
عــلى مـعــاجلـة ازمــة الـســكن واالهــتـمـام
بـشريحة الفقراء) واضـاف ان (مجمعات
سـكنـية اخـرى جرى اجنـازها وتـوزيعـها
ـثنى بـ االسر الـفقـيرة في مـحافـظات ا
والـــديــوانــيــة وواسـط واالنــبــار في مــا
يــجــري الــعــمل عــلى اجنــاز مــجــمــعـات
جــديـدة في مــحـافـظــات اخـرى). واجـرى
الــوكــيل يــرافـقـه احملـافـظ راكـان ســعــيـد
اجلـــبــوري جــولـــة تــفـــقــديــة لـــعــدد من
ــشـاريع في احملـافـظـة. واشـاد جـوهـان ا
ـستويات التنفيذ وجودة العمل واكد )
سـعي الوزارة لتوفير افضل الظروف من
ــــشـــــاريـع اخلــــدمـــــيــــة اجـل اكــــمـــــال ا
واالسـتثماريـة في احملافظة) مـشيرا الى
ان (تـوجـيهـات الوزيـر خـالد بـتال الـنجم
ـتـعلـقة هي بـاجتـاه تسـهـيل االجراءات ا
ـشاريع ومـسـاعدة احلـكـومات بـتـنفـيـذ ا
احملـلـيـة عـلى  اجنـاز خـطـطـهـا في ضوء
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ا يحل زائرا على اليغـيب ذكر دير الربان هرمزد عن خاطر كل مسيحي موصلي حا
بلدة الـقوش حيـنما يـعتلي الـصخور مـتوجهـا الى تلك احلواضـر البارزة التـي تعتلي
جـبل الـقـوش والذي يـسـمى ايضـا بـجبل  بـيث عـذري فمـا هـو ذلك االثر الـذي تـعود

يالدي? بدايات تاسيسه للقرن السابع ا
في الــبـدايــات وعـبـر طــرق مـنـحــنـيـة 
مـحـفورة بـ الـصخـور يتـوجب عـليك
ـرور من خاللها لـلوصول الى الدير  ا
ـــســـافــة 2 كـم نـــحــو الـــذي يـــفـــصل 
الـشـمـال الـشـرقي لـبـلـدة الـقـوش الـتي
تـبـعد مـسـافة 48 كـم عن شمـال مديـنة
ــــوصـل  والبــــد من ان طــــبــــيــــعــــته ا
الـصـخـريـة  هي التـي ابعـدت عـنـاصر
داعـش في اسـتــحـالــة الـوصــول  الـيه
ومـحاولـة تخـريبه عـلى غرار مـا قاموا
بـه من اعـمـال تــخـريب وتـدمــيـر طـالت
ــسـيــحـيــة سـواء اغــلب  احلــواضـر ا
ــوصل او في بــلــدات سـهل ــديــنــة ا
نـيـنوى. امـا الـديـر  الذي يـعـلو لـنـحو
2700 قـدم عن سـطح الـبحـر فـقد حـباه
الــله طـبـيـعـة خـالبـة جتـعـله من ابـرز 
مـصادر السيـاحة الدينيـة التي تتطلب
االهــتـمــام وااللـتــفـات الــيـهــا حـيث ان
درجــة حـــرارته خالل اشــهــر الــصــيف
الســـيــمــا  في اوجـــهــا التــزيــد عن 30

درجة مئوية.
ويـرتبط الدير بـكنائس عـديدة تتجاور
الـيه فـضال عن كـهـوف وصـوامع كانت
مـسـتـقرا لـرهـبـان الـدير قـبل ان يـهـجر
ويـتـرك بعـد بـناء ديـر في اسـفل اجلبل
الحــقــا حــيث كـان ذلـك الـديــر هــو ديـر
الــسـيــدة الـعــذراءحـيث  بــنـائه  في

عام 1857.

ـكتبتها  وزجت الـدير فعاثت فسادا 
بـرهـبـان الـديـر في غـيـاهب الـسـجون 
كـمـا  عـانى الـديـر مـن  االوضـاع غـير
نطـقة حيث ـستـقرة التي عـصفت بـا ا
ارغــمـته عــلى اغالق ابــوابه وذلك عـام
1963 ولـم تكـتف بـاغالق ابـواب الـدير
وتـهـجـيـر الـرهـبـان بل اسـهـمت بـقـطع
االشـجار وتبديـد اشكال الطـبيعة التي

كانت تميز  اجواء الدير.
وارتــبط مــؤسس الــديـر بــالـكــثــيـر من
احملـطـات التـاريخـيـة فالـربان هـرمزد 
يـنحـدر من  احدى مـدن االهواز حيث
ولـد في مـديـنة  بـيت البـات في اواخر
الــــقــــرن الـــــســــادس  وخــــصص ذاته
لــلــنــسـك مــتــنــقال  من بــلــدته نــحــو 
فلسط لينتقل بعدها الى مصر حيث
بـرية الصعيـد ليتعرف اكـثر على حياة
الـنسك قبل ان يـنتقل مع ثـلة من رفاقه
نــحــو جـبـل الـقــوش لــيـؤسـس له هـذا
الـدير وذلك في حدود الـربع الثاني من
ـا  ـيالدي  ونــظـرا  الــقـرن الـســابع ا
اكتسبه هذا الرجل من كرامات  توجه
ــوصل  عــتــبــة بن فــرقــد الــيـه والي ا
ـد يــده البـعـاد الــسـلــمي مـؤمـال ان  
الـسقم عن ابنه شـيب وذلك في حدود
الــعـام 640 بــعـد ان عــجـز االطــبـاء عن
مـعرفة ما اصـابه وحينمـا قابله الربان
هــرمـزد نــبض قـلـب شـيــبـ بــاحلـيـاة
مـــجــــددا  لـــيـــســــود الـــفـــرح اوســـاط
ـوصل في تلك مـسـيحـيي ومسـلمي  ا

الفترة.
والبد من االشارة الى  الطبيعة التي 
يـكتـسـبهـا موقع الـدير حـافلـة بالـكثـير
تـنوعـة السيـما اشـجار من االشـجـار ا

الـلوز والبطم والـت كما يـطرز الربيع
بـــــصـــــمـــــته الـــــبـــــارزة  تـــــلك االرض
فــيـكـسـوهـا بــازهـار شـقـائـق الـنـعـمـان
والـقـرنـفل البـري والـنفـلـيه والـنرجس
والــــــســــــمـــــرمــــــا وهــــــو ذو الــــــزهـــــر
االصــفـر الـذي يــجـنى لــيـمـنح نــكـهـته
لـلـشـاي. ورغم ان الـديـر يقع في وادي
يـعـد من اعـظم وديان جـبل بـيث عذري
ا كـانت قمـة ذلك اجلبـل مسـتقرا فـلطـا
ن تـــتـــيح لـــهم  هـــذه لـــلـــراصـــديـن 
ـــنــطـــقــة مـن اســتـــشــراف حتـــركــات ا
الــغـربـاء ورغـبـاتـهـم بـاالغـارة السـيـمـا
عــلـى بــلــدة الــقــوش ومـــحــيــطــهــا من

البلدات اجملاورة.
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ــنـــطــقــة لـــهــا ارتـــبــاطـــاتــهــا وهـــذه ا
االشـوريــة الـقـيـمـة فـمن بـ مـلـحـقـات
ـصلى الـديـر هـنـالك مـنطـقـة تـسـمى 
ـر بفـترة تـلـحش فحـينـما كـان الـدير 
ـا يـدفع بـجـموع االحـتـفـال بـشـفيـعه 
كـــبـــيـــرة لـــلـــتــوجـه  الـــيه والـــتـــبــرك
ـا  يشكل زحـاما من قبل بـحواضره 
االخــرين  حــيــنــمــا اثــر ســكــان قــريـة
تــلـخش  وقــبل نــحـو قـرن مـن الـزمـان
لـبناء  مصلى صغير لهم  ككوخ الداء
الـصلوات وذلك على قمة جـبلية  تنفذ
ـر  يربط تلك القـرية  نحو غرب من 
الـدير  و تـلخش  تـشيـر بوضوح الى
ـــلك  حش وهــو مـن مــلــوك الـــعــهــد ا
االشـوري  حـيث  تقع مـقتـرباته نـحو
شــمــال قــريــة بــانــدوايـا والــتي كــانت
احـدى قنوات االرواء االشـورية  خلف
جـبل دهـكـان  حـيث يضـم  تل قريب 

اثارا موغلة في القدم .

ـلـحـقـات ومـن خالل احلـديث عن تـلك ا
 البـــد من ان نـــتـــطــرق الـى ابــرز تـــلك
الــروابط وهي عــ الــقــدس الـتـي تـقع
داخـل مــغــارة  حــيث كــانت مــصــدرا 
لــلـمـاء  لـرهــبـان الـديــر امـا احلـاضـرة
االخـرى الـتي تـطـالعك عـبـر  لـوحة من
احلالن مــنـقـور عـلـيـهـا عـنـوانـهـا وهي
ـــوقع كـــهـف الـــبـــارود  فـــهي تـــقع  
مـنــخـفض نـسـبـيـا بـالـقـرب من الـديـر 
ومـن خالل صخـوره يـتم تـرشـيح مـياه
مـعدنية لها رائحة البارود  وكان لذلك
ـتــرشح  مـفــعـول صــحي حـيث ــاء ا ا
ــرتـبــطـة ابــرا  الــعـديــد من االسـقــام ا
باجللد  باحتوائه على معادن منحلة.
وفـيما جنـا الدير كمـا ذكرنا  من غزوة
عـــنـــاصـــر داعـــشــفـي عــام 2014 اال ان
مـحطـاته الـتاريـخيـة ابرزت الـكثـير من
الـــنـــكـــبـــات الــتـي تـــعــرض لـــهـــا ومن
ضــمــنـهــا  ان الــديـر كــان عــامـرا مــنـذ
تـاريخ تاسيـسه في النصف االول  من
ـيـالدي  حـتى ســنـة الــقــرن الـســابع ا
1743 الــتي عــدت عــام انــطــفــاء الــديـر
حـيث خال بـعدمـا تعرض حلـمالت غزو
السـيـما خالل حـملـة القـائد نـادر شاه 
طـيـلة 65 عـامـا  فضال عـما حلق الـدير
مـن حالت غـــزو اخــرى كـــانت اشـــدهــا
واقــســاهــا ذلـك الــذي جــرى عـام 1842
حــيــنــمـا تــعــرضت جــمـاعــة الى امالك

ـــوظــفـــ الــعـــامــلـــ في دوائــر عـــلى ا
ـثـلون  20دائـرة حـكومـية). احملـافـظة  
مــضــيـــفــاً أن (عــمــلــيــة تــوزيع األراضي
شـمول الـسكـنية كـانت على الـشرائح ا

بالضوابط الرسمية). 
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وبـــ الــيـــاســري أن (احملـــافــظـــة جــاده
بـعـمـلـيـة الـتـوزيع عـلى مـخـتـلف شـرائح
ـوظـفـ وذوي الـشـهداء اجملـتـمع  مـن ا
ـــواطـــنــ واجلـــرحى والـــســـجـــنـــاء وا

ـسـلـحـة وغيـرهم  ومـنـتـسـبي الـقـوات ا
ونـحن مسـتمـرين بعـملـية الـتوزيـع إلنها
حـق لـكل مــواطن تـتــوفـر فـيـه الـضـوابط
ـوضوعة من وزارة االسـكان والبـلديات ا
الـــعــامــة). الفــتــاً الـى أن ا(لــنــجف خالل
ـرحلة السابـقة كانت قد  وزعت حوالي ا
 35000 الف قطعة أرض   وهناك اآلالف
من قـطع األراضي قـيد الـتـهيـئـة للـتوزيع
في مـركز احملافظة واقضيـتها ونواحيها
 ونــحن مـسـتــمـرين بــعـمـلــيـة الـتــهـيـئـة
الـقـانـونيـة واإلداريـة لـلتـوزيع  وشـمول
ــتــقــدمــ من مــخـتــلف أكــبــر عــدد من ا
شــرائح اجملـتـمع). مـؤكـداً أن (احلـكـومـة
احملــلـيـة تــدرس تـوفــيـر اخلـدمــات لـهـذه
ــنـاطـق الـســكـنــيــة اجلـديــدة  لـتــكـون ا
مـجـمـعـات سـكـنيـة مـتـكـامـلـة اخلـدمات 
ونحن عازم على هذه اخلطوات ونأمل
من احلـكـومة اإلحتـادية تـقـد الدعم لـنا

بهذا اخلصوص. l¹“uð∫ مواطنون يتسلمون سندات تمليك وحدات سكنية

ـصـدر االول ان مـنــطـقـتـ بـالـعـاصـمـة.وقـال ا
(مـسلح مـجهول اقـدموا على اقتـحام منزل
ضـمن مــنـطـقـة الـشـعب وقـامـوا بـسـرقـة مـبـالغ
مـالية ومصوغـات ذهبية لم يقـدر ثمنها والذوا
بـالفرار) من جانبه  قـال مصدر ثان أن (مدنيا
اصـيب بسالح ابيض نتيجة مشاجرة ب عدد
من االشــخـاص في مــنـطـقـة الــعـبـيــدي انـتـهت
شاجـرة). واخمدت بـالقـبض على احد طـرفي ا
ـدني حـريـقـا في مـولـدة ومـخزن فـرق الـدفـاع ا
جتـاري وسط مـنطـقة الـكـرداة ببـغداد  مـؤكدة
ديرية تـسجيل إصابة الحد منتسبيها.وقالت ا
في بـــيــان تــلــقــته (الـــزمــان) امس إن (فــرقــهــا
اخـمـدت حـريـقـا اندلـع داخل مولـدة كـهـربـائـية
وكــمــيــات كـبــيــرة من وقــود الــگــاز مع مــخـزن
يــحـتــوي عـلـى اجـهــزة كـهــربـائــيـة في تــقـاطع
ـسبح وسـط الكرادة) ولـفت الى ان (اكثر من ا
 16فــرقـة اطـفـاء بــكـامل طـواقـمــهـا شـاركت في
اطـفـاء النـيـران وابـعاد خـطـر امتـداد الـسنـتـها
وتــوســعــهــا لــلــمــخــازن الــتــجــاريــة اجملــاورة
وتــمــكــنت بــعــد ان بــذلت جــهــود كــبــيــرة من
احــتـواء احلـادث واخـمـاد الـنــيـران بـشـكل تـام
دون تــســجــيل خــســائــر بــشــريــة مع حتــجــيم
اديـة داخل اخملـزن احملترق) وتـابع االضـرار ا
ان (مــواجـهـة لــهـيب الـنــيـران ادى الى اصـابـة

ديـرية  حـيث  احـد مـنتـسبي فـرق االطفـاء ا
إجــراء اإلســعــافــات األولــيــة له وهــو بــصــحـة
جـيـدة) مـؤكـدا ان (سـبب احلـادث هـو نـتـيـجـة
ـولــدة الــكــهـربــائــيـة ووقــود الــگـاز احــتــراق ا
ـا ادى الى اخلـاص بـتـشـغـيـلـهـا بـاد االمـر 

توسع احلريق الى اخملزن اجملاور).

اسـتشهاد االمـام محمد اجلـواد (عليه السالم).
وقـال قائـد العمـليـات اللواء الـركن أحمـد سليم
في بـــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس أن (اخلــطــة
االمـنـية الـتي أعـدتهـا الـقيـادة اخلـاصة بـذكرى
حـقـقت جنـاحـا مـلـحـوظا ويـأتي االسـتـشـهـاد 
هـذا النجـاح للجهـد الكبـير الذي بذلـته قطعات
ـؤديـة ـنـتــشـرة عـلى طــول الـطـرق ا الــقـيـادة ا
ـديـنـة الـكـاظمـيـة ة لـتـوفـيـر احلمـايـة الـكـامـلة

واكب اخلدمة وجموع الزائرين).
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وتـابع ان (اخلطة تـميزت بانـسيابيـة عالية في
الـطـرق ولم يتـم قطع الـكـثيـر مـنهـا بـاستـثـناء
ـا سـهل ـؤديـة إلى مـرقـد االمـام  الـقـريـبـة وا
عـمـليـة الذهـاب والـعودة لـلزائـرين). فـيمـا أفاد
مـصدران امنـيان باقـتحام مـنزل وسرقـة مبالغ
مــالـيـة واصــابـة مـدني نــتـيـجـة مــشـجـارة في
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ؤثرات واطـاحت مديـرية مكـافحة اخملـدرات وا
الـعقلية بخمسة متهم في محافظتي ميسان
ــديـريــة في بــيـان تــلــقـته والــبــصـرة.وذكــرت ا
(الـزمـان) امس أن (مـفـارزهـا تـمـكـنت مـن إلـقاء
الـقـبض عـلى خمـسـة متـهـمـ بحـوزتـهم مواد
مـخـدرة حـيث  الـقـبض عـلى ثالثـة مـتـهـم
في مـــيــســان اضــافــة الى مــادة الــكــريــســتــال
وأدوات الــتــعـــاطي وعــدد من االســلــحــة غــيــر
ـرخـصـة) واشـار الى (الـقـبض عـلى متـهـم ا
اثـن في البـصرة بحـوزتهمـا مادة الكـريستال
وأدوات تـعاطي متنوعـة حيث  إحالة جميع
ـتهمـ إلى القضاء لـينالوا جـزائهم العادل). ا
وتـــمــكـن فــريـق عــمل مـــشـــتــرك مـن الــشـــرطــة
اجملـتمعيـة ومديرية شؤون الـداخلية من ضبط
شـاب بابتزاز فـتاة بعمر 19عـاما في محافظة
ذي قـار وتـهديـدها بـنشـر صـورها عـلى مواقع
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي مـــقـــابل اخلـــضـــوع
لـرغبـاتـهم . وقال بـيان امس ان (فـتاة تـبلغ من
الــعــمــر  19 عــامـــا هــربت من ذويــهــا خــشــيــة
مـحاسبتـها بعد تهـديدها من قبل شـاب بنشر
صـــورهــا  حـــيث جلـــأت الى مـــقــر الـــشـــرطــة
ـعـلـومـات اجملـتــمـعـيـة وبـعـد احلـصــول عـلى ا
ــبـــتــزين  اســـتــدراجـــهــمــا الـــكــافــيـــة عن ا
ـتهـمـا واتـخذت وضـبـطـهمـا مـتـلـبسـ بـجـر
بـحـقـهـمـا اإلجـراءات الالزمـة والـقـيـام بـحـذف
مــحــتـــوى االبــتــزاز وتــأمــ حــســاب الــفــتــاة
واعـادتها الى ذويها بعـد تقد الدعم النفسي
ـعنـوي لها). وأعـلنت قـيادة عمـليـات بغداد وا
جنـاح اخلـطـة االمـنـية اخلـاصـة بـذكـرى احـياء
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عندما ذهب الـسيد الكاظمي الى مـصرف اإلسكان حاول ان يساعـد اجلميع بحنو ونبل
ـتـجـرد من كل خط سـيـاسي  فـقـد أثـر في خـواجلي مـشـهـد مـحـاولة رجل وطـني وهـو ا
احـدى الـنسـاء تـقبـيل يـده لـكنه رفض وحـاول تـقبـيل يـدهـا بدال عن ذلك وايـضـا رفضت
ـؤثـرة التي تـتـجلى في ـشـاعر االنـسـانيـة ا ـعاني وا ـشـهـد يعـكس الـكثـيـر من ا ..هذا ا
ـشـهـد الــعـراقي ..فــالـعـراقـيــون لم يـشــعـروا طـيـلــة ٦٠عـامـا مـن االسـتـقـرار الــنـفـسي ا
ـؤامـرات والـفـ الجل والـسـيـاسي وكــانت الـقـوى اخلـارجـيـة تــتـكـالب عـلـيـهـم وحتـوك ا
مصاحلهـا وماتمـخض عن ذلك من حركات وانـقالبات دفع ثمنـها االنسـان العراقي دما
ني الـنفس ان يـرى بـلده مـتعـافـيا مـستـقرا الن ذلك واطن الـعـراقي  ـا ومـعانـاه ..وا وا
واطن بـخير يـصب في مـصلـحته ويـنعـكس على حـياته فـكلـما كـان الوطن بـخيـر يكـون ا
وهم يـحتـاجـون أبوة الـسـياسي وعـطـفه وقـراءة واقعـهم بـتـجرد ومـسـئولـيـة  والعـراقـيون
ـاديـة للـنـهوض بـالـبالد اذا ماتـوفرت االرادة لـديهم كـل االمكـانات والـطـاقات الـعـقلـية وا
الـسياسيـة والرغبة في االنـحياز للـوطن فقط وتلك هي مشـكلة كل الـسياسيـ العراقي
شـاعر الـفارغـة والشعـارات الطـنانة اذا غالبـا ما يـعبـرون عن اجندات خـارجيـة تتـبنى ا
واطن والسيد الكاظمي  يريد ان يعكس طيبته نحو ا لضعفهم او  لـقصور في التفكير
شاعر جيـاشة وهو يعرف مقدار تضحيات العـراقي وآالمهم طيلة عقود مضت عانوا
 فـيـهـا الـكـثـيـر من ويالت احلـروب واحلـصـار والـتـدهـوراالقـتـصـادي والزالـوا كـذلك في
ـسـارات والـتوافـقـات الـسيـاسـيـة التي الـشـمـوليـات اخملـتـلـفة واالن لـكـنه ايـضا حتـدده ا
سات وبصمة فارقة تخضع  للبراكماتية السياسبة  رغم انه مستقل لكنه يحاول وضع 
في عمله السـياسي من خالل تقد الكثير  من االهتمام والرعاية للمواطن  العراقي وال
ـا سيحصـل لكني مـتيقن ان الـسيد الكـاظمي جاد نـريد ان نسـبق االحداث في التـنبؤ 
ـدن الـسكـنـيـة في كل محـافـظات فـي ذلك وماقـرار  تـوزيع ٥٥٠الف قـطعـة ارض وبـناء ا
زمـع توزيـعـها هـذا الـشهـر كـلهـا عالمـات صحـة وتـفاؤل في العـراق والـسلـة الـغذائـيـة ا
شهد الـسياسي العـراقي  اذا ماحتققت  و رغـم انها في طور احلدث االعـالمي لكنها ا
قـطعـا ستـكـون التـفاتـة كـبيـرة ومؤثـرة لن يـنسـاها الـعـراقيـون في خـظم النـهب واخلراب
الـذي يدور حولـهم وانا العـبد الفـقير احـد الذين سيـجنون  ثـمار هذا التـوجه الكر إذا
مـا اصبح واقـعا حـيث أسكـن في منـزل  اليتـجاوز ال٧٠م وفـيه يعـيش ١٧  فردا و اربع
عائالت وأطفال ونـساءولكم ان تتيخيلو ا كيف تـكون االمور انها اشبه باحملجر الطوعي
ولدي ثالث بطـاقات رقم وتأريخ بـقطع اراضي كوني مـوظفا  واحـدة من النظـام السابق
واثنان من النـظام احلالي كلهـا لم تنفذ وبقت مـجرد حبر على ورق وانـا حاليا مت قاعد
ولله احلـمد على نـعمـة الصحـة والعافـية وهذه مـشكلـة مدينـة يقطـنها
اكثر من ٥مـليون مواطن لم يلتفت اليها اي سياسي رغم التبجح
بـالشـعارات الفـارغة من مـحتـواها والصـفات والـتقديس والخ..
ا هم فـيه من هذا الـهم الكـبير نـدعو الـله ان يحفظ لـينـقذهم 
الـعراق وكل الـناس الـشـرفاء الـذين لديـهم غـيرة عـلى شعـبهم

وعلى وطنهم ومن الله التوفيق

ي عامة والعربي خاصـة التهديد الصحي من أكبر التـحديات التي واجهت اإلعالم العـا
األخيـر وما رافـقه من تداعيـات خطـيرة متـسارعـة على الكـوكب وبات الـتهديـد الكوروني
وضوعية بوصفه مؤثر  هام محرض أساسي لـنشؤء إعالم رص مهني يعتمد الدقة وا

في رسم السلوك اجلمعي حلياة البشرية عبر عصورها .
مـا أسـعى لـلـوصــول إلـيه هـو دراسـة الـظـاهـرة اإلعالمـيـة الــراهـنـة الـتي لم تـتـعـاطى في
الـغالب مع اجلائـحة بشـكل يتنـاسب مع حجم اخلطـر النفـسي الداهم لتقـلل إعالمياً من
ياً  ; ما يعني أهمـية أن يوصف الوباء وصفا حقيقياً الهول الذي رافق تفـشي الوباء عا
يت والذي ستكون له تداعيات هائلة على العالم في دقيقا حتاشـياً لدخول العالم بهلع 

ستقبل . ا
نـطـمح إلى تـلـمس إجـابـات إعالمـيـة واقـعـيـة مـرضـيـة حـول الـوبـاء من مـصـادر حـقـيـقـية
شـكـكـة ومـحاولـة إخـراج الـعقل ـا يـتالئم مع اخملـيـلـة العـربـيـة ا لـتسـويـقـها لـلـجـمـهور 
اجلـمعي الـعـربي من "الـعـزلة الـفـكـريـة" وما يـؤمن به من نـظـريـة مـؤامرة وغـيـرهـا ودعوة
األقالم والـعـقـول الـعـربـيـة الــواعـيـة إلى إيـجـاد مـقـاربـات ومـعـاجلـات وصـوالً إلى نـتـائج
ملموسة لـتطويق الوبـاء إعالمياً باجتاهـ : اجتاه تقلـيل الهول الغيـر مبرر والدعوة إلى
ـنــاهـضـة اجلــائـحـة يــعـزز الـثـقــافـة الـصــحـيـة الــوقـائـيـة صـنــاعـة "وعي صــحي" عـربي 

نظومة حماية مجتمعية حتد من اتساع رقعة الوباء ومساحة التفشي . والتأسيس 
نـعطف اإلعالمي الذي نـأمل أن يدعمه اجلـميع البد من أن يـحمل معـه مسوغات وهذا ا
تـزامن مع نضـال البـاحثـ والعـلماء صل الـفكـري والثـقافي" ا قويـة لظهـوره بوصـفه "ا

في إيجاد حلول صحية ناجعة إلنهاء شبح كورونا إلى األبد .
اإلعالم العربي اليـوم مدعو إلى خوض حرب مع أدواته الـتقليدية ومـتبنياته الـفكرية فهو
إمـا أن ينتـقل إلى جناح أكـبر ويـصل إلى مصـاف النهـضة اإلعالمـية ; أو يـسقط ويؤول

إلى النسيان والفناء .
اثـلة ولـدت فكرة تـنظـيم مؤتـمر مـوسع لبحث عانـاة ا سوغ ومـن رحم ا من هنـا ولهـذا ا
يـة في معـرفة كـنه الوبـاء بحـيرة إعالمـية وتيه الظـاهرة كي ال جتـابه حيـرة الصحـة العـا
ـي حــيـــال الــوبــاء ومـــاهــيـــته وكـــان لــلــزمـــيل احلـــقــوقي (ادريس عــا
احلمداني) قـدم السبق في التأسيس لفكرة عقد مؤتمر لإلعالم
الـعـربي بـرعـاية األمـانـة الـعـامـة جمللس الـوزراء الـعـراقي بـغـية
ـتــصـاعـد تــعـزيـز دور اإلعـالم في مـواجـهــة تـهــديـد كـورونــا ا
ـنــاهـضـة الـتـحـديـات الـصـحـيـة وإيـجـاد مـنـاخ إعالمي عـربي 

ونشر الوعي الوقائي تفادياً ألي إنهيار صحي محتمل .
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االنـــتــرنت الــقــادمــة مـن دول اجلــوار).  من جــانب آخــر
قامت مالكات شـعبة صيانة الكـابل النحاسي في مديرية
ـعـلـوماتـيـة في مـحـافـظـة الـنـجف األشرف االتـصـاالت وا
بــصـيــانـة عــارض في كــابل صـوتي ســعـة (†600زوج)
يــغــذي عــدة دوائــر في مــركــز احملــافــظـة.  وقــال صالح
احـمـد عـباس مـديـر اتصـاالت ومـعلـومـاتـية الـنـجف الذي
ـديرية أقصى تواجد في مـكان العـارض (تبذل مالكات ا
جهـودها لـتوفـير خـدمات تـلبي طـموح مـواطني احملـافظة
مـوضـحاً ان الـعـارض حصـل في كابل نـحـاسي رئـيسي
يـغـذي دوائـر مـقر مـحـافـظـة الـنـجف - مـديـريـة شـرطة -
جــامـعــة الــكــوفــة - دائـرة الــزراعــة - اعــمـار مــحــافــظـة
الــنـجف و اجــراء اعـمــال الـصــيـانــة واعـادة اخلــدمـة
مـؤكدا عـلى اتخـاذ كافة االجـراءت القـانونـية بـحق اجلهة
سـبـبة لـلـعـارض حفـاظـاً على الـبـنى التـحـتيـة لـلمـديـرية ا

وخدمة للصالح العام).
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الكــات اخملــتــصــة في مــديــريــة االتــصــاالت تــســتــمــر ا
ــتـابــعـة وصــيـانـة ـعــلـومـاتــيـة فـي مـحـافــظـة األنــبـار  وا
العوارض الـتي حتصل في شبكة الكابل الضوئي ضمن
ا يسهم في تقد الرقعة اجلـغرافية التابعة للمديرية و
خدمـة انـتـرنت ذات اسـتـقراريـة وجـودة عـالـيـة وفي هذا
ديرية الـصدد اشارت سـهيلـة اسماعـيل القيـسي مديـر ا
ـالكات اخملـتـصة بـصـيانـة عـارض حصل في إلى قـيام ا
الكـابل الضوئـي مسار (الـرطبة -  160كم) جـنوب غرب
محافظـة األنبار.  وقـالت القيسـي (لقد إستـجابة مالكات
ة الهاتفية من قبل شعبة التـراسل التابعة للمديرية لـلمكا
ـعلـومات في مـركز االشـراف والسـيـطرة وقـسم تراسل ا
علـوماتية وحتركت ديوان الشـركة العامة لالتـصاالت وا
عـلى الــفــور واســتـطــاعت ان تــنــجـز الــعــارض بــأقـصى
ـثل رابـط دولي يـنــقل سـعـات ــسـار  سـرعــة كـون ان ا
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عناها العام) ا  تداول وا عناها ا (تنويه ال نقصد بالطائفية 

وظف العام والذي يتم اختياره يستند العمل اإلداري على ركيزة مهمه واساسية وهي ا
وفق اسس ومتطلبـات حددتها الـقوان الوظيـفية ومنهـا العمر والشـهادة اضافة الى ما

هو اهم اجلنسية وغير ذلك وحسب نوع الوظيفة ومهامها.
كن من خاللـها تـفعيـل اجلانب اخلدمي ومن ثم يـتم حتديـد الواجـبات االساسـية الـتي 
نفعة ـسار الالزم لتحقيق ا قتضياتها الـتي رسم لها القانون الوظيفي ا للوظيفة ووفـقاً 

العامة.
سـار باالنـحراف عن استـقامة غـايته من قـبل بعض القـائم ولـكن قد يُصـار الى هذا ا
بواجـبات اإلدارة من اجل حتـقـيق غايـات ومنـافع شـخصـية بـعيـدة كل الـبعـد عن الواقع
دراء يتعمدون على تقييم موظفيهم على اساس طائفي او الفعلي حـيث جند ان بعض ا
ـهـنـيـة وعـلى هـذا االسـاس يـتم اخـتيـارهم عـنـصـري او قـومي او عـشـائـري بـعـيـداً عن ا
ناصـب اإلدارية والقيـادية وحتـماً يؤدي ذلك خلـلق مجتـمعات وظـيفيـة مصغرة لـشغل ا
ـصـلـحة ـطـلـقـة عـلى حـسـاب ا ـديـر وذاك وتـقـد الـوالء والـطـاعـة ا ومـتـعنـصـرة لـهـذا ا

ناصب. الوظيفية على اعتبار انهم االساس في تسنمهم هذه ا
وبـطـبـيـعـة احلال سـيـولـد ذلك اجـواء فـكـرية مـقـيـدة غـيـر منـفـتـحـة عـلى متـطـلـبـات الـعمل
اخلدمـي اضافة الى تـقويـة الفـساد الـوظيـفي على اعـتبار(داريـلي وأداريلك) نـاهيك عن
وظف الذين يتم تـهميشهم وابعادهم عن مناصبهم حالة اإلحباط الـوظيفي لدى بعض ا

شاركة في صنع القرار او تنفيذه. وعدم السماح لهم با
ا جاء فـيها وان ولعـلنا اذا مـا تمعـنا في القـوان الوظـيفـية جند ان ذلك مـخالفـاً تمامـاً 
ــا يـؤدي الى االنـحـراف ــؤسـسي اخلـدمي  مــخـالـفـة الــقـانـون يـعــني انـهـيــار الـعـمل ا
نفعة العامة ؤسـسات والذي اساس انشاؤها هو لتـقد ا قاصد الـعملية لعمل تلك ا با

حتقيقاً للصالح العام.
ـباركـة  لتـقـييم ذلك من نـاشـد اصحـاب الـقرار في ثـورتـهم اإلصالحيـة ا انـنـا اليـوم اذ نُ
وارد البـشرية الوظـيفية خالل تـشكيل جلان مـتخصـصة مركزيـة مهمـتها اعادة تـوزيع ا
عـلى اسـاس علـمي وعمـلي ومعـرفي وفقـاً لالختـصاصـات التي تـتطـلبـها الـوظائف عـامة
ـواكـبة ـعـارض  ـنـاصب خـاصـة من خالل جتـاوز الـروتـ الـفـكـري ا وا
ي ال بل نحتاج الى تعميم ذلك على جميع مجاالت التطور العا
احلـيـاة اخملـتـلـفـة ضـمـانـاً لـلوصـول الـى رضا وظـيـفي يـسـاهم
بشكل او بأخر في جناح عمل مؤسسات الدولة لتقد افضل

اخلدمات واتمها للمواطن الذي يحتاج منها الكثير. 
{ لواء دكـتور
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قدسـة وهي محاطة اذ تـظهر الشـجرة ا
ـسك كل ـخـلـوقـات مـركـبـة مـجـنحـة 
ـخـروط هـو مـنـهـمـا في الـيـد الـيـمـنى 
عـلى االرجح كوز الـصنـوبر وبـقربه الى
الـشـجرة وفي الـيد الـيـسرى دلـو. وهذه
الـزخرفـة هي عـلى االرجح تعـبيـر رمزي
لك الى جانب لـلخير والـعطاء فـوجود ا
لك قدسـة دليل على ارتباط ا الـشجرة ا
ـتـمثـلة الـوثيـق باحلـفاظ عـلى احلـياة ا
بـعنـاصر الـطبـيعـة وحمـايتهـا من رموز
اء واخلصب الشر لتتم فيها عملية اال
ا ومة احلياة ور والـتجدد من اجل د
كـان هذا هـو السبب الـذي جعل  الـفنان
االشــوري يـــســـتــوحـي من الـــعــنـــاصــر
الـطــبـيـعــيـة بــعـد ان حـور الــتـكــويـنـات
الـزخرفية لتصميم شجرة احلياة فمنها
مـــــــا كــــــانـت عــــــلـى شـــــــكل شـــــــجــــــرة
ـراوح النخـلية الثالث الـنخلة(.(4ذات ا
تـسـتـقر كـل منـهـا عـلى عـقـدة علـى شكل
ثالث حـلـقات يـنـبـثق من الـعقـدة فـصان
صـغيـران يـتجه راسـيهـمـا نحـو االسفل
وتـتفرع  من جذع الـنخلة تـفريعات عدة
عــلى شـكـل اغـصــان رفــيـعــة مــتـمــوجـة
تـتشابك وتتـقاطع لتشـكل عند نهـاياتها
ــراوح الــنـخــلــيــة الـصــغــيـرة. قــاعـدة ا
واحــيـــانــا تــاخـــذ شــكل شـــجــرة زهــرة
الـزنبقـة التي تـنبثق من قـاعدتهـا اربعة
اغـصان على شكل خطوط متموجة ذات
نـهايات مزينة بوريدة لها ثالث وريقات
ذات نــهـايــة مــدبـبــة ويـتــفــرع من جـذع
الــشــجــرة تــفــريـــعــات عــدة عــلى شــكل
اغـصـان تـنحـني نـحـو االسـفل وتـنـتهي
لك سرجون الثاني بوريدات وقد ظهر ا
ـــارس امـــام هــــذه الــــشــــجــــرة وهــــو 
الـشـعـائـر الـديـنـيـة. وقـد ظـهـرت زخـرفة
قـدسة عـلى ختم مـنبسط من الـشجـرة ا
الــعـــقــيق االحـــمــر رسـم عــلـــيه مالكــان
ـقدسة مـجنحـان تتـوسطهـما الـشجرة ا
وعـليهما طـائران خلف كل منـهما جنمة
.وفي ختم اسطواني من العقيق االحمر
 اطـر طـرفاء بـالـذهب ويتـصل بـالنـهـاية
ـثل الـعـلــيـا حـلـقــة لـلـتــعـلـيق مــشـهـد 
ــقـدســة يـعــلـوهــا رمـز االلـة الـشــجـرة ا
اشـور اجملنح وعـلى جانبـيها شـخصان
احـدهــمـا يــلـبس تــاجـا عـلـى راسه كـمـا
ـقـدسـة عـلى اخـتـام صـورت الـشــجـرة ا
الــعـصــر االشـوري احلــديث وقــد زيـنت
اغـصـانـهـا بثـمـار عـلى هـيـأة ثـمـرة كوز
الــصــنــوبــر وعــلى جــانــبــيــهــا مالكــان

مجنحان(5).
ـقــدسـة خالصــة الـقــول عن الــشـجــرة ا
اآلشــوريــة تــقــول الـــدكــتــورة مــاريــانــا
جــيــوفـــيــنــو عــلى مــدى 170 عــام كــان
ــقــدســة من أكــثـر تــفـســيــر الــشــجـرة ا
الـعناصر في تـاريخ الفن اآلشوري التي
نــــوقـــشت فـي الـــعـــالـم. فـــمـــنــــذ ســـنـــة
1848وحــــتـى عـــام 2004م  تــــقــــد
ثالثـة الـنـظـريـات اسـاسـيـة في مـحـاولة
ـــقــدســـة عــنــد لـــتــفـــســيـــر الــشـــجــرة ا
االشــــــوريــــــ االولى تــــــقـــــول أنــــــهـــــا
عروفـة من سفر تـمثل(شـجرة احليـاة) ا
الــتــكـويـن. نـظــريــة(شــجــرة احلـيــاة)لم
ؤيـدين منذ حتـضى اال بعـدد قلـيل من ا
أواخــر الــقـرن الــتــاسع عــشــر. نــظــريـة
ـقدسة الـثانـية التي تـقول ان الـشجرة ا
هي(نـخيل التـمر)كانت قد سـيطرت على
عندما ناقشة العلمية منذ عام 1890م ا
اقـتـرح إي بي تـايـلـور أن الـشـخـصـيـات
اجملــنـحــة تــقف كل مــنـهــمــا الى جـانب
الـشجـرة لـغرض تـسـميـدهـا. وكان لـهذا
ــعـتــرضــ الـذين الــتـحــلــيل عــدد من ا
وجـهود نـقدا بالـضده من هـذا التفـسير
مـنذ الـبداية  لـكنـها مع ذلك تـمكنت من
الصمود لغاية الوقت احلاضر. النظرية
الـثـالـثـة تـفـسـيـر لـكـائن يـعـبـدـ(جتـسـيد
لــلــمـــعــبــود في احلـــضــارة االشــوريــة)
وخـضــعت جـمـيـع الـتـفــسـيـرات لــلـنـقـد
والـدراسة والتـحليل. ولـكن هنا البد من
ــاذا لـم يـــجــد طـــرح ســـؤال مــنـــطـــقـي 
ــؤرخـــ نص في مــكــتــبــة االثــارين وا
اشور بانيبال يفسر وجود زخارف هذه
كن ان ـعابـد االشوريـة  الـشجـرة في ا
يـكـون اجلــواب ان قـصـة هـذه الـشـجـرة
كـانت مـشـهـورا بشـكل كـبـيـر لـدى ابـناء
تـلك احلضارة بشكل الحتتاج الى تدون

نص عنها. 
تــفــسـيــر جــديــدة لــشــجــرة االشــوريـ
ـقـدسـة عـلـى الـرغم من نـهـايـة الـكـيـان ا
الـسياسي لالشورين بعد سقوط نينوى
ســنــة 612ق.م  فــهــذا اليـــعــني نــهــايــة
وجـود الــشـعب االشــوري فـعـلـى سـبـيل
ـثـال تـكــون لـهم كـيـان سـيـاسي سـمي ا
دولــة حـديـاب116-15م(اقــلــيم ذو حـكم

مــرتـبــطـة بــاخلــطـمي  كــمــا حتـدث عن
?صـفات الشجرة وما يناسبها من تربة
وبـعض االمراض التي تتعرض لها كما
ــاذج عن اســتــعــمــالــهــا كــعالج اورد 
لالنــســـان  واســتــخـــدمــهـــا كــسم ضــد
اضــافــة الى ايـراه احلــشــرات الـضــارة
شيء عن خــصــائــصــمــهــمــة لــهـا(10).
واجـــــــــــــمـل

مـقاله عنها انها تستخدم كعالج نفسي
فــقـد زعم زيـنــونـاي أن الــنـظـر إلى ورد
اخلــطــمـي وهــو عــلى شـــجــره يــفــرح
الـنـفس و يـزيل الـهمّ ويـعـ عـلـى طول
. قـال ويـنبـغي أن الـقـيـام عـلى الـرجـلـ
يــدور الــنــاس حــول شــجـرة اخلــطــمي
ويـنظـر إلى وردها وورقـها من كـل جهة
من جـهـاتـهـا سـاعـة فـأنه بـذلك يـلـحـقه
الــفـرح والــســرور و تــبـتــهج و تــقـوى
لك أن نـفـسه. قـال ولـذلك أمـر دمـوحـا ا
يـجـعل في بـسـاتـ دوره في كـل واحد
ـا علم مـنـها أصـول عـدّة من اخلطـمي 

منها ذلك(11).
WOz«c  bz«u

- بـعض الـفـوائـده الـغـذائـيـة والـطـبـيـة
لـنبات اخلـطمي الـيوم صنـفت اخلطمي
كـنبـات يـنتـمي الى الفـصـيلـة اخلبـازية
ويـعرف بـإسم اخلتمـية وهـو عبارة عن
نـبـات صيـفي له ألوان مـتـعددة ويـوجد
مــنـه مــا يــقــارب ال60 نــوع ويـــعــتــبــر
مـوطنه األصلي الص ولكنه يوجد في
بـــعض دول آســـيـــا و الــوطـن الــعـــربي
ولـكـنه عـادة يسـتـخـدم كنـبـات زيـنة في
احلـدائق وقد وصلت زراعة هذا النبات
الى أمـريكا الـشمالـية في القـرن السابع
ـتـاز نـبــات اخلـطـمي بـأنه ذو عـشــر و
ســاق طـويل ,كــمـا يــتـمــيـز بــأوراقـة او
ازهـاره الدائـرية ومن أنـواعه اخلطـمية
اإلصـبـعـيـة ,اخلـطـمـيـة ثـنـائـيـة احلول,
اخلـطـميـة الـوردية ,اخلـطـميـة الـتيـنـية
األوراق ,اخلـطمـية الشـاحبة ,اخلـطمية

الكبريتية ,اخلطمية اجملعدة. 
ـــــعـــــروفـــــة في الـــــطـب هي األنـــــواع ا
اخلـطمية الـوردية واخلطمـية اخملزنية,
اخلـطـمـية اخملـزنـيـة عادة تـنـمـو بـشكل
بــري بـيــنــمـا اخلــطــمـيــة الــورديــة يـتم
زراعـتـهـا في احلـدائق الـعـامـة وحدائق
ــنـــازل والــنـــوعــ مــتـــشــابـــهــان في ا

خصائصهما الطبية.
فـوائد نـبات اخلـطمي يـستـخدم الـبنات
كـمــلـطف و مــطـري لــلـجـلــد-يـســتـخـدم
كـطــارد لـلــبـلــغم ومـهــد ومـدر لــلـبـول
ـنـع الـقئ- يـعــمل عـلى تــسـكـ آالم و
الــتـســنــ لــدى األطـفــال- يــعـمـل عـلى
تــنــبــيـه الــكــلى والــتـــخــفــيف من آالالم
الـقـولون-مـضـاد لـلـسمـوم ويـعـمل على
ـناعة-يعـمل على تنشيط تـقوية جهاز ا
الـدورة الـدمـوية وحتـسـ آداء اجلـهاز
الــهــضــمي والــتــخــلص مـن اإلمــسـاك-
يـسـاعد في تـخـفيض نـسـبة الـسـكر في
الـدم-الرمد الربيعي-حساسية اجليوب

األنفية(12).
g UN «

الـــفن (1) الـــدكــتـــور ثـــروت عـــكـــاشــة 
الـــــعـــــراقي الـــــقــــد ســـــومــــر وبـــــابل
ـوسـسة ا سـلـسـلـة تـاريخ الـفن واشـور

ص445. العربية للدراسات والنشر
الـــفن (2)الـــدكـــتـــور ثــروت عـــكـــاشـــــة
الـــــعـــــراقي الـــــقــــد ســـــومــــر وبـــــابل

ص446. واشـــور
الزخرفة النباتية (3)ازهار هاشم شيت
مـــجـــلــة الـــتــربـــيــة في الـــفن االشــوري
اجملـلد12 الـعدد-3 لـسـنة2005 والـعـلم

ص.142-143
الزخرفة النباتية (4)ازهار هاشم شيت

في الفن االشوريص.144
الزخرفة النباتية (5)ازهار هاشم شيت

في الفن االشوريص145.
بـــحـث بـــعـــنــوان (6)شـــمـــدين بـــاراني
ؤلــفه وصل  اجلـرامقة وكتاب تاريخ ا
من ابـحـاث احلـلـقة (سـلـيـمـان الصـائغ)
الـدراسـيـة الـتي انـعــقـدت في عـيـنـكـاوا
باربيل حول الثقافة السريانية 2012.

ج/1 الفالحـة النبطية (7)ابن الـوحشية
.69

ج/1 الفالحـة النبطية (8)ابن الـوحشية
.70

ج/1 الفالحـة النبطية (9)ابن الـوحشية
.71

الــــــفالحــــــة (10)ابـن الــــــوحــــــشــــــيــــــة
ج1/69-70. النبطية

الــــــفالحــــــة (11)ابـن الــــــوحــــــشــــــيــــــة
ج1/71. النبطية

(12)مــوقع كــلــيــة الــصــيــدلــة جــامــعـة
http:// .كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــالء

harmacy.uokerbala.edu.iq/
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ـقراطـيـة التي ال حتـدها مـذ غادر حـكم الدكـتـاتور وحل حـكم األحـزاب  والد
حدودهـا تعصف بالعـراق  فضائيات تُلـفّق  وصحف صفراء تنـشر الكراهية
قراطية  ومنـابر تكّفر  ومجاميع فيسبـكية حترض  ولم ينجُ من فوضى الد
ـزعومة ال مرجع حـفظ  و ال عالم رفع اسم العراق في احملـافل الدولية  وال ا
سـلم في وطـني مسـتـهدف ـال الـعـام  ا سيـاسي تـصـدى ولم تمـتـد يده الى ا
سـيـحي مـهـجـر  والصـابـئي يـتـهـدده االنقـراض وااليـزيـدي حـلت به نـكبت وا
العـصـر  فـقـتل وسبي وبـيع وهـجّـر  في بـلدي ال خـصـوصـية مـحـفـوظة  وال
شأنـية محـميـة  وال كبيـر محصن ال يُـطال وإن أحسن وقـدم وتميـز وتصدى 
ـنـافق مـسـموع في بـلـدي االفـتراء جـائـز  واالدعـاء دون حق مـسـمـوح به  وا
نـفاقه  الـفـاسـد محـتـرم مـقدم  واإلرهـابي يـصـول ويجـول ويـطـوف في شرق
ـرقـد الـبالد وغــربـهـا والـسـاسـة تـتـطـلع لـرضـاه . عـجـيب امـرك الـعـراق فـيك ا
عـظم  والكـنسـية األقـدم  ومعـبد الـطائفـة  فيك الـنجف ـسجـد ا الطـاهر  وا
تنبي وأور وبابـل واحلضر وسامراء  وفي بحرك رست سفينة سيدنا نوح  ا
واجلواهـري وأبـو حـيـان التـوحـيـدي وابن الهـيـثم ومـحـمد غـني حـكـمت وجواد
كـانة أحد ولم يعقـبهم بعدها ظـاهرة بشرية سلـيم عراقيون  لم يسـبقهم الى ا
سيح  تفـردون في الريادة والصدارة  الى الـعراق يحج ا ـؤسسون ا  هم ا
وتـزحف حـشـود الزائـرين مـشـيـاً عـلى األقـدام من كل اصـقـاع األرض  حتى
دخلت الـزيارة األربـعينـية موسـوعة " كيـنز " كـأكبر جتـمع بشري  في ارضك
ـال والطـبـيعـة  الـنـهر والـسـهل واجلـبل  احلدود العـراق الـبـشر واحلـجـر  ا
ـوقع  مَنَ الله على الـعراق بكـل اخليرات  فـكان في مرصـاد من شح عليه وا
ـستـقـبل معـتـقداً أن ال مـكـان له بـ الكـبار التـاريخ فـراح يشـحـذ احلاضـر وا
ذكـورين والـعـراق قـوي مـعـافى كـامل الـسـيادة  فـتـعـكـز احلـاسـد في مـطلع ا
استـهدافه على الطائفية فعزف سمفونـية التأجيج والتأليب ب مكونات عاشت
ـؤامرة ورحل دعـاتها الى متـجانـسة مـنسجـمة حـيث العـراق دولة  فسـقطت ا
ارذل صفـحـات التـاريخ  تلـتـها مـؤامرة الـقاعـدة الـتي حصـدت الطـاهرات من
األرواح  فــقــتـلت وهــجّــرت وأحـرقت  حــتى خــوت قـصــبــات ومـدن  وراحت
الطـائـفة جتـتمع في مـكـان  هاجـرةًالتـاريخ والدار واجلـار  وانـكشـفت غمـامة
الـقـاعـدة بـعـد أن سـالت انـهـار مـن دم طـاهـر وتوشـحـت مـدن بـالـسـواد مـعـلـنة
احلـزن على فقـد األب واالبن واجلار اآلمن  ثم مسـلسل داعش الذي خطط له
في اروقـة دول ونفذته اجـهزة أمنـية واصـلت الليل بـالنـهار وعلى مـدى سنوات
لتـطيح بـالعـراق واهله  فـكانت الفـتوى الـتي افشـلت وحمت وحـصّنت واعادت

هجّر من الوطن .  سلوب من األرض وا ا
سـقطـات وقف ورائهـا علـة فساد من ؤمـرات وا وبالـقطع أن كـل اخملططـات وا
اعتـلى وتصدى من كل الشركاء  فشريك ارتـضى لنفسه بيع نفسه للدول من
اجل مــال وإقــامـة ومــغــرا  فـيــتّم ورمّل وأزهق األرواح فــأســاء بـفــســاد ذمـته
لسـمعـة طائـفـة ووطن  وراعٍ متـصدٍ اعـتقـد بتـمكـيـنه الفـاشل الفـاسد تـعويض
لـظـالمـة تـاريخ وقـهـر ديـكـتــاتـور وضـيـاع عـمـر  فـتــمـكّن أراذلـة الـقـوم من كل
الـطوائف والـقوميـات من الـوطن ثم من القـوي األم  وبـالقـطع أن الفـاسد ما
تمـكّن من الـنـاجح النـزيه  إال لـسكـوته عـلى الظـلم والـظالمة  فـكـان مصـداقاً
لـقـوله تــعـلى (وقـالـوا ربـنـا إنــا أطـعـنـا سـادتــنـا وكـبـراءنـا فـأضــلـونـا الـسـبـيل)
فالـسكـوت على الطـائفي الذي بـاع طائـفته وقومه بـشعـار احملافظـة على وحدة
النـسيج الوطني وحفظ بيضة العملية السياسية فساد بعينه  والتغاضي عمن
سرق ونـهب واهـدر مال وطن جتـنبـاً لالتـهام بـاالستـهـداف هو الـفسـاد بذاته 
ـنـافق هـو من اسـاء وبـالــقـطع أن تـنـصـيب الـفـاشل وتـمـكـ اجلـاهل وتـقـد ا
لــتـاريخ وطن وسـمــعـة شـعب وارث أمــة  فـمـا تــمـكـنت الــدول اال النـهـا قـدمت
الـناجح واجـلـست الفـاشل  وكـرمت النـزيه وضـربت بيـد من حـديد عـلى رقـبة
الــفـاسـد (قَـالَتْ إِحْـدَاهُـمَــا يَـا أَبَتِ اسْـتَـأْجِـرْهُ ـ إِنَّ خَـيْــرَ مَنِ اسْـتَـأْجَـرْتَ الْـقَـوِيُّ
ـــتــصــدي الــيــوم أن يـــعــود لــتــاريخ االمـــة  وأثــر الــســلف  ُ) عــلى ا الْــأَمِــ
ـتـقـ وسـيد ويسـتـحـضـر جتـارب من أحـسن واسـاء  ويـسـتذكـر قـول أمـام ا
الزاهدين حينما قال مأثورته التي راحت خالدة كما كل درره (ما خانك األم

ـتصـدي أن يـرعى التـاريخ ويـحفظ األمـانة  ولكـنك ائـتمـنت اخلـائن)  فعـلى ا
فيـقرب القوي األم ويصد عن الضعيف الـفاسد الفاشل  ويبدء حيث انتهت
ـال  فـالـبـدء مـتـأخـراً خـيـر من جتـارب من بـنى األوطـان ورفع االسم وحـفظ ا

الـبقـاء علـى األطالل اسف على مـا فـقد وضـاع  فالـعراق
ـتـد بـحـدوده  قادر مـليء بـرجـاله  زاخـر بخـيـراته 
عـلى نــفض غــبــار من افــسـد وأضــاع واهــدر (قَـالَتْ
إِحْـدَاهُمَـا يَـا أَبَتِ اسْـتَأْجِـرْهُ ـ إِنَّ خَـيْرَ مَنِ اسْـتَـأْجَرْتَ
ُ) فال بديل عن القوي األم لبناء الوطن الْقَوِيُّ الْأَمِ
وتـعـويض مــا فـات واسـتـرداد مـا نُــهب ومالحـقـة من

أفسد .
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ـكـانـة االجـتـماعـيـة يـتـقـمـصـون شـخـصـية ـؤسف أنْ جتـد رجـاالً من ذوي ا من ا
بـعض الـنسـاء اللـواتي يـحرصن عـلى تصـغـير أعـمارهن حـيث تَـبْلعُ الـسبـع وال
يهـون عليها االعتراف بذلـك فتلجأ الى الكذب واالحتـيال لتهرب من الواقع الذي

ال مهرب منه ..!!
-2-

وقد الحـظتُ أنَّ الـشابَّ اذا قـيل له:  فالن بَلَغَ الـسـبعـ مِنْ عمـره عَدَّهُ مِنْ كـبار
الـشـيوخ .. ولـكنّـه اذا بلغ الـسبـعـ ال يعـد نَـفْسَه من كـبـار السنّ  حـبّـاً باحلـياة

وأمالً في البقاء الطويل ..!!
-3-

جاء في التاريخ :
لك دخل مسجدَ دمشق فرآى شيخا يزحف  فقال: " انّ سليمان بن عبد ا

يا شيخ :
أَيَسُركَ أنْ تموت ?

قال :
ال 

قال :
ولِمَ وقد بلغتَ مِنَ السن ما أرى ?

قال :
ذَهَب الشبابُ وشرُهُ  
وبقي الكِبَرُ وخيرُهُ  

إذا أنا قعدتُ ذكرتُ اللهَ  وانْ قمتُ حمدتُ اللهَ  
فأحُبّ أنْ تدوم لي هاتان اخلصلتان "

انـيّةَ يُحـمدُ عليـها ال يحـملها لقد كـشف هذا الرجل الـكبيـر في السن عن روح ا
تالعب باألعمار ..!! جل ا

-4-
ـرحوم الدكتور يّ احملقق ا حدّثـني فقيد االدب واألخالق الـعالية الـباحث االكاد
الـسيـد جـودت القـزويني –صـاحب تاريخ الـقزويـني بأجزائـه الثالث  –عـن أحد

عاصرين انه غيّر سَنَةَ ميالدِه ألكثر من مرّة ..!! ا
وأمثالُه ليسوا بقليل ..!!

وقد رأينا من بعضهم العَجَب العُجاب ..!!
-5-

انّ كبـار السن يحـرصون عـلى أنْ يخـتمـوا حيـاتهم بأعـمال صـاحلة يـكفـرّون بها
عن سيئاتهم ويستعدون للقاء ربهم  وهم في غمرة الطاعة واالنابة..

ـدهش واحملـزن أنْ يسـعى لتـولي الـسلـطة فـي العـراق مَنْ أوشك على وكان من ا
ان يبـلغ الثمـان ليـسجل على نـفسه انّ ماال يقل عن (700) مـواطن عراقي قُتِل

في أيامِه ولم يُحاسبْ القَتلةَ عما اجترحوه ..!!
وجلهم من الشباب 

كـما أنَّ هـناك مـا زاد على (20 الف) مـواطن عراقي أُثـخن باجلـراح ال لشيء اال
ـشــروعـة وال أدري كــيف ارتـضـى لـنـفــسه هــذه الـنــهـايـة ـطــالـبــة بـحــقـوقــهم ا ا

الوخيمة..
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ويبـدو ان الشبق السلطوي يالزم بعض الناس حـتى بعد بلوغهم سن الشيخوخة
فــهم يــتــــــنــافــســون مع اآلخــرين عــلـى الــــــــسـلــطــة بــكل

ضراورة.
والـــكــثـــيــر مـن الــرؤســـاء في الـــــــعـــالم الـــيــوم هم من
الـشــيـوخ الــكـبــار في الــسن يـســتـوى في ذلـك الـشـرق
والـغـرب وهـذا من أبـرز األدلـة عـلى أنَّ حُبَّ الـسـلـطة ال

ينطفئ وهجه حتى عند كبار الشيوخ ..
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حــتـى نــفـــهم تـــاريخ اال والــشـــعــوب
الـسـابـقـة يـجب ان يـتم دراسة الـفن في
تـلك احلـضـارة ضمن مـواضـيع االخرى
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــثــــل اجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــب
الديني احلـضاري الـعسكري الـسياسي
وثـقافي... فـهـو يسـاهم بشـكل كبـير في
اعـطاء فكرة عن مدى ماوصلت اليه تلك
اال من مـــعـــارف وخـــبـــرت في شـــتى
مـيادين احلـياة. والـوقع ان تلك الـفنون
كـانت معـروفة في احلضـارات العـراقية
ـة من بيـنهـا احلضـارة االشورية الـقد
ومن ضـمـنـها زخـارف اجلـداريـات التي
اسـتلهـم الفنـان االشوري عنـاصرها من
الــــطـــبـــيـــعـــة. فـــقــــد اهـــتم االثـــاريـــون
ـؤرخـون في الغـرب والـشرق بـاالثار وا
االشـوريـة الـتـي اكـتـشـفت في الـقـصـور
رود ونـينـوى وبشكل ديـنة  ـلكـية  ا
ــقــدســة)مــنــذ عــام مــحــدد(الــشــجـــرة ا
1848م واســـتـــمــرت مـــحـــاولـــتـــهم في
تـفـســيـرهـا في كـتـابـاتــهم حـتى بـلغ مـا
كـتـاب ومـقال كـتب عـنهـا اكـثر من(150© 
حــــتى عـــام 2004م كـــتــــبت بـــالــــلـــغـــة
االنـكلـيزيـة والـفرنـسيـة بشـكل اساسي.
هـنــا البـد من الـتــذكـيـر بـاجلــهـود الـتي
ـوصل احلـضارية بـذلت في موسـوعة ا
الـــصـــادرة عـــام 1991م الـــصـــادرة عن
ـوصل الـتي خـصـصت اجلزء جـامـعـة ا
االول مـنها لدراسـة احلضارة االشورية
 كـــذلك البـــد من الـــتـــذكـــيـــر بـــعـــدد من
ـفـيدة كـكـتـاب(الـفن الـعراقي ـصـادر ا ا
الـقـد سـومـر وبـابل واشـور)لـلـدكـتـور
ثـــروت عـــكـــاشـــة كـــتـــاب(الـــعـــراق في
الـتـاريخ الـقـد اجلـزء الـثـاني اخلاص
بـالــتـاريـخ احلـضــاري لـلــدكـتــور عـامـر
بحث بعنوان(الزخرفة النباتية سليمان
في الــفن االشــوري) لــلــدكــتــورة ازهــار
هــاشم شــيت وبــحـث بــعــنــوان(عــمـارة
ـعابد االشورية وموجودتها في ضوء ا
ـلكـية) للـباحث اثيـر احمد الـنصوص ا
حـسن ولكن اهم كتاب اطـلعت عليه ولم
The Assyrian  يـتــرجم كـان بـعـنـوان
er- Sacred Tree A History of In
قدسة pretations) شـجرة االشورين ا
Mariana)(تـــاريخ من الـــتـــفـــســـيــرات
 (Giovinoلـلـدكـتورة مـاريـان جـيـوف
الـصـادر في سـويـسـرا عام 2007 وهـو
ـوضـوع. ولكن اطـروحـة دكـتـوراة عن ا
ــفــاهــيم حــتى البــد من شــرح بــعـض ا
يـستطيع القار تكوين صورة واضحة

قال وكما ياتي:-   عن موضوع ا
الــــــفن االشــــــوري:- لـــــقـــــد اتــــــســـــمت
مــوضـوعـات الــنـحـاتــون االشـورين في
قــاعــة الـعــرش بــاالزدواج نــفــسه الـذي
ــمــلــكــة االشــوريــة حتــمــله طــبــيــعــة ا
الــتي كــانت مــتــطــورة عـلـى مـر ذاتــهــا
ة في منبثقة عن الـتقاليد القد الـقرون
احلــضـــارات الــعـــراقــيـــة الــســـومــريــة
واليــخـــالج احــد الــشـك في ان الــشــكل
هيب اجلليل الذي يكاد يصل الى قمة ا
الـنقش الـبارز فـوق اللـوحات اجلـدارية
هـو صــورة لـلــمـلك نــفـسه وقــد تـعـددت
صــورته فــتـــراه جــالــســا مــرة وواقــفــا
اخـرى ومرتـديا دائمـا نفس احلـلة التي
فــرضـتــهــا الــطـقــوس الــصــارمـة وهي
الـقمـيص الطويل بـوشاحه ذي االهداب
ــلـتــفــة حـول جــســمه والـشــعــر الـكث ا
والـلـحـيـة الالفـتـة لـلـنـظـر.ونـراه يـتقـبل
قــربـــانــا في وعــاه مـن رجــال في نــفس
ردائه او هـو يـنـال الـقـداسة عـن طريق
قدس اء ا الـسحر مستخدمـا مرشحة ا
حترسه قدسة  ياة ا وحـوضا ملئيا بـا
او شـخـوص مجـنـحة لـهـا وجوه ادمـية
رؤوس طــيـور(1). ان اجلــداريـات الـتي
ـرود وجــدهــا االثــاريــون في مــديــنــة 
كــالح تـــعــود الى الــقــرن الـــتــاسع قــبل
ـيالد واحـدى مـوضـوعـاتـهـا الـشـجرة ا
ـــلــكـي) حــامي ــقـــدســة مـع(الــراعي ا ا
احلـياة –ذو االصل الـسـومري–الـذي لم
يــفــقــد طالوته في الــشــرق االدنى مــنـذ
ـمهـد لـلـتاريخ بـدات حـضارة الـعـصـر ا

عام 3000ق.م(2).
ـــقـــدســة في ولــكـن مــاهـي الــشـــجــرة ا

احلــضــارة االشـوريــة? كــانت الــشــجـرة
ــــقـــدســـة ســـر حـــيـــر عـــلـــمـــاء االثـــار ا
ــؤرخـ ولـم يـســتــطــيـعــوا مــعــرفـة وا
تـفـسـيـر او نص عن تـلك الـشـجـرة التي
احـتـلت مـكـان بـارز في الفـن في بالد ما
بـ الـنهـرين هـذه الفـكـرة  اعتـمـادها
مـن قـــبـل الـــفــــرس والــــفـــيــــنــــيـــقــــيـــ
والــيــونـــانــيــ والــهـــنــدوس والــعــرب
قـدسة(شجرة . فالشـجرة ا ـسيحـي وا
ــراوح احلـــيــاة)اضـــافــة الى زخـــارف ا
الــنـخــيـلــيـة والــوردة االشـوريــة وورقـة
الــعـــنب وثـــمــرة الـــرمـــان وثــمـــرة كــوز
الـصنوبر وقد اتخذ االشوريون من هذه
الـزخـارف عـنـصــرا جتـمـيـلـيـا وتـزيـنـيـا
فــضال عن ان مـجــمــوعـة مــنــهـا حــمـلت
مـضام ذات مـدلوالت ديـنية فـقد كانت
الـشجرة منذ العصور التاريخية االولى
رمــزا لـلــحــيــاة واخلــصـوبــة وعــنــوانـا
ـوضـوعــات لـهـا عالقـة بـاخلـلـود وهـذا
مـاجسدته مـلحـة كلكـامش عندمـا عبرت
عن هـذه الــقـدسـيــة فـقـد وصـفــتـهـا بـان
ثــمـارهــا الـعــقـيـق وحتـمل اورقــا زرقـاء
الزورديـة واقدم ظـهور لزخـرفة الـشجرة

كان على االختام االشورية(3).
 كـذلك ظـهرت انـواع اخرى من االشـجار
واالزهــار واوراق الـــنــبـــاتــات فـي الــفن
االشــوري مـــثل ورقــة الـــعــنب–زخـــرفــة
زهـرة وثمـرة الرمان–شـجرة الصـنوبر-
- زهـرة الـبـيـبون–زهـرة الـزنـبق- الـتـ
زهـرة الـلـوتس-الـنبـاتـات الـنـهـريـة مثل
الـــــبـــــردي-قـــــصـب االهـــــوار-وبـــــعض

النباتات الصحرواية.
ـقـدسـة كـانت تـشكـل وحدة فـالـشـجـرة ا
زخـرفـيـة رمـزيـة تـعـد من ابـدع االشـكـال
الـزخــرفـيـة االشـوريــة وهي مـالـوفـة في
مـعظم مشاهد الفن التشكيلي السومري
والـبـابلي. واقـدم ظـهـور لرسم الـشـجرة
ـقـدسة كـان عـلى االختـام االسـطوانـية ا
االشـوريـة الـتي تعـود الى الـقـرن الرابع
عـشر ق.م فقد ظـهرت وهي مزينـة بثمار
كـــرويـــة مع وجـــود احلـــيــوانـــات عـــلى
جــانــبـــيــهــا كــمـــا وجــدت عــلى اجلــرار
نـحوتات زيـنة  الـرخاميـة الصغـيرة ا
بـارزة يـظـهـر مـن بـيـنـهـا رسم لـلـشـجـرة

قدسة. ا
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ــقــدســة عــلى كــمــا رســمت الــشــجــرة ا
ــلك تــوكــلــتي نــنــورتـا جــدران قــصــر ا
االول(1209-1246ق.م) الــشـكل الـثـاني
وقـــــــــــد وقـــــــــــفـت احلـــــــــــيـــــــــــونــــــــــات
)عـند كل جـانب منـها ـتعـاكسـة(غـزال ا
ــلك االشــوري في لــقــد ارتــبط ظــهــور ا
قدسة ـنحوتـات اجلدارية بـالشجـرة ا ا
ــا يــرمـــز الى انــدمــاج ســـحــري بــهــا
لــــيـــتـــمـــتع بـــخــــصـــوبـــة وعـــمـــر هـــذه
وهنـاك من الـبـاحـثـ من يرى الـشـجـرة
ــقـدسـة ان الـســبب في رسم الــشـجـرة ا
عـلـى جـدران غـرفـة الــعـرش في الـعـراق
الـقـد كان غـرضـا سحـريـا القـصـد منه

لك. ابعاد الشر عن ا
ـقـدسة وقـد تـطـورت زخـرفـة الـشـجـرة ا
ـلك اشـور نـاصـربال فـخالل مـدة حـكم ا
الــثــاني (858  -883 ق.م) اصــبح رسم
ـقــدسـة اكـثـر اتـقـانـا اذ رسـمت اجلـرة ا
بـهيئات مختـلفة قد تكـون احيانا مجرد
خــطـوط غــيـر مــحــددة الـعــدد واالجتـاه
ـزيــنـة وتــرمـز الى اغــصـان الــشـجــرة ا
بـثـمـار عـلى شـكل ثـمـرة كـوز الـصـنـوبر
كـمــا اســتــعـمــلت الــرمــانــات الـذهــبــيـة
والـورود لـتـزيـ اغـصـانـهـا كتـلك الـتي
ـلك اشــورنـاصـربـال طـرزت عــلى رداء ا
ـا قصد مـنهـا معـاني رمزية الـثاني ور
ـقــدسـة في ديـنــيـة فــوجـود الــشـجــرة ا
زيـنة ـشهـد وتكـرار اغصـانهـا ا وسط ا
بالثمار على جانبيها يدل على عطائها.
ـلك اشـورناصـربـال في احد كـمـا ظهـر ا
ـنحوتـات التي زينت قاعـة العرش اما ا
ـسـكـهـا بـيده ـقـدسـة وهـو  الـشـجـرة ا
الـيــسـرى في حـ تــرتـفع يـده الــيـمـنى
ـا لتـقـد الوالء والـطاعـة في مشـهد ر
ديــني اعـتــاد االشــوريـون عــلى تــكـراره
قدس اء ا ثل عملية التطهير با وهـو 

ذاتي في زمن الـدولة الـفرثـية الـفارسـية
في الــعــراق)في مــنــطــقــة بــ الــزابــ
وعـــاصـــمـــتـــهم اربـــيـل وعـــنـــد الـــفـــتح
ـؤرخـ عن االسالمي لــلـعـراق حتـدث ا
وجـود شـعب وسـمي بـاجلـرامـقـة الـذين
عــرفـوا بــانــهم ســكـان مــديــنـة نــيــنـوى
ـوصـل قـبل تـمــصـيـرهــا سـنـة 637م وا
ـراجـع الـعــربــيــة االسالمــيـة ذكــرتــهم ا
وبــــــعـــــــد ان طــــــالــــــعـت  كــــــتــــــاب ابن
وحـشـيـة(الــفالحـة الـنـبـطـيـة)الـذي اورد
الحم واخلـرافات عـدد من االسـاطيـر وا
واحلـكايات الشـعبية لـسكان بالد ماب
الـنـهريـ ومن بـينـهم تـلك التي تـتـعلق
بـاجلرامقـة وحملت تـفسيـرات مهمة عن
هـذا الشـعب ومجـموعـات بشـرية اخرى
ـكن ان يقـدم تفـسيـر وجوابـا للـسؤال
الـذي لم يـجـد االثاريـون جـواب له ولكن
حـــتى نــــفــــهم مــــا عالقــــة اجلـــرامــــقـــة
ــقـــدســة عـــنــد ــوضـــوع الــشـــجـــرة ا
االشــوريــ نــطــرح هــذا الــســؤال –هل
اجلـرامـقــة هم بـقـايـا االشـوريـ سـكـان
نـيـنـوى? اجلـواب هـنـاك مـجـمـوعـة اراء
عن اصـول هذا الشـعب ومعـظمهـا تميل
الى ان هـذا الشعب هـو جزء من الشعب
االشـــوري واوضح تـــلـك االراء هــو راي
الــدكـتـور عــادل الـبـكــري وخالصـته ان
اجلــرامـــقــة هم بـــقــايــا االشـــوريــ في
وصل وأندمـجوا مع أخوانهم مـنطقـة ا
وصل من أبـنـاء الـقبـائل الـتي دخـلت ا
وكـــانـــوا فـي أول أمـــرهم قــــد أتـــخـــذوا
ـسـيـحـية ديـنـا لـهم بـحـكم مـجـاورتهم ا
لـلنصـارى العـرب من بني تغـلب وتميم
ثم إعـــتــــنـــقــــوا االسالم بــــعـــد الــــفـــتح
االسالمـي ومــــــــنـــــــهـم مـن انـــــــدمـج مع
سـيحـيـ من ابنـاء كـنيـسة اخـوانهـم ا

شرق(6).  ا
ـــقـــدســـة عـــنــد اخلــطـــمـي الــشـــجـــرة ا
اجلـرامقة في نينوى:تقدم احلكاية التي
يــرويـهــا شــبــاهي اجلــرامـقي تــفــســيـر
ـقــدســة في الــفــكـر ــاهـيــة الــشــجــرة ا
احلـضـاري عــنـد سـكـان وادي الـرافـدين
الــشــمــالي وحتــديــد عــنــد االشــوريــون
واجلـرامـقـة فـالـقـصـة حتـكي عن صـراع
بـ شـجرة اخلـطـمي التي(تـمـثل جانب
اخلـيــر) وشـجـرة الـيـبــروج الـتي(تـمـثل
جــانب الــشــر)وعـنــدمــا تــطــلب شــجـرة
اخلـــطــــمي من شــــبـــاهي فـي احلـــلم ان
يــتــحــدث بــاســمــهــا ويــعــرض قــضــيـة
اخلالف بـينهـما امام سـحرة بابل الذين
حـكـموا لـصـالح  شـجرة الـيـبروج وذلك
ــنــفـــعــتـــهــا لــهـم وحــكم ضـــد شــجــرة
اخلـطـمي النــهم اليـسـتـفـادون مـنـهـا في
اعـمال السـحر وكونـها تمـثل اخلير فان
تــلك الــقــصـة تــظــهــر تــطــور كــبـيــر في
اجلــانب الـــفــلــســفـي في حــضــارة بالد
مــابــ الــنــهـــرين. بل ان اهــمــيت هــذه
الـشجـرة فاقت اهـميـة أي شجـرة اخرى
عـند اجلرامقة واالنباط الكسداني كما
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ابــــن
وحــشـيـة(318هـ/930م)(ارتــبــطت هـذه
الــشــجـرة بــخــرافــات كــثـيــرة وردت في
كـتـابــات قـدمـاء الـعـراقــيـ كـفـوائـدهـا
اجلـمة وأشـياء عجـيبـة أخرى.ويـتحدث
عن هــذه الـشـجــرة إن شـجــرة اخلـطـمي
لـونان  أحدهما يورد ورداً أحمر كباراً
و األخـر ورده أبيض أصغـر من األحمر.
وأكـــثـــر نـــبـــاتـــهـــا ونـــشـــوهـــا في بالد
اجلــرامـقــة(نـيــنـوى). وهـي من الـنــبـات
ـنـابت الـفـلـكـيـة ال تفـنى وال الـفـلـكي وا
تــمـــوت وال تــهــرم أيـــضــاً وال تــذبل وال
تـتـغيـر عن حـال واحـدة الدهـر كـله. وقد
ذكــر شــبــاهـى اجلــرمــقــاني إن شــجــرة
ـا حتمل وردا احـمـر بـقيت اخلـطـمي 
في بالد نــيـنـوى اثــني عـشــر ألف سـنـة
حتــمل في كـل ســنــة ســبــعــة وعــشــرين
وردة وذلك مـضـروب ثالثـة فـي تـسـعة
وحتــمل وردة مـفــردة في رأسـهــا أكـثـر

ورقاً من السبعة وعشرين كلها)(7).
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- شــبــاهي اجلـــرمــقي يــحــاور شــجــرة
اخلــــطــــمي فـي احلــــلم قــــال شــــبــــاهى
اجلـرمقي: وكانت هذه الشجرة حتدثني
كـثـيـراً في الـنـوم والـيـقـظـة إال أن أكـثـر
حـديثـها لي كـان في النـوم فإذا سـمعت
مـنـها حـديـثاً كـنت كـما انـتـبه من نومي
أثــبــتـه في جــلـــد(اكــتــبه) كـــراهــيــة أن
أنـسـاه فاتـتـني لـيـلة في مـنـامي فـقالت
لي: أعــلم أن صــنم من أصــنـام عــطـارد
وأنت تــظـن أني شــجــرة خــطــمي فــقط
وأنــا شـجــرة خــطــمي كـمــا تــرى وأنـا
. وقــد وقع بــيــني وبــ صــنم جــمــيــعــاً
الـيـبروح شـر عـظـيم ومـنازعـات كـثـيرة
ـكــاني مـني وكل ألنه يــدعي أنه أحق 
شيء عـــــلـى األرض مـــــوضـــــوع حـــــيث
وضـعه إلهنـا ال يقدر أحدنـا أن يتجاوز
مــوضـــعه وال ألحـــدنــا اســـتــطـــاعــة في
االنـــتـــقـــال مـن حـــال إلى أخـــرى كـــمـــا
ـكـننـا االنـتقـال من مـوضع إلى أخر ال
ـكــنـنـا الـزيـادة في قـد وكـبـر وكـمـا ال 
واالنـتـقـال إليه من قـمـاء وصـغر وال أن
نـغير لـنا طبعـاً عن طباعـنا فنـعمل غير
عـملـنا. والـيبـروح فجاهل عـم بزعمه أن
كن يـقول هو جـميع مـا قلت إنه غيـر 

كن لنا أن نعلمه. 
وأنـا أسـألـك يـا شـبـاهى أن تـكـتب إلى
سـحــرة بـابل أن يـحـكــمـوا بـيـني و بـ

الـيبـروح فانك ال تـعـلم علـمهم فـنحـتكم
إلـيك دونهم ألني كما تعلم ال أستطيع
مـكاتـبة أبـناء الـبشـر وال إعالمهم شـيئاً
ـا أعـلـمـتك أنت بـهـذا ألنني أريـده وإ
قـد اصــطـفــيـتك مـن بـ أبــنـاء الــبـشـر
فـلـذلك أنت بـاق بـبـقـائي الـدهـر كـله. ثم

حتـللت اخلـطمـية كـما
بـــلــغت إلـى هــا هـــنــا
وصــــــارت بـــــــخــــــاراً
صـاعـداً إلى السـماء
فـــــلـم أرهـــــا بــــــعـــــد
حتللها. وانتبهت

- رســـالـــة شــبـــاهي
اجلـــــــــرمـــــــــقـي الى
ســـــــحــــــــرة بــــــــابل
ومــنـــاقــشـــتــهم عن
اخلــالف بــــــــــــــــــ
شــجــرة اخلــطــمي
وشـجـرة الـيـبروح
فــــــكـــــــتــــــبـت إلى
سحرة بابل بذلك
فــكـتـبـوا جـوابي
يـــقـــولــون: وصل
كــتـابك وســرتـنـا
ســالمــــــــــــــــــــتــك
وسالمـة الشـجر
قـــبــــلك. ولـــيس
اخلـطمي عندنا
كـالـيـبـروح ألن
الـيبروح عندنا
أعـــــظم مـــــحالً
وأكــبــر مـنــزلـة
فـي أفـعــاله في

مـنـافعـنـا ومضـارنـا بل مـضارّ أعـدايـنا
الـنافعة لـنا. إال أنه مع ذلك مختل روّاغ
ال تـطـاق شــدّته وال تـقـاوم قـوته فـلـذلك
ـضاد ـدحه ونسـتـكفي شـره. وليس 
لــلـخــطـمـي بل هـمــا مــتـفــقــان في طـبع
واحــد فـي الــبـــرد والـــثــقـل والــبـــطــاء
ومــنــســوبــان إلى كــوكــبــ قــويــان قــد
تـولـيــاهـمـا وهـمـا عـطـارد وأبـوه زحل.
وهـذان الـنـبــاتـان جـمـيـعـاً عـاقالن وقـد
عـجبنا من وقوع الشـر بينهما إذ كانت
ـنـازعـات والـشـرور كـثـيـراً مـاتـقع بـ ا
أحـمق فأما ب عـاقل فما أقل وقوع
الـشـر بـيـنـهـمـا! وقـد يـقع بـ الـعـاقـل
نـازعات إال أنه أقل من وقوعه الـشر وا
بـ احلـمقـى بكـثـير وذلـك أن العـاقـل
اليـقع بـينـهـما أال بـسبـب موجب لـوقوع
ـنازعـات بفـعل من فاعل يـفعل الـشرّ وا
ذلك بـهـما وأمـا األحـمقـان فيـكـون بذلك
ومـنهما فلما صـار للعاقل وجه واحد
نازعة وللجاهل سببان كان لـوقوع ا

ا يقع من سبب واحد. أكثر وقوعاً 
- اســبــاب حــكم ســحــرة بــابل لــصــالح
شـجـرة الـيـبـروح ضـد شـجـرة اخلطـمي
وقـد حــكـمـنــا لـلـيــبـروح عــلى اخلـطـمي
لـكـثرة اسـتـعـمالـنـا له في الـسحـر فـهو
عـون لنا قوّي على علمنا. وأنّا نستعمل
ــواضع وبــعض اخلــطــمي فـي بــعض ا
األحــوال وبــعض األمــور في الــوصــلـة
واحملــبـة والــعـطف والــتـعــطف وبـعض
الـطـلــسـمـات الـتي هي مــنـفـعـة مـحض.
فأما اليبروح فإن عمله في الشر أبلغ. 
- رد شـجرة اخلـطمي عـلى حكـم سحرة
بــابل فــمـضــيت بــالــكــتــاب إلى شــجـرة
اخلــطــمـــيــة فـــأعــلــمـــتــهـــا وصــوله ثم
انـصرفت فاتـتني في منـامي فأخبـرتها
فـقــالت أنـهـم قـد حـكــمـوا لي عــلـيه ال له
عـلـيّ بـقـولــهم إني خـيـرّة وهــو شـريـر
دحه و نفضله لشرهّ. ا  وقولهم إنا إ
والـدليل على صحـة قولي إن كل حيوان
شـرير مخـوف من البـها مثل الـسباع
وأصـناف احليـات مهيبـة بشرها وهي
شـقية متـعبة. واخليرة مـثلي التي تأكل
احلـشـيش مرفـهة( (8مـسـعـودة وكذلك
احلـيــات مــقـتــولــة مـطــلـوبــة والــسـمك
والـسالحف موقـاة سلـيمـة وقد حـكموا
لي بــاخلـيــر والـسالمــة وحـكـمــوا عـلى
مــنـازعي بــالــشـر واخملــاوف مــنه وأنـا
أفـضل واسعد كما أن األخيار من أبناء
البشر أصلح حاالً من األشرار كثيراً في
أشـياء ووجـوه يطـول تعـديدهـا. ولو لم
يـكن ب األخيار واألشـرار من التفاضل
إالراحـة قلب اخلـير وشـغل قلب الـشرير
ـستـريح الـقلب يـلـذ بكل مـا يـأكله فـإن ا
ـشــغـول ويـشــربه لــذة اليـجــد مـثــلـهــا ا

القلب أبداً.
- شـبـاهي اجلـرمـقي يـامـر اهل نـيـنـوى
بــتــزيــ مــعـــابــدهم بــزخــارف شــجــرة
اخلــطـــمي فــلـــذلك أمـــر شــبـــاهى حــتى
اجلــرامــقـــة أهل بالده أن يــصــوروا في
ا قد هـياكلهم صورة دواناي السيد قا
عـقد بـأصابع يـده الـيمـنى على ثـمانـية
ة منتصبة والـثالث أصابع الباقية قا
وهـــو مــتـــوك عـــلى غـــصـن من شـــجــرة
اخلـطـمي مصـور فـيـها الـعـقـد التي في
خـلـقـة شـجـرة اخلـطـمي في أغـصـانـهـا
وقـد الـتـفت عـلى الـعصـا حـيـة عـظـيـمة
وفي رأس الـــعـــصــا مـــصـــلب من ذهب
واحلــــيــــة فــــاغــــرة فــــاهـــا نــــحــــو وجه

دواناي(9).
- اخلـطمي و فوائـده الغذائـية والطـبية
عــنـــد اجلــرامــقـــة في كــتـــاب (الــفالحــة
الـنبطـية) لقـد قال مؤلف كـتاب (الفالحة
الــنــبــطــيــة) ان هــنــاك خــرفــات كــثــيـرة
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فـقـدت مـني مـسـتـمـسكـات بـاسم (عـلي
عـــويـــد حـــيـــال) وهي هـــويـــة نـــقـــابــة
الـصــحــفــيـ وهــويــة وزارة الـثــقــافـة
والــسـيــاحـة واالثــار واجـازة الــسـوق
فـعـلى من يـعـثر عـلـيـهـا تسـلـيـمـها الى

جهة االصدار مع الشكر.

 Ê«bI

فـــقـــد مــنـي جـــواز الـــســفـــر الـــصـــادر من
اجلــمــهــوريــة الـعــربــيــة الــســوريـة بــاسم
ن يعثـر عليه (مديحـة علي علي) يـرجى 
تسليمه الى السفارة السورية مع الشكر .
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رقم ٥٣٨٩ في ٢٠٢١/٧/٧ الحقا بكتاب االعالن ا

نـاقصـة العـامة واخلـاصة بـ (انـشاء تـضـمن اعالن ا وا
ـنـشـآت) تـقرر مقـر قـيـادة الـشـرطة مـحـافـظـة مـيسـان وا

تعديل ما يلي بدال من ما مذكور باالعالن انفا:-
ــبــلغ ــذكــورة اعـاله اذ يــكــون ا ـــنــاقــصــة ا ١- مــبــلغ ا
الــصـحــيح هــو (٦٫٩٣٣٫١٧٧٫٠٠٠)  فــقط ســتـة مــلــيـار
وتــسـعــمـائــة وثالثـة وثـالثـون مــلـيــون ومـائــة وسـبــعـة
وســــــــبــــــــعـــــــــون الـف ديــــــــنــــــــار عـــــــــراقي بـــــــــدال من
(٦٫٣٢٤٫٣٦٦٫٠٠٠) ســتــة مــلــيــار وثالثــمــائــة واربــعـة
وعـشـرون مـلـيـون وثالثـمائـة وسـتـة وسـتـون الف ديـنار

فقط.
٢- الـتــأمــيــنــات االولــيــة (٦٩٫٣٣٢٫٠٠٠) فــقـط تــســعـة

وستون مليون وثالثمائة واثنان وثالثون الف دينار.
٣- مـــبــلغ الــســـيــولــة الــنـــقــديــة (٤٢٧٫٣٨٧٫٦٢٣) فــقط
اربـعـمائـة وسـبعـة وعـشرون مـلـيون وثالثـمـائة وسـبـعة

وثمانون الف وستمائة وثالثة وعشرون دينار .
ـاثل واحـد منـجـز خالل مدة ال تـتـجاوز ٤- يـقـدم عمل 
ـــبــلـغ ال يــقل عن (٤٫١٥٩٫٦٠٦٫٢٠٠) (١٠) ســنــوات و
فـقط اربــعـة مـلــيـار ومـائــة وتـسـعــة وخـمـســون مـلـيـون

وستمائة وستة االف ومائتان دينار.
ــتـوســطـة. وعــلـيه اقــتـضى وحــسب وثـيــقـة االشــغـال ا

التنويه..
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عدل. رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
wI¹u ð lL?−  ¡UA½ô ÷—« W?FD تعلن جلـنة البـيع وااليجار في مديـرية بلديـة العمـارة عن اجراء مزايدة عـلنية لـتأجير ®
ـزايدة مراجـعة مقـر بلدية بـينة في ادنـاه والعائـدة الى مديريـة بلديـة العمـارة فعلى الـراغب بـاالشتراك في ا UNO?KŽ© ا

العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما تبـدأ من اليوم التالي لنشـر االعالن مستصحبا مـعه التأمينات القـانونية البالغة
دة اعاله من ان ال تقل عن (١٠٠ %) ويـنادى للمـزايدة في السـاعة العاشـرة والنصف صـباحا في اليـوم التالي النـتهاء ا
زايدة عطـلة رسميـة يكون مـوعدها اليـوم الذي يليه تاريخ النشـر وعلى قاعـة مديرية بـلدية العـمارة واذا صادف يـوم ا
دنية وبطاقة ترتبة عـلى ذلك مع جلب هوية االحوال ا صاريف ا زايدة اجور الـنشر وكافة ا ويـتحمل من ترسو عليه ا
ـصادقـة الكمـال اجراءات السـكن ويكـون علـيه مراجـعة مـديريـة بلـديـة العـمارة خالل فـترة (١٠) عـشرة ايـام من تاريخ ا

التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية
احلالية

قطعة ارض النشاء مجمع تسويقي
عليها جزء من العقار ٨٣٦/١١

دة ٧٥٠١٥ م٢مغربة ساطحة و با
خمسة عشر سنة

٥٫٠٠٠٫٠٠٠ خمسة
مالي دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق اخملططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

باشرة بالبناء. ستأجر باحلصول عى اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
ـساطـحة في حال عـدم التـشيـيد خاللهـا يصـادر مبلغ سـتأجـر بتـقد مبـلغ ضمـان للتـشيـيد يـعادل بدل ا ٦- يلـتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا الضمان ويعتبر عقد ا
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

ـطـالبـة بـالـتـعـويض والـلـجوء الـى احملاكم ـشـيـدات الى الـبـلـدية عـنـد انـتـهـاء فـترة الـتـأجـيـر دون ا ٨- تـؤول كافـة ا
اخملتصة.

اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا
شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا
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عدل. رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
©UNO?KŽ uM?¹“U  ¡UA?½ô ÷—« WF?D تـعلن جلنـة البيع وااليـجار في مديـرية بلـدية العـمارة عن اجراء مـزايدة علـنية لـتأجير ®
زايدة مراجـعة مقر بلـدية العمارة بـينة في ادناه والعـائدة الى مديريـة بلدية العـمارة فعلى الـراغب باالشتـراك في ا ا
خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل
ـدة اعاله من تاريخ عن (١٠٠ %) وينـادى لـلمـزايـدة في السـاعـة العـاشرة والـنـصف صبـاحـا في اليـوم الـتالي النـتهـاء ا
زايدة عطلة رسمية يـكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل الـنشر وعلى قاعة مديرية بلدية الـعمارة واذا صادف يوم ا
ـدنية وبطـاقة السكن ترتـبة على ذلك مع جـلب هوية االحوال ا ـصاريف ا ـزايدة اجور النـشر وكافة ا من ترسـو عليه ا
صـادقة الكـمال اجـراءات التـعاقد ويـكون علـيه مراجـعة مـديريـة بلديـة العـمارة خالل فـترة (١٠) عـشرة ايـام من تاريخ ا

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

قطعة ارض النشاء كازينو
عليها جزء من العقار ٨٣٦/١١

دة ٢٠٠٠١٥م٢مغربة ساطحة و با
خمسة عشر سنة

٧٫٥٠٠٫٠٠٠ سبعة مالي
وخمسمائة الف دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق اخملططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

باشرة بالبناء. ستأجر باحلصول عى اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
ـساطـحة في حال عـدم التـشيـيد خاللهـا يصـادر مبلغ سـتأجـر بتـقد مبـلغ ضمـان للتـشيـيد يـعادل بدل ا ٦- يلـتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا الضمان ويعتبر عقد ا
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

ـطـالبـة بـالـتـعـويض والـلـجوء الـى احملاكم ـشـيـدات الى الـبـلـدية عـنـد انـتـهـاء فـترة الـتـأجـيـر دون ا ٨- تـؤول كافـة ا
اخملتصة.

اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا
شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7015 Monday 12/7/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7015 اإلثن 2 من ذي احلجة 1442 هـ 12 من تموز (يوليو) 2021م



www.azzaman.com

 »—U& qI  fO  ‚«dF «

في عـراق ما بـعـد االحـتالل األمـريـكي وبـعـد ان سـلم األمـريـكـان حـكم الـعراق الى
أحزاب  وكتل تدعي أنها إسالمية استبشر العراقيون خيرا من ان العراق سيكون
عراقاً جـديدا كمـا قال األمريـكان واألحـزاب التي جاءت مـعهم والتي حـكمت البالد
قـراطية في ـاضية وسـيكـون العراق مـثاالً لألنـظمة الـد طيـلة الـثمانـي عشر سـنة ا
ـنطـقة عـراقاً وحـسب دستـورهم تعـددي فيـدرالي يؤمن بـاحلريـات العامـة ويوظف ا
ثـروات الـبـلـد وأمـواله لـبـنـاء الـوطن وتـطـويـر وتـعـزيز اقـتـصـاده وصـنـاعـته وزراعـته
ـعـيــشـيـة لــلـشـعب وتــأمـ  اخلـدمـات األســاسـيـة الــصـحـيـة وحتـسـ األوضــاع ا
والـتعـليمـية والعـمرانيـة والبلـدية له لـكن ولألسف الشديـد ال شيء من هذا حدث بل
عــلى الـعـكس فـقـد حـكــمت الـعـراق أحـزاب طـائـفـيــة أثـارت الـصـراع الـطـائـفي بـ
تآخية فكانت حربا طائفـية راح ضحيتها اآلالف من أبناء شعبنا مكونات الـشعب ا
ـنـاصب األبـريـاء ضـحـايـا  لــعـقـلـيـة طــائـفـيـة انـتـقــامـيـة وتـقـاســمت هـذه األحـزاب ا
كاسب  فـي كل احلكومـات وفي كل مؤسسـات الدولة وفق احملـاصصة احلـزبية وا
ية والعـلمية الوطنية والطائفـية  ثم مارست اإلقصاء لكفاءات الـعراق ونخبه األكاد
وأثارت الـضـغائن واألحـقاد والـثـارات ومارست أبـشع عـملـيات الـقتـل والتـصفـيات
اجلـسـديـة واالغـتــيـاالت الـتي طـالت كـفـاءات الـعـراق الــعـلـمـيـة والـطـبـيـة والـقـيـادات
هنيـة ثم امتهنت يـة وا العسكـرية واألمنـية إلفراغ العـرق من كفاءاته ونخـبه األكاد
هــذه األحـزاب الــفــسـاد وســرقت أمــوال الـعــراق ونـهــبت ثــرواته وأفــقـرت الــشـعب
وجوعته وظلمـته وعندما خرج مـتظاهراً مطالـباً بحقوقه قـتلته شر قتلـة ونتيجة سوء
إدارة هـذه األحزاب وفـسادهـا وفشـلها وسـرقاتـها وجـرائمـها حل اخلـراب والدمار
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وبـعـد كل هــذا اخلـراب والـدمـار الــذي تـسـبـبت بـه هـذه األحـزاب والـكــتل وقـادتـهـا
ـاضـية واعـتـراف هـؤالء القـادة بـفشـلـهم في إدارة الـدولـة طيـلـة الـسنـ الـعـجاف ا
أل وأمام الفضائيات وقالوا إنهم يجب ان ال يكونوا جزءا وبعظـمة لسانهم  وعلى ا
من أيـة عملـية سـياسـية مـستـقبال وبـدالً من ان يعـتذروا لـلشعـب عن فشلـهم ها هم
يـتراجـعون الـيوم عن اعـترافـاتهم وعن فـشلـهم وتنـاسوا فـسادهم الـذي ازكم أنوف
الـعراقـي وعـرفه العـالم كله  كـما عـرف سرقـاتهم الـكبـرى ألموال الـشعب والـدولة
نهج ولثروات الـوطن وما سببوه من ماسي وكوارث وجرائم قـتل وحشية وتدمير 
لـكل شيء واهم مـا دمـره  الــفـاشـلـون الـروح الـوطـنـيـة لـإلنـسـان الـعـراقي وتـدمـيـر
تاز النسيج االجـتماعي للشعب وتدمير األعراف والقيم االجـتماعية والدينية التي 
بـهـا مجـتـمعـنـا نـاهيك عن تـدمـيـر اقتـصـاد الـعراق وصـنـاعته وزراعـته ومـؤسـساته
الـصـحـيـة ودمـروا الـعـمـلـيـة الـتعـلـيـمـيـة وكـل البـنـى الـتـحـتـية لـلـمـدن وهـا هـم الـيوم
ــقـبـلــة واألدهى من ذلك يـقــول احـدهم انه عـلى يــتـسـابــقـون خلـوض االنـتــخـابـات ا
اسـتـعـداد لـلـعـودة الى رئـاسـة الـوزراء إذا طـلـبت مـنه الـكـتل الـسـيـاسـية ذلـك وكان
الــعـراق وشـعـبـه حـقل جتـارب لــلـفـاشـلــ والـفـاســدين أمـثـاله الــذين دمـروا الـبالد
والعباد ويـريدون العودة ثانية ليجربـوا فشلهم وفسادهم مرة أخرى وهو وغيره من
السـياسـيـ الفـاشلـ والفـاسـدين يعـلم جيـداً ان الـشعب الـعراقي لـم يعـد يتـحمل
ـزيـد من فـشـلـهم وفــسـادهم وسـرقـاتـهم وجـرائـمـهـم الـتي كـلـفـته مـاسي وكـوارث ا
وال ادري بــأي وجه يـعـود هـذا الــسـيـاسي الـفـاشل ومـصــائب ال تـعـد وال حتـصى 
وغيـره الـذين حـرق ثـوار تـشـرين مـقرات أحـزبـهم وداسـوا عـلى صـورهم بـاألحـذية
ووصفوهم بـأبشع األوصاف ومنها العمالء والقتلة والسراق والفاشل والفاسدين
واجملرم ومن هـؤالء الذين يسمون أنـفسهم ساسة من تـسبب في مذابح احلويجة
ة والـنـجف والـرمـادي وسـلم ثـلث مسـاحـة الـعـراق لـداعش وما سـبـبـته هـذه اجلـر
ة سبايكر من خسائر بشرية ومادية ومعنوية كبيرة للعراق وشعبه والى اآلن وجر
ة اخليـانة العـظمى هذه  ,وهو وغـيره من أشبـاه السيـاسي لم يحـاسب على جـر
ـلـيارات مـن أموال الـذين كـانـوا سـبـبـاً رئـيـسـيـاً لـلـحرب الـطـائـفـيـة وسـرقـة مـئـات ا
الشعب الـعراقي وحتويلهـا الى حساباتهم في اخلـارج ووهبوا  قسمـاً منها إلحدى
دول اجلـوار وكــانـوا الـسـبب الـرئــيـسي في هـدر ثـروات الــوطن ورهن نـفط الـعـراق
لـلـشركـات األجـنبـيـة عبـر ما سـمي بـجداول الـتـراخيص والـسـبب الرئـيـسي لسـرقة
أموال الكـهرباء واخلـدمات األعمار والـسبب الرئـيس في التفـريط  بأراضي العراق
وبقات ويريدون الـعودة للسلطة ثانيةً بعد ومياهه اإلقلـيمية ومع كل هذه اجلرائم وا
ان ذاقوا حالوتـها وتـنـعمـوا بأمـوالـها وامـتيـازاتـها لـيعـودوا مرة أخـرى لـهذه الـنعم
ناصب واالمـتيـازات ومن ثم الفـساد والـسرقـات واجلرائم واحملـاصصـة وتقاسـم ا
ــة تـدمـيـر الـعـراق وشـعـبه  ,والـعـجـيب ان هـؤالء ــكـاسب مع الـشـركـاء في جـر وا
الـفاشـلـون  نـسـوا اعتـرافـهم بـالـفشل وعـادوا الـيـوم لـيتـقـدمـوا الـصفـوف ويـعـقدوا
االجـتماعـات ويستغـلوا احلشد الـشعبي وتـضحيات الـعراقيـ البسطـاء الذين لبوا
دعـوة اجلـهــاد الـكـفــائي لـضــمـان الــفـوز في سـبــاق الـصــراع عـلى الــسـلـطــة عـبـر
ـاسي ـقـبـلــة ونـسي هـؤالء الـفـاشـلـون والـفــاسـدون أنـهم سـبب كل ا االنـتـخـابـات ا
والـكوارث الـتي حلـقت بالـعـراق وشعـبه وان دماء عـشـرات آالف الشـهـداء برقـابهم
وان وصـرخـات الـثــكـلى واألرامل واأليـتـام  والـفـقـراء ومــعـانـات ماليـ  الـنـازحـ
ـظـلومـ سـتـرافـقـهم الى ـغـدورين وصـرخـات اجلـيـاع وا ـغـيـبـ وا ـهـجـرين وا وا
قـبورهم وان حـقوق الـعراق في أراضـيه وميـاهه التي بـاعوهـا لن تنـسى وان كل ما
سـرقوه وكل أمـوالهم وشـركاتـهم وعقاراتـهم وأرصدتـهم ستـعود يـوما مـا الى أبناء
ـة الـكـبرى الشـعب الـذي سـيـقـتص من كل قـاتل وفـاسـد وفـاشل شـارك في اجلـر
ـاسي والكـوارث والفواجع ـة  تدمـير الـعراق وشعـبه وفي كل ا الـتي ال تغـتفـر جر
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أربيل

االشـكــالــيــات اكــثــر الى ان قــطـعت
بـــغـــداد مـــوازنـــة االقـــلـــيم ورواتب
مـوظفـيه الـذين هم حسـب الدسـتور
موظف يـخدمون مؤسـسات الدولة
الفدرالية باعتـبار مؤسسات االقليم
مــؤســســات دســتــوريـة. وقــد وصل
ـواد الدسـتورية من التـجاوز على ا
ا فـيـها قـبل بـغداد الى 50 مـادة 
اكـتـوبـر اسـتــخـدام الـقـوات في 16 
2017من قبل حكومة العبادي. 
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ــعــاجلـة مــشـاكل الــعـراق; لـلــبـدء 
يحب ان نعمل علـى اعادة الثقة ب
مكونات الشعب العراقي واخلطوة
االولـى لـــــــذلـك هي بـــــــلـــــــورة إرادة
سـيـاسـيـة عـراقـيــة لـرسم مـسـتـقـبل
الــبــلــد وآلــيــة الــتــعــاون في ادارته
ضــمن اطـــار الــدســتــور بـــتــرســيخ
الــــشـــراكـــة والـــتــــوافق والـــتـــوازن
والنظـام الفدرالي احلـقيقـي للدولة.

وفي ضوء ذلك العمل على مايلي;
1- الـتـنسـيق بـ اجلـيش الـعراقي
والــشـرطـة وقـوات الـبــيـشـمـرگـة في
ـــتـــنــازعـــة خـــصـــوصــا ـــنـــاطق ا ا
والعراق بـشكل عام وتقـوية القوات
االمـــنــيــة واجلـــهــد االســتـــخــبــاري

حملاربة داعش.
2- ترسيخ اسـتقالليـة العراق لردع
نـفـوذ الـدول االقلـيـمـيـة واجنـحـتـها
ـنع حتقيق من النـشاط في الـعراق 
اهـــدافــهـــا االســتــراتـــيــجـــيــة وذلك
بــوجـود قــوات امــنــيـة وعــســكــريـة
ضـمن االطــر الــدسـتــوريــة مـوالــيـة

للدولة.
3- ضـــرورة دعم اجملــتـــمع الــدولي
لالقـلــيــات والـتــجـانـس اجملـتــمـعي
الــذي يــعــتــبــر عــامل قــوة لــلــدولــة
والـنـظـام الـسـيـاسي وتـقـد الـدعم
ــــنــــاطق ـــــالي إلعــــادة اعــــمـــــار ا ا

احملررة.
4- اقـتـصـاد يـعتـمـد بـنـسبـة كـبـيرة
عــــلى الـــقــــطـــاع اخلــــاص ويـــجب
االســـتـــثـــمـــار في قـــطـــاعي الـــنـــفط
والـــطــاقــة والـــزراعــة والــصـــنــاعــة
احملـلــيـة والــبـنى الــتـحـتــيـة لــبـنـاء
اقـتصـاد قـوي. من الضـرورة تـكامل
ـنــطـقـة اقــتـصــاد الـعــراق مع دول ا

لكسب اصواتـهم دون احلاجة اليهم
وبـدأ هــؤالء يـشـكــلـون عــبـئـا مــالـيـا
كــبـيـرا عـلى مــوازنـة الـدولـة وعـامال

للبيروقراطية والفساد.
2- مواجهـة مشكـلة تضـخم شريحة

الشباب.
متوسط عمر الشباب في العراق 21
سنـة حيث ال يـعلم هـؤالء اال القـليل
او ال شئ عن الـسـنـوات قـبل 2003
ــطـلب االسـاسي لـهــذه الـفـئـة من وا
اجملتمع هو فرص العمل واخلدمات
ة اسوة بأقرانهم في واحلياة الكر
ــنــطــقــة والــعــالم. كــمــا انــهم دول ا
يطـالبـون باصالح الـنظـام ومحـاربة
نـطقة الفـساد وتقـليص نـفوذ دول ا
وتدخالتهم وتغليب مصلحة العراق
ومكونـاته من قبل االحزاب احلـاكمة

على اية مصالح اخرى.
3- اجـراء االصالحـات االقـتـصـاديـة

والتنمية.
الــنـظــام االقـتــصـادي الــذي بُـنيَ في
الــعـراق بــعــد عـام 2003 هـو نــظـام
ارضـــــاء الـــــنــــاس عـــــلـى حـــــســــاب
مــســتــقــبـلــهم ومــســتــقــبل االجــيـال
الــقــادمـــة.ســيـــنــهـــار هــذا الـــنــظــام
االقــتـــصــادي إن لم نـــبــدأ بـــأتــخــاذ
قرارت سـياسـية و اقـتصـادية(مـالية
واداريـــة وتــشـــريــعـــيـــة) تــؤدي الى
نــهــوض االقــتــصــاد الـعــراقي خالل
عـقـد من الزمـن وعلى ركـائـز االنـتاج
والــشـفـافـيـة ومــحـاربـة الـفـسـاد. من
الـــواجب اخـــذ الـــنـــمـــو الـــســكـــاني
السريع بنظر االعتبار في العراق و
التفكيـر بكيفية اسـتيعاب هذا العدد
ـــتــــزايــــد من االيــــدي الـــعــــامــــلـــة ا
الـشـبـابـيـة حـيث دخل سـوق الـعمل
في عام 2018 بـحدود 850 الف من
الـــطــاقــة الــشـــبــابــيـــة من الــدراســة
الــثـانـويـة واجلـامـعـيـة واسـتـطـاعت
احلكـومة اسـتيـعاب حوالي 50 الف
فـقط مـن هـؤالء هـذا الـعـدد سـيـصل
الى مليـون شاب سنويـا عدم ايجاد
فـــرص عـــمل لـــهـــؤالء ســيـــؤدي الى
زعـزعــة االســتـقــرار. االقــتـصــاد هـو
محور االستقـرار السياسي واالمني
واجملـتــمــعي. احلـلــول الــتـرقــيـعــيـة
واالعــتـمـاد عــلى االقـتـصــاد الـريـعي

ــكـــونــة لــهــا ـــكــونــات ا اخــذ رأي ا
ونــخص بــالـذكــر الــشـعب الــكـوردي
الذي يتـميز بـجغرافـية وثقـافة ولغة
خاصة به تختلف تماما عن القومية

العربية.
رغـم مـرور وقت قــلـيل عــلى تـشــكـيل
حـكـومة الـسـيد الـكـاظـمي والتي من
الـســابق ألوانه تــقــيــيـمــهــا واحلـكم
عليهـا إال ان االحباط بدأ يـظهر على
الــشــارع الــعــراقي وبــعض الــنــخب
الــســيــاســيــة الــتي تــرى بــأن كــسـر
الـــــطــــوق الـــــذي وضــــعـه االحــــزاب
الـشيـعـية حـول احلـكومـة االحتـادية
شـبه مـسـتـحـيــلـة وخـطـوات الـسـيـد
الـــكــاظــمـي لــتـــقــلـــيص حــجم ودور
الـدولـة الـعـميـقـة تـبـدل دولة عـمـيـقة
بــأخــرى من داخل الــبــيت الــشــيـعي
ـكونـاتي الذي اكد وتخل بـالتوازن ا

عليه الدستور العراقي.
ورث الـســيـد الــكــاظـمي وحــكــومـته
ـا مــشـاكل كـثـيـرة نـلـخص اهـمـهـا 

يلي;
1- وجـــود اجــهـــزة بــيـــروقــراطـــيــة
للدولـة ومؤسسات غـير فعالـة ينخر
ـسـتـويات فـيـهـا الفـسـاد الى ادنى ا
في السـلم الوظـيفي. تـرسيـخ الدولة
ـــوظف الـــعـــمـــيــقـــة الـى درجــة ان ا
الـبــسـيـط يـعــرقل وال يــنـفــذ االوامـر
االداريـة الـتـي تـصـدر من الـوزيـر او
من رئـاسـة مـجـلس الـوزراء. والـعدد
ـوظفـ الذين يـشكـلون الهـائل من ا
بـطـالـة مقـنـعـة في الـدولة الـعـراقـية.
حـيـث  تـعـيــ مـئـات االالف خالل
اضـية من قـبل االحزاب السـنـوات ا

ـيـاه من نـهري ويـتـمـتع الـعـراق بـا
دجــلــة والــفــرات واراضـي زراعــيـة
ـمكن ان يجعل مروية خـصبة من ا
ـنـتـجـة من الــعـراق افـضل الــدول ا

نطقة.  زراعيا في ا
ـــتــلـك الــعـــراق نــظـــام ســـيــاسي
ــقـراطـي مـؤهل الدارة فــيــدرالي د
ا افـضل لـلـبـلد ومـوارده مـقـارنـة 
هــو عـــلــيه االن. اجـــمــالـي الــنــاجت
احملـلي يـتـجـاوز 200 مـلـيـار دوالر
وهــو قـلـيل مـقـارنــة بـعـدد الـسـكـان
الــــــذي يــــــقــــــارب 40 مــــــلــــــيــــــون
نسـمة.يـشكل مـا نسـبته 58 %ـ من
السكان من الشباب ودون 25 سنة
وهــذا يــجـعل مـن الـعــراق دولـة ذو
غــالـبـيــة شـبــابـيــة مـؤهـلــة لـلــنـمـو
االقـتــصــادي بـوجــود حــكم رشــيـد

الية والبشرية. وارده ا
يــــتـــكــــون الـــشــــعب الـــعــــراقي من
قـوميـت رئـيسـيـت وهـما الـكورد
والـعـرب بـاالضـافـة الى الـتـركـمـان
وعــلـى اســاس ديـــني يـــتـــكــون من
كـونات الدينية السنة والـشيعة وا
ـسـيـحـيـ والـيـزيـدي االخـرى كـا
والــشــبك واخــرين بــاالضــافـة الى
ـكــونـات هـذه االنــقــسـامــات فــان ا
منقـسمة الى انقـسامات اجتـماعية
مــــعـــقـــدة عـــلى اســــاس الـــقـــبـــائل
ـا يــجـعل من واحلــضـر والــريف 
شـهد االجـتماعي الـعراقي مـعقدا ا

جدا. 
ان مـن اهم عــوامل عــدم اســتــقــرار
العـراق هو تـشكـيل هذه الـدولة من
ارث االمبراطورية العثمانية ودون

ـــراحـل ســـيـــاســـيــة مـــر الـــعـــراق 
عـصــيـبـة مــنـذ تــأسـيــسه ولم يـرى
رحلة استقرار سـياسيا لكي يـبدأ 
الـتـنـمــيـة االقـتـصـاديــة مـنـذ الـعـهـد
ــلـكي حلــ سـقــوط نـظــام الـبـعث ا
ـــلـــيـــارات من الـــذي هـــدر مـــئـــات ا
الـــدوالرات في حـــروب اقـــلـــيـــمـــيـــة
وداخـلــيـة ســيـظل الــعـراق وشــعـبه
يـــعـــانـي من تـــبـــعـــاته لـــعـــقـــود من

الزمن. 
لـكي نـسلط الـضـوء عـلى التـحـديات
الـتي تـواجه الـعـراق اثـنـاء حـكـومـة
ــهم نــلـقي الـســيــد الـكــاظــمي من ا

نظرة على;
ــقــومــات االســاســيــة لــلــدولــة 1- ا

العراقية
الـتـركـيـز عـلى السـكـان واجلـغـرافـيا

واالقتصاد
2- حـــكــومـــة الـــســـيـــد الـــكـــاظـــمي

والتحديات التي ورثتها
3- دوافـع حتـــــســــــ الــــــوضـع في
ـنــطــقـة الـعــراق من اجل شــعــبه وا

والعالم.
ــقــومــات الــدولــة فــيــمـــا يــتــعــلق 

العراقية; 
فــان الــعــراق بــلــد غـنـي بــالــثـروات
الـطـبـيعـيـة من الـنـفط والـغـاز ولديه
احـــد اكــبـــر احـــتـــيـــاطـــات الـــعـــالم
كـتشف الى الـلحـظة من الـنفـطيـة ا
الـنـفط هـو مــائـة وخـمـســون مـلـيـار
برميل نفط وهنالك تقديرات بوجود
ــلـيـارات االخـرى من الـنـفط مـئـات ا
الغير مستـكشف حلد االن باالضافة
الى ثـراء الـعـراق بـالغـاز الـطـبـيعي.

وعـــدم تــنـــويع مـــصـــادر االيــرادات
وتـقـويـة الــقـطـاع اخلـاص لــتـوفـيـر
فرص العمل  يؤدي بنا جميعا الى
هالك وانـهيار اقـتصادنـا ولو بعد ا

. ح
4- الدفاع عن سيادة العراق

كـنــتـيــجـة لــعـدم وجــود االسـتــقـرار
الـســيـاسي واالقـتـصـادي وانـتـشـار
الـــفـــســـاد والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة في
مؤسسـات الدولة وهـشاشة الوضع
االمـــنـي واالنـــقـــســــام داخل قـــواته
وعــدم الـسـيـطــرة عـلى الـسالح فـإن
االبــــواب مـــفـــتـــوحــــة لـــلـــتـــدخالت
االقلـيمـية والسـيادة الـعراقـية محل
تسـاؤل وال تسـتطـيع احلكـومة ردع
الــتـدخالت االقــلـيــمـيــة في شـؤونه.
وهــو مــا زال حتــديـــا كــبــيــرا امــام

حكومة السيد الكاظمي.
5- اقـلـيـم كـوردسـتـان وعالقـاته مع

بغداد
حـصل الـكـورد مـنـذ عـام 1992على
اسـتـقالل شـبه كـامل وعـادوا طـوعا
بــــــعــــــد عـــــام 2003 الـى بــــــغـــــداد
وســاهـمــوا بــشــكل فــعــال في بــنـاء
الدولة العراقية وضمنوا بعضا من
حـــقــوقـــهم كـــشــعـب في الــدســـتــور
اجلـديــد وبـني الــعـراق عـلى اسس
الـشراكـة والتـوافق والـتوازن. ادرك
الـــكــورد بـــأن حـــكــام بـــغـــداد بــدؤا
بالتنـصل من تطبيق الدسـتور فيما
يـتـعـلق بـحـقـوق الـكـورد وظهـر ذلك
ـــادة جــــلــــيــــا بــــعــــدم تـــطــــبــــيـق ا
140بـــنــهــايــة عــام 2007  وبـدأت
الــســلــطــات في بــغــداد بــالـتــعــامل
بــأنـتـقــائـيـة مع الــدسـتـور وحتـريك
سلحة ضد البيشمركة في القوات ا
الــــســــنــــوات الالحــــقــــة في ديــــالى
وكــركـوك وكــان ذلك جتـاوزا كــبـيـرا
ـــادة 9 مـن الـــدســــتـــور ثم عــــلى ا
ظــــهــــرات مالمح الــــتــــجـــاوز عــــلى
الــشــراكــة في صــنـع الــقـرار وادارة
مـؤســسـات الـدولـة والـتـجـاوز عـلى
ـكــونــاتي والــتـوافق في الــتــوازن ا
اتـخـاذ الـقـرارات والـتـشـريعـات كل
ذلك ادى الى زيادة الـهوة وتـقليص
الـثــقـة بـ االقـلـيم وبـغـداد وبـعـدم
تشريع قانـون النفط والغاز ازدادت
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وانـــســـحــبـت الــقـــوات في نـــهـــايــة
 2011. فـي عـــــام  2014 وبــــــعـــــد
سيطرت داعش على مناطق واسعة
مـن الـــعــــراق طـــلــــبت احلــــكـــومـــة
الـعـراقيـة قـدوم قـوات من الـتـحالف
تـحدة ا فـيـها الـواليـات ا الـدولي 
لــدحــر داعـش ومــســاعـــدة الــعــراق
وتدريب قواته واخملـابرات للـتعامل
مـسـتـقــبال مع الـتـهــديـدات االمـنـيـة
ـنظـمـات االرهـابيـة. وعـلى ضوء وا
ذلك بنيت قواعد مـشتركة ب قوات
التحالف الدولي والقوات العراقية.
إن عــدد قـــوات الـــتـــحــالـف الــدولي
ا ضئيلة وال تؤدي مهام قتالية وا
تــــقـــوم بــــالــــتــــدريب والــــتـــوجــــيه
والــتـخــطـيـط وتـهــيـئــتــهـا حملــاربـة
االرهــــاب وردع اخملــــاطــــر بــــشــــكل
افـضل وتطـويـرهـا. وقد  الـتـطرق
الـى هــــــــــذا االمــــــــــر فـي احلـــــــــوار
االستراتـيجي ب العـراق وامريكا
ومن اجلديـر بـالذكـر في هذا الـشأن
ــان ان الــقــرار الــذي اصـــدره الــبــر
العراقي اخـذ صبغـة طائفـية بسبب
مـقـاطـعـة مـكـونــ اسـاسـيـ لـتـلك
اجلـلـســة بـاالضـافـة الى ان قـرارات
ـان غـيـر مـلـزمـة لـلـحـكـومة وال الـبـر
يحق جمللس النواب اصدار قرارات
ذو بعـد تشـريعي اسـتنـادا الى قرار
احملـكمـة االحتاديـة. كـما ان مـغادرة
قــوات الــتــحــالف الــدولي ســتــتــرك
اثـارا خـطــيـرة عـلى الـوضع االمـني

واالقتصادي للعراق.
ــهــمــة اخــيــرا ولــيس اخــرا فــإن ا
الــصـــعــبــة لــلــحــكــومــة االحتــاديــة
العـراقيـة برئاسـة الكـاظمي في هذه
ـــرحــلـــة هي خـــلق الـــتـــوازن بــ ا
الـــنـــفــوذ االيـــراني عـــبـــر وســـائــله
ـتــعــددة وبــ الـنــفــوذ االمــريـكي ا
وتـأثـيراتـه على االقـتـصـاد الـعراقي
من خـالل قــــواته الــــتــــقــــلــــيــــديــــة
ـصلـحـة العـراقيـة تـقتـضي خلق وا
هـذا الــتــوازن لـضــمــان االسـتــقـرار
السـياسي واالمني وبـناء االقـتصاد

العراقي.

{ مـــســتـــشــار الــرئـــيس مـــســعــود
بارزاني

واحملـــــيط الــــــعـــــربي وتــــــوســـــيع
الـعالقـات مع دول اخلـلـيج وتـعـتـبر
ـمــلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديـة هي ا
مـفــتـاح هـذا الـتـوسـيع. ومن الـلـزام
الـــــبــــدء بــــاالصالح االقــــتــــصــــادي
واالنـــفـــتـــاح عـــلى رجـــال االعـــمــال
والشركات لتـوفير فرص عمل ودعم

االستقرار.
5- عـــلى احلــكــومــة االحتــاديــة في
بـغداد تـرتـيب االولـويات والـتـعامل
مع كل من واشـنـطن وايـران وعـلى
الـبـلـدين تـفـهم الوضـع العـراقي في
هم صراعهمـا وسياساتـهما. ومن ا
س نــفـوذ اي بــلـد الــسـيـادة ان ال 
الـــعـــراقـــيـــة وال يـــعـــرقل الـــتـــطــور
االقــتـصــادي وال يـزعـزع اســتـقـراره
الـسـياسي وال يـورط الـعـراقـي في
حروب خارج حـدوده. حيث يـحتاج
الــعـــراق لــلــغــرب لــتـــطــويــر قــواته
االمـنــيــة وبــنـاء اقــتــصــاده واعـادة

اعمار مناطقه احملررة من داعش.
ـلف ـســؤولـيـة مع ا 6- الــتـعـامل 
االقتصـادي واشكاليـاته ب االقليم
وبـغداد وعـدم جـعل رواتب مـوظفي
االقــــلـــيم جـــزءا مـن االشـــكـــالـــيـــات
الـسـيـاسـيـة كـمـا يـجـدر بـاحلـكـومة
االحتــاديــة ان حتــتــرم الــســيــاقـات
الـدســتـوريـة وتــضع سـقــفـا زمــنـيـا
مــــحـــددا لـــتـــطـــبــــيع االوضـــاع في
ـناطق اخلـاضـعة لـلـمادة 140 من ا
الــــدســـتـــور وتــــتـــعـــامـل مع قـــوات
الــبــيــشــمـــرگــة كــجــزء اســاسي من
نـظومة الـدفاعيـة العراقـية وتوفر ا
ـالي وال لـهـا الــدعم الـلـوجـسـتي وا
تـرضـخ لـلـمـزايـدات الـسـيـاسـيـة من
بـــــعـض االصـــــوات الـــــتي حتـــــاول
ـصلـحة اضـعاف الـلحـمة الـوطنـية 

اجندات خارجية وذاتية.
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ابـــرمت احلـــكــومـــة الــعـــراقـــيــة مع
ـتــحـدة اتـفــاقـا بـسـحب الــواليـات ا
ـان قــواته من الــعـراق وشــرع الـبــر
الــعــراقي ذلك فـي الــقـانــون رقم 51
لـســنـة 2008 وقــد اتـفق الــطـرفـان
على اطـار استراتـيجي للـتعاون في
مجاالت متعدد ووضع ذلك في اطار
الـــقـــانـــون رقم  52 لـــســـنـــة 2008
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بل مـشـكوكٍ فـيـهـا. وفي حـالـة تـأثـرها
بأشكـال التـزاحم الهـمجي الـذي يقود
سياسات بعض الـدول التي ال تعترف
في أصول تشريعاتها بأية مسحة من
قراطـية الصـحيحـة ستكون هي الد
األخــرى قـــد الـــتــحـــقت بـــركب الــدول
ـــــنـــــهج ـــــارقــــــة الـــــتي ال تـــــقــــــرّ  ا
ـقراطـيـة في سلـوكـيات شـعوبـها الد
مــسـتــخــدمـة حــمالتٍ لــتـضــلــيل هـذه
الـشعـوب الـتي لم يـسـعـفـها احلظ كي
تنجو من براثن مافـيات السلطة التي
تستخدم شتى الوسائل لبلوغ مآربها
حـتى لـو تـقاطـع ذلك مع إرادة الـقـدير
اخلالق وطموحات البشر األسوياء. 
إنّ مــا يــضــمن لــدول الــغــرب األوربي
بقاء بـنيتـها التـحتيـة اآلدمية مـصانة
ستطـاع كي ال تنزلق إلى مهالك قدر ا
الــسـيــاســة غـيــر الــنـظــيــفـة وأشــكـال
الطغيـان والتسـلّط التي تعـيشها دول
وشــــعــــوب ال تـــعــــرف قــــدر احلــــيـــاة
ـة تـكـمن في تـمسّك اإلنـسانـيـة الـكـر
شـرائح كبـيـرة من شـعـوبـهـا بتـالبيب
ــســـيــحــيــة الــتـــعــالــيـم والــتــربـــيــة ا
الـصــحـيــحــة الـتي تــعـرف قــدرَ اآلخـر
وحتـــتـــرمُه حـــتـى في اخـــتالف ديـــنه
ومـذهـبـه ولـونه وطـائــفـته وقــومـيّـته.
ـــــؤسـف لـه دخـــــولُ عـــــددٍ من ّـــــا يُ و
ــفــاهـــيم واألفــكــار لـــبــعض األديــان ا
ــة (بـفـتـح الـغـاء) لــلـطـبــيـعـة ـســتـغِـلَّ ا
الـسـمـحـاء الـتي تــتـمـيّـز بـهـا غـالـبـيـة
اجملـتـمـعـات الـغـربـيـة بـسـبب طـبـيـعة
الروح الفطرية لهذه األخيرة في تقبّل
اآلخــرين كــبــشـر أســويــاء. وحــيــنــمـا
ـــنــاســبـــة لــهــذه تــســـنح الــفـــرصــة ا
ـؤدجلة اجملـاميع الـديـنـيـة الدخـيـلـة ا
تشرع باستـخدام مثل هذه األفكار في
تــفــاســيــر مـغــلــوطــة ســعــيًــا لــفـرض
تـشـريـعـاتـهــا الـغـريـبـة والـبـعـيـدة عن
الـنـفـحــة اإلنـسـانـيـة وفـق مـقـاسـاتـهـا
ومـعــايـيــرهـا بــالـوســائل الــتي تـصل
إليـها ومنـها بـطبـيعـة احلال وسائل ُ
الــتــحــريض واســتــخـدام األمــوال في
كسب التـأييـد والودّ والـتعاطف. وفي
قـرارة نـفس هــذه اجملـامـيع الــدخـيـلـة
الـــتي ال يـــحـــلـــو لـــهـــا االنـــدمـــاج في
اجملــتــمــعــات الــغــربــيـة الــتـي آوتــهـا
واحتوتـها وحـمتهـا من قسـوة ساسة
بلـدانـها وقـهـر الطـغـيان الـذي عـاشته
في كـنف بـلـدانـهـا األصـلـيـة أنـهـا في
حقيـقة وصفـها وواقعهـا ال تؤمن بأي
ـقــراطـيـة الـتي شـكلٍ من أشــكـال الـد
تـحضّر بل ال وفّرتهـا بلـدان الغـرب ا
تـقـرّ أصالً بــحـريـة الـفــرد في الـعـيش
والـتـعــبـيـر ضـمـن مـفـاهـيــمـهـا. وهـنـا
يـترتـب عـلى دول الـغرب األوربـي عدم
االجنـراف وراء دعــوات الــتــطـرّف في
"عـلـمـانـيـتـهـا" الـتي سـتُـفـقـدهـا حـتـمًا
تـمـيزة زينـتـهـا وسمـتـها ونـفـحتـهـا ا
دولــيًـا وتــعـرّضُــهــا بـالــتـالـي لـفــخـاخ
أصــحــاب "الــتــقــيــة" الــذين يــســعــون
مسـتعـيـن بـجهـاتٍ مـتنـفذة ومـتأزّرة

وآمنة لـشعـوبهـا أكثـر من سواها من
الـبــلـدان األخــرى وذلك وسط زحــمـة
شاكل واألزمات التي تعصف بعالم ا
اليـوم. فـاحلريـات تتـراجع يـومًا بـعد
آخـر في مـنـاطق شـاسـعة مـن العـالم
ــمــا تــلك الــتي ال تــعــرف قــيــمـة الســيّ
اإلنسان العلـيا كما يراهـا خالقُها وال
تــعــتـرف بــحق الــبــشــريــة في حــيـاة
ة تـضمن لهـا العيش الـرغيد في كر
أبــسط صــوره وأشـــكــاله ووســائــله
ومنها بطبيعة احلال أدوات الضمان
االجــــتـــمــــاعي وأشــــكــــال الـــرعــــايـــة
اإلنـســانـيــة الـتـي تـكــفل مـجــمل هـذه
ـــزايـــا ســـواءً في وقت األزمـــات أم ا
بغـيـابهـا. فـفي الوقت الـذي أصـبحت
فـيه الـسـيـاسـة هي احملـرّك األسـاسيّ
لزعـامـات الـعـالم وأسـاطيـنه من أجل
ـصـالح اخلـاصـة والسـيّـما حتـقيق ا
االقتصـادية مـنهـا باسـتخدام أدوات
عــديـدة تــدخل الــفــئــويـة والــقــومــيـة
والطائفية وحتى الـدينية منها ضمن
أدواتـــهــــا نـــرى في اجلــــانب اآلخـــر
جـــهـــاتٍ تـــســـاهم في تـــرســـيـخ هــذه
. فال دمرة لـلشعوب واأل فاهـيم ا ا
عــجب أن نــشـهــد الــيــوم اسـتــهــتـارًا
ـباد واضحًـا واستـخفـافًا بـأبسط ا
التي تـسعى لـضـمان حـقوق اإلنـسان
في بــــقعٍ كـــثـــيــــرة من بـــقـــاع األرض
الواسعـة ومنـها في مـنطقـة العـربية
واإلسالمـية. وبـطـبـيـعـة احلـال يدخلُ
العـراق في خانـتهـا السـلبـية الـفاقدة
واطنية واإلنسانية السيّما للنفحة ا
بـعـد الـغـزو األمـريـكي في 2003 وما
أتى به من جـمـاعات دخـيـلـة وغـريـبة
ّـن دخلـته بـدعم صـالح  األطـوار وا
هـذا الـغـازي فـاقــد احلـيـاء والـرحـمـة
والضـمـيـر وهي خـاويـة الـوفاض من
أيـة نـسـمـة مــواطـنـيـة ومن أي خـططٍ

للبناء واحلكم الرشيد.  
كلُّ اخلــوف أن تـنــتـقـل هـذه الــعـدوى
السلبيـة إلى دول الغرب التي ماتزال
باد قـراطيـة وا متـقيّدة بـنهج الـد
اإلنـسـانــيـة الـتـي بـنت عـلــيـهـا أسس
بلـدانـهـا وتربّت عـلـيـها شـعـوبُـها كي
تـــصـــبح مـن أفـــضل الـــبـــلـــدان عـــلى
األرض وتـد هــذه الـنــعـمــة مـا شـاء
الـطـيـبـون واألخــيـار فـيـهـا. والـفـضل
ـبـاد يـعـود األول في إشـاعـة هــذه ا
ـسـيـحـيـة لـفـضل الـتـربـيـة الـديـنـيـة ا
الــتي تــربّت عــلــيــهــا شــعــوب أوربــا
ّـا يُــخـشى بـصــورة خـاصـة. ولــعلَّ 
منه بـروز مخـاوف هـنا وهـناك بـشأن
قراطي ـنهج الـد التـراجع عن هذا ا
ــغــامــرة الـكــبــرى لـلــزعــامـات بــعـد ا
الـغربـيـة الـسـياسـيـة الـقائـمـة بـتـبنّي
ـتـطـرفـة" بعـض الشيء "الـعلـمـانـيـة ا
في عدد من أقـطار هـذه القـارة بحيث
سـيحية التي تطبّعت فقدت سمتها ا
عليها أو تكاد تفقدها باجنرافها غير
ــدروس والـتــمــادي في تــطــبـيــقــهـا ا
عبـثيًا بـحجج وأسـباب غـير رصـينة

وارد الستخدامها في فرض ال وا با
ما تتـمناه اجلهـات التي تقف وراءهم
وتــطـمح إلــيه بــاســتـخــدام مــثل هـذه

السلوكيات "التقوية" غير الرصينة.
ــقـراطــيـات في تـهــديـد لــسـلــوك الـد

العالم 
تــشـهــد الــكــرة األرضــيـة تــنــاقــضـات
سياسية واضحة وأحيانًا مدمّرة في
تـأثيـرهـا وفـعـلهـا سـواء عـلى صـعـيد
اجملـتـمـعـات او في ظّل أنـظـمـة الـدول
ـهدَّد ـنهج ا السـائـرة في ركاب هـذا ا
في أعـــــلى صـــــوره كلّ يـــــومٍ بـــــفــــعل
ــشـوّهــة الـتـي حتـكم بــهـا الـصــورة ا
زعــامــاتُ الــعــالـم. فــفي الــوقت الــذي
أصـبـحت فـيه "الـسـيـاسـة هي الـبـنـية
التحتية الـعملية والرمـزية جملتمعات
العالم" بـحسب الفـيلسـوف الفرنسي
مارسيل غوشيه جند هـيجانًا بشريًا
غـيــر ســويٍّ من اجلـانـب االخـر يــقـوم
بـحـمالت تـضـلـيـلـيـة تـهـدف لتـرسـيخ
قدرة هـذه األشـكـال من الـتـقويض في
ـقـراطـيــة بـاي ثـمنٍ وايّ مـبـاد الــد
شكلٍ ال لشيء إنّما إيغـاالً بتدمير أية
ـقـراطـية سيـرة لـتـقـديس أصـول الد
الـصـحـيـحـة الـتي يـنـشـدُهـا الـشـرفـاء
واألخيار في الـعالم. وهـذا ما يـتطلب
من ذوي اإلرادات الصاحلة وأصحاب
الـنـوايــا احلـسـنـة احلــفـاظ عـلى هـذه
الـسـمة الـتي وحـدهـا كـفـيـلـة بـضـمان
حــقـوق الــبــشـر وإمــكــانــيـة عــيــشـهم
أحـرارًا "مـخـيَّـرين غـيـرَ مـسـيَّـرين" من
قبل عصـابات همُّهـا الوحيـد السطوة
عــلى إرادة الــبــشـر والــهــيــمــنـة عــلى
مقدرات بلدانهم واإلمـساك بحركاتهم
بأغاللٍ من حديد ال تعرف الرحمة بل
تــنــكـــر أيَّ شــكلٍ من أشـــكــال احملــبــة
واإلحـســان بـالـبــشـريــة كـمــا تـأمـرُ به
الـــشـــرائـع األســـاســـيـــة والـــقـــوانـــ

الوضعية.  
لــقـد شــاهـدنــا بــأمّ أعـيــنــنـا تــعـرّض
ـقــراطي في أكــبـر دولـة الـنــظـام الــد
تـقـود الـعـالم "أمـريـكـا" عـنـدمـا هـوجمَ
ــقــراطي ــهــا الـــفــيــدرالي الــد نــظــامُ
بالـطـريقـة الرعـنـاء التي أرادهـا رعاعُ
هـذه "األمـة" الــتي تُـذكــرُنـا بـحــتـمـيـة
انـحـدارهــا عـلى غـرار الــسـابـقـات من
"االمـــبـــراطـــوريــــات الـــتي ســـادت ثمّ
ّا ال شكَّ فيه فـقد تبيّنَ من بادت". و
خالل رصــــــد األحـــــداث والـــــوقـــــائع
مـسـاهـمـة وسائـل وأشـكال الـتـواصل
االجـتـمـاعي في عـمـلـيـات الـتـحـريض
والفتنة التي صـاحبت تلك الهجمات.
وهذا مـن الدلـيل عـلى حـصـوٍل تـفاعل
بشـريّ عبـر أعمال الـعنف الـتي تركت
آثـارَها الـسـلـبـية عـلى مـجـمل الـنـظام
عمول به في هذه األمة قراطي ا الد
منذ نـشأتهـا. وليسَ خافـيًا ما شـكّلته
تــــلك األعــــمــــال من تــــهــــديــــدٍ واضحٍ
قراطية التي قد تنسفها للعملية الد
ـاثـلة قـادمـة أخرى كـمـا هو أعمـال 
مـتـوقع.هــنـاك مَن يـسـتــشـعـر تـمـاهي
مـناطـق أخرى فـي العـالم الـغـربي مع
مـثل هـذه الـثــورات الـرعـنـاء الـتي قـد
تـعـيــد اجلـنس الــبـشـري لــلـعـيش في
غــابــة تــمـكّـنُ الــقـوي مـن الــضـعــيف
ـــســـكــ حـــيـــنـــمـــا ال يـــقـــوى هـــذا ا
الضعيف على مـقارعة الشرّ وأنواعه
تمامًا كـما يحصل الـيوم في منطـقتنا
الـعـربـيــة والـعـراق جـزء مــنـهـا. فـمـا
ـقـراطـيـة الفـتـيـة الـتي أتى تـزال الـد
بـهــا الـغــازي األمـريـكـي لـلـعــراق قـبل
ثـمــانــيـة عــشـر عــامًــا خـلت مــا تـزال
مــنــقــوصــة وغـــيــر رصــيــنــة بــســبب
افـتــقـارهــا ألبـسط أنــواع االسـتــعـداد
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ــؤ والــتـفــاعل والــتــطـبــيق في والــتـهــيّ
أرضيتـها وبنـيتهـا اإلنسانـية التـحتية
فـقـودة أصالً في الكـثـير من صـورها ا
وفـقـراتـهـا وأدواتـهـا. وهـذا ما أثـبـتـته
الـسـنــوات الـعـجـاف الـتـي جـرى فـيـهـا
ـصدّرة ـقـراطيـة ا استـغالل سـمـة الد
لبالدنـا عـبـر انتـخـابـات مزوّرة اعـتـدنا
عـليـهـا في كلّ دورة انـتـخـابـيـة جتري.
ـــال عالوةً عـــلـى اســـتـــغالل اإلعالم وا
الــعــام بــأبــشع صــوره لــصـالـح فــئـاتٍ
ــتـعــاقـبـة مـتــسـلــطـة في احلــكـومـات ا
خدمـةً ألحـزاب السـلطـة عـبر مـافـياتـها
ـسـلـحـة ومـيـلـيـشـيـاتـهـا وفـصـائـلـهـا ا
نفـلتة خـارج سيطـرة الدولة ومَن دار ا
ضــمن الــدارة الــوالئــيــة الــتي أنــكــرت
الوطن ومصلحة الشعب عبر معلومات
ـــة جـــرت حتت غـــطـــاء الـــدين مـــضـــلـــلّ
والطـائـفة في أغـلب صـورها. والـصور
والتسـجيالت الـفيدويـة التي تـتناقـلُها
وسائل التواصل االجتماعي باستمرار
في رصــد بـــازار بــيـع وشــراء أصــوات
الناخـب وبطـاقاتهم االنـتخابـية خيرُ
ـقـراطـيـة الـتي دلـيلٍ عـلى فـوضى الـد
عشـعشت في بالدنـا وأفقدتـها هـيبـتها
وانـتــقــصت من ســيــادتـهــا وزرعت في
مجـتمـعاتـنا بـذور الفـساد في كلّ شـبرٍ
ـــكن فــصلُ ومــوقـع.وهــنــا نـــقــول ال 
الدور الصحيح لألجهـزة القضائية في
قـراطية ألي تثبـيت أسس احليـاة الد
شعبٍ أو بلـدٍ لكـون القضـاء هو حامي
ـقـراطـيـة عــنـدمـا يـطـبقُ األنـظـمـة الــد
مبـاد الـعـدالـة بـحق اجلـميع من دون
اســتـــثــنــاء أو مـــجــامــلـــة أو مــواربــة.
ـســالـة هـنـا تــأخـذ طـابــعًـا أخالقـيًـا فـا
ـــا في تــطــبــيـق الــقــانــون عــلى مــضــافً
اجلـمـيع ولـيس فـي حـمـايـة الـفـاسـدين
ــســتــغِــلّـ ــفــســدين في األرض وا وا

(بكسر الغـاء) للغير من دون وجه حق.
فــالــقــضــاء من دون شكّ شــكّلَ الــوجهَ
ـشــرق في بــنــاء الــسـلم األهــلي وفي ا
ازدهــار اجملـتــمــعــات األوروبــيــة الـتي
بلـغت ما بـلغـته لغـاية الـيوم من تـطور
ورقيّ وما تـمـيـزت به من تعـاون مـطّرد
ومن حمائيـة مجتـمعية مـوحدة بسبب
عـاييـر التي تـعتـمدها مبـادئها تـلك وا
في حــيـاتــهـا الــيـومــيـة. فال أحــدَ فـوق
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بال شكّ كـان لـعـصـر الـتـنـويـر األوربي
دورُه الـبـارز في تـرسـيخ شـكلٍ مـتـمـيّـز
قراطية الليبرالية التي من أشكال الد
طــــوّقت عــــمــــوم دول أوروبـــا ونــــالت
ـهـا من الـتـطـبـيق والـتـنـفـيـذ نال قـسـطَ
تمدّن بأسره وما يزال إعجاب العالم ا
بـــالـــرغـم من الـــهـــزّات الــــتي تـــصـــيب
جـهــازَهــا بـ الــفـيــنــة واألخـرى. وفي
حالـة تعـرّض قـاعدتـها االرتـكازيـة هذه
أليـة هـجـمـات طـارئـة أو حتـويـرات في
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة الــوظـيــفــيــة في
ـعــتـمَـدة جـمــاعـيًـا فـذلك سـيـاســتـهـا ا
باد ويهدّد سيشكلُ خروجًا عن تلك ا
رمزيتَـها االجتـماعيـة التي تتـصف بها
ـعرّضة لالهـتزاز في أية مجتـمعاتُـها ا
حلـظـة ما لـم يتـمّ احلفـاظ عـلى األسس
ــعــايــيــر الــتي بــنتْ عــلــيــهــا طــرازَ وا
حــيــاتــهـا وســلــوك شــعــوبــهـا. ولــيسَ
بـــخــــافٍ أن من بــــ الـــوســـائـل الـــتي
ـقـراطـية في اهـتزت لـهـا األنـظـمة الـد
أوربا حديثًا كان بسبب تفشّي فيروس
كورونا وتداعيـاته واألزمة االقتصادية
الـقـاسـيـة الـتـي خـلّـفـهـا عـنـدمـا عـمـدت
أجهـزة إعالمـية إلـكـترونـيـة لالنتـقاص
مـن ســــيـــــاســـــة بـــــعـض دول االحتــــاد
األوروبي وزجّ شـــــعـــــوب الــــقـــــارة في

متـاهات الـتشكـيك بالـوسائل والـسبل
واإلجراءات التي اتخـذتها بعض هذه
الدول مـجـتـمـعة أو مـنـفـردة. وبـالرغم
من أنّ مثل تـلك احلركـات والتـحرّكات
من لدن جهاتٍ مدفوعـة سياسيًا كانت
تــســتــهــدف االنـــتــقــاص من الــنــظــام
ـــقـــراطي في دول االحتـــاد لــكنّ الــد
مــراقـــبـــ يــرون أنـــهــا لم تـــصل إلى
ـغــرضـة. وبــالــتـالي فــقـد أهـدافــهــا ا
وئدت الـفـتنـة بفـضل اإلجـماع الـقارّي
والوعي الـرفيع لـلزعـامات الـسيـاسية
التي احـتوت تـلك التـخرّصـات والف

بفطنة جماعية. 
s «u  w Ë

إنّ الـهـدف األســمى لـدى دول االحتـاد
كـــان وســيـــبـــقى احلـــفــاظ عـــلى وعي
ــواطن األوروبي األصــيل وتــرســيخ ا
واطـنة التي يحـرص عليها مستوى ا
كلُّ بــلـدٍ أوروبـي مـحــلــيًــا لـيــصبَّ في
مــســتــوى عــمــوم االحتــاد جــمــاعــيًـا
والذي يحافظ على بُنيته وأسسه عبر
ـقــراطـيــة الـتي صـيــانـة مــبـاد الــد
تــبـــقى من األسـس الــصـــحــيـــحــة في
ـنهج استـمرار دول القـارة على ذات ا
في مشـاركة مواطـنيـها في الـعديد من
الـــــقــــرارات الـــــتي تـــــهمّ حـــــيــــاتـــــهم
ّــا يــتــطــلًبُ وســلــوكــيــاتــهم. وهــذا 
مــحـــاربــة ايـــة نــزعــات انـــفــصـــالــيــة
ـقــراطـيـة في تـقـويــضـيــة ألسس الـد
بلدانها بـأيّ شكل وأيّة وسيـلة دخيلة
وغريبة على أسلوب حـياة مواطنيها.
فالتغيـير لو حصل ينـبغي أالّ يصير
ــقـراطــيـة ـبــاد الـد عـلـى حـســاب ا
لشعوب أوروبا وتاريخها وحضارتها
ـتـمــيّـز وطـبـيـعـة ـســيـحي ا وإرثـهـا ا
ط حـيـاتـهم االجـتـمـاعـية سـكانـهـا و
ــنـفــتــحـة بل أن يــكــون في تــغـيــيـر ا
سلوكيـات القادم اجلـدد في التطبّع
بـــأخـالق ســـكـــان أوربــــا األصـــلـــيـــ
واالنـــدمــــاج في أشــــكـــال وأســــالـــيب
حياتهم وفقًـا لقوان االحتاد ورؤيته
رتـكزة عـلى بنـاء شخـصية البـعيـدة ا
ــواطـن الــذي يــقـــصــد هـــذه الــقــارة ا
بـهــدف الـتــغـيــيـر نــحـو حـيــاة أفـضل
والعيش بهدوء وبآدمية لم تتحقق له
في بـلــده األصــليّ الـذي نــبـذه ونــفـثَه
ّـا سيعـزّزُ من سيادة وطاردَه. وهذا 
الـقــانــون أوالً ومن الــعـيش بــروحــيـة
ـقـراطـيـة التي تـسـعى الـزعـامات الد
سؤولة الـقائمة لـبلوغها السياسـية ا
ـفـتـوح الــقـائم فـيـمـا عـبـر الـتــحـاور ا
بـــيـــنـــهـــا ووفق مـــجـــاالت الـــتـــعــاون
ـواطـنــيـة في اخلـطط والـتـشــاركـيــة ا
ــتـواصـلـة ـشـاورات ا واإلجـراءات وا
صـيـانـةً لـلـمـبـاد واألرض واألهـداف

شتركة لعموم دول االحتاد.  ا
يــبــقى الــنــمــوذج األوروبي من أكــثــر
قراطـية نضـجًا وتفاعالً األنظمة الـد
مع شـــعـــوب بــلـــدان الـــقـــارة بــفـــضل
الــروحـيــة الــتــراثــيـة األصــيــلــة الـتي
اســـتـــنـــدت إلــيـــهـــا أوربـــا في عـــيش
ـقـراطي ودوام الـعودة مـنهـجـهـا الـد
ـســيـحــيـة الــتي تــبـقى إلى اجلــذور ا
مـهـمـازًا ومـنـارًا أليـة مـبـادرة لـلـعـيش
الـهانئ واحـتـرام حـقـوق البـشـر كـلّـما
دعت الــضــرورة واحلـــاجــة الخــتــيــار
األفـــضـل لـــبــــنـــاء األوطــــان وخـــدمـــة
اإلنــســان وتــرســيخ ســمــات الــصالح
ـشـتـرك الصـحـيح. ألـيسَتْ والعـيش ا
أمنيةُ أيّ مواطن عربيّ مسلم وعراقيّ
نـــاضج أن يـــعــيـش في حيّ تـــســـكــنُه
جـمـاعـة مـسـيـحـيـة أو أن يـكـونَ جارُه
ـتمـيّزة? احلـقيـقة من هذه الـشريـحة ا

تُقالُ وال يُخجلُ منها!

انــتــهــجـت دول أوربــا احلــديــثــة في
عمـومهـا نظـامًا سـياسـيًا أخـذ شكل
"الـــقــداســة" تـــشــريـــعًــا وتـــطــبـــيــقًــا
وانـتـشـارًا حـرصًــا مـنـهـا عـلى نـشـر
بديهـيات احلـياة الـسعيـدة الضـامنة
ـطـلـوب في ألشـكـال الـسـلـم األهـليّ ا
" الـصـحـيح عـلى ـواطـنيّ الـتـعـامل "ا
أسس تـكــافـؤ الــفـرص واجلـدارة في
األداء واإلنـتــاج واإلبـداع واإلخالص
في الـعـمل الـذي يُـعـدّ ضـمن مـفـاهـيم
هذه الدول شـكالً من أشكال الـعبادة.
وهـــذا مــا طـــبـــقـــته في أنـــظــمـــتـــهــا
قـراطيـة التي كفـلت حريـة الفرد الد
ضـمن مـسـاحـة واسـعـة من الـسـلـوك
اخلـــاص والـــعـــام عـــنـــدمـــا ربـــطـــته
ـــقــراطــيـــة في شــكل بــالـــرؤيــة الــد
احليـاة في نـظـامـها الـسـيـاسي الذي
يــــتـــوق إلــــيه مَن يــــعــــرفُ قـــدرَ ذاته
ضيها ويحترم سن احلـياة التي 
في الــــعـــالم الـــفـــانـي. فـــأخالقـــيـــات
ـــنـــهج الـــســـلـــوك الـــفـــردي ضـــمن ا
رسـوم للبـشر في هذه قـراطي ا الد
ــتــحـضــرة وصــوالً آلفـاق الــبـلــدان ا
الفـهم الـواسع لـشكـل حيـاة مـواطني
ــتـبـعـة في هـذه الـقــارة والـوسـيـلـة ا
تـسـيـيـر شـؤون سـيـاسـة هـذه الـقارة
تـميّـزة هي الـضامن األقـوى لبـلوغ ا
ـقـراطي في ـنـهج الـد أهـداف هـذا ا
تسييـر ماكنة هـذه البلدان اإلنـتاجية
الـصنـاعـيـة والـزراعيـة والـتـمـيّز في
تبـقيـة. وهنا غيرهـا من القـطاعـات ا
كــان ال بــدّ من الــتـــركــيــز عــلى شــكل
نتِج الذي ينطلق اساسًا من العمل ا
ـواطــني هـذه فـهم وإدراكٍ واســعــ 
ــتــمـيــزة عن اجملــمــوعــة الـغــربــيــة ا
غـيــرهـا من شــعـوب األرض في مـدى
تقديرها والتزامها بالوسائل اجلادّة
الــتي حتــدّ من تــفـاقـم الـتــنــاقــضـات
السـيـاسيـة واالجـتمـاعـية والـشـكلـية
ومن اشكـال الـتوتـرات الـقائـمـة التي
تـبــنــتـهــا سـيــاسـات حــكـومــات هـذه
الدول في تطلـعها نحـو تقد أفضل
احلــلـول وأيــســر الـســيــاســات الـتي
تــضــمن ازدهـــار شــعــوبــهــا من دون
تــمـــيــيــز فـي تــقــد أفـــضل وســائل
العـيش لـعمـوم الـناس األصـلـي في
مجتمعاتهـا مع تلك احملتمية في ظلّ
أنظـمـتهـا عـلى حدّ سـواء بـعد هـجر
هـــذه األخــــيـــرة لـــدولــــهـــا الـــطـــاردة
ــواطــنــيــهــا. وفي هــذا تــكــون دول
الــــغــــرب األوربي خــــصــــوصًــــا قــــد
اكــتــسـبـت سـمــعــة "اإلنــســانـيــة" في
أوضح صــورهـا وتــبــنّت مــنــاشـدات
يـة واستـجابتْ لنـداءات إنسـانية عا
ــقـــراطي وجـــدتْ في الـــنـــظـــام الـــد
لـدولـهـا مـفـاتـيح األمـان واالسـتـقـرار
وآفــاق الـــعـــيش اآلدمي واإلنـــســاني

الذي افتقدته في دولها األصلية. 
لــقــد آلت دول االحتـــاد األوربي عــلى
ـنـهج نـفـســهـا أن تــسـيـر وفق هــذا ا
ـة اإلنـســاني الـذي يـكــفل حـيــاة كـر
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ـنـتــخب الـقـطــري مـشـاركـة الــعـنـابي في وصف بـسـام الـراوي مــدافع ا
تـحـدة األمـريـكـية ـقـامـة حالـيـاً بـالـواليـات ا بطـولـة الـكـأس الـذهبـيـة ا
ـنـتـخب عـربي في هذه بـالـتجـربـة الـرائعـة واخملـتـلفـة في أول مـشـاركة 
الـبطـولة.وقـال بسـام في تصـريحـات لإلعالميـ اليـوم وقبل  3أيام من
مباراة قـطر وبنـما في أولى مواجهـات العنابي
بــالـبـطــولـة: "نــحن سـعـداء بــهـذه الـتــجـربـة
الرائـعة واخملتـلفة بـخوض هذا الـتحدى
اجلـديـد ونـأمل أن نـكـون عـلى قـدر هذه

سؤولية". ا
وأضاف: األجواء رائعة واالستقبال كان
نظم طلوب من قبل ا ستوى ا على ا
لـلبـطولـة باإلضـافة إلى أن مـكان اإلقـامة
رائع  ولـذا أرى أن كل الـظـروف مـهـيـئـة
ـسـتوى لتـقـد مـبـاريـات قـويـة وعـلى ا
ــطـلــوب.وأكــد بـســام الــراوي جـاهــزيـة ا
ـبــاراة بـنــمـا بــصـفـة ـنــتـخب الــقـطــري  ا
خــاصــة ولـلــبـطــولــة بـصــفـة عــامـة 
وقـال: سـنواجه 3 مـنـتـخـبات
قوية وعـلينـا أن نكون في
ـــــــــــوعــــــــــد مـن أجـل ا
الــظــهــور بــصـورة
مــشــرفـة لــلــكـرة
الـقـطـريـة بـعـد
ــــعـــســــكـــر ا
األخـيـر في
كـرواتـيا.

مـر علـينـا بألم وحـسـرة الذكـرى السـنويـة لرحـيل الـنجم الالمع احـمد راضي 
اضي تلـقينا اخلبـر الصادم بانـتقال االسطورة ففي الـ21 من حزيران الـعام ا
رض اللع كورونا.. ونحن نستذكر هذه اخللوق الى جوار ربه بعد اصابته با
الذكرى االلـيمة البد لنـا ان نتحدث عن هذا الـنجم الذي زاملنـاه اياما واسابيع
واشـهـر وسنـوات خـالل مسـيـرتـه الكـرويـة وكـذلك سـاعـات ولالسـف وبـعد ان
سـتشفى اتـصلت بـشقـيه االكبر الـدكتـور صالح راضي الذي سـمعت دخـوله ا
تمنـيت له بالدعـاء و الشفاء مـؤكدا لي في وقتـها ان وضع ابو هـيا غيـر مطمئن
ـ الـشـفاء لـه وتلـقـيـنا فـهـو يـعانـي من ضيـق في التـنـفس داعـيـا من رب العـا
اخلـبـر الـصـادم بـالم ونـحن في بال الـغـربه فـلقـد عـانى الـكـثـيـيـر وهـو يـرقد في
ــسـتــشـفـى وتـعــرض لالهـمــال حــتى انـني اتــصــلت به ذات يـوم حــيث تــلـقى ا
اتـصـالي به بـفـرح غـامـر وهـويـسـمـع صـوتي حـيث كـانت امـنـيـته زيـارة عـائـلـته
ـة في عمـان لكن عدم وجـود سفر في الـطائرة الى عـمان حالت دون ذلك الكر
بسبب ظـروف كورونا في تلك الـفترة احلرجة فـكانت امنيـته رؤية ولده احملبوب
ــة ولـكـنـهـا اراده الـلـه.هـكـذا رحل احـمـر راضي فـيـصل وافـراد عــائـلـته الـكـر
االنسان الـلطيف .. نعم مـر عام وأيام على رحـيل هذا النجم الالمع الذي رحل
عـنـا بـالم وحـسـرة من داخل الـعـراق وخـارجه .لـقـد قـدم احـمـد راضي الـكـثـير
لوطنه ولـلكرة العـراقية فكان صـاحب ابتسامـة ال تفارقه ابدا وكـان محبوب من
اجلـميع .. لـقد فـقدنـا جنمـا المعـا صـاحب اجنازات فـكان مـحبـوبا من عـشاقه
وســجـله كـان حــافال بـاالهــداف في مـرمى اخلــصـوم وتـرك صــورة رائـعـة عن
ع جنـوم الـكـرة الـعـراقـيـة.. عـام الالعب الـعـراقـي.نـعم لـقـد فـقـدنـا واحـدا مـن ا
مـضـى عــلى رحــيل هــذا الــنــجم الالمع الــذي صــال وجــال في مالعـب الــكـرة
يـة والسيـما مـشاركـته في نهـائيـات كاس العـراقيـة واخللـيجـية والـعربـية والـعـا
ـكـسـيك واهـدافـه ال تـنـسى ابـدا وهي عـالـقـة في االذهـان الـعـالم 1986 في ا
فاحـمد راضي كان صاحب قـلب طيب واخالق عاليـة واسمه ال زال يتردد على
الـسن محـبيه وعشـاقه والسيمـا جماهـير الـنوارس الذي حـلق معهم في الـعديد
من الـبطـوالت وله مـواقف مع زمالئه.ونحن نـسـتذكـر الذكـرى الـسنـوية لـرحيل
هذا النـجم البد ان نشيـد بادارة قنـاة العراق الريـاضية الـتي كانت موفـقة ولها
مواقف خالل تـغطيتها لرحيل هذا النجم والزالت ..
ـرئي كــمــا نـحــيي مـواقف اعـالمـنــا الـريــاضي ا
سـموع.اخيـرا الرحـمة لـلراحل ابو قـروء وا وا
هـيـا الـذي لـنـا ذكـريـات معـه وانـا للـه وانا الـيه
ـواقف زمالئه والســيـمـا راجـعــون .. وشـكــرا 
االخ شـرار حــيــدر رئــيس نـادي الــكــرخ الـذي
اطلـق اسم ملعب النادي باسم احمد راضي ..
شرفة جتاه هذا النجم الكبير. شكرا للمواقف ا
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ـنـتـخـبـ دون أي خطـورة حـقـيـقـية ا
تُـــذكـــر وانـــحــصـــر الـــلـــعب في وسط

لعب طوال الـ20 دقيقة األولى. ا
وسـجل أنـخيل دي مـاريا الـهدف األول
فـي الدقـيـقة (21) حـيث تـلـقى تـمـريرة
مـن دي باول واسـتـغل تقـدم إيـدرسون
لـــــيـــــســـــدد أعاله ووضع الـــــكـــــرة في

الشباك.
وانـطـلق لـيـونيل مـيـسي قـائـد راقصي
الـــتـــاجنـــو وراوغ دفـــاع مـــنــنـــتـــخب
الـــبــرازيل وســدد كـــرة أرضــيــة مــرت
ن في الـــدقــيــقــة بـــجــانب الــقـــائم األ

.(31)
وأرسل إيـفـرتون تـصـويبـة عـلى حدود
مـنـطقـة اجلـزاء لـكن مارتـيـنيـز تـصدى
لـها بسهولة في الدقيقة (42) م انتهى
الـشـوط األول بـتـقدم راقـصي الـتـاجنو

.(1-0)
ومـع بــدايـــة الــشـــوط الـــثــانـي ســجل
ريـتشـارلسـون هدف الـتعـادل للـبرازيل
ــبـاراة فـي الـدقــيــقـة (52) لــكن حــكم ا
ألــغــاه بــداعي الــتــســلل عــلى مــهــاجم

السيلساو.
ــلـيــانــو مـارتــيــنـيــز حـارس وتــألق إ
مــــرمى األرجــــنـــتــــ في الـــتــــصـــدي
لـتسديدة قويـة من ريتشارلسون داخل
ـنـطقـة في الـدقيـقة (54) لـيـحرمه من ا

التعادل للسيلساو.
وسـقـط مـيـسي في مـنـطـقـة اجلـزاء في
الـدقيقة (64) مـطالبـا بركلـة جزاء إثر
تـدخل دفـاع الـبـرازيل ضـده لـكن حـكم

باراة أشار الستكمال اللعب. ا
وطـالب العبو البرازيل باحتساب ركلة
جــزاء في الــدقــيــقـة (78) إثــر ســقــوط
جــابـريـيـل بـاربـوســا بـعـد الــتـحـام مع
ـباراة لم يُـشير رودريـجيـز لكن حكم ا

ألي خطأ. 
وكــــاد بـــاربـــوســــا أن يـــســــجل هـــدف
الــتـعـادل لــلـبـرازيل في الــدقـيـقـة (82)

الهداف بـ 4أهداف.
نتخب األرجنتـيني بهذا الفوز وعـزز ا
مـسـيـرته اخلـالـيـة من الهـزائم إلى 20
ــدرب لــيــونــيل مــبــاراة حتت قــيــادة ا
ســـكـــالـــوني كـــمـــا أحلق بـــالــبـــرازيل
تها األولى في مباراة رسمية منذ هز
خـــســارتــهـــا أمــام بـــلــجــيـــكــا في دور

الثمانية لكأس العالم 2018.
ــبـاراة بــحـذر مــتــبـادل من كال بــدأت ا

الــنــهــائــيــات في كــوبــا أمــريــكــا خالل
السنوات األخيرة وتوجوا باللقب رقم
15 لـــــيُــــــعـــــادلـــــوا رقـم مـــــنــــــتـــــخب

األوروجواي صاحب الرقم القياسي.
وحـــقق لــيـــونــيل مـــيــسي لـــقــبه األول
بـقميص بالده األبيض والسماوي بعد
مــســيــرة من األلــقــاب الــفــرديــة وعــلى
مـــســتـــوى األنــديـــة كــمـــا أنــهى لـــيــو
الـبـطـولـة وهـو يتـقـاسم صـدارة قـائـمة
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تـوج مـنتـخب األرجنـتـ بلـقب بطـولة
كـوبا أمـريكـا بالـفوز في الـنهـائي على
الــبـرازيل بـنـتـيـجـة (0-1) أمـس االحد

على ملعب "ماراكانا".
وســجـل هــدف الــلــقــاء الــوحــيــد جنم
مـنـتـخب األرجـنـتـ أنـخـيل دي مـاريا

باراة. في الدقيقة (21) من زمن ا
وكــــســـر راقـــصـي الـــتــــاجنـــو لــــعـــنـــة
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حـقق الالعـبان الـعـراقـيان جـراح نـصـار واحمـد غـني من ذي قـار  ميـدالـيـت ذهـبـيـت في
بطولة العاب القوى لذوي االحتياجات اخلاصة ليتأهالن الى بطولة العالم .

يداليـة الذهبية برمي قامة في دولة الـتشيك ا و إن الالعب جراح نـصار احرز في البطولـة ا
ـيـدالـيـة الذهـبـيـة أايـضـا برمي ـسـافة 10,73 م  فـيـمـا احـرز الالعب احـمد غـني ا الـثـقل 
ـؤهلة الشتراكهم في قامـة في دولة التشيك هي ا سافة 36,41 م. و هذه الـبطولة ا الـرمح 
ـدينة طوكـيو اليابانـية. وسبق أن أحرز  الالعب جراح قبل  بطولـة العالم التي سـتقام اب ا
طـرقة في نصـار ذهبـية رمي الـثقل وزمـيله الالعب أحـمد غـني ذهبـيتي رمي الـرمح ورمي ا

بياد غرب آسيا التي اقيمت في االردن عام 2019. بطولة بارا
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بغداد- الزمان
فتـحت الـهـيـئة الـتـطـبيـعـيـة الحتاد
فـاوضات مع الـكرة الـعراقي بـاب ا
مـــــدرب الـــــقــــوة اجلـــــويـــــة أيــــوب
ـنتخب األول في أوديشـو لقـيادة ا
ؤهلة لكأس التصفيات احلـاسمة ا

العالم .2022
وقــال مـــصــدر مــقــرب من الــهــيــئــة

التـطبـيعيـة في تصـريح صحفي 
فــتح قـنــوات اتــصــال مع أوديــشـو
عرفـة رغبته بطـريقة غـير مبـاشرة 

نتخب من عدمه. بشأن قيادة ا
ـدرب أبـدى قـنـاعـة ـصـدر: ا وأكـد ا

همة. أولية بإمكانية استالم ا
وأشـار إلى وجـود توافـق أولي ب
أعـضاء الـهيـئـة التـطبـيعـية إلسـناد
ـدرب أيــوب أوديـشـو ــهـمــة إلى ا ا
ـدرب كـاتـانيـتش عن بـعـد اعـتـذار ا

همة ألسباب مالية. إكمال ا
وبــيّن أن قــرار كــاتــانــيــتـش أجــبـر
الـتـطبـيعـيـة على الـبـحث عن مدرب

مـحـلـي لـضـيق الـوقت قـبل انـطالق
التصفيات احلاسمة.

وأشــار إلـى أن قــرار الــتـــعــاقــد مع
أوديـشــو مـا زال قـيـد الـدراسـة رغم

أن عــــددا من أعــــضــــاء الـــهــــيــــئـــة
التطبيعيـة أبدوا قناعتهم بضرورة

حسم التعاقد معه رسميا.
ـــنــتــخب الــعــراقي يــشــار إلى أن ا

سـيــلــعب ضـمن اجملــمــوعـة األولى
إلى جانب منتـخبات إيران وكوريا
اجلـــنــوبـــيـــة واإلمــارات وســـوريــا

ولبنان.
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نتخب االرجنتيني يتوج بلقب كوبا امريكا Z∫ ا u
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ـسـاعـد حـسـنـ جـمـعـة صـدر مـؤلف جـديــد لألسـتـاذ ا
عصري العيسـاوي التدريسي في كلية الـتربية البدنية
وعلـوم الرياضـة بعنـوان االسس النظـرية والتـطبيـقية
فـي كــــرة الـــســــلــــة.                                    وقـــال
العـيـساوي بـأن الـكـتاب يـحـتوي عـلى خـمسـة فـصول
تــخص مــجـال كــرة الــســلـة والــذي يــسـتــفــيـد مــنــهـا
ـاجـسـتـير الـبـاحـثـون في مـجـال الـدراسـات الـعـلـيـا ا
والـدكـتوراه وطـلـبة الـدراسـات االوليـة في مـسيـرتهم
ـواضيع الـعلـمـيـة بـهـذا التـخـصص حـيث تـنـاولت ا
أسـاسـيــات لـعـبـة كـرة الـسـلـة لـلـمـهـارات االسـاسـيـة
ـركبـة وكـذلك التـشـكيالت الهـجـوميـة والـدفاعـيـة وا
ـا يــخـص الــهــجـوم اخلــاصــة بــالــدفــاع الــفــردي 

واهميتة .
باراة كما وتـطرق الكتاب الـهجوم وانواعـة أثناء ا
اضــافـةً الى أن الــكـتــاب تـنــاول الـقــدرات الـبــدنـيـة
اخلـاصة الـتي يـحتـاجهـا العـبي كرة الـسلـة وكذلك
جــمــيـع االخــتــبــارات لــلــمــهــارات الــدفــاعــــــــــيــة
درب اثنـــــــاء تقييم والهجومية التي يحـتاجها ا

االداء الفني .
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أكد رئـيس االحتاد العـراقي لكرة
الـــقـــدم الـــســـابق عـــبــد اخلـــالق
مـسـعـود  عـدم تـرشـيـحه مـجـدداً
لــرئــاســة االحتـاد رغـم مــعـرفــته
ـسـبـقـة بـأنـه سـيـفـوز بـغـالـبـيـة ا

األصوات.
في تـــصــريح وأوضح مـــســعـــود
صـحــفي  أن قـرار عـدم تـرشـيـحه
لـلـرئـاسـة جـاء بـسـبب الـفـوضى
الــــعــــارمــــة وعــــدم االســــتــــقــــرار
والــوضع غــيـر الــطــبــيــعي الـذي
يـــشــــهــــده الـــواقـع الـــكــــروي في

العراق.
ورجح أن تـــشــهــد االنـــتــخــابــات
ــقـبــلـة مــفــاجـآت وتــرشـيــحـات ا
ـنـصب الـرئاسـة بـدخـول أسـماء
جــديــدة عــلى اخلط" مــبــيــنــا أن
الــوقت مـازال مــبــكـراً وســتــكـون
هـنـاك أمــور ومـسـتـجــدات تـغـيـر
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كـشـفت جلــنـة الـشـبــاب والـريـاضـة
الــــنــــيـــــابــــيــــة  عـن عــــراقـــــيل في
ــمــنــوحــة بــقــانــون االمــتــيــازات ا
االنــديــة فـــيــمــا لــفــتت إلى وجــود
اعــتـراض نــيــابي أخـر الــتــصـويت

على القانون.
وقـال رئيس الـلجـنة عـباس عـليوي
في تــصـــريح صــحــفـي  إن جلــنــته
تـسلـمت مالحـظـات النـواب والـكتل
عـتـرضـة عـلى قـانون الـسـيـاسـيـة ا
األندية الرياضة مشيراً إلى إجراء
تــعــديل بـــســيط عــلى بــعض مــواد
قـانـون األنديـة الـريـاضـية من أصل

 29مادة.
وأضاف عليـوي أن عدداً كبيراً من
الـنواب اعـترضـوا عـلى االمتـيازات
والصالحـيات الكـبيرة الـتي منحت
األنــديـة الــريــاضــيـة مـن خالل هـذا
القـانون" مـؤكداً أن "الـقانـون يدعم
األنـشـطــة الـريـاضـيــة دون انـتـظـار

ـــــقـــــدم مـن قـــــبل ـــــالي ا الـــــدعـم ا
احلكومة.

وتابع أن الـلجـنة بـررت االمتـيازات
الــــتي مــــنـــحـت األنـــديــــة من خالل
الــقـانــون واعـتــبـارهــا مـتــشـابــهـة

يـة ويـجب أن تـتـطور األنـديـة الـعـا
وتخضع للمـعايير الدولية من أجل
تـــــطـــــويـــــر اجلـــــانب الـــــريـــــاضي

بالـــــــعراق.
وخــلص رئــيس الـلــجــنـة الــشــبـاب

والـرياضـة النـيابـية إلى الـقول إن
ـصـلـحـة األنـديـة الـقـانـون يـصب 
الـريـاضـيـة وسـيـتم إدراج الـقـانون
لـــلـــتـــصـــويت في جـــدول أعـــمـــال

قبلة. اجللسة ا

ـنــطـقـة لـوال تـدخل بــتـسـديـدة داخل ا
دفـــاع األرجــنــتــ الـــذي حــول الــكــرة

للركنية.
وواصل بـاربـوسا مـحاوالته بـتسـديدة
نطقة تصدى لها أيضًا أخـرى داخل ا
مارتينيز حارس األرجنت في الدقيقة

(87) حولها إلى الركنية.
ـباراة في وأضـاع ميـسي فرصـة قتل ا
الـدقيـقة (88) حـيث تلـقى تـمــــــــــريرة
ــنـطــــــــــقـة لــيـنــفـرد حــريـريــة داخل ا
بـاحلارس إيدرسون لكـنه برعونة فشل
في الــتـســديـد.مــرت الـدقـائـق األخـيـرة
وسـط هــــــجــــــوم بــــــرازيــــــلي ودفــــــاع
أرجــنـتــيـنـي مـحــكم لـيــنـتــهي الـلــقـاء
بــتــتــويج جنـــــــــوم الــتــاجنــو.حتـدث
آنــــخــــيل دي مــــاريــــا جنم مــــنـــتــــخب
األرجـنت بـسعادة بـالغة عن الـتتويج
بـلقب كوبا أمريكـا كاشفا عن كواليس
احلـديث مع زميـله ليونـيل ميـسي بعد
إســــــــــــــقـــاط الــــبـــرازيل بــــهـــدف في

باراة النهائية.  ا
وقــال دي مـاريـا في تـصــريـحـات عـقب
الـلـقاء "لـقـد طالـبـنا الـكـثيـر من الـناس
ـنـتـخب بــعـدم الـتـواجـد مــجـددا في ا
ولـكنـنا عـدنا واصـطدمـنا بـجدار قوي

الليلة لكننا كسرناه".
ـباراة  وكـشف "مـيـسي قـال لـي عقـب ا
(شـــكــرا) إنه انـــتــقـــام لــلـــنــهـــائــيــات
الـسـابـقـة وقـبل الـلـقـاء قـال لـيـو إنـنا
وصـلـنـا إلى الـنهـائي ويـجب أن نـفوز
ـنـا قاتـلـنا من ـرة إنه حـلم لطـا هـذه ا

أجله".
 وأشــار آنــخــيل إلـى أن الــهــدف الـذي
ســـجــــله جـــاء بـــاالتـــفــــاق مع زمـــيـــله
رودريــــجــــو دي بـــول حــــيـث طـــالــــبه
دافع مضيفا "إنه باستغالل غفوة ا
هـدف يـذكـرني بـهدف آخـر سـجـلته في
مـــرمى نـــيـــجـــيـــريـــا بـــدورة األلـــعــاب

بية". األو

W UM*U

…—uD ù« qO — vK  ÂU

w{«— bL «

ــعــادلــة االنــتــخــابــيــة.وبــشــأن ا
إشراف التطـبيعية بـشكل مباشر
ـمـثـلـيـات أكـد عـلى انـتـخـابـات ا
مـسعـود أن ذلك من صـمـيم عمل
الـتــطـبــيـعـيــة ولم يـتــعـمـدوا ذلك
جلمع األصوات جلهة معينة كما
يــشـــاع بل إشـــرافــهـم جــاء وفق
تـــوجـــيــــهـــات االحتــــاد الـــدولي
كونهم مكلف بذلك من قبل فيفا.
وعن قناعته بعمل التطبيعية من
عـدمـها أردف بـالـقـول لقـد تـخلل
ــدة عـــمل الــتــطــبـــيــعــيــة خالل ا
الــسـابــقـة جــوانب إيــجـابــيـة إذ
تـمكـنت من إدارة الـكرة الـعراقـية
ـــواقع بــشــكل جــيــد في بــعض ا
وفـي ظـروف صـعـبـة كــمـا تـخـلل
عـملـها جـوانب سـلبـية أيـضا في
ـكن في ــفـاصل وهـذا  بـعض ا
عـمل تـكـتـنـفه الصـعـوبـات بـشكل

كبير.
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ومـحمـد االعرجي رئيس حبـيب اليفارق حـبيـبته  وحـبيبه التـفارق حـبيبـها 
احتاد كـرة اليد وفي لها عاش حـلوها ومرها واضـعا جل وقته خلدمة كرة
ـاضي الـيــد الـعـراقـيـة وتـطـويـرهــا نـحـو االفـضل ومـنـذ ثـمــانـيـنـات الـقـرن ا
واالعرجي مع كـرة الـيد  بـاذال  كل جهـده وماله من اجل هـذه اللـعبـة التي
تشـهد له العشرات من محبي اللعبـة بعد االنتخابات التي جرت مؤخرا في
االحتاد والـتي فاز برئاستها  بدأت الهـيئة االدارية باقرار النظام االساس
مصادقـةً عليه الهيئة العـامة للشروع بتطوير واقع حـال اللعبة على مستوى
العـراق والعالم الـعربي واالسـيوي  كـون كرة اليـد حتضى بـشعبـية كـبيرة
بـعـد كـرة الـقـدم  واتمـنى من االعـرجي وزمـالئه في الـهيـئـة االداريـة تـطـوير
واقع الـريـاضه الـنـسـويـة لـكـرة الـيـد في جـمـيع مـحـافـظـات الـعـراق لـوجـود
كوادر واسـماء المـعـة في عالم كـرة اليـد العـراقـية اضـافة الى إقـامة دوري
ـعـايـشـة جتـربـتـها نـاجح لـهـذة الفـئـة واالنـفـتـاح عـلى دول اخلـلـيج الـعربي 
الـنـاجـحـة في تـطـويـر الـلـعـبــة  فـهـذه قـطـر واالمـارات طـورت بـشـكل كـبـيـر
ـيـدانـيـة ـعـايـشــة ا وفــتـحت افـاقـاً كــبـيـرة عـلـى كـافـة االصـعـدة مـن خالل ا
للـمدربـ واحلكـام وتفـعيل نـظام االحـتراف  وامام
الهـيئة االدارية مهمة وطنية تتمحور في  ضرورة
استـضافة احـدى البطوالت الـعربيـة اواالسيوية
في الـعراق نـظـرا لوجـود بـنى حتـتيـة جـيدة في
جـمـيع مدن الـعـراق وأكـاد اجـزم ان االعرجي
قـادر بـروحـيـته الـشـبـابـيـة تـطـويـر الـلـعـبـة نـحـو

االفضل وهذا ليس ببعيد عليه وعلى زمالئه.
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ـاضي في محـافظة افتتـح االربعاء ا
ذي قــــار نـــصـب تـــذكــــاري من مـــادة
الــبــرونــز لــلــشــاعــر الــراحل عــريـان
الــســيـد خــلف من أعــمــال الـنــحـات
خـــلــــيـل خــــمــــيس و نــــصــــبه في
الساحة األمامية لبلدية محافظة ذي
قــــار.وتــــزامن افــــتــــتــــاح الــــنــــصب
الـتــذكـاري مع مــهـرجـان الــنـاصـريـة
الـــشـــعـــري الـــســادس و شـــارك في
االفتـتـاح إلزاحة الـسـتار مـحافظ ذي
قـار احمـد اخلـفاجـي وعدد كـبـير من
الــشــخـصــيــات األدبـيــة والــثـقــافــيـة
ـهـتـم والـفـنيـة وعـائـلة الـراحل وا
بـالـشـعـر واألدب.والـتـمـثـال بـارتـفاع
مـتـرين وسـتـ سـنـتـيـمـتـر وارتـفـاع
القـاعدة مـتران وعشـرة سنـتيـمترات
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محمد جواد أموري في مراحل متعددة من حياته
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ــصـري مــحــمــد رمــضـان أثـار الــفــنــان ا
اجلـدل عبـر مـواقع التـواصل اإلجتـماعي
بـعد أن كـشف تلـقـيه هديـة ثمـينـة من أحد
مـــحالت اجملـــوهـــرات في األردن.ونـــشـــر
رمـضــان عـبـر صــفـحــته اخلـاصــة مـقـطع
فـيديو أظهر فيه الهدية التي تلقاها وهي
عـبارة عن خا كُتب عـليه اول حرف من
اسـمه مـوجـهـاً الـشـكـر لـهـذا احملل كـمـا
أكـــد عـــلـى أنه لن يــــخـــلـع اخلـــا طـــوال
حـياته.ونـشرت الـصفـحة اخلـاصة لـلمحل
مـقـطع الـفـيـديـو وعـلّـقت: (نـشـكـر الـفـنان
بـر وان محـمد رمـضان الـعربي الـكبـيـر 
عــلى ثــقـتـه بـنــا وعــلى تــواضــعه واخالقه
تواصل".وكان الـعالية نتمنى لك النجاح ا
رمـضـان شــوّق اجلـمـهــور لـفـيـديــو كـلـيب
ألغـنــيـته اجلــديـدة (جــو الـبــنـات) ونــشـر
مـقــطـعــاً من كــوالــيس تـصــويــر األغـنــيـة
وعـلّق: (قـريـبًا.. جـو الـبـنات) من دون أن

يحدد موعداً لطرحه.

ــنــجــزة ا
والــــــــــــــــتـي

سيـتم نـصـبـها
عن قـريب فهي
لالعب الـراحل
الكـابـ احـمد
راضي وجــواد
سلـيم وهي قـيد
اإلنـشـاء وأيـضـا

من مادة البرونز.
جتــدر اإلشـارة إن
ـشروع كـلفـة هـذا ا
قدرتهُ وزارة الثقافة
ــبــلغ مــئــة مــلــيـون
ديـــنـــار عـــراقي إال إن
خــــمـــيس قــــدمهُ هـــديـــة

للمدينة.

أما وزن الـتـمـثال فـقـد بلغ  500كيـلو
غـرام من مـادة البـرونـز الـنـقي.وجاء
الـــنـــصـب بـــتـــكــــلـــيف مـن مـــحـــافظ
الناصـرية وإهـداء من النحـات خليل
دينة الـناصرية لـيكون رقم السابع
والـــعــــشــــرون من ضــــمن مــــشـــروع
(األربعون تـمثال) لـلنحـات خليل في
عــمــوم الــعــراق  وكــان خــمـيـس قـد
تـبـرع سـابـقـاً بنـصب  26 تـمثـال في
عمـوم الـعراق وهـو عـازم على إتـمام
مشروعهِ بتـنفيذ أربـعون نصبـاً فنياً
في عموم مـحافظـات الوطن.  وأشار
النحات انهُ سـيلحق بنـصب الشاعر
عــريـان الــسـيـد خــلف أعــمـال أخـرى
ـديـنـة الـنـاصـريـة لـلـراحـلـ ( زامل
سعـيد فتـــــاح وعزيـز السـيد جاسم
وداخل حـــسن).  أمــا أخـــر األعــمــال

عـشر عاما .ولم يقتـصر عطاء أموري على
ـغـن عـراقـي بل قـدم احلـانا الـتـلحـ 
عـروف عوض دوخي لـلمـغني الـكويـتي ا
ـصـريــة إلـهـام بـديع وغــنت له الـفـنــانـة ا
وانــتـشـرت أحلــانه في الـعـديــد من بـلـدان
ـــوروث الـــعـــالـم الـــعـــربي عـــلـى انه من ا
الـــعــراقي وهـــو مــا دعـــاه الى تــســـجــيل
ـصـاحـبة الـعـود .و قدم اغـانـيه بـصوته 
الـراحل خالل رحلـته الفنـية الـطويلـة لونا
غــنـائـيـا ضـم الـقـد مع اجلــديـد وتـمـكن
ايـضـا من موالـفة ذائـقـت مـختـلـف هـما
ـديـنة مـعـا فـخرج ذائـقـة الـريف وذائقـة ا
بـاسـلـوب اخـتص به عن غـيـره وتـمـيز في
تـقـد احلـان ذات مـيـول تـنـتـمي لـروحـية
متزجة بقراءات الرثاء اجلنوب العراقي ا
احلـسيني وهـو ما أكسـبه شعبـية جعلت
مـنه االقرب الـى وجدان ودمـوع العـراقي
ـلـحن الـراحل عـلى تـاريخ زاخر  ويـقف ا
بـالـعطـاء واالبداع الـلـحني ويـحـتل مكـانة
مـهـمة في عـالم الغـنـاء العـراقي خالل مدة
تـمـتـد لـنـصف قرن امـضـاهـا في اكـتـشاف

ــلــحن الــذي له الــفــضـل عـلـى اكــتــشـاف ا
اصـوات غـنائـيـة كبـيـرة ووضع ورسم لهم
الطريق للنجومية احمللية والعربية عندما
قــدم لــهم عـشــرات االحلــان اخلـالــدة الـتي
كــــانـت و ســــتــــبــــقـى خــــالــــدة في ذاكــــرة
الــعـراقــيـ والـعــرب  اضـافــة الى مـاكـان
يـتمـتع به الراحل من طـيبـة ووفاء لزمالئه
والتـفــارقه االبـتـسـامـة والـطـرفـة بـ اهـله

ومحبيه واصدقائه).
 وكــانت ألمــوري بــصــمـات واضــحــة جـدا
عـلى االغـنـيـة العـراقـيـة في اوج ازدهـارها
ــاضي وكـانت في ســبــعـيــنـيــات الـقــرن ا
اسـهـامـاته مـلـمـوسـة وعـمـيـقـة في تـطـوير
األغــنـيــة الـعــراقـيــة طـوال خــمـســة عـقـود
ــولــود في كــربالء عــام 1935 .وأمـــوري ا
وسيقى منذ كان طفال حيث اجاد عـشق ا
الـعـزف عـلى آالت مـوسـيـقـيـة عـدة وحـقق
ــا رواده بــااللـتــحـاق بــالـفــرقـة حــلـمــا طـا
الـسيمـفونيـة العراقـية بعـد ثمانـية أعوام
من الـدراسة على آلـة الكمـان حيث اصبح
الحـقا عازف الكمان االول فـيها طوال ستة

االصــوات الـغـنــائـيـة. واكــتـشـاف االحلـان
الـتي تنـسجم وطـبقـاتهـا الصـوتيـة وبعد
رحــلـة الـبــحث والـتــنـقـيب في اســتـخـراج
االنـغام والبحث عن القـصائد التي مازال
ـا تـتـضـمنـه من صدق الـنـاس يـرددونـهـا 
ـشاعـر وهي تعكس الـعاطـفة وانـثياالت ا
ـــعــطـــرة بـــالـــذكــرى صـــدى تـــلك االيـــام ا
واحلـن والـعاطفـة وتتـرجم آهات وحزن
ولــوعــة الـعــشــاق وهم يــكـابــدون قــسـاوة
ــنــبـعــثــة من صـوت الــواقع واحلــرمـان ا
ـلـحن اموري وكـأنه نواح يـرثي به موت ا
ــســـروقــة من واقع االحـالم والــســعـــادة ا
ـشــهــورة والـتي الــنــاس  ومن األغــاني ا
هم مثل تـعد من التراث العراقي اللحني ا
مـرينا بـيكم حمد الـتي غناها الـفنان ياس
خـضـر ومالي شـغل بـالسـوگ الـتي غنـاها
ــدفــعي وجــاوبـنـي تـدري الــوكت إلــهــام ا
وشــضـحــيـلك حلــسـ نــعـمـة و ردي ردي
لـــفــؤاد ســالم ومـــاتــدرين لـــكــر حــســ
وعــشـرات االغـاني الـتـي مـازال اجلـمـهـور

العراقي يحفظها ويرددها.
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احـتـفـلت الـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة هـيـفـاء وهـبي
بـنـجاح أغـنـيـتـهـا (لو كـنت) مع مـتـابـعـيـها
عـبـر حـسـابــهـا اخلـاص عـلى أحـد مـواقع
الـــتــواصل اإلجــتــمــاعـي بــبــلــوغ نــســبــة
شاهدة عبر يوتيوب 10 مالي مشاهدة ا
عـلى حـســابـهـا بـاإلضـافـة الى  3 مالي
صري اكرم مشاهدة في حساب الفنان ا
عدل 13مـليون مشاهدة على حسني اي 
يـوتيـوب حـتى اآلن كمـا حـقق الكـليب 53
مـــلــيـــون مـــشـــاهــده عـــبـــر تـــطــبـــيق تـــيك
تـوك.واالغــنــيـة من كــلــمـات وأحلــان أكـرم
حــســني وتــوزيع تــومــا وإخــراج حــسـام

احلسيني.
وقـد تصدر الـكليب الـترينـد عبر الـيوتيوب
في عـدد من الــدول الـعـربـيــة كـمـا تـصـدر
اسم وهـبي مـؤشـرات الـبـحث عـبـر غـوغل

ومواقع التواصل االجتماعي.
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الـتــدريـســيـة في قــسم الـتــاريخ بـكــلـيــة الـتــربـيــة لـلــعـلـوم
االنسـانيـة بـجامـعة واسط ضـيـفتـها كـليـة الـتربـية لـلبـنات
بـاجلـامـعـة الـعـراقـيـة في ورشـة عـمل الـكـتـرونـيـة بـعـنـوان
وروث االسالمي وسبل معاجلتها). (ظاهرة الطالق في ا
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ي الــعــراقي نــعـاه قــسم االكــاد
الـلـغـة الـعـربـيـة بـكـلـيـة االداب في
جــامـــعــة ذي قــار بــعــد ان غــيــبه
ســائــلـ ــاضي ــوت الـســبت ا ا
الــلـه تــعــالى ان يــســكــنه فــســيح

جناته.
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ـيـة مـنى احلـديدي ـي االردني صـدر له ولالكـاد االكـاد
عن دار الشـروق للنشر والتوزيع في عمان كتاب بعنوان
ـعلم) يـقع في 376 (تـعـلـيم الـطلـبـة ذوي االعـاقـة: دلـيل ا

توسط. صفحة من القطع ا
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لتقى العراقي للثقافة ي العـراقي ضيفه السبت ا االكاد
والـفنـون في بـيت الثـقافـة والفـنون في الـعاصـمة االردنـية

عمان في حفل اشهار كتابه اجلديد (هو العراق).
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مـثـلة الـسـورية تـسـتعـد لـتصـويـر دورها بـبـطولـة الـعمل ا
) حـيـث سـيـنـطــلق تـصـويـر ـشـتـرك (الــسـجـ الـعـربـي ا

العمل خالل أيام في بيروت مع اخملرج محمد لطفي.
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لتقى الدولي قيم في مصر شارك با االعالمي العراقي ا
حــول (دور اجلــامـعــات في تــرســيخ الــوعي نــحــو حتـول
األرض الى بـيـئـة صـحيـة)  الـذي اقـامه االحتـاد الـعربي
ـستـدامة والـبـيئـة ورابطـة اجلامـعات االسالمـية لـلتـنمـية ا

والقى ورقة بحثية فيه.
wFOÐd « bL×

رئـيس شبـكة الـعلمـاء العـراقيـ (نيسـا) من جامـعة دبلن
ـركـز يــتـحــدث مـســاء الـيــوم االثـنــ في الـلــقـاء الــثـامـن 
ـعنـون(رؤيـة مسـتـقبـلـية الى االبـتكـار واالبـداع العـراقي ا

براءات االختراع).
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ـطــرب الـســوري اطـلـق أغـنــيـة جــديـدة بــعـنــوان (فـصل ا
مـخي) من أحلـانه وكـلـمـات خـلـدون قـتالن وتـوزيـع هادي

. كر
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لـلجـهود الـصادقـة في اعالء شـأن الفـنون في
احملـافظة .  الى ذلك حضـر نقيب الـفنان مع
ـيـاحي تـوزيع مـحـافظ واسط مـحـمـد جــمـيل ا
الــوجــبـة األولى من قــطع االراضي لــشـريــحـة
الفـنـان الـعـراقيـ في مـحافـظـة واسط وثمّن
جــودي جـهـود الــعـامـلــ في احملـافــظـة وقـدّم
وســام الــنـقــابــة لـلــمــحـافـظ تـقــديــراً وعـرفــانـاً
إلهتـمـامه بـالـفـنانـ الـعـراقـيـ ورافق جودي
الفـنانـة فاطـمة الـربيـعي والفـنانـ عبـد جعـفر
النـجار و باسم البغدادي وكان في االستقبال
الـفــنـان اكـرم رشـيــد رئـيس فـرع الــنـقـابـة في
الـكوت مع اعـضـاء الـهيـئـة االداريـة وجمع من

الفنان .
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بحضور نقيب الفنان العراقي جبار جودي
 اقــامـة مــهــرجــان االنــبـار االول لــلــمــسـرح
ــفـتــوح وتـضــمن اربــعـة عــروض مــسـرحــيـة ا
لــفــنــاني احملــافــظــة ورافق جــودي امــ ســر
سرح النـقابـة ا فاضل وتـوت ورئيس شـعبـة ا
ضـياء الدين سـامي وكوكـبة من جنـوم العراق
مـنــهم : فـاطـمـة الـربـيــعي و انـعـام الـربـيـعي و
احــســان دعــدوش وبــاسم الــبــغــدادي و بــكـر
نايـف وكان في اسـتـقبـالهـم وتوديـعهـم الفـنان
فـاروق نواف الـعـيـسـاوي رئـيس فـرع الـنـقـابة
في األنـبار واعضاء الهـيئة االدارية وجمع من
فـناني احملـافظـة وقـدم جودي شـكـره وتقـديره
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والفـنّان دريد حلّـام ببـطولـة (احلكـيم) كما في
(دمـشق.. حلب) الـذي فـاز بـجائـزة أفـضل فـيلم
صري الراحل سينمـائي في مسابـقة الفنّـان ا
نــور الـشــريف لألفالم الــعـربـيــة من مــهـرجـان
توسط اإلسكـندريـة السيـنمـائي لدول الـبحـر ا
بــدورته الـ 34 ســـنــة 2018  وحـــاز عــنـه حلّــام
جائـزة التمـثيل الـكبـرى. ويضم (احلـكيم) على
قــائــمــة أبــطــاله أيــضــاً: ربى احلــلــبـي روبـ
عــيـسى لـيــا مـبـاردي إيـلــ عـيـسى تــسـنـيم
الــبــاشـــا مــحـــمــد قـــنــوع أحـــمــد رافع رامي
ــمــثــلــ الــســوريـ األحــمــر والـعــديــد مـن ا

الشباب.
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أعلن اخملـرج بـاسل اخلطـيب في تـصريحٍ  عن
قـــرب انــطـالقــة تـــصـــويـــر أحـــدث مـــشــاريـــعه
الـسـيـنــمـائـيـة (احلـكـيم) بـطـولـة الـفـنّـان دريـد
حلّــام عن نص لـلــكـاتــبـة ديــانـا جــبـور.وتـدور
أحداث الـفيلـم في سورية خـالل الزمن الراهن
حــول طـبــيب يـعــيش في بـلــدة ريـفــيـة نــائـيـة
ـتلكه ا  يسـخّر وقته وطـاقته خلدمـة أهلـها 
ـثـابة من خـبـراتٍ مـهـنـيـة وحيـاتـيـة فـيـكـون 
ــــهـــني ـــســــتـــويــــ ا احلــــكـــيـم لـــهـم عـــلـى ا
واالجــــتــــمــــاعي.وخـالل زيــــارة حــــفــــيــــدته له
ســيـتــعـرض حملــنـةِ شــخـصــيـة تــكـشـف حـالـة
الــتـردي االجـتــمـاعي الــتي خـلــفـتــهـا احلـرب
وانـــعــــكـــاســـاتـــهــــا عـــلى مــــصـــائـــر الـــنـــاس
وســلــوكــيــاتــهم وأخالقــيــاتـهـم فـهـل سـيــقف
وحـيــداً في مـحـنــته رغم كل مـا قــدمه حملـيـطه?
رهان سـيـجيب عـنه فيـلم احلـكيم بـعد سـلسـلة
حتــديـات وأحــداث مــشـوقــة. وبـدأت عــمـلــيـات
تصوير الفيلم في  7 تموز اجلاري وستستمر
قرابة الـ  40يوماً على أن يـكون الفـيلم جاهزاً
ـوقع ـقــبل وفــقــا  لــلــعـرض مــطــلع اخلــريف ا
الهـيئة الـعامـة لالذاعة والـتلفـزيون .وسـيجمع
اخلطيب مجـدداً ب الفنّانـة صباح اجلزائري

ــمــثــلــة { نــيــودلــهي  –وكــاالت - نـــشــرت ا
الـهــنـديــة بـريــانـكــا شـوبــرا صـورة جتــمـعــهـا
ي نــيك جـونــاس عـبـر بـزوجــهـا الــنـجم الــعـا
خاصـية الستوري في صفـحتهااخلاصة على
مــــوقع الــــتــــواصل اإلجــــتــــمــــاعـي.وظــــهـــرت
شـوبراوهي حتضن جوناس في أحد األماكن
بطـريقة عـفوية ورومانـسية.وكان زوج بـريانكا
قد عـبر مـؤخراً عن شوقه لـها بعـد غياب دام
عدّة أسـابيع بسبب طبـيعة عملـهما.ونشر نيك
عـبر صـفـحـته اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتواصل
اإلجـتــمـاعي صـورة رومــانـسـيــة جـمـعــتـهـمـا
وعـلّق: هي هذا هو مـنشوري أشـتاق حلبّي.

ونــالـت الـــصــورة أكـــثـــر مـن مــلـــيـــوني
إعـجاب. وكانت كـشفت بـريانكـا  أنها
وزوجــهـــا يــعـــانــيـــان من الــغـــيــاب عن
بعضهما بسبب العمل وقالت)نلتقي مرّة
واحـدة في الـشـهــر كل ثالثـة أسـابـيع
لعـدّة أيام وهكذا كان إتفـاقنا عندما
تـزوجـنا) وأضـافت: (ال أذكـر كيف
كـانت احلــيــاة قـبل أن ألــتــقي نـيك

وهذا شعور غريب).

قـد تشـعر أن شخـصًا ما يـستغـلك بشكل غـير عادل
يوم السعد االربعاء.

qL(«

ــتــعــلــقــة قــد تــأتي إلــيـك بــعض األخــبــار الــغــريــبــة ا
باألصدقاء الذين يعيشون بعيدًا .

Ê«eO*«

تـشـعربـالـكابـة الن نـفقـات غـيـر متـوقـعة اجـبـرتك على
إنفاق مدخراتك.

—u¦ «

ـقلقـة حول أفكار قد تأتي إلـيك اليوم بـعض األفكار ا
ومشاعر الصديق.

»dIF «

رقم شاكل اخلفـية في منزلك قد تظـهر فجأة بـعض ا
احلظ .2

¡«“u'«

اخلـالف مع صـــــديق يـــــؤدي إلى االرتـــــبــــاك وإيــــذاء
فتاح. شاعر التواصل هو ا ا

”uI «

ـشـكــلـة فــقط إذا  إهـمـالــهـا يـوم  سـوف تــتـفــاقم ا
السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

قـد تـكـون مـتـحـمسًـا جـدًا التـصـال من شـخص عـزيز
عليك يعيش بعيد عنك.

Íb'«

قـد تأتـيك بعـض االتصـاالت الغـريبـة الـيوم ال تـضيع
الوقت في القلق.

bÝô«

فاجئـة أن تكون بعيدًا عن الواقع تستـلزم األحداث ا
رقم احلظ .3

Ë«b «

ـا تـعـرف لذا  األشـخـاص من حـولك أكـثـر تـفـهـمًـا 
عبر عما تشعر به.

¡«—cF «

ال تستـسلم ستـصل إلى هدفك ولكـن في وقت متأخر
قليالً عما كنت تأمله .

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

خط افقي وعمودي.
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قـبل سـبـعة اعـوام وحتـديدا في  11 تـموز
لحـن الكبيـر محمد  2014  اعـلنت عائـلة ا
جـــواد امــوري رحــيـــله  عن عــمـــر نــاهــز
الـتـاسـعـة والـسـبـعـ والـذي ودع الـدنـيا
ـنـزله في بـغداد بـعد مـعـاناة طـويـلة من
ـسـتشـفى امـراض الـشـيـخـوخـة ادخـلـته ا
عـــدة مـــرات في الـــســنـــوات االخـــيــرة من
حــيــاته. واكــد مــديـر عــام دائــرة الــفــنـون
ــوســيــقــار حـسن ــوســيــقـيــة االســبق ا ا
الـشكرجي على ان ( رحيـل العمالق محمد
جـواد اموري يـعد خسـارة كبيـرة للمـشهد
ـوسـيــقي والـغـنـائي بـعـد رحـيل الـفـنـان ا
الـكـبيـر طالب الـقـره غولي وعـشرات
طرب لحن وا مـن ا

الــــعــــراقــــيـــ )
ووصـــــــــــــفـه
(بــــــــــــــــانـه

محمد جواد أموري
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بغداد

vO×¹  U¹¬

ـاضي في الـعـراق غـالـبـا مـا يـبـدأ حـديـثـنـا عن اهـمـيـة واصـالـة ا
باعتباره من احد اهم البلدان من النـاحية احلضارية واجلغرافية
ـدنه ومنـاطـقـة وقـوميـاته كـايـقاع حـيث يـتنـاغم الـعـراق  الـعريـقـة
موسيقي متنوع ومنسـجم في أن واحد ليشدو حلنهُ في كل بقاع
فتاح أو الكنز هكذا تبدأ قصة القيثارة الـسومرية لتكون ا العالم
االيقاعي الذي صـدرت عنه جمـيع اآلالت الوترية في الـعالم.تعود
حــكـايــتـهــا إلى أرض الــرافـدين جــنـوب غــرب آســيـا في الــعـراق
ح اكتـشفها عالم االثـار البريطاني 'ليونارد وولي  'عثر حتديداً
لـكة شـبعـاد في مديـنة آور ـلكـية في مـقبـرة ا قـبرة ا علـيهـا في ا
االثريـة في عام  1929 أو  1922 لقد   االخـتالف ب الفـترت
.اعجب بـها عـالم االثار إعـجابا شـديدا ألهـميـتهـا واعتـبارها أول

آلة موسيقية وترية عرفها التاريخ.
أما بـالـنسـبة إلى شـكل الـقيـثارة فـإنه يـتكـون من ضـلعـ قائـم
يـعـلوهـما ضـلع قـائمـة علـيـهمـا مـجوف وعـلى شكل غيـر مـتوازين
تــتـدلـى مـنه األول  11-9  وهــذا الـضــلع الــعــلــوي يـوازي انـبــوب
ـكونـة على شـكل صـندوق خـشبي مـجوف وتـنتـهي فيه القـاعدة ا
االوتـار وعـادة مـاتكـون الـقـاعـدة مـزيـنـة من اخلـارج بـالـرسـومات
والـزخارف.فـي ح يـتـقـدم رأس الـصـور آلـة القـيـثـارة.وقـد تـف

ة. احلرفي في تزيينها بالذهب أو الفضة و األحجار الكر
وجلـمــال الـقــيـثـارة وقــيـمــتـهـا الــتـاريـخــيـة ومــكـانـتــهـا بـ اآلالت
ـهـتـمـ بـالـقـيـثارة ـعـجـبـ وا ـوسـيـقـيـة جنـد لـها الـكـثـيـر من ا ا
الـسـومــريـة وابـرزهم عــمـر مـحـمــد فـاضل حـيث يــعـد من أفـضل
صـنـاع الـة الـعـود واآلالت الـوتــريـة في الـعـراق وكـذالك أعـد عـدة
قيثارات نسخة القيثارة السومرية االصلية ويذكر في مقال له(أن
الـسالالت الــتي حـكــمت في وادي الـرافــدين قـبل آاللف الــسـنـ
كـانت تـهتم بـالـفن الـذي ظـهـر جـلديـاً في الـنـقـوس والـتـماثـيل في
ـلـوك ـوســيـقـيـة الـتي كـانت تـرافق ا ـعـابـد واآلالت احلـربـيـة وا ا
واهمـهـا تلك احلـالـة).وأضاف( بـالرغـم من أن تلك احلـالـة بدائـية
لـكنـهـا تشـكل احلـجر األسـاسي لـعلم بفـكـرتهـا وطـريـقة صـنـعهـا
ـوسيـقى بـأستـخـدام الـتوتـر وإنـطـاقه موسـيـقـياً وأصـبـحت هذه ا

األكلة مفتاح صناعة كل اآلالت الوترية في العالم(.
وسـيقيى الـعراقـية بصـورة عامـة تميـزت باسـتخدامـها الـعديد وا
ـزمـار والـعـود والــبـزغ والـدنـبك من اآلالت الـشـرقــيـة الـقـانــون وا
ـاط واجلــوزة والــكــاســور وغــيــرهــا فــضال عن الــتــنــوع فـي اال
وسيقية منها البغدادي والريفي اجلنوبي والبصراوي والكردي ا
ـاضي والـبـدوي والــغـجـري وغـيــره. البـد من نـفض الــغـبـار عن ا
ـاضي هـو احلاضـر واحلـاضر الن ا واستـرجـاع ذكـرياتهُ بـحب 

ستقبل زاهر. هو األساس  
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دريد حلام

بريانكا شوبر
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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

ـعايـير { بـاريس(أ ف ب) - رغم أن أجـسامـهم أو أعمـارهم ال تـتوافق مع ا
شون على منصات العرض ويقفون أمام عمول بـها في عالم األزياء فهم  ا
... هــؤالء الـعــارضــون هم حــامـلــو الــشـعــلــة لـ(بـودي ــصــورين احملــتـرفــ ا
بـوزيــتـيف) وهـي حـركـة تــدعـو إلى تــقـديـر كل أشــكـال األجــسـام الـبــشـريـة

وأحـجـامـهـا اخملـتـلـفـة.تـقـول كـارولـ إيـدا
أورس عـارضـة األزيـاء الـبـالـغـة  61عـامـا
ذات الشـعر الفضي الـطويل التي تعرض
لدور مـختلفة مالبس داخلية (من قال إن
ثـالي هو الـذي يتـراوح مقاسه اجلسـد ا
صـمـمون? اسـتـنادا مـا ب  34 و36  ا
إلى مـاذا? مـقاسي  .44كل جـسم فـريد
وهــذا مــا يــجــعــله جــمــيال).أمــا دافــيـد
فـيـنــتـاكـابن الــذي يـعـمل عــارضـا مـنـذ
ثماني سنوات مع وكالة بالس فيوضح
(كل مـــنــا لـــديه جـــســـد مــخـــتـــلف عن
اآلخــر) وهـو يــصف نــفــسه بــأنه ســمـ
ويقول (لـيس لدي مشـكلة مع الـكلمة. كل
شـخص يــسـتـخــدم مـا يـنـاســبه: سـمـ

بــدين جــســـيم...).ويــشـــرح (أفــكــر في
الرجـال البـدينـ اآلخرين  األصـغر أو
األكبـر سنا الـذين ال يشعـرون بالراحة
بـأجـسامـهم. رؤية شـخص يـشبـههم أو
ــكن أن يـــتــمـــتع بـــجــسـم مــخـــتــلـف 
ـــنـــحـــهم الـــثـــقـــة).فـــقـــدت فـــالـــيــري
هيـرشفـيلد ( 57عامـا) ساقـها قبل 17

عـاما. تـسـتـعـرض وتأخـذ وضـعـيـات أمام
كــامـيـرات الـتـصــويـر ألنـهـا تـريــد تـغـيـيـر
ـهم أن نظـهـر أنـفـسـنا من االفـكـار. من ا
أجـل تشـجيع الـذين يـعانـون في حيـاتهم
مع إعاقتـهم اجلسـدية ويخـتبئـون.وتقول
ـرأة الــشـقــراء الـتي تــشـارك في هــذه ا
مـــنـــافــســـات ســـبــاقـــات (كـــنت أرتــدي
ســـــــراويـل قـــــــصــــــــيـــــــرة ومــــــــا زلت
ي أنطوان ( 26 عـاما) أرتديـها).جيـر
الذي يـبـلغ طوله مـترا و 55سنـتـيمـترا
يريـد أن يصـبح أول عارض أزيـاء أسود

وضـة عـليك أن تـكون قـصـير الـقامـة ويـقول (بـالنـسبـة إلى رجل في عـالم ا
عايير. لكن طويل القامـة ومفتول العضالت ونحيفا. أنا ال أملك أيا من هذه ا
البس). وجتــذب حــركــة (بـودي بــوزيــتــيف) الــتي بــقـيت نــحن من يــرتــدي ا
تحدة انـيا وإنكلـترا والواليـات ا مهـمشة لفـترة طويـلة في فرنـسا مقارنـة بأ
اهـتمـامـا متـزايـدا من العالمـات الـتجـاريـة على مـا تالحظ جـورجيـا شـتاين
عــارضـة األزيــاء ومــؤسِـســة (ذي آل سـايــز كــاتـواك) الــتي تـنــظم مــنـذ ثالث
ـطيـة.وتـقول سـنـوات عرض أزيـاء يـشـارك فيه عـارضـون ذوو أجـسام غـيـر 
شـتـاين إن بـودي بوزيـتـيف هي حـركة لـلـذات ولـآلخريـن تسـاهم في مـحـاربة
صورين فإن التحيـز وقبول التفاوتات.عـندما تمشي أو تقـف أمام عدسات ا
كــارولـ إيـدا أورس تـفـعل ذلك ورأســهـا مـرتـفع. وتـقــول (آخـذ مـعي جـمـيع
الـنـسـاء اللـواتي يـبـلـغن خـمـس عـامـا فـمـا فـوق ألظهـر لـهن أنـنـا مـوجودات
والشابات يقلن: شكرا نحن لسنا خائفات من التقدم في السن شكرا لك).

في زمن لـيس بــبـعـيـد فـي حـسـابـاتــنـا نـحن كــبـار الـسن زمن
الـسبعيـنيات وما قـبل السبعـينيات الـزمن احللو اجلـميل الذي
عـشناه وما زالت حالوته في أفواهنا ومـا زالت صوره تداعب
مـخيّلتنا علّنا نحظى ولو بيومٍ واحد من تلك األيام اجلميلة في
ؤامرات اخلارجيـة الكثير وبـات يُعد بـلدٍ أكلت منه احلـروب وا
في مـصـاف الــدول غـيـر الـصـاحلــة لـلـعـيـش اإلنـسـاني حـسب
ـنــظـمــات الـدولــيـة في حــ أنه كـان في تـلك األيـام تـقــاريــر ا

اخلوالي مناراً وعَلَماً للقاصي والداني.
نـعم في تلك الـفـترة كـان هنـاك بـلد جـميل في كل شيء اسـمه
الـعراق بـلد يـسـابق الزمن ويـنطـلق إلى األمـام بسـرعـة مذهـلة
رحلة تقدمة وكـاد أنْ يصل إلى تلك ا لـيلتحق بركب الـدول ا
رَ األعـداء والــعـمالء واحلــاسـدين واحلــاقـدين عن لـوال أنْ شــمـَّ
سـواعدهم; لـيـوقفـوا مـسيـرهُ نـحو اجملـد والـتألق والـتـفرّد نـعم
كــأنَّ كل اجملــرمـ قــد اتـفــقـوا لالنــقـضــاض عـلى هــذا الـبــلـد
وشـعبه لـيحـرموه من حـقّه ومكـانـته الطـبيـعيـتان كـصاحب أول
وأقـدم حضارة على وجه البسيطة يعاونهم في ذلك الكثير من
ـلـكـون ولـو ذرة واحدة مـن الدين الـعـمالء األجنـاس الـذين ال 
والـوطـنـية وإنْ كـان البـعض مـنـهم يتـسـتّر بـهـما بـالـقول ولـكن
ن تـنـطلي لـيس بـالـفعل يـسـانـدهم ثُلّـة من اجلـهـلـة األوبـاش 

عليهم أالعيب مؤامرات اخلارج بسهولة.
وال يـظن القار أننا نقصد فـقط تلك الفترة احملددة من الزمن
ــا هي امـتـداد فــحـسب فــفـتــرة الـسـبــعـيـنــيـات ومــا قـبـلــهـا إ
لـلـنـهوض واإلجنـازات الـتي ابـتـدأت مـنـذ مـا قـبل هـذه الـفـترة
ـلكي وبـالتـحديـد مـنذ فـتـرة ما قـبل االنقـضـاض على الـنـظام ا
ومـا بعده حـيث ابتدأت في تـلك األيام بواكـير نهـضة وانطالق
شاريع نهضوية عمالقة ما زالت العراق من خالل الـتأسيس 
آثـارهـا قـائــمـة إلى يـومــنـا هـذا.. وبــعـد سـلـســلـة من األحـداث
ــؤامـرات اخلــارجــيــة والـداخــلــيـة بــدأت عـمــلــيــة االنـطالق وا
رة كانت والـنهضة من جـديد خالل فتـرة السبعـينيات وهـذه ا
تـخــتـلف عـمّـا مـضى حـيث بـدأ الــبـلـد بـاالنــطالق نـحـو الـرقي
والـنـهضـة بصـورة أسرع وبـدأ الشـعب يـجني ثـمـار النـهوض
والـتقدم شـيئاً فـشيئاً حـتى إنَّ دخْل الفرد العـراقي بات يفوق
ؤكد نطقة وغيرها وأصبح بشبه ا دخـول نظرائه من شعوب ا
أنَّ ال تـراجع مـثل الـسـابق في عـمـليـة الـتـطـور والـصـعود وإنَّ
الـقافلـة تسـير نحـو اجملد والذرى ولـكنَّ هذا احلـال أخذ يؤرق
ــتـربـصــ واحلـاقـدين فـاتــخـذوا قــرارهم بـتــوجـيه األعـداء وا
ضـربة قـاصمـة لهـذا البـلد يـكـبو من خاللـها عـلى وجهه كـبوة
يـصـعب عـلـيه من بــعـدهـا عـلـيه الـنـهـوض مـرّة أخـرى فـأعـدّوا
ـكيدة بـإحكام حـتى حانت سنة  1979 لـتُعلن عن بدء الـعدة وا
مـشروع إنـهاء الـعراق كـبلـد ناهض ومـتقـدم ومتـحضر ويـبدو
ـاسونـيـة وعمالئـهـا في اخلارج والـداخل قـد أعدّوا الـعدة أنَّ ا
رّة جيداً لـدرجة أنهم أوصـلونا إلى مـا نحن علـيه اليوم هـذه ا
من حـال ال يسر حـتى عدوّنـا قبل صديـقنا فـمن يعـقل أنَّ بلداً
لك ثاني أكبر احتـياطي نفطي في العالم نـفطياً مثل العـراق 
يُـشوى شعبه سنوياً في موسم الـصيف بسبب نقص الكهرباء
ونـحن في نهاية الربع األول من القرن احلادي والعشرين وما
يـسـبــبه ذلك من آالم نــفـسـيــة لـلـمــواطن الـعـراقي والــذي بـات
ـزري الذي هـو فيه وت بـشـدّة للـخالص من احلال ا يـتمـنى ا
فال أمل له بـزوال الطـغمـة الفـاسدة الـعمـيلـة أو حتى تـغيـيرها
ـسانـدة الـشديـدة لهـا من قـبل اخلارج اجملـرم; كونـها بـسبب ا
تـنــفّـذ أجــنــداته وتـرعى مــصـاحله فــإذا تـكــلم وطـالب بــأبـسط
حـقوقه نُعت بشـتى التهم أو يقتـل غدراً من قبل عمالء اخلارج

.. اجلبناء وإنْ سكت مات كمداً وقهراً
ــاذا جـرى كل فـأيـن كـنت يــا عـراق اجملــد.. وكــيف صـرت.. و
الــذي جــرى?! ألــســوء حــظّك أم لــســوء تــصـــرف أبــنــائك في
ـؤامـرات احملـيـطة بـهم عـلى مـرّ الـعـقودّ!? أمْ إنَّ تـعـاملـهم مع ا
ــكــيــدة أكــبــر من أنْ يــتــمــكن الــشــعب من ـــؤامــرة وا حــجم ا
الـتـصدّي لـهـا ومـواجـهـتـهـا والـقـضـاء عـلـيـها.. أمْ إنـه قد كُـتب
عـليك في الـلوح احملـفوظ مـا جرى ويـجري عـليك
من مــــآسي وآالم حتـت ســــيــــاط اجملــــرمـــ
والـعمالء اجلبناء.. فإنْ كان كذلك ال يسعنا
ــشـتــكى وعــلــيه إلّــا أن نــقـول: إلـى الــله ا

عوّل في الشدة والرخاء.. ا
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هــو أو عـام يــزيـد فــيه عــدد سـكـان
ـنـاطق احلـضريـة عن عـدد سـكان ا
ـتـوقع أن ـنـاطق الـريـفـيـة. ومن ا ا
ئة من سكان يعيش حوالي  66 بـا
دن بحلول عام 2050. العالم في ا
هـذه االجتـاهـات الـهـائـلـة لـهـا آثار
طــــويـــلـــة األمــــد. فـــهي تــــؤثـــر في
الــتـنـمــيـة االقـتــصـاديـة والــعـمـالـة
وتـوزيع الـدخـل والـفـقـر واحلـمـاية
االجــتـمـاعـيـة. كـمــا أنـهـا تـؤثـر في
ـبذولـة لـضمـان حـصول اجلـهـود ا
اجلـميع على
الــــــرعـــــايـــــة
الـــصـــحـــيـــة
والـــتـــعـــلــيم
واإلســـــكـــــان
والــــــصـــــرف
الــــــــصـــــــحي
ــــــــــيــــــــــاه وا
والـــــــــغــــــــذاء
والـــــطـــــاقـــــة.
ولــــتــــلـــبــــيـــة
احـــتــيـــاجــات
األفـراد بـشـكل
أكــــــــــــــثــــــــــــــر

استدامة.

عــــام  2015 انــــخــــفض إجــــمــــالي
اخلـصـوبـة لـلـعـالم إلى أقل من 2.5
طـفل لكل امرأة. وفي الوقت نفسه
ارتـفع متوسط العمـر على الصعيد
ي من  64.6ســنــة في أوائل الــعــا
الــتــســعــيـنــات إلى  72.6ســنــة في

.2019
وبـاإلضـافة إلى ذلك يـشـهد الـعالم
مــسـتــويــات عـالــيـة من الــتـحــضـر
وتـسـارع الهـجرة. وكـان عام 2007

سـكـان الـعـالم إلى سـبعـة مـلـيارات
نــسـمـة والـيـوم يــرتـفع ذلك الـعـدد
الى سـبـعـة ونـصـف مـلـيـار نـسـمة
ــتـــوقع أن يــصـل إلى زهــاء ومـن ا
ثـمـانـيـة ونـصف مـلـيـار نـسـمـة في
عام  2030 كـما يُـتوقع أن يـزيد عن
تــسـعــة ونـصف مـلــيـار نــسـمـة مع
حــلــول عـام  2050 وأن يــقــارب 11

مليار نسمة في عام 2100.
WK¼c  ÂU —√

وكـانت زيادة عـدد من وصولوا
إلـى سن اإلجنــاب هي الــسـبب
وراء هــــذا الـــــنــــمــــو في عــــدد
الــســكــان كـمــا صــاحــبت هـذا
الــنـــمــو تــغــيــرات كــبــيــرة في
مــعــدالت اخلــصــوبــة وزيــادة
الــتـحـضـر وتـســريع الـهـجـرة.
وســيــكــون لــهــذه االجتــاهـات
آثـار طويلة األمد على األجيال

قبلة. ا
ــــاضـي الــــقــــريب وشـــــهــــد ا
تــغـيــرات هـائــلـة فـي مـعـدالت
اخلـصـوبـة ومـتـوسط الـعـمر.
فـفي أوائل السبعـينيات كان
مــتـــوسط عــدد األطــفــال لــكل
امـرأة هو  4.5 طـفل وبحلول

في مـــا يــتــصل بــتــقــد الــرعــايــة
لألطـفـال بـسـبب التـعـلـيم عن بُـعد
ـا ـنـزل  ـسـنــ في ا أو رعــايـة ا
أدى إلـى زعزعة استـقرار مواردهن
ــالــيــة في الــوقت احلــالي وعــلى ا

دى الطويل. ا
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ولذا تُعرب عديد البلدان عن قلقها
ــتـــزايــد بــشــأن تـــغــيــر مــعــدالت ا
ا أدى اخلـصـوبة. فـتـاريخـيـا لطـا
القلق بشأن معدالت اخلصوبة إلى

إلغاء حقوق اإلنسان.
ــتــحــدة ويـــحــذر صــنـــدوق األ ا
لـلسكان من ردود الفـعل السياسية
ـــكن أن تـــكـــون ضـــارة  والـــتـي 
لـــلــغـــايــة إذا انـــتـــهــكت احلـــقــوق
والــصــحــة واالخـتــيــارات. ويــؤكـد
الــصــنـدوق  عــلى ضــرورة تـمــكـ
ــــرأة تــــربــــويـــا واقــــتــــصــــاديـــا ا
ــمــارســة حــقــهــا في وســيــاســيــا 
االخـتـيـار في مـا يـتـصل بـجـسـدها

وخصوبتها.
øs¹√ v ≈ r UF « ÊUJÝ

ارتــفع عـدد سـكــان الـعـالـم  سـبـعـة
أضـعاف  خالل  200 سـنة االخـيرة
فـــقـط. فــفـي عــام 2011 وصـل عــدد

أنــهــا كـشــفت أوجه الــتـفــاوت بـ
اجلـنسـ وفاقـمت منـها حيث زاد
الــــعــــنـف الــــقــــائـم عــــلى الــــنــــوع
االجـتـماعي في ظل مـوجة اإلغالق
كــــمــــا زاد خــــطــــر زواج األطــــفـــال
وتــشــويه األعــضــاء الــتــنــاســلــيــة
لـإلناث كـذلك تـعطـلت بـرامج إلـغاء
ـــمـــارســـات الـــضـــارة. وخـــرجت ا
أعـداد كبيـرة من النسـاء من القوى
الــعـامـلـة  حـيث ألــغـيت وظـائـفـهن
الــتي هي في األصل مـن الـوظـائف
مــنـــخــفــضــة األجــر فـي كــثــيــر من
األحــيـان أو زادت مــسـؤولــيـاتـهن
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فـي الـــعـــام الــــثـــاني مـن كـــورونـــا
جـائحة كوفيد - 19  لم نزل نراوح
في حــالــة مـا بــ الــبـيــنــ  فـفي
حــ تـخــرج أجـزاء من الــعـالم من
فـترات اإلغالق بسبب اجلائحة لم
تـزل أجزاء أخرى في غمار مكافحة
فــايـروس كـورونــا في حـ لم تـزل
إمـكـانيـة احلـصول عـلى الـلقـاحات
غير متاحة كليا. وهذا واقع قاتل.
وأضـرت اجلائـحة بأنـظمة الـرعاية
الــصـــحــيــة وال ســيــمــا في مــجــال
الـصحة اجلنـسية واإلجنابـية. كما
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ي للـسكان ـناسـبة  الـيوم العـا و
ووفـقًا لـبحث أجـراه صندوق األ
ــتــحـدة لــلــسـكــان في آذار  فــقـد ا
عــانى مـا يـقـدر بـزهـاء  12 مـلـيـون
امـرأة مـن اضطـرابـات فـي خـدمات
تـنظيم األسـرة. ويشيـر البحث إلى
أن  ضـمـان احلـقـوق والـقـدرة عـلى
االخــتـيـار هـمـا احلل سـواء أكـانت
ـواليـد أو الكـساد ـسـألة طـفرة ا ا
فـاحلل لـتغـيـير مـعـدالت اخلصـوبة
يـكمن في تقـد الصحـة اإلجنابية

وتمك الناس من حقوقهم.
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بيروت

ــنـاســبــة الــيـوم الــدولي لــلــســكـان في 11 تــمــوز  جتـدر اإلشــارة إلى أن
ـاضـيـة اولت اهـتمـامـا كـبـيرا بـتـوفـير احلـكـومة الـعـراقـيـة خالل األسابـيع ا
السـكن للمـواطن بتـوزبع قطع األراضي للـسكن إضافـة إلى منح القروض
واطن عامة ألنـشاء دور سكن له رغم ما يشاع على نـاسبة للموظفـ وا ا

أن ذلك  جزء من الدعاية االنتخابية.

أزاري أن الــعـصـر الــذي كـانت فـيه
احلــــــشـــــــرات األولى تـــــــتــــــواصل
بــواســـطــة أجــنــحـــتــهــا هــو أقــدم
ـا كـان بــخـمـســ مـلــيـون سـنــة 
يــــعـــتـــقــــد.وانـــقـــرضـت حـــشـــرات
الــتـــيــتــانــوبـــتــرا فــجــأة. وأوضح
الــــبـــــروفــــيــــســـــور نــــيل أن هــــذه
ـفـتـرســة كـانت تـطـيـر احلــشـرات ا
بـشـكل سـيّـئ مـشيـراً إلـى احـتـمال
أن يـــكــون انــقــراضـــهــا تــزامن مع
تــنـوع الـتــيـروصـورات والـزواحف
ا ا أكـلتها أو ر الـطائرة التي ر
مـع مــــرحـــــلـــــة تــــنـــــوّع احلـــــيــــاة
الـبرية.ويسـعى العلمـاء إلى معرفة
ــزيـد عن هــذا احلـيـوان ســريـعـاً ا
نـظـراً إلى أن ثـمـة شـركـات مـهـتـمة
ــوقع الـذي عـثـر عـلـيـهـا فـيه إذ بـا
تـــرى فـــيه قـــبل كـل شيء مـــصــدراً
ـواد البناء  وفقاً لبيان صادر عن
تحف الوطني للتاريخ الطبيعي. ا

لـلهروب).وشرح أن اجلـندب يصدر
بـجـنـاحـيه أغـنـيـة زقـزقـة غـالـبـاً ما
ـــــثــــابــــة تــــواصل بــــ تــــكــــون 
. وأضــاف أن حــشــرات اجلـــنــســ
أخـرى بـينـهـا الفـراشـات تسـتـخدم
إشـــارات ضــوئــيـــة بــأجــنـــحــتــهــا
لــــلـــتــــواصل بــــ اجلـــنــــســـ أو
لـتـشـتـيت انـتبـاه حـيـوان مـفـترس.
وحتــقــيــقــا لــهــذه الــغــايــة تــوجه
أجـنحتها لتعكس الضوء أو لتغير
ــاط ألـوانه. ولم يـتـوصل مـعـدّو أ
الـــــدراســــة الـــــتي أدارهـــــا طــــالب
الــــدكــــتــــوراه تــــومــــا شـــوبــــنــــيل
بـالــتـنـسـيق مع الـبـروفـيـسـور نـيل
إلـى مـعـرفـة مـا الـذي كـانت حـشـرة
ثـياتيتان أزاري تعبّر عنه بواسطة
هـذه احلـركـات ولـكن تـبـ لهم أن
بــإمــكــان احلــشــرة أيــضــاً إصــدار
فـرقعة بأجنـحتها وإرسال إشارات
ضـوئية.ويـظهر اكتـشاف ثيـاتيتان

ثــيــاتــيـــتــان من أكــثــرهــا تــمــتــعــا
ـقومات البـقاء.ومع ذلك انقرض
هـذا النـوع من احلشرات قـبل نحو
 200مــلـيــون سـنــة مع أمــثـاله من
فــئــة الـتــيــتـانــوبــتـيــرا. لــكن طـرق
االتـــصـــال الـــتـي طـــورهـــا ال تــزال
مــوجــودة في فــئــة مــســتــقــيــمــات
األجـــنــحــة ذات الـــصــلــة ومـــنــهــا
ـثـال ولكن اجلـنـادب عـلى سبـيل ا
أيــضـاً لـدى حَــرْشـفِـيــات األجـنـحـة

كالفراشات.
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يـصدر اجلندب عنـدما يطير صوت
طــقــطـقــة بــفـعـل تـمــوج غــشـاء من
جــنـاحــيه. وأوضح الــبـروفــيـسـور
ثابة إشارة نيل أن (هذا الصوت 
ــفــاجـأة حتــذيــر وأيـضــاً طــريــقـة 
حــيـوان مــفـتــرس عـنــد اخلـطـر إذ
ـفـتـرس يـصـرف الـصـوت انـتـبـاه ا
لـبضع ثوان ما يوفر لـلحشرة وقتاً

{ بــــــاريـس (أ ف ب) - كــــــشــــــفت
ة دراسـة لـعـلـماء احلـشـرات الـقـد
ــتــحــجــرة نــشـــرت اخلــمــيس أن ا
ثـيـاتيـتان أزاري الـتي يبـلغ عمـرها
 310 مـاليــــــــ عــــــــام هـي أقــــــــدم
مـــتــحـــجـــرة حلــشـــرة تـــســتـــخــدم
جـناحيهـا كوسيلـة للتواصل. وقال
ــــتـــــحف عـــــالم احلـــــشــــرات فـي ا
الــوطــني لــلـتــاريخ الــطــبـيــعي في
فــرنـسـا الـبـروفــيـسـور أنـدريه نـيل
لـوكـالـة فـرانس بـرس (فـلـنـتـخيل
جندباً كبيراً جداً بجسم طويل
يـــــبــــلـغ مــــا بــــ  10إلـى 12
ســنــتــيــمــتــراً وبــجــنــاحـ
كـبيـرين جداً وأرجل طـويلة
مــزود بـــإبــر الدغــة كــثــيــرة
وهـــــــو تـــــــالــــــــيـــــــاً أشـــــــبه
بــــــــــــاحلــــــــــــيــــــــــــوانــــــــــــات
ـتـحـجرة ـفـتـرسـة).وهذه ا ا
الــتي تـمــلك جـنــاحـا واحـدا
عـثـر علـيهـا في كـومة أنـقاض
مــنــجـم في مــنــطــقــة بــا دو كــالــيه
سـتنيرين الـفرنسـية أحد الـهواة ا
ـؤلف لـلـغـايـة وهـو بـاتـريك روك ا
ــنـشــورة في ــشــارك لــلــدراســة ا ا
نـيتشر كومونيكيشينز بايولوجي.
وشــــرح الـــبـــروفـــيــــســـور نـــيل أن
(الــطـــبــيــعــة في هـــذه الــفــتــرة من
الـعـصر الـفحـمي كانت تـشبه غـابة
كــثــيـفــة الـيــوم شــبه اســتـوائــيـة
تــنـتـشـر فــيـهـا نـبــاتـات الـسـرخس
الــعــمالقــة واألشــجـار الــضــخــمـة
وفيها عالم حيواني وفير لكنه كان
.ولم يـــكـن ثـــمــة ال يـــزال صـــغـــيـــراً
ديـنـاصـورات في هـذه الـبـيـئـة. أما
لكـة الفـقاريات عـلى البـرّ فكـانت 
الــصــغــيــرة فـيــهــا أفــاع وســحـال
وبـرمائيـات إضافة إلى مفـصليات
األرجـل كــاحلــريش الـــعــمالق.وفي
األجـواء هـيمـنت احلـشرات بـشكل
أسـاسي ألنهـا الوحـيدة الـتي تتقن
الطيران) كما يشرح الباحث. ومن
بـ هذه احلـشرات الـطائـرة كانت

ية الثانية الـفترة.بعد احلرب العا
ذهـــبت بـــيـــارانــو إلـى فــلـــســـطــ
ـانـيـا وعـادت بـعـد  15 عــامـاً إلى ا
حــيث امـضـت سـنــواتـهــا األخـيـرة
حتــــــذر من صــــــعـــــود الــــــيـــــمـــــ
ـتـطـرف.كـتـبت بـيـارانـو عـددا من ا
سـتوحـاة من حـياتـها. الـروايـات ا
وانــخــرطت فـي صــفــوف الــلــجــنـة
ـعتـقل أوشـفيـتـز.وعنـدما الـدولـية 
ـوسـيـقـيـة  ضـمـهـا إلى الـفـرقـة ا
عـتقل لـتعـزف على الـنسـائيـة في ا
االكــــورديـــون لـم تـــكن جتــــيـــد إال
الــعـزف عــلى الــبـيــانـو.تــولت هـذه
رحل الـفرقة العزف للمعتقل وا
الـــذين كـــانـــوا يـــصـــلـــون إلى ذلك
ـكان بالقطار.قالت بيارانو إلذاعة ا
دويتشي فيال عام ) 2014 كنا نعلم
أن هـؤالء سيموتون بالغاز وكل ما
كـــان في وســـعـــنـــا أن نــفـــعـــله من

أجلهم هو البقاء والعزف).

(كـتبت قـصة حـية مذهـلة. سـنفـتقد
صوتها). 

ــــولــــودة في رحّــــلـت بـــيــــارانــــو ا
عـتقل سـارلـويس عام  1924 إلـى ا
الـــنـــازي في نـــيـــســان  1943 قـــبل
نــــقـــلــــهـــا إلـى مـــعــــتـــقـل آخـــر في
رافـنسـبروك في تـشرين الـثاني من
الـــعـــام نـــفـــسه.وقـــتـل الـــنـــازيــون
شـــقــيـــقــتـــهــا ووالـــديــهـــا في تــلك

(أ ف ب) - توفـيت إستـير { بـرلـ
بـيارانـو إحدى آخـر النـاجيات من
األوركــــســــتـــرا الــــنــــســــائـــيــــة في
أوشـفـيـتز عن  96عـامـا كـمـا أعلن
رئـيـس مـركـز آن فـرانك الـتـعـلـيـمي
عــلى تـويـتـر الــسـبت.وقـال مـيـرون
ـنـظـمـة الـتي تـتـخذ مـنـدل رئـيس ا
في فـرانـكـفـورت مـقـرا إن (بـيـارانو
الــتي عــزفت عــلى آلـة األكــورديـون
في أوركسترا أوشفيتز توفيت ليل
اجلـــمــعـــة الـــســبت).وكـــتب (جنت
إسـتـر بيـارانـو من أوشفـيـتز ألنـها
عــزفت األكـورديـون فـي أوركـسـتـرا
ـعتقل. كرست حياتها للموسيقى ا
ــكــافـحــة الــعـنــصــريـة ومــعـاداة و
الــسـامـيــة).وقـال وزيـر اخلــارجـيـة
ـانـي هـايـكـو مـاس عـلى تـويـتـر األ
(غــادرنـا صـوت مــهم في مـكــافـحـة
الــعـنـصــريـة ومــعـاداة الـســامـيـة).
وأضـاف مشـيدا بشـخصـيتهـا أنها

ــنــاسـبــة عـرض فــيـلم { بــاريس  –وكـاالت - 
ـغـنيـة الـكنـدية ) الذي يـروي قـصة حـياة ا (الـ
سـيل ديون في مهرجـان كان السينمائي وفي
ـنـاسبـة كـشفت ديـون أنـها مـقابـلـة أجرتـهـا با
My Heart كـادت أال تـغـني األغـنـيـة الـشـهـيرة
 Will Go Onفي فــيـــلم  تــيـــتــانـك وتــقــول إن
الفضل يعود إلى زوجها رينيه الذي شجعها
عـلى أداء األغـنـيـة وسـبب تـرددهـا يـعود إلى
قناعتها بأن األغنية ستكون فاشلة.ورفضت
الـذهاب الى السـتوديو لـلتسـجيل فقـال لها
الـكاتب جـيـمس هورنـر بعـد شـرحه محـتوى
الـفـيــلم (فـكــري بـالـقــصـة عـنــدمـا تــسـجّـلي
األغـنـيــة) فـأجـابــته بـتـهــكم(حـســنـا شـكـراً
). وعـنـدمـا سـجّـلت األغـنيـة لم شـكـراً جـزيالً
تـفـكــر بـالـفــيـلم أبــداً قـالت لــنـفـســهـا: (غـني
وإخـرجي من هـنـا).وكـانت الـنـتـيـجـة جنـاحـاً
بـاهــراً وحـصـدت األغــنـيـة جــائـزة أوسـكـار
وغـولـدن غلـوب عن أفـضل أغـنيـة لـعام 1998.
وفـي الـــعـــام الـــتـــالي حـــصـــلت عـــلى جـــائـــزة

(غرامي)
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عـرض فيلم (فرانس) لبرونو دومون
الــــذي تـــؤدي فــــيه الــــشـــخــــصـــيـــة
الــرئــيــســيــة وأخــيـرا خـالل عـرض
(تــــرومـــبــــوري) لـــلــــمـــخــــرج أرنـــو
ديـــبــلــيـــشــان ضـــمن فــئـــة مــوازيــة
هرجان لـلمسابقة الرسـمية. ويقام ا
هــذا الـعــام وسط إجـراءات صــحـيـة
مـــشــددة بـــيــنـــهـــا إلــزامـــيــة وضع
الـــكــــمـــامـــة في كـل أنـــحـــاء قـــصـــر
ــــهـــرجـــانــــات وضـــرورة تـــقـــد ا
تـصريح صحي أو شهادة تطعيم أو
اخـتــبـار سـلـبي لـكـورونـا ال يـتـعـدى

تاريخ إجرائه  48 ساعة. 

ولـــيــسـت لــديـــهــا أي أعـــراض لــكن
نــتــيــجـة فــحص كــوفــيـد- 19 الــذي
أجـــرته قــبل أيـــام أتت إيــجـــابــيــة).
ـهــرجـان في 17 وبــحـلــول نــهـايــة ا
ــقــرر أن تــعــتــلي لــيـا تــمــوز  من ا
ـهـرجـان أربـع مرات سـيـدو أدراج ا
ـنـاسـبـة عـرض بـيــنـهـا ثالث مـرات 
سابقة الرسمية: أفالم مشاركة في ا
االثــــنــــ خالل عــــرض (ذي فـــرنش
ديــــســــبــــاتـش) لــــلــــمــــخــــرج ويس
أنـدرسون بـعدهـا خالل عرض فـيلم
(ذي ســــــتــــــوري أوف مــــــاي وايف)
لـلمخرجـة إلديكو إيـنييدي ثم خالل

{ كـــان (أ ف ب) - ثـــبـــتت إصـــابــة
مثلة الفرنسية ليا سيدو بفيروس ا
كـورونـا وهي تـنتـظـر تـعلـيـمات من
عرفـة ما إذا كانت ستتمكن طـبيبها 
من الـذهـاب إلـى مـديـنـة كـان لـتـقد
ـــــهـــــرجـــــان أربـــــعـــــة أفـالم خالل ا
الـسـينـمـائي الدولي عـلى مـا أفادت
علومات مـلحقة صحافيـة في تأكيد 
نـشرتـها مـجلـة فرايـيتي. وأوضحت
ــلـحـقــة الـصـحــافـيـة أن (الــنـجـمـة ا
الـفــرنـسـيـة وهي من أكـثـر الـنـجـوم
هـرجان ـنـتظـرين هذا الـعـام في ا ا
ـضاد لكورونا تـلقت سابقـا اللقاح ا

{ دكا - وكـاالت - توافد آالف البـنغالي
ـشاهدة الى مزرعة فـي مدينـة تشـاريغرام 
بقرة قـزم ال يدعي أصحابهـا أنها األصغر
في الــعــالم. وأثــارت صــور الــبــقــرة راني
والــتي يــبــلغ ارتـفــاعــهـا  51 سـنــتــيـمــتـرًا
اهـــتــمـــام الــســـكــان احملــلـــيــ والـــســيــاح
ـشاهـدتـها عن ـتـواجدين في بـنـغالديش  ا
قـرب بـعـد أن سـلـطت الـصـحف والـقـنـوات
التلفـزيونية احمللية الضـوء عليها في تقرير
صـــحــفي. وعـــلى الــرغم مـن اإلغالق عــلى
ـديـنـة مـسـتـوى الـبـالد تـدفق اآلالف الى ا
الـتي تبعد  30 كيـلومترًا جـنوب غرب دكا

لرؤية البقرة راني.
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