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اليّة علي عـبد األمير عالوي قد ا
اكد أن احلكومة تهدف ومن خالل
الـورقــة الـبـيــضـاء لــوضع الـواقع
ـــســار الــذي االقــتــصـــادي عــلى ا
يسمح للـدولة أن تتـخذ اخلطوات
ـنـاسـبـة لـتطـويـره إلـى اقـتـصاد ا
دينـاميـكي متـنوع يـخلق الـفرص
احلـــقـــيـــقـــيّـــة لــلـــعـــيـش الـــكــر

 . للمواطن

اخلـطــوة بـســبب ارتــفـاع اســعـار
ــواد االولـــيــة وقـــطع الــغـــيــار) ا
مـبـيــنـا ان (احلـكـومــة هي اجلـهـة
ـعنـية بـتنـفيـذ الورقة التـنفيـذية ا
سؤول تصدر وا البيضاء وهي ا
االول عن تنـفـيـذها حيـث  منح
احلـكـومـة فرصـا كـثـيـرة لم تـمـنح
لكنها اضية  الي من احلكومات ا
لم تــســتــفــد مــنــهــا). وكــان وزيــر
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ـكان بـنـاء متـحف يـخلـد شـهداء هـذا ا
من أطــفـال ونـسـاء ومــقـاتـلـ بـواسل
قـهـروا اإلرهـاب نيـابـة عن إرادة اخلـير
فـي العـالم كـله). بـدورها  قـالت رئـيس
الـهيـئة الـوطنيـة لإلستـثمـار سها داود
جنــار أن (الـــقــرارات الــتي إتـــخــذهــا
ـنعـقدة في مـجـلس الوزراء بـجـلسـته ا
نـيــنـوى بـرئـاسـة الـكـاظـمي  سـتـبـعث
رسـائل اطمئنان للمـستثمرين الراغب
وصل بـالـدخول الى سـوق العـمل في ا
وتــهـدف الى تــشـجــيع اإلسـتــثـمـار في
احملــافــظـة) ولــفــتت الى ان (الــهــيــئـة
ــوصل ســـتــعـــمل مع جلــنـــة اعــمـــار ا
ـؤسـسات وبـالـتـعـاون مع الـوزارات وا
احلــكـومــيــة ذات الـعالقــة إلتـمــام هـذه
الـقرارات خالل مدة وجيزة) داعية الى
(تـظـافـر جـمـيع اجلـهود مـن إجل إعادة
ـقـومات إعـمـار نـيـنـوى الـتي تـتـمـتع 
جـاذبة لإلستثمـار في مقدمتهـا موقعها

اجلغرافي وبعدها التأريخي ومواردها
الـطـبـيعـيـة والـبشـريـة).من جـانبه أكـد
رئـيس هـيـئـة إسـتثـمـار نـيـنـوى مدحت
الــعــاني ان (إنـعــقــاد جــلـســة مــجـلس
ـــوصـل وزيـــارة رئـــيس الــــوزراء في ا
الـهيئـة الوطنـية لالستـثمار لـلمحـافظة
سـتعمل عـلى دفع عجلة اإلسـتثمار في
ــــديـــنــــة وتــــشـــجـع رؤوس االمـــوال ا
لـلـمشـاركة في الـعـملـية اإلسـتـثمـارية)
مــشـــيــرا الى  (قــرار مـــجــلس الــوزراء
تـبقـية ـساحـة ا ـتعـلق بـتخـصيص ا ا
من مـــعــســـكــر الـــغــزالنـي إلى بــلـــديــة
ـوصل بعد نـقل ملكـية مسـاحة ثالثة ا
االف دو مــــــنه إلـى وزارة الــــــدفـــــاع
إلنــشــاء مـشــروع إســتـثــمــاري ســكـني
وتـرفيهي وجتـاري كبير  سـيتم عرضه
عــلى شــكل فــرص إسـتــثــمـاريــة وفــقـاً
لقانون االستثمار رقم  13 لسنة 2006
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بـحث رئـيـس مجـلـس الـقضـاء االعـلى
فـائق زيدان مع السفير التونسي لدى
بـــغـــداد رضـــا زقـــيـــدان  الـــتـــعـــاون
الــقـضـائي بــ الـبـلــدين. وقـال بـيـان
جملـلس القضاء االعلى تـلقته (الزمان)
امس ان (اجلــانـبـ بــحـثـا بــحـضـور
مـحام السفارة محمد نعمان التعاون
ـعــلـومـات بــ الـبــلـدين فـي تـبــادل ا
ــتـــهــمــ فـي قــضــايــا اخلـــاصــة بــا
االرهـــــاب ومــــــتـــــابـــــعـــــة اجـــــراءات

محاكمتهم).
تـقاعد  ونـفى الفـريق الطـيار الـركن ا
قـائد القوة اجلويـة السابق أنور حمه
مــا تـداولــته مــواقع الــتـواصل أمــ 
ووســائل االعالم بـشــأن هـروبه أثـنـاء
عـملـية تسـليمه إلى الـقضاء .وأوضح

بـيـان امس أن (مـشادة كالمـيـة حدثت
ـركز فـرزة الـتـابعـة  بـ احـد افـراد ا
بعد ـرافق لـلفـريق  الـشرطـة وأحد ا
اخلـــروج من احملــكـــمــة بــشـــان آلــيــة
ـفـرزة والـتوجه الـصـعـود في عـجلـة ا
ـرافق ركز) وتـابع انه (احد ا الـى ا
اعـترض على ذلك االجراء على اعتبار
ان الـفريق كان ضابـطا سابقـا وبرتبة
ا اضـطر حـمه ام إلى ترك كـبيـرة 
ـكـان وتأجـير عـجلـة أجرة والـذهاب ا
إلـى مــركــز شـــرطــة الــصـــاحلــيــة كي
اليــفـســرهـا الــبـعـض حـسب مــرامـهم
وتـــشـــويه الـــصــورة  والســـيـــمــا ان
احلـادثـة أمـام بـاب احملكـمـة و لـكونه
رجال مـــهــنــيــا وقــانــونــيــا لم يــفــكــر
بـالـهـروب ابـداً وهـو يـؤمن بـالـقـضـاء
الـنـزيه وأن الـقـانـون فـوق اجلـمـيع)
وتـابع ان (حـمه أمـ يـعد نـفـسه احد

الــضـبـاط الـذين خـدمـوا بـكل اخالص
طـيلة مدة خـدمته التي تمـتد ألكثر من

 35عاما).
 وكـــان مــصـــدر أمــني قـــد كــشف اول
أمس عـن تفاصـيل عمـلية هـروب قائد
القوة اجلوية السابق بعد مثوله أمام
إحـدى احملـاكم في الـعـاصـمـة وإدانته
ـلفات فـساد واحلكم علـيه بالسجن.
ـصـدر انه ( احضـار الـفريق وقـال ا
الى مــحــكــمـة جــنــايـات الــكــرخ الـتي
ـــدة ادانـت حـــمـــة امـــ بـــالـــســـجن 
) مـشـيرا الى انـه ( استـدعاء عـام
مــفـرزة من مـركــز شـرطـة الــصـاحلـيـة
وجـرى إصـطـحـاب الـفريـق الى خارج
ـوقوف بـاخبار عنـدها قام ا احملـكمـة 
ــفــرزة بـان لــديــة حـاجــات ومالبس ا
داخل عـجلته التي يقودها ابن شقيقه
ــدعـو الـعـقـيـد أرشــد صـالح مـحـمـد ا

امــ الـذي يـعــمل في وزارة الـدفـاع)
وقوف قام بالصعود مشيرا الى ان (ا
الـى داخل الـعـجــلـة مع ابن شــقـيـقه 
وبـعـدهـا قـام الـعـقـيـد بـوضع مـسدس
ـالزم والـهروب الـى جـهة عـلى رأس ا
حـي الـعـدل) عـلى حـد تـعـبـيـره الفـتـا
الـى ان (الــشـــرطـــة قــطـــعت الـــشــارع
ـتـهم وإيــقـاف الـعــجـلـة  حــيث قـام ا
الـفـريق بـالـترجل والـهـروب الى جـهة
مـجهـولة  وجـرى إالقـاء القـبض على
أبن شــقـيـقه وضــبط بـداخل الــعـجـلـة
بـنـدقـيـة ام فـور ومـسـدس نـوع ولـتـر
وبـــعـــد ســاعـــات من احلـــادثـــة الــقي
الــقــبض عــلـى قــائــد الــقــوة اجلــويـة
الـسـابق). وكـانت الـنـزاهـة قـد كـشفت
عـن تفـاصـيـل قرار احلـكـم احلـضوري
. وقـالت في الــصـادر بـحق حــمه أمـ
بـيـان ان (الهـيـئة الـثـالثـة في مـحكـمة

جـــنـــايــات الـــكـــرخ اصــدرت حـــكـــمــاً
حـضورياً باحلبس سـنت بحقِ  قائد
الـــقـــوة اجلــويـــة الـــســـابق بـــســبب
مــخـالـفـاتٍ مــرتـكـبـة في عــقـد إلنـشـاء
مـجـمع سكـني مـتكـامل ألبـناء الـقوات
ـسلـحة على أرض مـخصصـة لنادي ا
الــقــوة اجلــويــة) وتــابـع ان (الــقـرار
ــــادة ٣٤٠ من صــــدر وفـق أحــــكــــام ا
قـانـون الـعـقـوبـات نتـيـجـة اخملـالـفات
ـبرم دان في الـعـقد ا الـتي ارتـكبـهـا ا
بـ الـهـيـئـة اإلدارية لـلـنـادي بـصـفته
رئـيساً لـلهيـئة اإلدارية لـلنادي سـابقاً
وشـركـتـ أهـليـتـ السـتـثمـار قـطـعة
ــــالــــيــــة ــــلــــوكــــة لــــوزارة ا أرض 
مـــخـــصـــصــةٍ لـــلـــنــادي) مـــؤكــدا ان
(اسـتـثـمـار قطـعـة األرض كـان إلنـشاء
مـجـمع سكـني مـتكـامل ألبـناء الـقوات

سلحة).  ا
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تــوقــعت الــهــيــئــة الــعــامــة لـالنـواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعة
لـوزارة الـنـقل ان يكـون طـقس الـيوم
االربــعـاء صـحـوا وتـذبـذب بـدرجـات
احلــرارة . وقـالت الــهـيـئــة في بـيـان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (طــقس
الـيـوم األربـعـاء سـيـكـون صـحواً وال
تـغير في درجات احلرارة) واضافت
ان (طـقس يوم غـد اخلميس سـيكون
ـنـاطق كـافــة صـحـوا ودرجـات فـي ا
احلـــرارة تــرتــفـع قــلــيـالً عن الــيــوم
الــســابق) وتـــابع ان (طــقس يــومي
قـبلـ سـيشـهد اجلـمـعة والـسبـت ا
ارتـفـاعـا طـفـيـفـا بـدرجـات احلرارة).
وحـذر اخلبراء من أن فيضانات غير

مـسـبوقـة قـد تعـقب حـرائق الغـابات
ـدن اجلـزائـريـة. وقـال فـي عـدد من ا
اخلــبـيـر في اخملــاطـر الـكــبـرى عـبـد
احلـميـد بوداود ان (إخـماد احلرائق
ال يـــعــني أن الـــبالد انــتـــصــرت بل
بـالـعـكس فـإن الـعـمل سـيـنـطلق اآلن
ــا يـلــزم لــتـفــادي كـوارث لــلــقـيــام 
الـفـيـضـانـات جراء احلـرائق في ظل
احـتراق الـغطاء الـنبـاتي في اجلبال
ـرتفعات) مـشددا على (السلطات وا
ناطق أن تباشر عمليات تهيئة في ا
ـــتـــضــــررة عـــلى غـــرار تـــســـريح ا
ـياه الـقـنوات واجلـسـور ومجـاري ا
احملـــاذيـــة لــلـــطـــرقــات والـــشـــعــاب
والـوديـان كـونـهـا ستـتـلـقى كـمـيات
ــيـاه نــتـيــجـة االمــطـار هــائـلــة من ا

رتقبة).  ا
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(الــزمـان) امس ان (عـدد الـفـحـوصـات
اخملــتــبــريــة الــتي اجــرتــهــا الــوزارة
لـعينـات متشـبه اصابتـها بالـفايروس
بـلـغت  42الـفـا حـيـث  رصد 8778
اصـــــابـــــة بــــكـــــورونـــــا في عـــــمــــوم
احملـافظات) واضـاف ان (الـشفـاء بلغ
 10477حـــــالــــة وبــــواقع  75 وفــــاة
جـــديــدة) وتـــابع ان (اكـــثــر من 123
الـف شـخص تــلـقـى جـرعــات الـلــقـاح
ـــــضـــــاد في مـــــراكــــز ا
ــنــتــشــرة في الــوزارة ا
بـغداد واحملافظات). من
جــانـبـهـا  قــالت عـضـو
الـــــــــفــــــــــريـق االعـالمي
لـــلــــوزارة ربى فالح في
تـصريح امـس ان (خطة
الـــوزارة الــــتي عـــمـــلت
عــلــيــهــا بــزيــادة اعـداد
ــنــافــذ الــتــلــقــيــحــيـة ا
والــفــرق الــتــلـقــيــحــيـة
ــيـدانــيـة واســتـهـداف ا
ـنـاطق الـسكـنـيـة التي ا

تـشهد كثافة سكانية  اسهمت بزيادة
) واضــافت ( نـشـهـد ـلـقـحـ اعـداد ا
ارتـفـاعـاً مـلـحـوظـاً لـلـمـلـقـحـ ضـمن
ــوقف الـيـومي) واشــارت الى (عـزم ا
ــواصــلــة بــإجـراءات الــوزارة عــلـى ا
جـديدة تـسهم بـشكل كـبيـر على زيادة
حــمالت الـتــلـقــيح لـتــحـقـيـق الـعـراق
ئة من مـناعة مجتمعية بنسبة  60 با
ــشـمـولـ بــالـلـقـاح) عــدد الـسـكـان ا
مـــشـــددة عـــلى (ضـــرورة اســـتـــمــرار
االلـتزام باالجراءات الوقائية من لبس
كـمامة والتـباعد االجتمـاعي والتعقيم
ـليونـية في يوم اثـناء تأديـة الزيارة ا
الــعـاشــر من مــحـرم لــضـمــان سالمـة
الــزائـرين). في غـضـون ذلك  تـمـكـنت
هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــامــة من ضــبط
مــسـؤول وأربـعــة مُـوظَّـفــ في مـركـزٍ
تــابعٍ لـصــحّـة مــيـسـان أقــدمـوا عـلى
تــزويـد مــنـتـســبـ في دوائــر الـدولـة
بــتـقـاريـر وهــمـيّـة تـتــضـمن اإلصـابـة
بــفــايــروس كــورونـا بــغــيــة مــنـحــهم
إجــــازاتٍ مـــرضــــيـــة.وأفــــادت دائـــرة
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كــشــفت وزارة الــصــحــة عن اجـراءات
ــلـقــحــ ضـد جــديــدة زيـادة اعــداد ا
ناطق السـكنية. كـورونا واستهـداف ا
وسـجـلت الوزارة امس  8778 اصـابة
بـكورونا وشفاء  10477حـالة وبواقع
ـــوقف  75 وفـــاة جــــديـــدة. واشـــار ا
الـوبـائي الـيومي  الـذي اطـلعت عـليه

—cM  wB  ≠ œ«bG

طالـب خـبراء  احلكـومـة بـإتـخاذ
خطوات جـدية وفـاعلة من شـأنها
عـاشـية ان تخـفف من االوضـاع ا
ـواطـن الـصـعبـة الـتـي تواجـه ا
في ظل اصرارها عـلى ابقـاء سعر
صـــــرف الــــــدوالر عـــــلـى وضـــــعه
احلالي دون ايـجـاد حـلـول تـسهم
بـتــخـفــيف االزمــات الـتي يــعـاني
مـــنــــهـــا الــــشـــارع مـــؤكــــدين ان
احلـكــومــة مــازالت تـعــتــمــد عـلى
االقــتــصــاد االحــادي وان الــورقـة
البـيـضا لم تـقـدم نتـائج مـلمـوسة
حتـى االن سوى الـتـفـكـيـر بـزيادة
. وقـال ـواطـنـ الـضـرائب عـلـى ا
اخلــــبــــراء لـ (الــــزمــــان) امس ان
(الـورقــة الـبــيـضــاء الــتي شـرعت
احلـكــومـة بـتــطـبــيـقــهـا لم حتـرك
عـــجـــلـــة االقــتـــصـــاد الـــعـــراقي 
ومـازلـنـا نـعـتــمـد عـلى االقـتـصـاد
االحـــادي او الـــريـــعـي كـــمـــا هـــو
مــعــروف بــســبب غــيــاب الــرؤيــة
ــــعــــاجلـــات احلــــكــــومــــيـــة عـن ا
احلـقــيــقـيــة الـتـي سـتــســتـهم في
انتـعـاش االقتـصاد واالبـتـعاد عن

الح) اء ا في محافظة الـبصرة ا
مــؤكـــدا ان (االمــر اآلخــر يـــرتــبط
بــــقــــضـــــيــــة حتــــســـــ الــــوضع
االقــتـــصــادي الــذي تـــعــرض الى
انـتـكــاسـة بـعـد رفـع سـعـر صـرف
الدوالر وما القى بضالله السلبية
عـــــلى الـــــفــــقـــــراء وحـــــتى عـــــلى
الصـنـاعـات احملـلـيـة الـتي تـأثرت
بــشــكل مـــبــاشــر نــتـــيــجــة لــهــذه

اجراءات حـقـيقـيـة وفـاعلـة تـسهم
بتـنوع مـصادر االقتـصاد والـعمل
على اسـتـقـطاب اخلـريـجيـ عـبر
تخـفـيض سن الـتـقـاعـد فضال عن
ـــعــامل الــتي من اعــادة تــأهــيل ا
مـكن ان تـسـهم بـتـشـغيل االالف ا
من الـعـاطـلـ اضـافـة الى تـقـلـيل
رواتب الـــــرئــــاســـــات الــــثالث او
الـغـاؤهـا وتـطـبـيق سـلم الـرواتب
بـــصـــورة عـــادلــــة بـــ مـــوظـــفي
الدوائـر اخملـتلـفة وكـذلك انـصاف
ـتـقـاعـدين الــذين افـنـوا عـمـرهم ا
في خدمة الـدولة).  ورأى  النائب
عـامـر الـفــايـز ان تـطــبـيق الـورقـة
البـيـضاء بـحاجـة الى ارادة قـوية
من قبل السـلطـة التنـفيـذية. وقال
الـفــايـز ان (الــورقـة الــبـيــضـاء لم
تعـلن بكـامل تفـاصيـلها ولـكن بدأ
التـعـرف عـلـيهـا من خالل االطالع

عـلـى بـعض بــنــودهــا وان مـا 
تــطــبــيــقه مــنــهــا لم يــتــعــدى 15
ـــئـــة) واضـــاف ان (الـــورقـــة بـــا
تــضـــمــنت حـــصــر الــسـالح بــيــد
الدولة وحتسـ البنى التـحتية 
ـاء والكهـرباء والسكن والسيما ا
وهـو ما لـم يـحصـل حـيث وجـدنا

الـقـروض اخلارجـيـة الـتي اثـقـلت
كــــاهل الــــبالد مــــنــــذ عـــام 2003
ــطــالــبـات وحـتى االن  وبــرغم ا
ـتــكـررة بــضــرورة دعم الـقــطـاع ا
اخلــــاص من اجل اســــتــــقــــطـــاب
االيـدي الــعـامــلـة والــقـضــاء عـلى
الـبــطــالـة  اال انـهــا بــقت مــجـرد
دعوات  ومـطـالـبات لم تـأخـذ بـها
احلكـومـة واالستـمـرار عـلى نفس
السياقات السابقة) واشاروا الى
انه (ال نـنـكـر ان هــنـاك مـسـاع من
زري احلكـومـة بـتـغـيـيـر الـواقع ا
الذي نـشـهـده لـكن ذلك ال يـنـسجم
مع مــــايــــطـــمـح الـــيـه الـــشــــعب 
والسـيــمــا ان مــا تــبــقى من عــمـر
احلـــكـــومـــة هـــو بـــضع اشـــهـــر 
وبـالـتـالـي فـأن الـورقـة الــبـيـضـاء
الـتـي تـعــمل عــلـيــهــا االن اضـرت
ـــواطـن واثـــقـــلت مـن كـــاهـــله بـــا
بسبب االبـقاء عـلى سعـر الصرف
والـتـوجه نــحـو زيــادة الـضـرائب
ـكن ان تـؤجج الـشارع في التي 
تردية ظل االوضاع االقتصـادية ا
التي لم نـلـمس اي تغـيـر ملـموس
مــطـــالــبــ عـــلى ارض الـــواقع) 
احلـــكـــومــــة بـ (ضـــرورة اتـــخـــاذ
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بـحث رئـيس مجـلس الـوزراء مصـطفى
الـكاظمي مع الرئـيس اإليراني إبراهيم
ـشـتـركة عـددا من الـقـضايـا ا رئـيـسي 
بـ البلـدين.وقال بيـان تلقـته (الزمان)
امس إن (اجلـانب تبادال خالل اتصال
الـتعازي بـاسم شعبي الـبلدين هـاتفي 
ـنــاســبــة حــلــول أيّـام الــصــديــقــ 
عــاشــوراء وذكـرى اســتــشـهــاد اإلمـام
احلــســ عــلـيـه الـسالم) واضــاف ان
(رئــيـسي عــبّـر عن شــكـره لــلـكــاظـمي
وجــهـود الـعـراق حـكــومـة وشـعـبـاً في
ـنـاسـبات الـديـنـية) تـضـيـيف زائري ا
وتـابع ان (االتصال تطرق الى التعاون
واقف وكذلك بحث القضايا وتنسيق ا
ـــشــتـــركــة بـــ الـــبــلـــدين). واعــرب ا
الــكــاظـمي عـن (تـمــنــيـاتـه بـالــتــوفـيق
ـنـاسـبـة تـسـنّـمه والـسـداد لـرئـيـسي 
مــهـامه الـرئـاسـيــة). ووضع الـكـاظـمي
ــوصل اول امس  خـالل زيــارته الـى ا
وصل. احلـجـر األساس حملـطـة قطـار ا
وقـال (وجّهنا بتطوير العمل في محطة
ـوصل وماضـون في حتـس ربـطها ا
بـاحملــافـظـات الـعـراقـيـة األخـرى ودول
ارة اجلـوار وتـطـويـر خطـوط الـنـقل ا
فــيــهـا). كــمـا أكــد رئــيس الـوزراء  أن
احلــكــومــة تــبــدل كل مــا في وســعــهـا
فقودين من ـعاجلة مـلف النازحـ وا
. واكـد خـالل لـقــائه جتـمع اإليــزيـديــ
عـشـائـر ووجـهاء سـنـجـار (أصـبح هذا
ـكـان مـقدسـا ألن دمـاء زكيـة وطـاهرة ا
سـالت هـنا دمـاء أهلـنـا من اإليزيـدي
الـشرفـاء ودماء الـشبـاب من كل أنحاء
الـعـراق الـذين حـرروها ألنـهـا عـرضهم
وأرضـهم) واضـاف ان (أرض سـنـجـار
ســـتـــبـــقى مـــزارا خـــالـــدا فـي وجــدان
الـعـراقيـ وعالمـة مـضيـئـة في سجل
وطـنيـتهم وشـاهدا على صـمود أهـلنا
اإليـزيـدي وتـمـسكـهم بـأرضهم) عـادا
ان (اجملـازر الــبـشـعـة الـتـي ارتـكـبـتـهـا
عـصــابـات داعش بـاسم الـدين كـشـفت
الــوجـه الــوحــشي لإلرهــاب وخــطــابه
ـعـادي لـلحـيـاة وكشـفت أن الـتـطرف ا
واإلجـرام والــتـفـرقـة كـلــهـا فـشـلت في
ـانــعـتـهم كــسـر صـبــر اإليـزيـديــ و
وصـــمــودهم بل زادت مـن تــشــبـــثــهم
بـأرضهم التاريخية ألنهم عراقيون منذ
فــجـر الـتـاريخ) وتــابع (سـنـعـمل عـلى
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االربـعاء نتـيجة ازديـاد اعداد الزائرين
ــديـنـة وتـمـكـ الـدوائـر االمـنـيـة في ا
واخلدمية من تطبيق خططها اخلاصة
خـالل الــزيــارة). كـــمــا اعــلـن مــحــافظ
الـنجف لـؤي اليـاسري تـعطـيل الدوام
وذلك التـاحة الـفرصـة للـمواكب الـيوم 
احـياء هـذه الشعـائر وتقـد اخلدمات
لـلمعزين.وقال الياسري في بيان تلقته
(الزمان) امس انه (تقرر تعطيل الدوام
الــيـوم االربعءا التـاحــة الـفـرصـة امـام
ـواكب الحـياء هـذه الـشعـائر) داعـيا ا
ـــــواكب الى ـــــعــــزيـن واصـــــاحب ا (ا
االلـتـزام بالـنـظام والـقـانون والـتـعاون
مع جـمـيع االجهـزة االمـنيـة واخلدمـية
الجنـــــاح مــــراسم الـــــعــــزاء واجنــــاح
اخلـطت االمنية واخلدمية  كـما شدد
عـلى االلـتزام بـضـوابط وشـروط خلـية
الـسالمـة والـصـحـة الـوطـنـيـة لـتجـنب
االصـابـة بفـايـروس كورونـا). وكـشفت
وزارة الــكـهـربــاء عن خـطـتــهـا لـزيـارة
تحدث باسم العاشر من محرم. وقال ا
الــوزارة أحـمـد الــعـبــادي في تـصـريح
امس انـه ( تـشـكــيل غـرفـة عــمـلـيـات

الدارة زيـارة الـعاشـر من محـرم وحتى
دن ) مـؤكدا (استثناء ا زيارة االربع
بـرمج ومـتابـعة ـقـدسة من الـقـطع ا ا
األحـمال وإدامة الشبكة واإلنارة لطرق
الــزائـرين وتــوفـيـر الــطـاقـة لــلـمـواكب
احلـسيـنية) مـشيـرا الى (تشـكيل فرق
ـنــاطق صــيــانــة جــوالــة تــوزع بــ ا
ـولـدات ـواد الـسـانـدة من ا وتـوفـيـر ا
وجتـيهزها بالوقود مع تام تغذيات
قـدسة في حال حدوث ثـانوية لـلمدن ا
). واعـلـن مـســتـشــفى اإلمـام أي طــار
زين الـعابدين التابع للعتبة احلسينية
ـقـدسـة نـشـر مفـارز طـبـيـة في مـركز ا
مـدينة كربالء ومحيط الـعتبت لتقد
اخلــدمـات الـطــبـيـة الالزمــة لـلـزائـرين
خـالل زيـارة عــاشــوراء وعـزاء ركــضـة
طــويـريج. وكــانت الـعـتــبـة قــد اعـلـنت
لـيونية اعـتماد خطـة إلدارة احلشود ا
لــتـأمـ الــزيـارة وتـوفــيـر انـســيـابـيـة
حلـركـة الـزائـرين مـشـيـرة الـى تـهـيـئة
ــداخل واخملــارج حلــركــة الــزائـرين ا
فارز الطـبية ومفارز اإلخالء وتـوزيع ا
الــطـبي ونــصب وتــشـغـيـل مـنــظـومـة

الـتـحقـيـقـات في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امس (بـتلقّي مكتب حتـقيق الهيئة في
مـحافظة ميسان معلوماتٍ بشان إقدام
ـراكز الـصـحـية بـعض مـوظـفي أحـد ا
في احملـافـظـة بـتزويـد مُـوظَّـفي الـدولة
بــتـقـاريــر وهـمـيّــة تـتـضــمن اإلصـابـة
بـكورونـا لقـاء مبـالغ مالـية وعـلى إثر
ـعلـومـات شرعت مالكـات مـكتب تـلك ا
حتـقيق  الهـيئة في احملـافظة  بـتأليف
فَـرِيق تَـحْـقـيـقي لـلـتـحـري والـتـقـصي
حـــيـث انـــتـــقـل إلى مـــركـــز االمـــراض
االنـتقالـية التابع إلى الـدائرة  وتمكَّن
مـن ضــبط مــســؤول وحــدة األمــراض
االنـــتـــقــالـــيـــة وأربـــعــة مـن مــوظـــفي
اإلجــــازات) ولــــفت الــــبــــيـــان الى ان
(الفريق تمكن من ضبط أصل التقارير
ـنـتـسـبي مـديـرية ـمـنوحـة  الـطـبـيـة ا
إحــــدى الـــوزارات األمـــنــــيـــة وتـــمت
سـحات الـرئيس ـوقف ا مـقـارنتـها 
حــيـث اتــضح عــدم وجــود مــســحــات
ــمــنــوحــ إجـازات لــلــمُــنــتــسـبــ ا

وتقارير طبية). 

ـنـاسـبة الـرسـمي يـوم غـد اخلـمـيس 
ذكــرى عــاشــوراء.وذكــرت االمــانــة في
بـيان مقتضب تـلقته (الزمان) امس انه
(تـقرّر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد
ناسبـة العاشر من محرم  اخلـميس 
ذكـرى اسـتشـهاد اإلمـام احلـس عـليه
الــسالم). وقــررت مــحــافــظـة كــربالء 
تـعـطـيـل الدوام
الـرسمـي اليوم
االربــــــــــعـــــــــاء
ـــــنــــاســــبــــة
الـــــتـــــاسـع من
شـــهــر مــحــرم.
وذكـــر احملــافظ
نــــــــــصــــــــــيـف
اخلـــطـــابي في
بـــيــان تـــلــقــته
(الــزمـان) امس
انـه (تــــــــقـــــــرر
تـعـطـيـل الدوام
الـــــرســــمي في
دوائـــــــــــــــــــــــــر
احملـافظة اليوم
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اسـتنفـرت الدوائر الـصحيـة واخلدمية
واالمـنية في مـحافظة كـربالء مالكاتها
لـتـأمـ مراسـم زيارة عـاشـوراء وعزاء
ركـضـة طـويـريج  فـيـمـا قـررت االمـانة
الـعامة جملـلس الوزراء تعـطيل الدوام
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حافـظة الـنجف في انـقاذ طفل جنح فريق طـبي في مديـنة الصـدر الطـبيـة 
يـبـلغ من الـعـمر  13 عامـاً  بـعـد تـعـرضه حلـادث مـروري اسـفـر عن كـسر
مـنـخسـف اجلمـجـمة ونـزيف حـاد بالـدمـاغ.وقال رئـيس الـفريق أخـتـصاص
جـراحـة اجلمـلة الـعـصبـية زيـد عذاب الـزبـيدي في في بـيـان تلـقته (الـزمان)
دينـة الطبيـة  وهو في حالة صـاب الى طوار ا امس انه ( نقل الـطفل ا
غـيـبـوبـة ويـعـاني مـن كـسـر في اجلـمـجـمـة مع نـزف شـديـد داخل الـدمـاغ)
ـصاب الى صالـة عمـليات الـطوار  وأجريت واضاف انه (جـرى ادخال ا
له عـمـلـيــة فـتح اجلـمـجـمه  خـاللـهـا رفع الـكـســر وايـقـاف نـزيف الـدمـاغ
ـصاب واصالح أغـشيـة الـسحـايا) وتابع ان (الـعـملـيـة تكـلـلت بالـنـجاح وا

 .( اكتسب الشفاء وبدأ يتعافى تدريجياً

تـنـقـية الـهـواء وطـرد الفـايـروسات في
الــصــحن الــشـريف ومــتــابـعــة حــركـة
الـزائرين عبر فرق ميدانـية متخصصة
ـسيـر. بدوره  اعـلن مـدير بـالطـيران ا
مـركز الـعملـيات وطب الـطوار فاضل
الــربــيـعي فـي بـيــان امس ان (الـوزارة
اعـدت خطة طبية خاصة لتقد افضل
اخلـدمات الوقائية والطبية والعالجية
ـؤديـة الى محـافـظة وتـغـطيـة الـطرق ا
ـفارز مع قـرب تأدية كـربالء بالـفرق وا
زيـارة عـاشوراء) واضـاف ان (اخلـطة
تــضــمــنت تــشــكــيـل غــرفــة عــمــلــيـات
وتـنسـيق مشتـرك ب وزارات الـصحة
عـلومات والـدفاع والـداخلـية لـتبـادل ا
وتــســـهــيل مــهـــمــة الــفــرق الـــطــبــيــة
والـصـحـية وحـركـة سيـارات االسـعاف
لــنـــقل احلــاالت الــطــارئــة اثــنــاء مــدة
الــزيــارة) وتــابـع ان (قـسـم االســعـاف
الـفـوري قام بـارسـال العـجالت السـناد
اجلــهـد الـطــبي لـدائـرة صــحـة كـربالء
وطـريق الزوار فيها قـبل موعد الزيارة
ــفــارز الــطــبـيــة عــلى طــريق ونــشــر ا

الزائرين).
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ـاليـة والتـعلـيم العـالي والبـحث الـعلـمي وشخـصيـات بارزة بـوفاة عزى وزيـرا ا
ـالـية ـعـهـد الـعـراقي لالصالح االقـتـصـادي ووكـيل وزيـر ا رئـيس هـيـئـة اُمـنـاء ا
الـيـة عـلي عـبـد األمـيـر عالوي في بـيان االسـبق كـمـال الـبـصـري . وقـال وزيـر ا
ـربي الـفاضل ي وا ـزيـد من احلزن واآلسئ تـلـقـينـا نـبـأ رحيل األكـاد امس (
سيرة  الـتي ترجمهـا عمالَ ومواقف داعمة البصري بـعد عمر حـافل بالعطـاء وا
لـلعـراق وشعبه) . بـدوره قال وزيـر التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي نبـيل كاظم
عـبـد الـصــاحب ان (الـراحل كـان يــشـغل مـكـانــا مـحـمـودا لــدى زمالئه وجـمـيع
عــارفـيه والسـيـمــا في مـؤسـسـات الــتـعـلـيم الــعـالي ). كـمـا نــعى حـزب الـدعـوة
الـراحـل مـسـنـذكــرا مـحـطـاته فـي خـدمـة الـعــراق. كـمـا عـزى وزيـر االسالمـيـة 
الـتـعـلـيم الـعال الـسـابق عـبـد الـرزاق الـعيـسى بـوفـاة الـبـصـري. وشغـل الراحل
مـنـاصب عـدة بـعـد عام  2003 مـنـهـا  مـسـتـشـار وزارة الـتـجـارة وكـيل وزارة

كتب رئيس الوزراء. ستشارين  ستشار االقتصادي في هيئة ا الية وا ا كمال البصري

UI¡∫ رئيس مـجلس القضاء االعلى يلتقي بالسفير التونسي لدى بغداد

امس

ابراهيم رئيسيمصطفى الكاظمي

v{u∫ مطار كابل يشهد فوضى وهلع ب االفغاني عقب سيطرة حركة طالبان على البالد
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العمـلة الصعبـة ). وتابع ان (رغبة
الـطـالـب بـطـلـب الـعـلـم في الـعـراق
مـــشــروع نــفــخــر بـه كــعــراقــيــ 
واكـدنـا لـلـوزارة بـكـتـاب رسـمي أن
موضوع القرار النيابي الذي صدر
مـؤخـرا غـيـر مـلـزم الـتـنـفـيـذ  كـمـا
انـنــا نـثــني عـلى تــعـاونـهــا بـشـان

موضوع التوسعة). 
الـى ذلك اصـدرت وزارة الــتــربــيـة
تـــوضــيــحــاً بـــشــأن إضــافــة مــادة
ـنـاهج الـتـربـيـة اإلعالمـيـة ضـمن ا

دارس. الدراسية في ا
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تحـدث باسم الوزارة حيدر وقال ا
فــــــاروق فـي تـــــــصــــــريـح امس إن
ـقـتـرحات عـادة تـقـدم عـلى شكل (ا
طلبات رسمية مع أي مؤسسة بعد
ــكن تـشــكـيل جلـان أو ورش ذلك 
كن نـاقشـة أي موضـوع  مـعيـنة 
طـــرحه كـــمــادة إعـالمــيـــة أو مــادة
مـــنــهــجــيــة أو مـــادة إثــرائــيــة من
دارس التي مكن أن تدرس في ا ا

ـــــمــــــكن أن تـــــخـــــصـص الى من ا
ــراحل الـدراسـيــة من أي مـرحـلـة ا
ناهج) ,مؤكداً أن تبدأ فـيها هـذه ا
ــوضـوع يــكـون عــلى شـكل (هـذا ا

كتاب رسمي يقدم الى الوزارة).
قترح  واضاف (يفترض أن يقدم ا
رسمـيـاً الى الوزارة وبـعد ذلك الى
ــديـريــة الـعـامــة لـلــمـنــاهج وقـد ا
تـكون هـنـاك جلـان من االشراف أو
اإلعـــداد والــتـــدريب الــتـــربــوي أو
ديريات جلنة مشتركـة من جميع ا
ــعـــنــيــة من أجـل الــتــعــرف عــلى ا
ـبـدئـيـة الـتي حتـوي هذا األسس ا

نهج والدالئل االولية). ا
كـن بعـدهـا مـعـرفة هل مـضـيـفـا (
ـادة في مـرحـلـة واحدة سـتـدرس ا
أو عبر عـدة مراحل وكيـف ستكون
األولــيـات وهل مـادة مـعـمـقـة ?كـمـا
تـدرس في كلـيـات االعالم أم شـبيه
ـيـة ــواد الـتي تـدرس في اكـاد بـا

الفنون اجلميلة).
ـوضـوع مـتـشـعب ولـفت الـى ان (ا

زيــادة بـحـاالت اإلصـابــة بـكـورونـا
الـى جـانب الــظـروف االقـتــصـاديـة
ــنع ان يـذهب الــصـعــبـة ,ونــحن 
الطلبة الى اخلارج للدراسة ونامل
ان تــــكــــون دراســـتــــهم رصــــيــــنـــة
وبــإشـراف األســاتــذة الـعــراقــيـ

وبهـذا نـحن ضـمـنـا حـيـاة الـطـلـبة
ورصــانــة الــتــعــلــيم) ,مــبــيــنــا ان
(الــــشــــهـــادات مـن داخل الــــعـــراق
اثبـتت رصانتـها اكـثر من اخلارج
إضـافـة الى الـعمـلـة الـصعـبـة التي
تذهب خارج البـلد ونحن في ظرف
اقــتـــصــادي صــعـب ونــحــتــاج ان
نـــعـــضـــد واردات اجلـــامــعـــات من
خالل القـبول في الـدراسات العـليا
 ,والسيما النفقة اخلاصة) ,مشيرا
الى ان (الرأي النهائي للجنة  ,هو
اجـراء تـوســعـة بـالــوقت احلـاضـر
لـوجـود امـور كـثــيـرة ذكـرنـا مـنـهـا
تعـويض واردات اجلـامعـات ومنع
الـطـلـبـة من الـدراسـة خـارج الـبـلـد
ا يتعلق باحملافظة على وغيرها 
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اطلقت هيئـة النزاهة العامة امس,
الـستـراتـيـجـيـة الـوطنـيـة لـلـنـزاهة
ومـكافـحة الـفسـاد لالعوام -2021
2024 التـي اقرهـا مجـلس الوزراء

وجب القرار رقم 181.
وقــال رئــيس الــهــيــئـة عـالء جـواد
حـــمــــيـــد خـالل مـــنـــاســــبـــة اعالن
الستراتـيجية  ,حضرتها (الزمان)
امس ان (هذه الـستراتـيجيـة تمثل
ثـمـرة جـهـود حــثـيـثـة ومـتـواصـلـة
الـتي تــكـلــلت بـالــوصـول الى هـذه
رحـلة التي يـحق للـجميع الـفخر ا
ـنـجـز الـوطـني الـذي يـضع بــهـذا ا
الـــعــــراق في مــــصـــاف الــــبـــلـــدان
ـتـطـلـبـات االتـفـاقـيـة ـسـتـجـيـبـة  ا
ـكـافـحـة الـفـسـاد في هـذا ـيـة  اال

اجملال بالتحديد).
واضـاف انه (الـهـيـئـة اجنـزت هـذه
الـــســتـــراتــيـــجــيـــة اســتـــنــادا الى
ادة مـضامـ الفقـرة الثـامنـة من ا
الــثــالــثــة ضـمـن الـقــانــون الــنــافـذ
ــشــاركـــة االجــهــزة الـــرقــابــيــة و
االخـرى وبالـتـعاون مع مـؤسـسات
الــدولـة اخملــتــلـفــة وبــرنـامج اال
ـائي حـيث اسـتـمـعت ـتـحـدة اال ا
الـهيـئـة الى وجهـات نـظر اجملـتمع
دني واالعالم والقيادات االدارية ا
في مـخـتلف الـقـطاعـات احلـكومـية
وكــــــذلك اخلــــــاص اضــــــافــــــة الى
اســتـشـارة اخملـتـصـ من اسـاتـذة
اجلــــامــــعــــات لــــصــــيــــاغــــة هــــذه
الــــســـتــــراتــــيـــجــــيـــة) ,وتـــابع ان
(الستراتيجية تركز على تشخيص
ـركزيـة وايجـاد احللول الـقضـايا ا
اجلــذريـة لـهــا من اجل رفع جـهـود

ومـنـسـقـة). وتــعـد الـسـتـراتـيـجـيـة
بـحسب كـراس وزعته الـنزاهـة ب
احلــــاضـــرين  ,مـن مـــتــــطـــلــــبـــات
ـكافـحة الـفساد ـية  االتـفاقـية اال
التي انـظم الـعراق اليـها فـي العام
ثابة خطـوة متقدمة 2007 وهي 
وجبها يدان اذ تـوكل  في هذا ا
ـؤسـسات مـهـام وواجـبات تـنـاط 
الـدولـة وقـطـاعـاتـهـا كـافـة ومن ثم

تـــــتـــــولـى جلــــان
قــيــاس مــســتـوى
الـــــــتـــــــزام تـــــــلك
ـــــــؤســـــــســــــات ا
والقـطـاعات بـتلك
ــهــام ثم يــصـار ا
الى الـتقـييم كـما
تـــــــوفــــــر فــــــرص
واسـعـة لـلـتـعاون
بــــــ االجـــــهـــــزة
الـــــــرقـــــــابـــــــيـــــــة
والـــــســـــلـــــطـــــات
الــــــــــــــــــــــــــــــثــالث
ومــــــؤســــــســــــات
وقـطاعـات الـدولة
اخملـــتــــلــــفـــة مع
الـــتـــركـــيـــز عـــلى
ـشـاركـة تـفـعـيل ا
في عــــــمــــــلــــــيـــــة
تشخيص ظواهر
الـفـسـاد وتـطـوير
الـــــــــــــــبــــــــــــــدائـل
والــــــعــــــاجلـــــات
فـضال عن تـوفـيـر
فــــرص واســــعــــة
لـتـدريب وتـطـوير
مـالكــــــــات تـــــــــلك

كن للرأي اي رأي ان يعلن ضد او  ..مع.ويظهر فيها في دول ليبرالية 
ـعزل عن رجال لـهم مـركـز خـاص بـهم وهم يـتـحدثـون بـاسـتـقالل تـام و
ـراجع ـوقف الــرســمي او الـقــومي او الــطـائــفي وهم من يــسـمــونــهم  ا
اطـهم ويـتـقبل تـلـقي عـلى ا ـرور الزمن يـتـعـود ا سيـاسـيـة او فكـريـة.و

تعارف عليه. ألوف وا اجتهاداتهم حتى لو كانت خارج ا
انني احتـرك في هـذا اجملـال.ولم اكن اكـرر حتى مـا يـكـرره من معي في

التنظيم الواحد. 
ووراء هذا انني كاتب وللكتاب هوامشهم الذاتية.

كنـا في الرمـادي وانا مـدرس في ثانـويتـها نـعقد كـل يوم خـميس نـشاطا
فكريا مـاب عامي 1961 و 1963.في عهد الـزعيم عبـد الكر قاسم.
ورجال يسجلـون كالمنا حتى اذا.انـهينا السـنة الدراسية هـاجمنا رجال

االمن  فنؤخذ الى مراكز االعتقال شرق العراق.
ويعرف العراقيون اننا رهن االعتقـال ح يطلعون على الصحف احمللية

فال يجدون مقالنا فيها.
كانت احلكومة متسامحة مـعنا مادمنا النحمل السالح لـكنها تعتقلنا في
ـا ساعـدنا ان اشـتري وقـوفة   ـطاف.فـنخـرج لنـستـلم رواتـبنـا ا اخر ا

معدات كهربائية للمنزل وسيارة فورد تاونس.
رحم الله اولـياء االمـر الذين عـارضنـاهم ولم نكن عـلى حق .ولم يـنتـقموا

منا 
ا لكننا ح تمكنا منهم قتلناهم بالوازع اسف..ر

ساعدتنا جهات متضررة من ثورة 14 تموز. 

ــا والـــرطــوبـــة في الـــبــصـــرة 
يتطـلب اجراءات سريعـة وعاجلة
ـــواطـــنـــ عـــلى لـــغــــرض حث ا
واد اسـتالم استـحـقاقـاتـهم من ا

الغذائية).
WO½u½U   «¡«dł«

مـشــددا عـلى ان (هـنـاك اجـراءات
قـانـونـيـة سـتـتـخـذ بـحق الـوكالء
ــواطـــنــ الــذيـن لم يـــبــلـــغـــوا ا
بـاسـتالم اسـتـحـقـاقـاتـهم وسـيتم
ـوجـودة لـدى ســحب الـكـمــيـات ا
واطـن هـذه الـوكاالت) ,داعيـا ا
ـــــواد الى (مــــــراجـــــعــــــة وكالء ا
السـتالم اسـتـحـقــاقـاتـهم لـغـرض
االسـتـعــداد لـلـدفـعـة الــثـانـيـة من
مـفــردات الـسـلــة الـغـذائــيـة الـتي
بـدأت تـصل الى مـخـازن الـشـركـة
ـواد الـغـذائـية الـعـامـة لـتـجـارة ا
تـبـاعا لـتـحـديـد خـطـة تـسـويـقـية

واطن منها).  وجتهيز ا
وكــان الـوزيـر عالء اجلــبـوري قـد
ـعــاجلـة اي ازمــة تـتــعـلق وجه 
ادة الطحـ من خالل استنفار
كل اجلــهــود لـــلــشــركـــة الــعــامــة
لــتــصــنـــيع احلــبــوب فــضال عن
ــــطـــــاحن من مــــادة جتــــهــــيــــز ا
احلــنــطـة ,مــؤكــدا وجــود الــيـات
ــطـــاحن االهــلـــيــة من الســتـالم ا
مـادة احلـنطـة لـتالفي اي مشـكـلة
. وعـقـد مـجلس تـتـعـلق بـالـطحـ
ادارة الــشـركــة الــعــامـة لــتــجـارة
ـناقشة واد الغـذائية اجـتماعا  ا
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أعربت جلنـة التعـليم النـيابية عن
اســــتـــغـــرابـــهـــا من إصـــرار وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلمي
على ارغـام طلـبة الدراسـات العـليا
عـلى الدراسـة خـارج العـراق وعدم
احــــتــــضــــانـــهـم في اجلــــامــــعـــات
احلـــكــومــيــة  ,مـــؤكــدة ان الــقــرار
اني بشأن عدم وجود توسعة البر
ـقاعـد الدراسـات العـليـا مستـقبال
غير ملزم التنفـيذ مطالبة بتطبيق
ـقـاعـد الـشـاغـرة واجـراء إشــغـال ا
تــوسـعــتــ احــداهــمـا تــؤجل الى

قبل. العام ا
وقــــال رئـــيس الــــلـــجـــنــــة مـــقـــدام
اجلـــمــيـــلي فـي تــصـــريح امس إن
(الــلـجــنـة أصــدرت في وقت سـابق
قــــرارا نـــيـــابـــيـــا انـــهـت من خالله
موضوع التوسعة نهائيا لكن هذا
القرار غير ملزم كونه ليس قانونا
إضـافـة الى ان ظروف الـبـلـد كانت
تــخـتــلف عن اآلن فــهــنـاك حــالــيـا

مـــســتـــويــات الـــنــزاهـــة فــضال عن
تـشخـيص الـظواهـر في الـقطـاعات
عـنـية في وبـلـورتهـا مع اجلـهـات ا
مـكـافـحـة الفـسـاد). مـشـيرا الى انه
(ال يخـفى عـلى احد تـطور اسـاليب
الـفـسـاد والفـاسـدين وحتـولـها الى
عـمـلـيـات مـنــظـمـة وااللـتـفـاف عـلى
ــا الـــقــوانـــ والــتــشـــريــعــات  ,
عـنيـ في مكـافحة يـتوجب عـلى ا
الـفـساد بـالـعالم ان تـكـون مكـافـحة
عـــمــلــيــات هــذه االفـــة وفق مــنــهج
عــلـــمي رصـــ يــدرس الـــواقع عن
كثب لتشخـيص االخطاء والثغرات
الـتي يــتـبـعــهـا الـفــاسـدين ومن ثم
ؤثرة عاجلات الناجحة وا وضع ا

الستئصال االفة او احلد منها). 
ـــــثل مـن جـــــانـــــبـه قـــــال نـــــائـب 
ــائـي ان (الــعــراق الـــبــرنـــامج اال
يـســتـحـق ان تـكــون له مـؤســسـات
عـامـة تـخـلو من الـفـسـاد ومتـمـكـنة
من مـحـاربـة هذه االفـة الـتي تـنـخر

جسد الدولة).
WLN  …uDš

واشار الى ان (هـذه السـتراتـيجـية
اجلـديدة خـطوة مهـمة فـي مكـافحة
الـفـسـاد) ,وتـابع ان (حتــقـيق هـذه
الـسـتـراتـيـجيـة يـقـف علـى عـامـل
مـهــمـ اولـهـمـا  ,يـزود احلــكـومـة
الــعــراقــيـة بــوثــيــقــة الــســيــاســيـة
كن من خاللها اجلديدة الـشاملـة 
زيـــادة الـــتـــنـــســـيق ودعم جـــهـــود
مــكـافـحــة الـفـسـاد  ,وثـانــيـا تـمـكن
الــعــراق من الــوفــاء بــااللــتــزامـات
ـتحدة النـاشئـة عن اتفاقـية اال ا
ـكــافــحــة الــفــســاد الــتي تــتـطــلب
تطـوير وتنفـيذ السـياسات الـفعالة

بيروت
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ــاضي صـدرت أوامـر مـروريـة تـلـزم نـهـايـات الـعـقــد الـسـابع من الـقـرن ا
ـركـبات بـالـتخـلي عن الـدشـداشـة وارتداء الـقـميـص والبـنـطال أصحـاب ا
أثـنـاء قـيـادتـهم لـسـيـارتـهم ومـن يـخـالف يـعـد مـتـجـاوزا وعـلـيه سـتـسـحب
ـرورية من هـذا اإلجراء أوال حـضارية ركـبة. احلـكمة ا اإلجازة وحتجـز ا
رور الـسياقـة ( فن وذوق وأخالق ) موضع الـتنـفيذ وثـانيا تضع شعـار ا
صـحـيـة حتـفـظ حـيـاة الـسـائق من الــتـعـثـر في الـدشــداشـة عـنـد الـوقـوف
والسير رقم الـشوارع العريـضة والسيـارات القليـلة التي يعـاونها احلمار
الـذي يــكـنى بــابي صـابــر والـربل الــذي تـتـصــدرة اخلـيــول لـنــقل الـنـاس
لألمـاكن الـقــريـبـة من بـاب الــتـعـويض عن قــلـة وسـائط الـنــقل واسـتـمـرار
روري احلفاظ على تراثنـا في النقل البري..  السـائق عند صدور األمر ا
ـتلك حـصـانة في قـيـادة السـيارة تـتمـثل بـإجازة الـسـوق العـمومـية كان 
وأكثر سـواق ذلك العهـد ال يقـرأ وال يكتب وامـتالك رخصـة القيـادة يعني
روري بـنجاح في الصـعود والنزول والـدوران ومعرفة اجتياز اإلمـتحان ا
ـثـلـثـية ـرور ومـاذا يـعـني كل رمـز داخل األشـكال الـهـنـدسـية ا أشارات ا
ستطـيلة والـدائريةالى...الخ   وقـتها مازلت فـتى عندمـا أثار اندهاشي وا
ركـبة بـقمـيص وبنـطال وقـد فتح وأفراد أسـرتنـا الكـبيـرة ترجل ابي مـن ا
ـازحة زيه اجلديـد شـهـية أفـراد الـعائـلـة لالسئـلـة وبـ الفـرح واالسـئلـة ا
هـارة في السـياقة عـرفتـها  كانت والدتي التـفكـر بسالمة ابـي الصحـية 
ـرور بل تـفــكـر بــسالمــة قـلـبــة وضـمــان عـدم الــلـعـب بـذيــلـة كــان افـراد ا
يستمدون قوتهم في الـتطبيق من قوة القانـون لذلك شاعت في تلك الفترة
فـردة تعـني في قاموس اصـحاب الـسيارات ان مفردة عـلى البـره وهذه ا
ـة اوتسـرب سحـبا السـائق الذي لم يـبلغ سـن الرشـد او  أن مركـبتـة قد
دخانـيـة لـهـا آثار سـلـبـية عـلى الـصـحـة والبـيـئـة أو ال يحـمل أجـازة قـيادة
رور واال وقع حتت الغرامة السيارة عليه   كـسب رزقة بعيدا عن عـيون ا
ركبة لـذلك ترى السيارات العـاملة على  البره تـسلك الطرق غير وحجز ا
طـبـات ولـو أجـرينـا مـطـابـقة بـ حـال الـشارع ـلـيئـةبـاحلـفـر وا عـبـدة ا ا
ـرور وعـدد السـيارات باألمس  _من التـقيـد بـانظـمة ا
ــركــبــات الى حــامــلـي إجـازات وقــيــافــة أصـحــاب ا
رورية عندهم   _وحال السوق ودالالت العالمـات ا
الشـارع اليـوم الصابـتـنا الـكأبـة وبـحثـنا عن حـبوب

قراطية للعالج. د

ـيز مـاهو الـصـائب منـها ومـاهو
اخلــاطئ) ,ومــضـى الى الــقــول ان
(هناك قـواعد وقوانـ ومباد من
ـمــكن من خاللـهـا لـكل انـسـان أن ا
يـــــــوصـل صــــــــوتـه بــــــــحــــــــريـــــــة
ــــســـاس ــــقـــراطــــيـــة دون ا وبـــد

شاعر االخرين). 

حيدر فاروق
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في سـنة 2002 واثـنـاء اقـامـتي في عـمــان .. نـشـرت مـقـالـة في جـريـدة
(العرب الـيوم ) االردنـية  ذكرت فـيهـا ان العـالم  غادر ( قريـة ماكـلوهان
الكونية ) .. الننـا نعيش  اليوم  وبكل جـوارحنا  داخل ( حمام زجاجي)

الكل  يرى عورة الكل .
ــعـنــاهـا الــفـســيـولـوجـي .. بل بـابــعـادهـا والتـفــهم فـكــرة الـعــورة  هـنـا 

وانساقها وادبياتها السياسية واالجتماعية .
و في كتابي ( تـصدع السـلطـة الرابعـة) اشرت ايضـا  الى هذه احلقـيقة

ثيرة  اي فكرة  : ا
(احلمام  الزجاجي) الهميتها ولقربها من  عصر ( االتصال  التفاعلي )

الذي نعيشه االن .
لـقــد تـبـدد مــفـهــوم ( الـقــريـة ) تـمــامـا .. و اخــتـزال  الــعـالم من خالل
ثبتة امامـنا .. وهي تتوسطنـا  باحترام  وتبجيل .. الشاشة  الصغيـرة ا
ولم تعـد الـشـاشـة ( شاشـة الـتـلفـاز وحـده) .. هـناك  شـاشـة الالبـتوب 

وشاشة االيباد .. والهواتف الذكية.
ان فكرة (احلمام الـزجاجي) تنتعش سـريعا  في العصـر التفاعلي  وفي
ملء حـواسـنـا االدراكـيــة   في وقت تـراجـعت فـيـه سـلـطـة الـدولـة  امـام
ـثـيـر لـلـهواتـف  الـذكـية ـواطن .. بـسـبب االنـتـشـار  الـسـريع وا سـلـطـة ا
دونـات والفـيسـبوك والـيوتـيوب وتـويتر ـنصـات وا متـعددة االتـصال  وا

وغيرها .
وهكـذا فـقـد اصبـحـنـا ... مـكشـوفـون .. ومـستـسـلـمون  لـثـورة االتـصال
ـتطورة التي ليس لها حدود .. انـها (اجلبرية االتصالية) وتكنولوجيتها ا
الـتي ثــبـتـهــا في كـتـابـي االخـيـر (جــدل االتـصـال ...) كــنـظـريــة  جـديـدة

تختزل كل ما جاء به خبراء االعالم في العالم اجمع .. كيف ال ..?
وقد بـدأ علم االتصـال في اخر فـتوحـاته ترجـمة افـكارنا الـباطـنيـة وتلـبية
رغباتنا دون ان تتـحرك حناجرنـا وتتوسط شفاهـنا .. في اتصال باطني
تـأمــلي مـثــيـر .. انــهــا (اجلـبــريـة) الــتي  تـرغــمـنــا عـلى
ـا االنـسـيــاق امـامـهــا  واالمـتـثــال لـنـهــجـهـا .. دو

ا  اعتراض يذكر . سؤال  ودو
ــتـواصــلـة.. ومـا عــلــيـنــا .. اال  اعالن دهــشــتـنــا ا

والدهشة .. اصل الفلسفة ..

ـنضـوية ـؤسسـات والقـطـاعات ا ا
في الـسـتـراتـيــجـيـة بـالـتـعـاون مع

جهات دولية. 
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في تــطــور أفــصــحت الــهــيــئــة عن
تفاصـيل قرار احلكم الـصادر بحق

مسؤول في ديوان محافظة بابل.
وقـالت الــهـيــئـة في بــيـان امس ان
دان, (قـرار احلـكم الـصـادر بـحق ا

جاء على خـلفيـة القضيـة اجلزائية
التي حقـقت فيها الـهيئة وأحـالتها
الـتـي تَـضَـمـنَتْ إقـدام إلـى الـقـضـاء
ــــدان عــــلى االمــــتــــنــــاع عن أداء ا
واجـبـاته الـوظـيـفـية مـن خالل عدم
صرف مـستـحقـات إحدى الـشركات
واضاف ُـتـعـاقـدة مع احملـافـظة) , ا
ان (تـفـاصيـل الشـكـوى الـتي قدمَتْ
شكو إلى الهيئـة تشير إلى قـيام  ا

مــنه بــاسـتــغالل مــنــصـبه كــمــديـر
لـلــخـطــة االسـتــثـمـاريــة في ديـوان
احملافظـة وعدم صرف مسـتحقات
ــشـروع تــأهـيل ـنــفـذة  الــشـركــة ا
شارع 80 تـقاطع  حـلـة- طهـمـازية
إلى شارع حلة - كربالء وتفرُّعاته
ما لم تدفع الشركـة له نسبة عشرةٍ
ـئة من قـيمـة كل دفعةٍ مـستـحقةٍ با

لها). 
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نــفـت وزارة االتــصـــاالت وجـــود اي
زيــــادة بــأســـعـــار خـــدمـــة االنــتـــرنت

للمواطن عبر شركات اخلدمة.
ــتــحـدث بــاسم الـــوزارة رعـد وأكـد ا
ـــشـــهـــداني فـي تـــصـــريح امس ان ا
(الوزارة تـدعم اخلدمـة عـبر رفـد هذه
دات فائقة السرعة خالل الشركات 
االشــهـر االخــيــرة لــتــحــســ جـودة

اخلدمة وزيادة سرعتها).
مـؤكـدا ان (هـنـاك إقـبـاال كـبـيـرا عـلى
مشروع الـفايـبر تو هـوم الذي اعـتمد
ـنـاطق الـكـرخ كـونه يـوفـر خـدمـات
االنـــتـــرنـت واالتـــصـــاالت بــــأســـعـــار

مدعومة).
ــشـروع الــوطـني  مـشــيـرا الى ان (ا
لالنـتـرنت والـكـيبـل الضـوئـي يعـمالن
ــنــطـقــة زيــونــة ومن بــشــكل جــيــد 
ــؤمل تــعــمــيم خــدمــته بــ مــنــاطق ا

الرصافة). 
وبـــرغــم مـن الــــوعـــود احلـــكـــومـــيــة
سـتـمـرة بتـقـد خـدمـات افضل ال ا
يــزال الـعــراق االســـوأ اقــلــيــمـيــا في
خـدمات االنـتـرنت فـي وقـت يـقـترب
فـيه عــدد من الــدول من الــدخـول في

خدمات اجليل اخلامس.
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اكــــدت وزارة الــــتـــجــــارة وجـــود
كـمـيـات كـبيـرة من مـادة الـطـح
ـواد في مـخـازنـهـا ولـدى وكالء ا

الغذائية.
وذكـــر بــــيـــان لـــلـــوزارة تــــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (مـــديـــر عـــام
الـية دائـرة الرقـابة الـتـجاريـة وا
في الـوزارة مـحـمـد حــنـون تـفـقـد
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مقدام اجلميلي

ـــوافــقــة وإعــطــاء رأي ــكن ا وال 
عــلـى مـــقــتـــرح أن لـم تــكـن هـــنــاك
دراسـة مـستـفـيـضة له) ,وتابع انه
(فـي ظل الـــــــــزخـم احلـــــــــاصـل في
ـوجـودة بات الـقـنوات االعـالميـة ا
واطن أن يـكون واعـياً اكـثر عـلى ا
ا يـطـرح عبـر وسائل االعالم كي

القـضايا احملالـة له واتخـذ جملة
من الــقــرارات الــتي تــخــدم عــمل
الـــــشــــــركـــــة وتـــــهـــــدف الـى رفع

مستوى االستثمار فيها . 
وقالت الـشركة ان (مـديرهـا العام
ثـــمن اجلـــهـــود الـــتـي تـــبـــذلـــهــا
الكـــات الــفــنـــيــة واالداريــة في ا
اجنـاح مـشـروع الـسلـة الـغـذائـية
ـوظفـ العمـالهم رغم ومواكـبة ا
ارتــفـاع درجــات احلـرارة وزيـادة
االصــابــات بـجــائــحــة كــورونـا),
مــــؤكـــدا ان (اجلــــهــــود اثــــمـــرت
واطن بكامل مفردات بتجهيز ا

السلة الغذائية). 
وكـان اجملـلس قـد نـاقش عـدد من
واضيع ابرزهـا اجناح مشروع ا
ـشروع الـسـلة الـغـذائـية وكـذلك ا
ـعــمل ــتـعــلـق  االســتــثــمــاري ا
ـــا يـــســـهم فـي زيــادة الـــشـــاي 
مـوارد الــشـركـة ,كـمــا تـطـرق الى
ـكـتــسـبـات الـتي عـقـد الــدفـاع وا
حتـقـقت مـنه فـضال عن مـواضيع
ـوظـفـ ـخـصـصــات ا تـتـعــلق 
ـا يـحـقق والـيـات مــسـاعـدتـهـم 
اعــلى مـسـتــوى في االداء ويـوفـر
ـوافقـة على احـتيـاجـاتهم كـذلك ا
طــلـــبــات قــسم الــشـــحن والــنــقل
واسـتـحـداث شـعــبـة الـبـقـولـيـات
ومنـاقشة مبـيعات شـركة فوداتي
لـلـشـاي وشـراء سـيـارات خـدمـيـة
ـــوازنـــة وانـــتــــاجـــيـــة واقــــرار ا
التخطيطية للشركة لعام 2022.

مــــخـــازن الـــبــــصـــرة وســــايـــلـــو
ــواد احملــافــظــة وكـــذلك وكالء ا
ــــنـــاطق الـــغــــذائـــيــــة في عـــدد ا
لـالطالع بـــشـــكل مــــيـــداني عـــلى
كـمــيـات الــطـحــ واسـبــاب عـدم
ـــواطـــنــ الســـتالم مـــراجـــعـــة ا
مـــســـتـــحـــقـــاتـــهم). واضـــاف ان
(حـنــون وجه الــدوائـر الــرقـابــيـة
وتـــــصــــنـــــيع احلـــــبــــوب بـــــحث

ــــــواطــــــنـــــــ عــــــلـى اســــــتالم ا
ــادة الــطــحـ اســتــحــقــاقـاتــهم 
وسحب الـكمـيات الـتي لم تسـتلم
ــــواد ـــــوجـــــودة لـــــدى وكـالء ا ا
الغذائية). مـشيرا الى ان (تكدس
كــمــيــات كــبــيــرة من الــطــحـ و
الـسـلـة الغـذائـيـة يـسـبب مـشـاكل
جـراء تـعــرضـهـا لـلـتــلف نـتـيـجـة
ارتــــــــفـــــــاع درجــــــــات احلـــــــرارة

الية  محمد حنون  خالل تفقده مخازن البصرة وسايلو احملافظة bIHð∫ مدير عام دائرة الرقابة التجارية وا
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كــشــفت شــركــة حتـلــيالت جــغــرافــيـة
مــقـرهــا بـاريـس أنـهــا رصـدت حـدوث
ــيــثــان وهــو أحــد "ســحــابــة" لــغــاز ا
غازات االحتباس احلراري في العراق
ـاضي تــزامـنــا مع حـدوث فـي تـمــوزا
ـنطقة ذاتـها.ونقـلت قناة تـسريب في ا
احلـرة اليـوم  عن وكالة بـلومـبيرغ إن
خـط أنــابــيب تـــديــره شــركـــة خــطــوط
األنــابــيـب الــنــفــطــيــة الــعــراقــيــة قــام
ـسال في 20 بـتـسـريب غـاز البـتـرول ا
يــولـيــو بــالـقــرب من مـكــان اكـتــشـاف
ــيــثــان غـربي عــمــود كــبـيــر من غــاز ا
الــبـــصــرة. واســتــمــر احلــادث أقل من
بـضع ساعات ولم يفـرز أي غاز ميثان
بـحـسب مسـؤول في الشـركة الـعراقـية

التابعة للحكومة.

ـسال هـو مـادة قـابـلة وغـاز الـبـتـرول ا
لالشـتـعال مـشـتقـة من مـصادر الـوقود
األحـفـوري ويتم احلـصول عـليه خالل
عـــمـــلـــيــة تـــكـــريـــر الـــنــفـط اخلــام أو
يـســتـخـرج من تـدفـقـات الـنـفط والـغـاز

عـنـد خروجـهـا من األرض.ويتـكون إلى
حــد كـبــيــر من الـبــروبـ والــبـيــوتـان
ولــكـنه غـالـبــا مـا يـحـتــوي أيـضـا عـلى
ـيـثـان واإليـثان. كـمـيـات صـغـيـرة من ا
ويــــتم شـــحـــنـه كـــســـائـل في خـــطـــوط

األنـابـيب ويتـحـول إلى غـاز عنـد درجة
حـــــرارة الــــــغالف اجلـــــوي الـــــعـــــادي

والضغط.
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ـشـار ـيـثـان ا و اكـتـشـاف سـحـابـة ا
إلــيــهـا بــواســطـة شــركــة الـتــحــلـيالت
اجلــغـــرافــيــة "كــايـــروس" الــتي تــقــوم
بـتـحــلـيل بـيـانـات األقـمـار الـصـنـاعـيـة
لــوكــالـة الــفــضــاء األوروبـيــة لــتــعـقب
االنـبـعـاثـات. ورصـدت الـسـحـابـة عـلى
بعد 140 كـيلومترا غرب البصرة وقد
ــعـدل 73 طــنــا في ــيــثــان  أطــلــقت ا
ـسؤول الـسـاعـة وفق الـشـركـة.وقـال ا
لـبلـومبـيرغ الـذي لم تفـصح عن اسمه
إن (بــروتـوكــول الــشـركــة عـنــد حـدوث
تـــــســــرب هــــو إغـالق خط األنـــــابــــيب
وإصـالحه على الـفور).وذكـرت الوكـالة

هبة الدين الشهرستاني

ولــــكن الـــوردي ســــرعـــان مــــا بـــدأ في
تـوضيح مقـصده من العبـارة الصادمة
الـتي قـالهـا فأردف: "فـإذا نحن أهـملـنا
الـتفريق ب حسـ ويزيد في التاريخ
جـاز لنـا أن نهـمل التـفريق بـينـهما في
أي زمـان وبهذا قد يلـتبس علينا وجه
احلـق وتـشـتـبك حــدود الـظـلم والـعـدل
مـعـا بحـيث ال نـستـطيـع لهـا فصالً وال
تـمـيـيـزاً.. سـر أيـنـمـا شـئت فـي شؤون
هذه احلياة فلسوف ترى أمامك صوراً
من ذلـك الـصــراع اخلـالــد تـتــكـرر هــنـا

وهناك كل يوم". 
ــقـدمــة يــدلف الـوردي إلى ومـن هـذه ا
ـواضـيع الـتي قـضى حـياته في أحـد ا
مــعـاجلــتـهـا وبــحـثــهـا وهــو مـوضـوع
(الـظـلم االجـتمـاعي) كـمـا استـقـر على
تـسـميـته بعـدئذ فـيـقول: "وقـد يبـغتك
وأنـت سـائــر بـ الــنـاس عــلى رسـلك
مـنظـر شخـص يتـخاصـمان: أحـدهما
قــوي غـشــوم واآلخـر ضــعـيف يــلـتـوي
دفـاعـا عن حـقه وإذا بـك تـقف حـائرا ال
تــدري أي جـانب تـأخـذ وقـد تـذهب في

سبيلك مطمئنا كأن األمر ال يعنيك".
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ثـم صرخ بـالـنـاس احلـاضـرين في ذلك
احلــفل الــكــبـيــر وفــيــهم عــلـيــة الــقـوم
ــســؤولــ عن مــصــائــر واألعــيـــان وا
ـيـز الــنـاس: "أال أيـهـا الـنـاس إن مـا 
بـ اإلنـسـان الذي يـعـيش في مـجـتمع
واحلــيـوان الـذي يـعـيش في غـابـة هـو
هـذا الضـميـر االجتـماعي الـذي يخالج
نـفوس النـاس فيردعـهم عن أن يكونوا
بــهــائم يــخــافــون الــظــالم ويــظــلــمـون
الـوديـع.. فـإذا لم يـهـذب هـذا الـضـمـيـر
فـي نفـوس األفراد فـليس من أمل عـند

ذلـك في رفـع مـــــســــتـــــوى اجملـــــتـــــمع
اإلنـسـاني وفي إصالحه وفي إسـعاده
فــإنك إذا ســمـحت لــلــظـالم بــأن يــظـلم
الــنـاس ثـم ابـتــسـمت لـه واخـتــلـقت له
ــعــاذيـر كــنت بــذلك قـد جــلــبت عـلى ا
نـفـسك الـبـالء! فـهـو إذا اعـتـدى الـيوم
عــلـى غــيــرك فــســيــعــتــدي غــداً عــلــيك
وسـيلـقى من الـناس ابـتسـاماً وتـأييداً
.. هــذه حــقــيــقـة عــلى ديــدنــهم الــقــد
اجــتــمـاعــيــة كـبــرى وهي لــعــمـري من
عترف بها في هذا العصر". احلقائق ا
والــضـمــيــر االجـتــمـاعي لــدى الـوردي
يــقـابـله (الـرأي الـعــام) لـدى الـغـربـيـ
الـــذين يـــحــاولـــون بــشـــتى الـــوســائل
ـائه لـيـقـمـعـوا به نزوات تـوجـيـهه وإ
الــظـــلــمــة واألنــانـــيــ وهــو يــعــدّ أن
أسـاس مشاكلنا في مجتمعنا احلاضر
هــو مــا نـرى من ضــعف في الــضـمــيـر
االجـتـمـاعي لـدى أفـراد اجملـتـمـع فـهو
يــقــول: "فــقــد أصــبــحــنــا مع األسف ال
صلحة أبـالي في جميع ما يـتصل با
الــعـامــة: نـرى الــغـاشــمـ واجملــرمـ
رحون واخلـائن يسرحون بـيننا و
هـــذا ونــحن نـــعــلـم أنــهم مـن أســبــاب
االنهيار االجتماعي الذي نكابده اليوم
ولـكـننـا رغم ذلك نـنحـني لـهم احتـراما
ونـــهش في وجـــوهــهـم ونــصـــوغ لــهم
عـــبـــارات الـــثـــنــاء! أمـــا الـــصـــالح من
الـناس.. فإننا ال نـعرف أحيانا أين هو
من هــذه الـدنــيـا وكــثـيــراً مـا نــعـتــبـره
مجنوناً أو سخيفاً ألنه على زعمنا ال
يـجـاري الـزمن في أمـر اكـتـنـاز األموال

أو بناء القصور".
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حـوّل الـوردي كـلـمـته هـنـا من الـوعظ
الـديـني الذي اعـتاد الـناس سـماعه في
ــــنـــــاســــبـــــات إلى وعظ مـــــثل هـــــذه ا
اجـتماعي فـأشار بأصـبعه إلى أمراض
اجـتماعيـة موجودة ب الـناس ولكنه
كـمـصـلح لقـي من النـاس مـا لـقي حتى

أنه تعرض للقتل.
وأورد الــوردي في كـلـمـتـه قـول عـلـمـاء
الـــنــفس: "إن في كلّ نـــفس غــريــزة في
حـب الـــشـــهـــرة وكل إنـــســـان يـــودّ من
صــمـيم قــلـبه أن يــكـون مــحـتــرمـاً بـ

الناس مهيباً".
واســتــنــد إلى هــذا الــقــول في تــبــرئـة
الـطاغية إذا استهتر بحقوق الناس أو
نكر أو احملتكر إذا ترف إذا اقترف ا ا
اغـتــصب األمـوال لـيـلـقي بـالالئـمـة في
ذلك عـلى الناس أنفسـهم معتبراً أنهم
ـــتـــرف مـــا دامــــوا هم يـــحــــتـــرمـــون ا
ويـهـابـون الـظـالم ثم يـحـتقـرون كلّ من
كـان فـاضالً نـزيـهـاً فال غـرو بـعـد ذلك
إذا انــدفع أغــلب أفـراد اجملــتـمع نــحـو

بـحـثت كثـيـراً عن الكـلمـة الـتي ألقـاها
الــــدكـــتـــور عــــلي الـــوردي فـي احلـــفل
الـعـاشـورائي الـذي نـظمه الـسـيـد هـبة
الـــدين الــشـــهــرســـتــاني في الـــصــحن
اذا الـكـاظـمي والـتي كـانت بـعـنـوان (
?) بـغـية ضـمـها ـجّـد ذكـرى احلسـ
( إلـى كـــتــــابي (مـن وحي الــــثـــمــــانـــ
اســتـكــمــاالً لـلــفـائــدة ولـكــني لم أعــثـر
عليها وطبع الكتاب على الرغم من أن
هـذه الكلمـة كانت ستبـ لنا كيف كان
الـوردي يفكـر قبل احتكـاكه باحلضارة
الــغــربــيــة وعـنــدمــا أعــددت والــنــاقـد
الــــراحل حـــســــ ســـرمك مــــســـلـــسالً
تــلـفـزيـونـيــاً بـثالثـ حـلــقـة عن حـيـاة
الـوردي اضـطـررنـا أن نـكـتب نـصـاً من
عـنـدنـا يـقـترب مـن أفكـار هـذه الـكـلـمة
وبـعـد صـدور الـكـتـاب بـأكـثـر من سـنـة
وجــدت عـلى أحــد مـواقع اإلنــتـرنـيت
أحـــد األشــخــاص يــشــيـــر إلى كــتــابي
ويــقــول إنـه يــحــتــفظ بــهــذه الــكــلــمــة

. وأرسلها إليّ فعالً
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ــهم أن الـوردي كـان في هـذه الـكـلـمـة ا

مـثله في كـتبه الـتي صدرت فـيمـا بعد
عـــودته من أمـــيــركـــا واحــتـالله مــوقع
األسـتــاذ في قـسم االجـتـمـاع بـجـامـعـة
بـغـداد وإثـارته الـضـجـة تـلـو الـضـجة
كـمـا هـو مـعـروف إذ بدأ هـذه الـكـلـمة
ـعــان وأفـكـار صـادمـة بـالـنـسـبـة إلى
ذلك الـزمن فقـال: "لكم أن تسـالوا أيها
ـاذا نـحـتـفل كل عـام بـذكرى الـسـادة: (
?) إن هـذا سـؤال يـردده كـثـيـر احلـسـ
من الـــنــاس في هــذا الــعــصــر.. فــلــقــد
مــضى ذلك الــزمن الــذي كــنـا نــتـوارث
الـتـقـاليـد االجـتـمـاعيـة فـيه من غـير أن
نـسأل عنها أو نشك فيها. قالوا: "ذهب
احلـــســـ وذهب يـــزيـــد في غـــيـــاهب
ـــاضي الــذي ال يــعـــود فــمــا جــدوى ا
الـتحدث عنـهما إذن? أليس من األجدى
أن نـكــرس جـهـودنـا في حل مـشـاكـلـنـا
الــراهـنـة الـتي تــعـرقل عـلــيـنـا في هـذا
الــزمـن ســبــيل الــنــهــوض? أجل أيــهــا
الـــســادة.. إن هـــذه كــلـــمــة حق ال ريب
فـيهـا. فلـقد ذهب احلـس وذهـب يزيد
ولـــكــــنـــنـــا مع ذلك جنــــد في كل زمن

حسيناً ويزيداً يتنازعان احلياة!".

ــال الـــظــلـم يــنـــهــلـــون مـــنه ونــحـــو ا
يغصبونه في كل سبيل!

وعـدّ الـعالمة الـوردي أن هذه احلـقيـقة
ـة قدم اإلسالم إذ جاء االجـتماعـية قد
بـها النبي محمد إلى قومه وهو هنا
أشـار إلى قـول الـنـبي: "إذا رأيت أمـتي
تـهاب الظالم أن تـقول له إنك ظالم فقد
تــودع مـنـهـا.. ال تـزال أمــتي بـخـيـر مـا
ـــعـــروف وتــنـــهى عن دامـت تــأمـــر بــا

نكر".  ا
وقـــال الـــوردي: "نــحـن إذا قــارنّـــا بــ
اجملــتـمع اجلــاهـلي الـذي كــان سـائـداً
قبل محمد واجملتمع اإلسالمي وجدنا
أثـر هذه احلقـيقة واضـحاً بلـيغاً فـلقد
كـان الضميـر االجتماعي فـي اجلاهلية
ضـعيفا كلّ الضـعف: حيث كان ال يقدر
فـيه إال سبيل العنف وال يعلو في أع
ـرابـون واألغــنـيـاء ثم جـاء الــقـوم إال ا
اإلسـالم من بعـد ذلك فوضع لـلـمجـتمع
أســــاســـاً جــــديـــداً يــــخـــتـــلـف عن ذلك
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ثـمّ يـــأتي الــــوردي إلى مـــقــــتل اإلمـــام
احلـس فـيقـول: "لننـظر هل اسـتمرت
األمــة عــلـى الــســيــر في هــذا الــطــريق
? لقد كان قتلـة احلس يعلمون الـقو
عـلم اليق فضل احلس ودناءة يزيد
ثم رأوهـــمـــا بــعـــد ذلك يـــخـــتــصـــمــان
فـانحـنوا طـاعة لـيزيـد واحتـراما ألمره
ثم انــثـالــوا عـلـى احلـسـ يــقـطــعـونه
بـالـسـيـوف ويـقـتـلـون أوالده ويـسـبون
نــســاءه! لم يــكن هــذا احلــادث حــادثـاً
طــــارئــــاً ذهب أثــــره مع الــــزمن حــــتى
يُــنــسـى. إنه واحلق يــقــال امــتــحــان
لـهذه األمة ونـكبة جرّت وراءهـا نكبات
ونــكــبـات.. إنــهــا لم تــكن مـعــركــة بـ
شــخـصـ أو بـ جـيــشـ ثم انـقـشع
ــة الـــغــبــار عن فـــوز أحــدهــمـــا وهــز

ــا هـي مـــعـــركـــة بــ اآلخـــر.. كـال.. إ
مـبدئـ أساسـي في احلـياة أحـدهما
يـنـظـر إلى مـصـلـحـة اجملـتـمـع إذ يـقدم
فـيهـا الصالح ويـذاد عنهـا الدنيء. أما
." اآلخر فيتخذ قانون الغابة له سبيالً
إذن.. فـاجملتمع الذي يرى منكراً كمنكر
يزيد وأتباعه ثم ال يستهجن منهم ذلك
ال أظـن أنه ســيــهــتـــدي في دنــيــاه إلى

سبيل قو كما يرى الوردي.
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يـــقــال إن احلــســـ عــنـــدمــا أحــاط به
األعــداء من كل جـانـب وضـيـقــوا عـلـيه
اخلـناق خطب فيهم قـائال: "ويلكم أيها
الـــنــاس أتـــظــنـــون أنــكم بـــعــد قـــتــلي
تـتـنـعمـون في دنـيـاكم وتسـتـظـلون في
قـصـوركم هـيـهات فـعن قـريب سـيـحاط
بــــكم وتـــكــــونـــون أذلّ مـن قـــوم األمـــة
وسـيسلط عـليكم رجل ثـقيف ليـسقيكم

كأسا مصبرة".  
واعتبر الوردي ذلك من احلس حكمة
بـالـغـة وأن الـزمن أرانـا مـبـلـغ صـدقـها
عياناً إذ قال: "فلقد تتابعت الف على
هــذه األمــة بــعــد مــقـتـل احلـســ وكلّ
ــسك بـــالــزمــام تـــرى الــنــاس امـــر 
يـتبعونه ويـخضعون إلـيه وال ينظرون
إلـى هــدفـه وال يــكـــتـــرثــون بـــاألخالق
فـتناوب الطغاة والسفاكون جيالً بعد
جـيل يـأخـذون مـن هـذه األمـة ضـريـبة
الـــثــأر عــلى شـــكل غــريب! حـــتى لــقــد
أصبحت هذه األمة التي كانت أعز أ
األرض قـــاطـــبـــة أذل أمــة فـي الــعـــالم
أفـــلـــيس مـن اجلـــديـــر بـــعـــد هــذا أن
نــحـتـفل بــاحلـسـ كل عــام وكل شـهـر

وكل يوم".
إذن.. فـاجملتمع الذي يرى منكراً كمنكر
يزيد وأتباعه ثم ال يستهجن منهم ذلك
ال أظـن أنه ســيــهــتـــدي في دنــيــاه إلى

سبيل قو كما يرى الوردي.
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الزائرين صوب
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نبعث في األمـريكية أن عمود الدخان ا
يـوليو جـاء بعد رصـد انبعـاث آخرين
لــلـــمــيــثــان في الـــعــراق حــدثــا في 23
ــــاضي في يــــونـــيـــو و 24يــــونـــيـــو ا
سـافة ب البـصرة وبغداد مـنتصف ا
عدل انبـعاثات بلغ 181 و197 وذلـك 
ـيـثان في الـسـاعـة.و رصد طـنـا من ا
ــكــان ذاته عــمــوديـن من الــدخــان في ا
عـلـى مـدار أيـام مـتـتـالـيـة يـشـيـران إلى
أنـــهـــمــا كـــانــا جـــزءا من حـــدث واحــد
اســتــمــر 24 ســاعــة أو أكــثــر وفــقـا لـ

(كايروكس). 
وتــقــول بــلــومــبــيــرغ إنه (إذا اســتــمـر
ـعـدل ـدة 24 ســاعـة  ـيـثـان  إطـالق ا
180 طـنا في الساعة سيكون له تأثير
االحـتـبـاس احلراري ذاته الـذي يـحدثه
مـتوسط االنبعـاثات السنـوية ألكثر من

ـــــمـــــلـــــكـــــة 200 ألـف ســـــيـــــارة فـي ا
ــتــحــدة).ويــعــد الــعــراق أحــد أكــبــر ا
مـنتـجي النـفط في الـعالم وكـان أيضا
خــامس أكـبــر مـصـدر النــبـعــاثـات غـاز
ــاضي وفـقـا لــوكـالـة ــيـثـان الــعـام ا ا

الطاقة الدولية.
ـيثـان أقوى بـ  80مـرة من ويـعـد غاز ا
ثــاني أكــســيـد الــكــربـون في تــســخـ
األرض ويـقول علماء إن وقف تسريبه
ضــروري إلبـطـاء االحــتـبـاس احلـراري
الــذي وصل بــالــفــعل إلى مــســتــويـات
ـيـثـان في الغالف خـطـيـرة.ويـتسـرب ا
اجلــوي بــكـــمــيــات كــبــيــرة عن طــريق
اشـيـة وآبار الـنفط مـدافن الـقمـامـة وا
والــغــاز الــطـــبــيــعي وتــعــدين الــفــحم
والــثـروة احلــيــوانـيــة وفـقــا لــتـقــريـر

تحدة مؤخرا. نشرته األ ا
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وقبل اربعة قوالت االمام احلس يجعلنـا نستنتج انها تضمنت التحـليل الدقيق 
ـتمـثـلة عـشر قـرنـا! نفس الـقـيم الـتي تبـنـتهـا حـديـثا مـنـظمـات حـقـوق االنسـان ا
ونـفس الـتـحـذير بـ(الـعـدل - واالخالق  –واحلـريات - واحلـقـوق- والـواجـبـات) 
ـتحـدة حديـثا بـان انتـهاك حـرية االنـسان وكـرامته يـجر الى الذي وجـهته اال ا
مـآس واحـتـراب يلـحق اخلـراب بـالـوطن ويـشـيع الـكـراهيـة والـعـنف بـ مـكـونات
ـتـحررة في دعـواته اإلصالحـية إلى اجملتـمع ونـفس الهـدف الـذي تبـنـته الدول ا
وحتـديه الـذلّة الـتي يـريـدها الـطـغاة ورفض الـعـبوديـة صـيـانة الـكـرامة اإلنـسـانـية

لألحرار.
 فأين مـنها من يدّعون أنهم أحفاده وأخلص شـيعته من احلكّام? وأين منها جمع

كبير من شيعته ايضا?!
(2)

لو ان احلـس خـرج اآلن شاهـرا سيـفه من اجل األصالح وتغـييـر سلـطة صار
الـعراق بـزمـانهـا افـسد دولـة عـربيـة بـعد الـصـومال ورابـعهـا في الـعالـم  لتـوحّد
معـظم الذين في السلطة وحاربوه.. اليس تمسك (يزيد) بالسلطة كان هو السبب
و يعـلم ان احلس هـو حفيـد النبي في استـشهاده مع انه صـار خليـفة بالـقوة 
الذي اسـس الدولـة االسالمـيـة والـذي يـدين بـديـنه?..فضـال عن انه ال يـوجد وجه

..النقي ..التقي.. الطاهر.. الورع  وب ..احمق خمّار! للمقارنة ب احلس
 (3)

في 9 آب 2007 الــتــقـى مــراسل احـــدى الــفـــضــائــيـــات جــمـــعــا من الـــزائــرين
فسألهم عن احتياجاتهم فكانت (على السنتهم) كاآلتي: والزائرات
واحنا عايش بخوف - نريد األمان ..اوالدنا تكتلوا (قتلوا) 

- ونريد الكهرباء..الله واكبر طكت ارواحنا
- ونــريــد الــسـيــاســيـ يــتــصــاحلـون ويــديــرون بــالـهم
عالـشعب مو يظلـون يتعاركون عـلى الكراسي والشعب

حال الضيم حاله..يزي عاد تره شعبنا تعب. 
ال دعــواتـهم ومن ذلك الــيـوم لــهـذا الــيـوم (14 ســنـة!)

استجيبت وال السياسي تغيروا.
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عشق السـلطـة والتنـهد لـلتربع عـلى كراسـيها  من أخـطر الـنوازع النـفسـية على
ـسكـونـ بـحب الـرئـاسـة الى تـنـفيـذ مـا يـشـتـرطه عـلـيهم االطالق حـيث يـدفع بـا
ناصب الـعليا  –مـهما الطـغاة - مستـغل مـا يرونه فيهم مـن حب عميق لتـولي ا
كـانت طـبـيـعـة تلـك الشـروط  وهم بـذلك يـبـيـعـون ديـنـهم بـدنـياهـم  ومع ذلك فـقد

يتورطون بارتكاب أفظع اجلرائم وال يصلون الى حتقيق أحالمهم ..!!
-2-

أبـرز األمـثـلـة في هـذا الـبـاب (عـمـر بن سـعـد) قـائـد اجلـيش االمـوي الـذي حارب
االمام احلس (ع) في كربالء ( عام  61 هـ ) .

لقـد وعده ابـن زياد بـأسنـاد والية ( الـري ) اليـه إنْ هو قـبل باخلـروج الى كربالء
لقتال احلس (ع) .
ولقد سمعوه يقول : 

أَأتركُ ملكَ الريّ والريُّ منيتي 
أم أرجعُ مأثوماً بقتل حس ?

انه يعترف بكل وضوح بان قتل احلس أثم كبير .
ب . ومع ذلك فقد اختار ملك الري ثم لم ينله  وهذا هو اخلسران ا

-3-
عاصـرين قـد باعوا اذا كان (ابن سـعد) قـد باع نـفسه (البن زيـاد) فَوُّراثه  مـن ا

أنفسهم للشيطان ...
وهيهات أنْ يفلح أولياء الشيطان 

وهنا تكمن العظة .
-4-

انّ (ابن سعد)  لقي حتفه على يد اخملتار الثقفي .
وفيه قال الشاعر :

أيدري (ابن سعد)  –وهو أتعس مَنْ غوى  –
الى أي قاعٍ في جهنم قد هوى ?

لقد جمّع األصفار في يوم كربال 
وفي حُفرِ التاريخ تلقاه قد ثوى 

-5-
وصدق الله العظيم حيث قال في محكم كتابه :

" أرايتَ من اتخذ إلهَهُ هواه "
الفرقان /43

ا يحب ويرضى . نعوذ بالله من شرور الهوى ونسأله السداد والتوفيق 
-6-

هـد النتـصارات كـثيرة  انّ االنتـصار عـلى هوى الـنفس 
ــكن مـعـهــا الـفـوز بــوسـام ( نـصــرة احلـسـ )  وانّ
انـصار احلـسـ هم األحـرار واحلـرائـر الـذين يـؤثرون
عـركة احملتـدمه بـينـهما نصـرة احلق على الـباطل فـي ا

في كل زمان وفي كل مكان .
واللبيب تكفيه االشارة .
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أربيل
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بغداد
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ر عـلينـا يوم دون أن تكـشر الال دولة عن أنـيابـها مسـتهدفـة كل شيء جميل ال 

في حياتنا ومستقبلنا اغتيال هنا ابتزاز وسرقة واختطاف هناك.
هذا ما يـراه أبنائي يوميا ويحتكون به شـئـت أم أبيـت وهذا ما يهدد مستقبلهم
ـا يـدفعـهم الى في بالدي ويـؤثـر سـلـبـا عـلى قنـاعـاتـهم ومـبـادئـهم وأحالمـهم 
سـتقبل مـجهـول; هذا التــأثيـر السلـبي لم يعـد مقـتصرا عـلى مجـموعة الهجـرة 
تد بـشكل مخيف الـيوم وعلى مسـتقبل معظم من بسـيطة من الشبـاب بل أخذ 
أعـرفـهم عـلى األقل.ولـتغـيـير كـل هذا ومن أجل مـسـتـقبل أفـضل يـجب أن نـعمل
سـتـقبـلنـا ومـستـقبل جـاهـدين على دفع احلـكـومة ألى مـجمل خـطـوات ضروريـة 
أبـنــائـنـا فـهـنـاك الـكـثــيـر من الـرجـال والـنـسـاء اخملــلـصـ واألكـفـاء في عـراقـنـا
ـسؤوليـة في حتمل القرار اجلاهديـن الى التغيـير ما نـعانيه هـو غياب شـجاعة ا
ــضي فـيه فــقط لــيس إال.فـأبــنـائي يــسـتــحــقـون دولــة ومن أجـلــهم يـجب نــبـدأ وا
بانتـخابات حرة ونـزيهة لتـشكيل حـكومة مقـتدرة قوية قـادرة على تطبـيق القانون
سيء وتـعاقبه.أبـنائي يسـتحـقون دولة.ومن أجـلهم يجب بكل حـذافيره حتـاسب ا
ـصـانع وتـزدهـر الـزراعـة ويــنـتـعش االقـتـصـاد ويـحـاكم الـفـاسـدين أن تـشـغـيل ا
ـال العـام أبنـائي يسـتحـقون دولـة حتفظ فـيهـا كرامـتهم وأمـنهم.أبـنائي وسُراق ا

يـســتـحــقـون دولــة ومن أجـلــهم يـجـب أن يـنـهـض الـعـراق
مـجــددا وتــفـرض ســيــادته وهــيـبــته في كــافــة احملـافل
الدولـة ويحسب له ألف حـساب.أبنـائي يستـحقون دولة
يسـتطيع فيها أبـنائنا من االبتسـامة والضحك والعيش

الكر دون اخلوف من مستقبل مجهول.
{ كاتب ومحلل سياسي
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ـعظم مـفاصـل الدولـة اليوجـد له رادع بتـاتا الي الـذي يـعصف  الـفسـاد االداري وا
ـلف. لـكن مـجـرد شـعارات واجلـمـيع يـتـحـدث عن مـحاربـة الـفـسـاد وعن انـهاء هـذا ا
ـهب الريح وجـميع اجلـهات الـرقابـية الـتي تتـحدث عن مـحاربـته اجراءتـها خـجولة و
ــنـتـهى احلـريـة دون اي رادع جـدا وعـصـابـات ومــافـيــات عـلي بـابـا سـرح وتــمـرح 
قانوني عـلى اجلهات الرقابية عـليها ان تصدر قـانون من اين لك هذا بحق الرئاسات
الـثالث واعضـاء اجمللس الـنيابي والـوزاري كون اصـبحـوا بحالـة من الثـراء الفاحش

ـالي متواضع جدا. صورة داخـلية ومعـظمهم كـانت حالهم ا
ال يـعـقل بلـد من اغنى بـلـدان العـالم ال تتـوفـر فيه خـدمات
واقــعه الـــصــحي واخلــدمـي في اســوء حــالـــته وجــيــوش
الـعـاطلـ عن العـمل اعدادهم مـريبـة اصبـحت اتقـوا الله
مع الشـعب وانً هربتـهم من عدالة االرض لن تـهربوا من

عدالة السماء . 
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ــائــيــة عــدم ـــوارد ا اكــد خـــبــيــر في ا
وجــود ســيـاســة واضـحــة الدارة مـلف
ـيـاه في الـعـراق وقـد نـواجه مـشـكـلة ا
مزمنة في ظل نقص االيرادات من دول
ــنـبع مــشـيــرا الى ان اطالق اخلـزين ا
ــائي مـجــازفـة كـبــيـرةفــيـمــا نـاقـشت ا
مـسـتشـارية االمن الـقـومي سبل تـأم
ــــيـــاه من اجلـــوار الــــعـــراقي. وقـــال ا
وسـوي في تصريح اخلـبيـر حتسـ ا
امـس ان (الـعــراق في خــطـر في حــالـة
ــيــاه ونــقس عــدم تــدارك خــطــر شح ا
ــنــبع)واضـاف ان االيــرادات من دول ا
ـوارد (هــنـاك ضـغــوطـات عـلى وزارة ا
ــائــيــة لـلــمــجــازفــة بـإطـالق اخلـزين ا
ائي)واستدرك (اذا ما تمت السيطرة ا
ائـيـة بـشـكل تام عـلى مـوارد الـعـراق ا
ـنــبع وفــقــا لــنــسب الــضـرر مـن دول ا
ئة ئـة من تـركيا و12 بـا األكـبر  70بـا
تبـقي موارد طبيـعية فأن من ايـران وا
تضرر األكبر الن نهر الفرات سيكون ا
ـئة من ايـرادته تـأتي من تركـيا  90 بـا
ـئــة من سـوريــا)واشـار الى ان و9  بــا
ـلـحي في (نـســبـة الـتـلـوث والـلـسـان ا
ياه الـبصرة بدات ترتـفع بسبب شح ا
بـعــد ان كـان يـتـغـذى عـلى انـهـر دجـلـة
والــفـرات والـكـارون والــكـرخـةامـا االن
فـــــأنه يـــــتــــغـــــذى فـــــقط عـــــلى نـــــهــــر
ـوسـوي ان (سـيـاسـة دجــلـة)واوضح ا
ـياه في العراقي فـيها خلل اسـتخدام ا
وغـــيـــر واضـــحــة ,حـــيث يـــســـتـــخــدم

ـئــة مــنـهــا لـلــزراعــة ومـا تــبـقى 75بــا
لــلــمــشـاريع الــصــنــاعـيــة والــتــزامـات
ـكن انشـاء سد احلـيـاة) وتابع انه (ال
ـلـحي في الــبـصـرة لـتـقـلــيل الـلـسـان ا
ا بسبب عدم وجود وحدات معاجلة 
شـكلـة).وعقدت ـنع من ذلك من حل ا
مــسـتـشــاريـة األمن الــقـومــيـاجـتــمـاعـا
بــرئـاسـة قــاسم األعـرجي لــبـحث مـلف

ياه مع دول اجلوار.  األمن وا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ـثل عن (االجـتمـاع ناقش بحـضور 
اجلـــهــات األمـــنــيــة واالســـتــخـــبــاريــة
ــائــيـــة والــتــجــارة ــوارد ا ووزارتـي ا

ائيـة ستراتيـجيتـها اخلاصة ـوارد ا ا
بــإيـصـال مـاء الـشــرب لـلـمـدن والـقـرى
وفق احــتـسـاب احـتــيـاجـات اسـتـهالك

الفرد. 
وذكــرت خـــلــيــة اإلعالم احلــكــومي في
بــيـان تـلـقـته تــلـقـته (الـزمـان) امس ان
ـائـيـة نـسّـقت مع دائـرة مـاء ــوارد ا (ا
بـغـداد وأمـانـة بـغـداد ودوائـر الـبـلـدية
فـي احملــــافـــظــــاتــــإضــــافــــة الى وزارة
اإلسكان واإلعمار والبلديات واألشغال
الــعــامــة من أجل وضع إجــراءات هـذه
الـستراتيجية)مؤكدا ان (الوزارة قامت
ـوافـقــات األصـولـيــة لـعـدد من ــنح ا
ـشـاريع اإلروائيـة ومـحطـات اإلسـالة ا
في احملـافظـاتبمـا يتـناسب مع الكـثافة
الـــــســـــكـــــانـــــيـــــة واالحـــــتـــــيـــــاجــــات
الـفعليةكمشروع ماء البصرة األنبوبي
وقــنــاة الـبــدعـة في مــحــافـظــة ذي قـار

ومشروع السماوة الكبير).
وتــابع ان (الــسـتــراتــيـجــيـة تــتــضـمن
جتـهـيـز جـميع مـحـطـات اإلسـالة ورفع
الـترسبات الـطينيـة في مجاري األنهار
ـــعـــدات الـــرئــــيـــســـة بـــاســــتـــخـــدام ا
الــتـخـصــيـصـيــة وتـنـظــيف األنـهـر من

ائية الضارة). األدغال واألعشاب ا
مـشـيـرا الى ان (عـدد مـحـطـات اإلسـالة
الــعــامــلــة في الــعــراق تــبـلـغ أكـثــر من
2900 مــحـطـة إسـالـة)ومــضى الـبـيـان
الى الــقـول ان (الـســتـراتـيــجـيـة تـنص
عــلى الـتـعــاون مع مـنـظــمـات اجملـتـمع
ـدنيـووسائل اإلعالم  لتـنفـيذ حمالت ا

تــوعـيــة تـهــدف لـتــرشـيـد االســتـهالك)
ولــــــفـت الـى ان (الــــــوزارة اتــــــخــــــذت
اجـراءات عـديـدة من شـانـهـا ان تـسـهم
يـاه في محـافظة في تـقلـيل آثار شـح ا
ـيـاه ديــالـيـعــبـر حـفــر اآلبـار لـتــأمـ ا
ألكـثر من  32مـحطـة إسالـة بالـتنـسيق
ـــبــــاشـــر مع احملـــافـــظــــة فـــضالً عن ا
مــشـاريع أخــرى تـهــدف لـدفع الــلـسـان
ـلحي في مـياه شط العـرببمـا يضمن ا
جنـــاح مـــشــاريـع اإلســالـــة في عـــمــوم

محافظة البصرة).
وحـث رئيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح
نـظـيـره نـظـيـره الـلـيـتـواني غـيـتـانـاس
هاجرين ناوسيدا على حماية حقوق ا

واحلفاظ على امنهم .
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(اجلـانـب بـحثـا خالل اتـصال هـاتفي
ـــشــتـــرك وتــعـــزيــز أوجه الـــتـــعــاون ا
الـعالقـات الـدبـلـومـاسـيـة بـ الـبـلـدين
ـواطـنـ الــعـراقـيـ وبــحث قـضـيــة ا

الـعـالقـ عنـد احلدود الـبيالروسـية –
الليتوانية). 
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ولـــفت الـى ان (االتـــصــال تـــطـــرق الى
اإلجــراءات الـتي اتــخـذتــهـا احلــكـومـة
الــعــراقـيــة عــبـر وزارة اخلــارجــيـة في
الـعودة الـطوعـية لـلمـواطنـ العـالق
عـبــر تـسـيـيـر رحالت جـويـة فـضالً عن
جـــهـــودهـــا الـــدبــلـــومـــاســـيـــة في حل

القضية).
واكــد صـالـح ان (الـقــوانـ الــعـراقــيـة

تـكفل حريـة السفر والـتنقل للـمواطن
الـعـراق يـيـنـغـيـر أن الـوقـوع في شراك
شـبــكـات االجتـار بـالـبـشـر عـمل خـطـر)
مـبـيـنـا ان (احلكـومـة اتـخـذت إجراءات
مــهـمــة وعـاجــلـة كـمــا  فـتح حتــقـيق
لـــلـــوقــوف عـــلى مـــا جــرى مـن تــوريط
ـواطـنـ واإليـقـاع بـهم) مـشـددا عـلى ا
ــهــاجـرين (ضــرورة حــمــايـة حــقــوق ا
وضـمـان أمـنـهم وحـيـاتـهـم بـاعـتـبـارها
مـــبــدأً أســـاســيـــاً من مـــبــاد حـــقــوق

اإلنسان).
ــؤسف مـــقــتل مـــشــيـــرا الى انه (مـن ا
مــــــــواطـن عــــــــراقـي عــــــــلـى احلــــــــدود
الـبيالروسـية الـليتـوانيـة)وتابع صالح
(الـــــعــــــراق وجه دعـــــوة عـــــبـــــر وزارة
اخلـارجية العراقية في وارشو للجانب
علومات الـليتواني لتزويد احلكومة با

بشأن حادثة القتل األليمة).
ولـفت الى ان (الـعـراق يـلـتـزم بـاحـترام
الــدول وسـيـادتــهـا)داعـيـاً إلـى (أهـمـيـة
ـشتـرك ب الـطرفـ وزيادة الـتـعاون ا
عـنـية في كال الـتـنسـيق بـ اجلهـات ا
ـتـحـدث بـاسم الـبــلـدين). فـيـمـا اعـلن ا
وزارة اخلـارجـيّـة أحـمـد الـصـحّـاف عن
تـــــوجـه طـــــائــــــرة من الـــــعــــــاصـــــمـــــة
الـبـيالروسيـة مـنسك الى بـغـداد حتمل

. على متنها  145مسافراً
وقـال الصحاف في بيان مقتضب تلقت
(الـزمـان) امس ان (رحلـة مـتوجـهة إلى
بــغـداد من مــنـسك حتـمـل عـلى مـتــنـهـا

145 مسافراً)

نافـذ احلدوديةالسبل الـكفيلة وهـيئة ا
ــائـــيــة لــلــعــراق لــتـــأمــ احلــصص ا
واحلــفـاظ عـلـيــهـا بـالـتــنـسـيق مع دول
اجلـــوار اإلقــلـــيــمـي وكــذلك مـــتــابـــعــة
ــشــتــرك مع تــلك الــتــنــســيـق األمــني ا
الــدول لــتــأمــ احلــدود ومــنع تــســلل

اإلرهابي الى األراضي العراقية).
ÍuO  nK

واضـاف ان (اجملـتـمـعـون اسـتـعـرضـوا
جـملـة من التـحديـات التي تـواجه ملف
ياه مع دول اجلـوارفضال عن األمـن وا
لف طـرح جـمـلـة حلـول خـاصـة بـهـذا ا
ــــهم). الـى ذلك أطــــلـــقت احلــــيـــوي وا

 غيتاناس ناوسيدابرهم صالح
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تــوشـحت جــدران وابـنـيــة مـحــافـظـة
ـناسـبة شـهر مـحرم كـربالء بالـسود 
احلــرام  فــيـمــا تــسـتــعــد احملـافــظـة
والـعـتـبـتـ احلـسيـنـيـة والـعـبـاسـية
السـتقبال الـزوار الداء مراسيم زيارة
الـعـاشـر من مـحـرم مع الـتـأكـيـد عـلى
وسـائل الوقاية واالجراءات الصحية

في ظل جدائحة كورونا. 
…—U “ rO «d

وقـال كـربالئـيـون لـ(الـزمان) امس ان
(ابــنــيـة وجــدران شــوارع كـربالء مع
بــدء مـنـاســبـة شــهـر مـحــرم تـتـوشح

بــالـســواد تـعـبــيـرا عن حــالـة احلـزن
بــذكـرى اســتــشـهــاد االمـام احلــسـ
(ع) مـــشــيــرين الى ان (ثــورة االمــام
احلــســ (ع) ســتــبــقى مــاثــلــة امـام
عــيــونـنــا وال زلــنـا نــتــذكـرهــا دائــمـا
ــنـاســبـة ونــعـمـل عـلى احــيـاء تــلك ا
الـعظـيمـة والتي مثـلت فيـها انـتصار

الدم على السيف). 
WLOE  W UM

ــواكب اخلــدمــيـة الـى ذلك بـاشــرت ا
في احملـافظـة استـعدادتهـا بالـتعاون
مع الـعتـبت احلـسيـنية والـعبـاسية
لـتـقـد اخلـدمات لـلـزوار من اطـعـمة

علي الوردي

ـنـاسـبـة ومــيـاه الـشـرب خالل هــذه ا
قـــبـل ومع بـــدء زيـــارة الـــعـــاشـــر من

محرم. 
وقــال مــصــدر مــســؤول في الــعــتــبـة
احلــــســـيـــنــــيـــة لـ(الــــزمــــان) امــــس
ا يليق (سـنـــــــعمل بجهد خدمي و
ــنــاســبــة والــزوار الــقـادمــ الى بــا

كربالء). 
ــصــدر (كـــمــا  تـــوفــيــر واضـــاف ا
اجلــــانب االمـــنـي حلـــمــــايـــة الـــزوار
ـا بــاالضــافــة الى تــوفـيــر الــنــقل و
يـــســهـل عــمـــلــيـــة عـــودة الــزوار الى

ديارهم). 
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كـنـكم االطالع على مـوقع شـركتـنا WEBSITE: www.nge.oil.gov.Iq عـلى موقع الـتواصل  -١
االجتماعي.

. واصفات والتفاصيل موقعياًَ كنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على ا  -٢

Ê«bI

فـــقـــد جـــواز الـــســـفـــر الـــصـــادر من
اجلـهـورية الـعـربـيـة الـسـوريـة باسم
ن ??d© يــرجى  U???  n U???  ¡ö ®

يــعــثـر عــلــيه تــســلــيــمه الى الــقــائم
باالعمال السورية. مع التقدير.

Ê«bI

فـــقـــد جـــواز الـــســـفـــر الـــصـــادر من
اجلـهـورية الـعـربـيـة الـسـوريـة باسم
ن ???Â«Òe© يــــرجى   s? ????  w «—®

يــعــثـر عــلــيه تــســلــيــمه الى الــقــائم
باالعمال السورية. مع التقدير.
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ـرقم (٢) لــسـنـة ٢٠٢١ ـنــاقـصــة ا تــقـرر تــمـديــد اعالن ا
نشور في واخلاص بتجهيـز عجالت حمل (١-٢) طن وا
جريـدتنا بالعـدد (٧٠٣٠) بتاريخ (١ / ٨ / ٢٠٢١) ليكون
نـاقصـة لغايـة نهـاية الـدوام الرسـمي ليوم مـوعد غـلق ا
٢٦ / ٨ / ٢٠٢١ بـدال من  ١٩ / ٨ / ٢٠١ . ولـلـتـنـويه ان
وزارة الـدفـاع معـفاة من الـرسوم الـكمـركيـة. لذا اقـتضى

التنويه
eON «Ë `OK K  W UF « W d b*«
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ـناقـصة الـعـامة واخلـاصة تعـلن شـركة غـاز الشـمـال (شركـة عامـة) عن ا
ـذكـورة في واصـفـات ا بـ(مـحـامل خـزن الـبـرامـيل) وحـسـب الـشـروط وا
شاركـة مراجعة اصل الطـلب فعلى الـشركات الـتي تتوفـر فيها شـروط ا
امانة الصندوق في الشركة الكـائن على طريق كركوك / بيجي للحصول
ـواصفـات مـطـبوعـة عـلى قرص (CD) لـقاء مـبـلغ قدره عـلى الشـروط وا
(١٥٠٠٠٠) فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد . وسيتم
عـقــد اجـتـمـاع لـلــجـنـة فـتـح الـعـروض في الـيــوم الـتـالي لــتـاريخ الـغـلق
تـخلف من احلضور ـثلي اصحـاب العروض ويـسقط حق ا وبـحضور 
في االعـتـراض بـقـرار اللـجـنـة وتـقـدم العـطـاءات في صـنـدوق الـعـطاءات
ـنـاقـصـة يوم ـوجـود في اسـتعـالمات الـشـركـة عـلـما ان تـاريخ غـلق ا وا
ـوافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢١ واذا صـادف عـطــلـة رسـمـيـة فـيـؤجل الى االحـد ا
ـنـاقـصـة ودفع اجور االعالن الـيوم الـذي يـله ويـتـحـمل من حتـال علـيه ا
ـبلغ (١٢٤٠٠٠٠٠٠) فقط مـائة واربعة علمـا ان الكلفـة التخـمينيـة تقدر 
ؤتمر اخلاص باالجابة على وعشرون مـليون دينار عراقي وسيتم عقـد ا
اسـتـفـســارات مـقـدمي الــعـطـاءات في الــسـاعـة الـعــاشـرة من يـوم االحـد
ــوافق ٥ / ٩ / ٢٠٢١ وبــحــضـــور اخملــتــصــ وذلك في اســتــعالمــات ا

شركتنا.
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لكني ـا يجري في افغـانستان وانعـكاساته علـى العراق أهتمُ  مـثل اجلميع
لـست مثل األغلبية التي تراها مؤامرة أمريكية لتوريط دول اجلوار األفغاني
رغم اني للـحصول على مـا يعتقـده البعض مكـاسب جيو ستـراتيجيـة كبيرة

ال انكر ان أميركا قد تستفيد من ذلك في جوانب معينة.
ــعـنـى أني سـأعــدُّ مــا حـصل(ســقـوط بــالـنــســبـة لي فــان االمـر مــعــكـوس.
وعدم حصول ذلك أفـغانستان مرة أخـرى بيد طالبـان األرهاب)هو الطبـيعي
ؤامـرة عـلى قـوان الـتـغـالب االجـتمـاعي والـسـيـاسي كـما كـتـبـها ابن هـو ا
خلـدون وأكد علـيهـا معظم عـلماء الـسياسـة الذين قرأتُ لـهم. السيـاسة مثل
رغم انها ليست جامدة ويصعب االقتـصاد محكومة بعوامل وقوان طبيعية
ونـخرٍ ان الـدول تـسـقط لـضـعفٍ يـصـيـبـهـا الـتحـكم بـهـا. أهم تـلك الـقـوانـ
ووهنٍ يـصيب كل مـفـاصلـهـا ووظائـفهـا فـيجـعـلهـا أشبه يتـمـكن من هيـكـلهـا
بـجبل اجلليد الـذي يبدو جباراً لـكنه قد ذاب من الداخل ثم يـنهار في حلظة
لم يـعد فيها قـادراً على التماسك تـاركاً أثراً هائالً في من يـنظر له!لم تكتفِ
بل صممت وبَنَت أمـيركا بـغزو افغـانستان في 2001 بـعد احداث سبـتمبـر
وتفاعالت افغانية دخالت امريكية -كما فعلت في العراق-نظاماً سياسياً 

 . فانتجت نظاماً ال هو أمريكي وال هو أفغاني وال حتى ب البين
لـذلك فقـد انـتج هـذا الـنظـام قـصـة فشل كـبـرى-كـمـا حصل عـنـدنـا- وحوّل
ـدة طويـلة حاول افـغانـستان مـن دولة ارهـابيـة الى دولة فـاشلـة وارهابـية! و
االمـيركـان اصالح الوضع الفـاسد واحملـاصصي لـكن قوانـ الواقع كانت

اقوى من التخطيط االفتراضي.
قـبل أسبوع تقريـباً كنت في واشنطـن وناقشت ما يحصـل في افغانستان
ـهمـ وحـتى مع بـعض صنـاع الـقـرار. واخلالصة مع عـدد من الـباحـثـ ا
الـتي خرجتُ بهـا شبيـهة بـاخلالصة التي كـانت عنـدي بخصـوص ماحصل
وكم اتمنى ان ـدة التي أعقبت ذلك في الـعراق قبل غزوه 2003 ثم خالل ا
ـا متوقع لـلعـراق اذا أستمـر في نفس النـهج الذي سارت ال تـكون شبـيهة 

فيه أفغانستان.
ÂUEM « ◊uI

أفغـانـسـتان لـم تسـقط بـيـد طالـبـان الن جـيـشهـا قـلـيل او ضعـيف الـتـسـليح
والتـدريب.أفغانستان سقـطت الن نظامها كان ميـت سريرياً و االبقاء عليه

من خالل وسائل التنفس الصناعي االميركية. 
كـن لهـذا النـظام (اميـركـا اساسـاً) انه ال  وحـينـما ادرك الـرعاة الـرسـميـ
أن يعيش وانه بـات حمالً ثقيالً على وانفـقوا عليه ودعـموه الـذي أنشئوه هم
كـواهلهم قرروا رفع أجهزة الـتنفس عنه كي يواجه مصـيره ويتخلصوا من
هـــنـــاك اعــتـــراف واضح وواسـع بــ عـــبــئـه الــذي اثـــقل كـــواهـــلـــهم. نـــعم
انهم خسروا احلرب هناك وفشلوا في كما هو حالهم مع العراق االمـيركان
ـوقـراطيـة) كـما تـوهـموا في حتـقيق احالم احملـافـظ اجلـدد في نـشـر(الد
ومع الـتـغـيـر الـشـرق االوسط. وبـعـد عـشـرين سـنـة من اخلـسـائـر والـهـزائم
كمـا عبرت ـزاج والواقع االقـتصادي واالجـتمـاعي في اميـركا الـشديد في ا
واالستـقطـاب االجـتمـاعي الـداخلي احلـاد(انـتفـاضة عنـه النـزعة الـتـرامبـيـة 
وغيـر ذلك من العوامل فـلويد 2020) وصـعود الصـ كمنـافس اقتـصادي
اضــطــر االمــيــركـان ان يــقــارنــوا بــ االربــاح الــتي يــجــنـوهــا مـن بـقــاءهم
سـتمرة واخلسـائر الـتي يتـكبـدوها نـتيـجة اسـتمـرارهم في حروبـهم ا هنـاك
في افـغـانــسـتــان وسـواهــا والـتي لم (ولن) يــربـحــوهـا!وحــ ادركـوا حـجم
ـعـنـويـة الــتي أنـهـكـتـهـم وجـعـلـتـهم اخلـســائـر االقـتـصـاديــة والـعـسـكـريــة وا
ي أخـتاروا االنـسحـاب معتـقدين ان ذلك يـتراجعـون في سبـاق التـفوق الـعا

سيوقف نزيفهم االستراتيجي!
عـليـنـا ان نعـي ان االنسـحـاب االمريـكي وإن بـدى صـادماً لـكـنه ليس طـبعـاً
ثم جـاء تـرامب لـيـعـزز ذات مـفـاجـئـاً. لـقـد كـانت الـبـدايـات فـي عـهـد اوبـامـا
السـياسـة الراميـة لسحب الـقوات االمريـكية من افـغانسـتان والعـراق.هنا ال
ـبـاحـثـات مع طـالـبـان امــتـدت الكـثـر من سـنـة واشـتـركت فـيـهـا نـنـسى ان ا
ــتـــحــدة واالحتـــاد االوربي وحــلف وكـــانت اال ا امـــريــكــا وايـــران وقــطــر
االطـلسي عـلى عـلم بـها! مـع ذلك فأن تـرتـيبـات االنـسـحاب الـتي  االتـفاق
ولـذلك حـصـلت هـذه وعـدم االلـتـزام بــهـا عــلـيـهـا مع طـالـبــان قـد  خـرقـهـا

الفوضى وهذا االرتباك.
أمـيركا لم تنـسحب النها ارادت تـوريط دول اجلوار االفغاني-وهي جـميعها
ذات عالقـة سيئة او عـدائية مع امـريكا- بل انسـحبت النهـا خسرت احلرب

فهومها الشامل وليس العسكري في افغنستان. 
وهي وإن لم تـعترف رسمياً بهذه اخلسـارة اال ان تفاوضها مع من تعتبرها
هو ا يـنـاقض ثوابت الـسيـاسـة االميـركيـة ضد االرهـاب منـظـمة ارهـابيـة و
قـد تـكـون هنـاك اربـاح اسـتراتـيـجـية ـة.نعم اعتـراف صـريح وعـمـلي بالـهـز
جتنـيها أمريكا من انسحـابها نتيجة خلق فـوضى تنغمس فيها دول اجلوار
لكن هذا االندفـاع الطالباني وبـهذه الطريقة الـتي حصل بها سبب االفـغاني
كن وسيـسبب  ايضاً الـكثير من اخلـسائر االستراتـيجية الـفادحة التي ال 
لـلــمـخــطِطْ االمــريـكي ان يــرضـاهــا مـقــابل االربـاح احملــتـمــلـة(كــمـا يــعـتــقـد

البعض)لهذا االنسحاب. 
وانا اتابـع الصحـافة ومـراكز االبحـاث  االمريـكية اول واكـبر تلك اخلـسائـر
ـصـداقـيـة امـيـركـا وقـيـادتـها ـيـة هـو الـتـآكـل بل اخلـسـارة الـفـادحـة  والـعـا

ية.  العا
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أن صـور هـروب مـن سـاعـد الــقـوات االمــيـركـيــة من االفـغــان وكـذلك اخالء
والـسالح الـســفـارة االمـيـركـيــة وسـفـارات وجـالـيــات بـقـيـة حـلـفــاء امـيـركـا 
ـهان والـذي استـولت عـليه طـالبـان تمـثل صـدمة مـروعة لـصورة االمـيركي ا
بل ولـلــرأي الــعــام الــداخـلي قــبل ذلـك وتـذكــرهم بال امــيــركــا في الــعـالـم 

ا حصل في ڤيتنام.  شك
لـذلك فان ادارة بايـدن لو كـانت تدرك ما حـصل فانـها بال شك سـتفكـر مئة
مــرة قـبل ان تــعــلن انــسـحــابــهـا بــخــاصـة وان احلــركــة الـتــرامــبـيــة قــويـة
ـوقـرطيـ ورئـيـسهم في االنـتـخـابات وستـسـتـثمـر مـاحـصل لـلنـيل من الـد
ـكن ألي امـريكي ان الـنصـفـيـة الـقادمـة. أمـا ثـاني هـذه اخلسـائـر الـتي ال 
ـؤامـرة-فـهي احتـمـاالت انـتـعـاش احلـركات يـجـازف بهـا-في حـالـة وجـود ا
ـا يـشـكل ـعـاديـة المـيـركـا سـواء في افـغـانـسـتـان او سـواهـا  اجلـهـاديـة ا
وسـترون وتـسمـعون تـهديـداً مبـاشراً لالمن الـقومي االمـيـركي او حللـفائـها
وقف االمريـكي بعد ان يعي صانع الـقرار حجم الورطة قـريباً كيف يتـغير ا

التي ورطه بها مخططو اوباما وترامب ومن أيدهم من مخططي بايدن. 
ــكـن ان يــخــدم بـــاحملــصــلــة أن وجــود دولــة فـــاشــلــة كــافـــغــانــســـتــان ال 
صالح االميـركية. فـطالبـان حركة جـهادية مـتطرفة االستـراتيجـية النـهائيـة ا

جتيد القتال لكنها ال جتيد السالم وادارة الدولة. 
وسـتدرك امـريـكا عـاجالً ولـيس آجالً ان كل ما تـفـاوضوا واتـفقـوا عـليه مع
احلــركـة لن يـتم تــنـفـيــذه. وان افـغـانـســتـان سـتــكـون قـاعــدة آمـنـة لالرهـاب
والــتـــطــرف الـــذي ســيــؤذي بـال شك روســيـــا وبــاكـــســتــان وايـــران وحــتى

أمن منه.  لكن أمريكا لن تكون  الص
اما احلـديث عن قـطع طريق احلـرير كـسبب لـلمـؤامرة االمـريكـية الـطالـبانـية
ال بل ان سـيـطــرة طـالـبـان ـزعــومـة فـهــو حـديث يـفــتـقـر لــلـدالئل الـعــلـمـيــة ا

نطقة. ستضمن بشكل اكبر تدفق التحارة الصينية مع كل دول ا
فأن ما حـصل في أفغانـستان يؤكد مـا قلتُهُ وكتـبتُهُ أكثر من خالصـة القول
وهو ان صانع السيـاسة اخلارجية فـي أميركا ليس سـاحراً (كما كنتُ مـرة
ـتغيرات وبالتالي فان لديه ام بكل ا ان عـلى االقل اعتقد) او قادراً على اال

يه) لكل موقف ودولة في العالم. خطة(متخُرش ا
ال بل انه في كـثـيـر من االحـيـان يـرتكـب أخطـاء سـاذجـة وحـسـابـات خـاطـئة
تـؤدي الى كـوارث ولن تـكــون افـغـانـسـتـان آخــر هـذه االخـطـاء. االنـسـحـاب
لكن توقيته وطريقة االمـيركي من افغانستان كان ال بد ان يجري في يوم ما

اخراجه كان خطئاً استراتيجياً سيقود أمريكا الى ذات 
االسـتنتـاج الذي وصلت له عـندما تـركت العراق في 2011 وسـترون قـريباً
ـا يجـعل أميـركا تـغير ـشهـد السيـاسي واالسـتراتيـجي  كيـف يتبـدل كل ا

نطقة. سياستها ال في افغانستان حسب بل في كل ا

d «œ cIM

عمان

Í√d « U U&≈5
5 (« ÂU ù« ”√— l  w O *« V «d « WO U ≈

 …b d  ` d  —U

بغداد

نفسي فإذا كان غـداً فأشهد لي عند
جــدك مـحـمــد أني.. أشـهـد أن ال إله
إال الله وأنَّ محمداً عبده ورسول.
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وصل ".." فـإنّ الـقوم وأمـا مشـهـد ا
ــــوصل ّــــا أرادوا أن يــــدخــــلــــوا ا
أرسـلــوا إلى عــامــله أن يُــهـيّـئ لـهم
الـــزاد والـــعــلـــوفـــة وأن يــزيّـن لــهم
ـــوصل أن الـــبـــلــدة فـــاتّـــفق أهل ا
يـــــهـــــيّـــــئــــوا لـــــهـم مــــا أرادوا وأن
يـــســتــدعــوا مــنـــهم أن ال يــدخــلــوا
الــبـــلـــدة بل يــنــــزلـــون خــارجـــهــا
ويسيرون من غير أن يدخلوا فيها
فـنـــزلـوا ظــاهـر الــبـلـد عــلى فـرسخٍ
مــنـهــا ووضــعـوا الــرأس الــشـريف
عـلى صخـرة فـقطـرَت علـيـها قـطرة
ـكرّم فـصـارت تـنبع دم من الـرّأس ا
ويـغلي مـنهـا الـدم كلّ سنـة في يوم
عـاشوراء وكـان الـناس يـجـتمـعون
عـــنــدهـــا من األطـــراف ويُــقـــيــمــون
ـــــآ فـي كلّ مـــــراسم الـــــعـــــزاء وا
لك عاشـوراء وبقِي هذا إلى عـبد ا
بن مروان فأمر بنـقل احلجر فلم يُرَ
بـعـد ذلك مـنه أثـر ولـكن بـنـوا على
ــقــام قــبّــة ســمّــوهــا مــشــهــد ذلك ا

النقطة.

طريقـهم الى الشام نـزلوا منزالً في
ديـــر(راهب) فـــرفـــعـــوا رأس اإلمـــام
احلـســ (عـلـيه الـسالم) عـلى قـنـاة
طـويــلــة الى جــانب (ديــر الـراهب)
فـلمـا حلَ الـليل سـمع الـراهب دوياً
(كدوي النحل) وتسبيحاً وتقديساً
فنـظر الى الـرأس الشـريف واذا هو
يـسطع نـوراً قد حلـق النـور بعـنان
السـماء ونـظر الى بـاب قد فتح من
الئــكـة تــنـزل كــتـائــبـاً الــسـمــاء وا
ويقولـون: (السالم عليك يـا أبا عبد
الله) … (السالم عـليك يا ابن رسول
الله) فـذهل الـراهب للـمنـظر وجزعَ
جـزعــاً شـديــداً وقـال لـلــعـســكـر: مـا
الـذي مـعكم: فـقـالـوا : رأسُ خارجي
خـرج بـأرض الــعـراق فـقـتــلهُ عـبـيـد
الــله بن زيــاد …فــقــال مـا اســمه? …
قالوا اسمه احلس بن علي… فقال
الــراهب: ابن فــاطــمــة بــنت نــبـيــكم
وابـن عـلي ابن عـم نـبــيـكم… قــالـوا:
نـعم … فـقـال: تبـاً لـكم والـله لـو كان
لعـيسى بن مر ابـناً حلمـلناه على
أحـــداقــنــا وانــتـم قــتــلـــتم ابن بــنت
نـبــيـكم (عــجـبــاً من امـةٍ قــتـلت ابن
بـــنت نــــبـــيـــهـــا) ثـم قـــال: صـــدقت
األخــبــار فـي قــولــهــا: إذا قــتل هــذا

وهــكـذا كــانـوا يــقــابـلــون بـاجلــفـاء
واإلعـراض والــتـوبــيخ كــلـمــا مـروا
بــديـــر من األديــرة أو بـــلــد من بالد
الـنـصـارى وحـيـنمـا دخـلـوا مـديـنة
لــيــنــيــمــا وكــانت عــامــرة يــومــذاك
تظـاهر أهـلهـا رجاالً ونـساء وشـيباً
وشبـانا وهـتفـوا بالـصالة والسالم
عــلى احلــسـ وجــده وأبــيه ولــعن
األمــويــ وأشـــيــاعــهم وأتــبــاعــهم
ــديــنــة وتــعــالى وأخــرجــوهم من ا
الــــصــــراخ مـن كل جــــانب وأرادوا
الدخول إلى جهينة من بالد سورياً
فتجمع أهلها لقتالهم فعدلوا عنها
وحــيـــنــمـــا اشــرفـــوا عــلى مـــديــنــة
كــفـرطـاب أغـلق أهــلـهـا األبـواب في
ــاء وجـــوهــهـم فــطـــلـــبــوا مـــنـــهم ا
لــيــشـــربــوا فـــقــالــوا لـــهم: والــله ال
ــاء بــعـد أن نــســقــيــكم قــطــرة من ا

منعتم احلس وأصحابه منه.
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واشـتـبـكـوا مع أهـالي حـمص وكان
: أكـفـرا بـعد أهلـهـا يـهتـفـون قـائـل
ان وضالال بعد هدي ورشقوهم إ
باحلجارة فقتلوا منهم 26 فارساً
ــصــادر الــتـاريــخــيـة أنه وتــقـول ا
“بــيــنــمــا كــان جــيش ابن زيــاد في

ناطق الكثـيرة فمن أهـالي بعض ا
الـتي مر بـها الـسبـايا أسـتقبـلوهم
ـا جـرى على أهل مـتـأ وبـاكـ 
الـبـيت وغـيـرهم من مـنـاطـق أخرى
أستقبلوهم بالتشمت واالستهزاء.
يـقــول أبـو مـخـنف أنـهم مـروا بـهم
ـديـنة تـكـريت وكـان اغلب أهـلـها
من الـنـصـارى فلـمـا اقـتربـوا مـنـها
وأرادوا دخــــــولـــــــهــــــا اجــــــتـــــــمع
القسيسون والـرهبان في الكنائس
وضــربـوا الــنــواقـيس حــزنــا عـلى
احلـسـ وقالـوا: إنـا نـبـرأ من قوم
قتـلوا ابن بنت نـبيهم فـلم يجرؤوا
عـلى دخـول البـلـدة وباتـوا ليـلـتهم

خارجها في البرية.

قـــصــــة الـــراهب الــــذي حل مـــوكب
ســبـايــا كـربالء بــالــقـرب من الــديـر
الـذي كـان يـتـعـبـد فـيه حـيث شـاهد
معـجزة الـرأس فدفع امـواال حلامله
لــقـاء مـبـيت الـرأس الـشـريف عـنـده

ليلة واحدة.
كـانت مصـيـبة سـبي الـسيـدة زينب
علـيهـا السالم وبـنات الـرسالـة بعد
إخــراجــهم من كــربالء وأي الــطـرق
الــطــويــلــة والــوعــرة مــر بـهــا ركب
السـبايـا هل أكتـفى االعداء أخذهم
لـلـشـام ال والـله بل كـان سـبـيـهم من
كـربالء لـلكـوفـة وصعـوداً للـمـناطق
الـشــمـالــيـة في الــعـراق ولـتــركـيـا
دن ناطق وا ولبنان وسوريا إلى ا

الـرجل تـمـطـر الـسـماء دمـاً عـبـيـطاً
وال يــكـون هـذا اال في قــتل نـبي او
وصي نــــبي… ثم قــــال: لي الــــيـــكم
حــاجـــة!!! قــالــوا: ومـــا هي… قــال:
قولـوا لرئيـسكم عنـدي عشرة آالف
درهـم ورثـتـهــا عن آبـائي يــأخـذهـا
مني ويعطيـني الرأس يكون عندي
الى وقت الـرحيـل فاذا رحل رددته
إلـيه …فوافق عـمـر بن سـعد فـأخذ
الرأس الشريف وأعطاهم الدراهم
ـسك ثم فـغـسـلـهُ ونـظـفهُ وطــيّـبهُ 
جـــعــــله في حـــريــــرة ووضـــعه في
حجره ولم يزل ينوح ويبكي وهو
ـبـارك كـلـمني يـقـول أيـهـا الـرأس ا
بـحـق الـله عــلــيك …فـتــكــلم الـرأس
وقــال: مــاذا تــريـــد مــني? قــال: من
أنت? قــــــال: انـــــــا ابن مــــــحــــــمــــــد
ــــــصــــــطــــــفـى… انــــــا ابـن عــــــلي ا
ـــــرتــــضـى… أنــــا ابـن فــــاطـــــمــــة ا
قـتول بكربالء… أنا الزهراء… أنا ا

أل. الغريب العطشان ب ا
فــبـكى الـراهب بـكـاءً شـديـداً وقـال:
سـيــدي يـعـزّ والـله أن ال أكـون أول
قــتــيل بــ يــديك فــلم يــزل يـبــكي
حـتى نــادوه وطـلــبـوا مــنه الـرأس
فـــقـــال: يــا رأس والـــله ال امـــلك إال

واصدار قانون االحوال الـشخصية
رقم 188لــــســـنـــة 1959 واعــــتـــبـــر
متقدم ورص دوليا ولم يعدل على
ا مدى   60 سنة اال مـرتان االول 
ــؤخــر الــزوجــة مــقــومـا يــتــعــلق 
بــــالـــذهـب  واالخـــر حق الــــزوجـــة
بـــــــالــــــســــــكـن  مع 5 تــــــعــــــديالت

بالتعليمات بسيطة
- عـام 2004 وبــعــد ضـغط جــهـات
فـي مـجــلس احلــكم الــذي شـكل من
سـلـطـة االحـتالل األجـنـبي  ألـغـيت
ــــــادة 41 لـــــــكـن تـــــــظـــــــاهــــــرات ا
واحــتــجـــاجــات نــســـويــة واســعــة
أوقـفت الـتـعـديل  و ايـقـاف قـرار

االلغاء.
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 -قــــادت جـــــهــــات حــــزبــــيــــة قــــبل
انــتــخــابــات عــام 2014 تــعــديالت
إلعـــادة الــعـــمل بـــقــانـــون االحــوال
الشخصية اجلعفري  لكنها فشلت
بسبب ضغط الـراي العام والرفض

اجلماهيري
- عــام 2020 قـــادت ذات اجلـــهــات
ــادة حـــمالت مــدفــوعــة لـــتــعــديل ا
57اخلـاصــة بـحـضــانـة الــصـغـار 
لـــــــكـن ضـــــــغـط وســـــــائـل االعالم 
واجه بالنشر وكشف ما ووصلت ا

مخفي أوقفت التعديل
- اصـــدرت مـــحـــكـــمــة الـــتـــمـــيـــيــز

الديانـة اليهوديـة  وقانون احوال
ــنـدائـيــ والـسـردش الـصــابـئـة ا

وااليزيدين
- عام 1959 وبـعد تـغيـيـر النـظام
السياسي من ملـكي الى جمهورية
 والــتـقــدم الـثـقــافي والــتـعـلــيـمي
ـية الـذي حـصل بـعـد احلـرب الـعـا
الـثـانيـة  وثـورة الـنفط بـالـعراق 
راجعة الـتشريعات تشكلت جلـان 
دة عامان وحتديثها  و الـعمل 
من قبل عـميدة كلـية البـنات سعاد
خليل(وزيـرة التعليـم العالي بداية
الـسـبــعـيـنـات) ووزيــرة الـبـلـديـات
بحكومـة عبد الكر قـاسم الثانية
نــزيـهــة الـدلــيـمي  وعــمـيــد كـلــيـة
احلــقـوق ونــائب رئــيس مــحـكــمـة
الـتـمـيـيـز  انـتـهت بـتـوحـيـد كـافـة
الــقـوانــ الـشــرعــيـة وحتــديـثــهـا

اسـتنـد الـعراق عـبر مـئـات السـن
الى تــــشـــريــــعـــات أمــــراء الـــدولـــة
االسـالمــــيـــــة والــــوالـي لــــلـــــدولــــة
الــعـثـمــانـيـة  وعـام 1719اصدرت
بـريــطـانـيـا عــنـد دخـولـهــا لـلـعـراق
نـــظـــام احملـــاكم رقم 6  وبـــعـــدهــا
تـشريـعات لـسلـطة تـنفـيذ الـقوان
لـلـعسـكـر والشـرطـة بدايـة تـاسيس
ـلـكي الـدولـة الـعـراقـيــة والـنـظـام ا

عام 1921و1992
- بـقي الـعـراق يـعـمل بـتـشـريـعـات
لكافة األديان والقوميات واألقليات
 فــالـتـشــريـعــات لـلـمــسـلـمــ بـهـا
قانـون االحوال الشـرعية اجلـعفري
وقانون االحوال الشرعية احلنبلي
ـالـكي  ورابع الــشـافـعي  واخــر ا
ـواد وخـامـس احلـنـفي  وقـانـون ا
الـشــرعـيــة لـلـمــسـيـحــ  وقـانـون

ايـــقــافـــهــا عـــلى مــدى 10ســنــوات
مضت.
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 -اتــصــاالت مـع مــجــلس الــقــضــاء
وكتل مـجلس الـنواب جـرت اليقاف
اَي خـطـوة قـادمـة وتـنـبـيـهـهم عـلى

تسجيل سلبيات بحقهم.
ــكن ان تـشـكل الـنـسـاء خـاصـة  -
احلاصالت على شهادات ومستوى
ثقافي  سلطة ضغط بفرق جماعية
مـن خالل جـــــــلــــــســـــــات ونــــــدوات
واحـتــجـاجـات تــلـفت الــراي الـعـام
وجتـــعل مـــوقف مــجـــلس الـــنــواب

محرج
- لــديــنــا في الــعـراق 116قــاضــيـة
ومدعيـة عامة و532 ضابط شرطة
و83 ضـــابـط جـــيش مـن الـــنـــســـاء
ومــئــات األســتــاذات اجلــامــعــيــات
ـــدرســات  ـــعـــلــمـــات وا واالالف ا
و240 وكـــــيـــــلـــــة وزارة ومـــــديــــرة
ومعـاون مديـرة عامـة ومسـتشارة 
ــكن ان تــسـيــر جــمــيـعــا بــطـريق
مـؤثر واثـبات وجـود  ويشـكلن مع
ـــانــيــة و4 وزيــرات 81نـــائــبـــة بــر

باحلكومة وحدة قرار
ــــكن لـالب ان يــــكـــون  - رأي : ال 
حــاضـن لــلــصــغــار ولــو لــســاعــات
ويـــوفــر بــيــئــة مـالئــمــة  الســبــاب

شرعية ومجتمعية.

وارسلت اللـجان ما لـديها الرداجه
بجدول اعمال اجلـلسات اخلميس
 ومـنــهـا تــعــديل قـانــون االحـوال

الشخصية
- الــــقـــــراءة االولى الي مــــشــــروع
قــانــون قـيــمــتـهــا صــفـر  كــونــهـا
سـتـشـهـد مـنـاقـشات وتـدخالت من
عــدة جـهــات  خـاصــة ان اجملـلس
يــعـلم انه ال يـسـتــطـيع تـشـريع اَي
تــــعــــديل او قــــانــــون يــــتـــنــــاقض
ويـخـالف مبـاد محـكـمة الـتـميـيز
االحتـاديـة  ويخـضع لـلـطـعن لدى
احملكمة االحتادية العليا اخملتصة
راقـبة الـقوانـ  لنـقض والغاء

وايقاف اَي تشريع قانون
ــــــهــــــنــــــيـــــة - وســــــائل االعـالم ا
ــدني ومـــنــظـــمــات اجملـــــــــتــمـع ا
الــــــفـــــــعـــــــالـــــــة أخـــــــذت دورهــــــا
بالـتحـــــــشـيد واثارة الـراي العام
 مـن خالل تـســلـيـط األنـظــار عـلى
التأثيرات السـلبية والتعارض مع
الــقـوانــ واالتــفـاقــيــات الـدولــيـةً
خاصـة االسرة والـطفل- ســــــــبق
وان طـرح كــمــثـال قــوانــ جـرائم
ـعـلـوماتـيـة وحق احلـصـول على ا
ــعـــلـــومـــة وحـــريــة الـــتـــعـــبـــيــر ا
والــتـــظــاهــر  وعــمــلــنــا من خالل
وســـــــــائل ضـغـط عـلـى ايـقــافــهـا
ومــنـــهــا قــرات قــراءة ثــانــيــة و

كونة من 22 عضو في االحتادية ا
شــهـر 9 / 2020 مــبــدأ تــمــيــيـزي
ــادة دون تــعـديل  من ــعــاجلـة ا
ـشـاهدة خالل زيـادات عـدد مرات ا
لـلـمحـضـون والسـمـاح باتـفـاق ب
االب واالم باصـطحاب الـصغار من

بيت. االب وا
- يـــدفـع ضـــغط شـــخـــصـــيـــات في
الـــدولــة كـــوزراء ونــواب وســـفــراء
ووكـالء ومــــدراء عـــــامــــ وحـــــتى
ضـبـاط كـبار وشـخـصـيات ديـنـية 
مـتزوجـ من اولى وثـانيـة وثالـثة
ورابـعــة  وعـلــيـهم نــفـقـات عــالـيـة
ـادة تمـهـيداً بـالـدفع نـحو تـعـديل ا
السقاط احلضانـة وبالتالي إسقاط

النفقة
- نفقة الصغار تعتبر بالتشريعات
ـتــاز  اَي يـسـتـوفى قـبل كل دين 
ديـن  ويـفــضل عــلى ديـون الــدولـة
اذا كـان الـشـخص بـذمـته دين اخـر

غير النفقة. 
- شهـر حزيران 2021  وبعد فشل
مـجـلس الــنـواب بـعـقــد اَي جـلـسـة
وكـــونـه يـــعـــمل عـــلى قـــتل الـــوقت
بــجـلــسـات فــارغـة  وجــدت هـيــئـة
رئــاســة مـجــلس الــنــواب نـفــســهـا
بـدون عـمل  فـطـلـبـت كـافـة مـشارع
ــوجــودة في الــلــجــان الــقــواتــ ا
ـركونة على الرفوف  انية وا البر
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فـاالنـتــخـابـات بــاتت عـلى االبـواب
ويبـدو ان الوضع بات بـحاجة الى
مـعــجـزة حـقـيــقـيـة والــسـبب عـامل
الـوقت وفـشل في انـتـخـاب تـوقـيت
االنتخابات          تبقى السياسة
ال تــعـدم وسـائـلـهـا ويـبـقى احلـوار
افـــضل الــــســـبل خــــصـــوصـــا وأن
اطـراف الـنــزاع كـلـهـا عــراقـيـة رغم
الــوالءات  اخملـــتــلـــفــة لـــلـــبــعض..
احلوار افضل السبل وأولها .. اما
آخرها فهو الكي كما قال اجدادنا
لم يــــســـألــــني احــــد : مـــتـى تـــرفع

القبعات للسيد الكاظمي?? 
لـقد انـتصـر واحـتل الهـدف وتأتي
بـعده مـرحلـة اعـادة التـنظـيم  وقد
ـــرحـــلــة حــصـــلـت الى حـــد مـــا وا
االخـــيــرة هـي اســتـــثـــمـــار الـــفــوز
بـــاالنـــدفـــاع امـــام الــهـــدف وإعالن
اجلهات التي تـــــــقف وراء ذلك او
الـتي يـنتـمي الـيـهـا الـقـتـلـة بـجرأة
وفي الـوقت الــذي يـراه مــنـاســبـا 
وأال ســيــكــون األمــر حــالــة عــابــرة
ـعمل ـا ا وسـيـأني  قـتـلـة اكـثـر طـا

قائم ومخفي .

لـلـهـم اجـعـلــهـا بـردا وسـالمـا عـلى
وطني .

سـتـأتـيك االجـابـة اجلـيش الـعراقي
وقـوات مـكـافـحـة االرهـاب واحلـشد
الشعبي  فـكيف يضمن والء من لم
يــأت بـــهم هــو  وقـــسم ال بــاس به
مـنــهم  يـعــودون ألولـيــاء نـعــمـتـهم
الــذين جـاءوا بـهم عــدا قـائـد قـوات
مـــكـــافـــحـــة االرهـــاب  وعـــدا قــادة
سـلـحة هي يـؤمـنون بـأن الـقـوات ا
ملك الـشعب وبالـتالي هم يـأتمرون
بـأمرة الـقائـد الـعام  امـا الفـصائل

سلحة فحدث وال حرج . ا
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قال ?? انها ما مناسبة كـتابة هذا ا
في الواقع مـناسبـة وطنيـة حقيـقية
فــيـوم 14تــمــوز هـو يــوم تــأسـيس
ـستـعمر جمـهوريـة العـراق وطرد ا
الـبــريـطـاني  امـا الـيـوم 16 تـمـوز
فــهـو يـوم اعـادة تـأسـيس (الـدولـة)

العراقية .. كيف ?? 
لـقد عـبر الكـاظمـي اخلطـوط احلمر
وداس عــــلى (اجلــــني) وكــــشف ان
ــبــاشــر ضــابط قــاتل الـــهــاشــمي ا
بــالـــداخــلــيــة   وأنـه وضع مــئــات
ـتـظــاهـرين امـام ـتــهـمـ بـقــتل ا ا
الـقضـاء كـما واشـارت مـصادر غـير
حــيـــاديــة الى ان قــاتـل الــهــاشــمي
منـتمي الى مـيليـشيا والئـها أليران

ــــؤكــــد ان ال احلـــزب ولــــعــــله من ا
ـدني لـديه الـشـيــوعي وال الـتـيــار ا
عـــنـــاصـــر دمج فـــصـــارت الـــقــوات
سـلحة حـكرا لألحـزاب االسالمية ا
... فــصـار جــيـشــا لــهـا الى حــد مـا
ولـيس لغـيـرها  ومـشـكلـة االحزاب
االسالمـية لـدينـا ان والئـها لـطائـفة
كـــادعـــاء لـــيس اال كـــادعـــائـــهـــا ان
والئــهـــا لــلـــوطن  واحلـــقــيـــقــة ان
اكـــثــرهــا  والئــهـــا لــدول اسالمــيــة
كـاجلــمـهــوريـة االسالمــيـة وتــركـيـا
مــثال واالثـــنــتـــان لــديـــهــمـــا نــزوع
امـبــراطـوري عـقــيـدي مــخـتـلف وال
يقل لي احد ان الدولـت تريدان ان
نبـني اقـتـصـادنـا ونسـتـثـمـر غـازنا
ونــربي اســـمــاكـــنــا ودجـــاجــاتـــنــا
ونـحـصــد قـمـحـنــا ونـصـيـر (دولـة)
ـعـقدة ـنـظـومـة ا وبالـتـالي فـهـذه ا
هي ضــــد الــــكــــاظــــمي ألنـه اخـــرج
مـشــروع مـيــنـاء الـفــاو الـكــبـيـر من
(حلك السبع) وألنه جاد الى حد ما
في بـــنـــاء دولـــة بـــحـــضن امـــتـــهــا
ها االسالمي مستندة العربية  وعا
في ذلك الى قــواه الــذاتــيــة ومــبــدأ

عدم التدخل والسيادة   
كـــيف يــقــارع الــكـــاظــمي (الــدولــة)
مــنــظــومـة ال دولــة بــهــذه الــقـوة ??

اليوم الدولة ام الالدولة خصوصا
اذا عـرفنـا ان نـصف ملـيـون قطـعة
الي االربع هي مع سالح من ا

الدولة وبحدود .  
ر بأنه شكل اول يقول الغازي بر
فـوج في اجليش الـعـراقي وأدخله
دورة تــــدريــــبـــــيــــة ودعــــا بــــعض
ــســـؤولــ حلـــضـــور الــتـــخــرج ا
فاعتذر السيد عبدالعزيز احلكيم 
فرفض اعـتـذاره قائال له اال انت ال
يــــحق لـك االعـــتــــذار ألني نــــفـــذت
وعـدي لك بـأن يكـون اول آمـر فوج
في اجلــيش الــعــراقـي شــيــعــيـا ..
ودارت الـعــجــلــة وبــدأت االحـزاب
تـزكي مـيــلـيـشـيـاتــهـا بـحـجـة دمج
سـلحة  يـليشـيات في الـقوات ا ا

الـكــاظـمي ضـعـيف .. ومن قـال لـكم
كن انه قـوي ?? ومن قـال لكـم انه 
ان يــكــون قـويــا?? ومن قــال لـكم ان
كن ان يـكـون قويـا في بـلد غـيـره 
نــــفـــوسه  40 مـــلــــيـــون وفـــيه 40
مـلـيــون قـطـعــة سالح ?? هل يـكـون
قـــويـــا بـــآن يــــتـــدرب عـــلى كـــمـــال
الكمة االجسام ام رفع االثـقال ام ا
?? وأن لم يــــكـن األمـــر كــــذلك فــــهل
احلل ان يـكـون ذو شـخصـيـة قـوية
او ان تكون نـظرات عينـيه ثاقبة ??
ومــا هي نـتــائج ان يــقــود الــعـراق
رجل قـوي ?? هل انـهـا غـيـاب حـالة
الالدولــة وبــنــاء دولــة مــؤســسـات
ـؤسسـات هذه من قويـة ?? ودولة ا
يريدهـا ومن ضدها ?? ومن االقوى

.. نعم سيداتي سادتي .. ثقوا ان
األمـر اذا اســتـكــمل حــتى نـهــايـته
بـــقــضـــاء نــزيـه فــأنـــنــا ســـنـــكــمل
(اسـاس) بــنـاء الـدولـة خالل فـتـرة
قـــصـــيــرة ألنـه لم يـــقــتـل شــاب او
شــابــة في تـــظــاهــرة اال اذا كــانت
هناك جـهة او حزب ودولـة ورائها
ـتـظــاهـر الــذي يـريـد وطن فـقــتل ا
هــو ألهــداف ســيــاســيــة ولن يــكن
بـأراده شــخص او جـنــايـة عــاديـة
مـطـلقـا فـضال عن انه لـيس هـواية

لقضاء الوقت .
يبـقى دور القـضاء والـذي ستـأتيه
التـهـديدات من كل حـدب وصوب 
وعلـيـنـا الـتـفكـيـر بـحـمـايته  ومن
ــنـفـلت يـحــمـيه اذا كــان الـسالح ا
ـنـفـلت جـزئـيـا قـد حـاصر كلـيـا وا
(مــقـر الــدولـة) يـومــا ودخـله حتت

تهديد السالح ?? 
عــــــلـــــيه احلـل اجلـــــذري يــــــكـــــمن
ـنــفـلت او بـتــفـكــــــــــيك الــسالح ا
وضــــعـه حتـــــــــت الــــســـــيــــطــــرة
بوقــــــــفة شعبية حكومية موحدة
 وكـي ال تـــقـع احلـــرب االهــــلــــيـــة
يــنـــبـــغي الــلـــجـــوء الى اجملـــتــمع
الـــدولي من خـالل زيــارة الـــســـيــد
تحدة الكاظمي القريبة للواليات ا
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الــتي حـدثـت في الــعـقــد االخــيـر
حتـقــيق طـفــرة واسـعــة  غـيـرت
حياتنا العملية والعائلية ومنها
الـعـائلـة الـعراقـيـة ; هذا الـتـطور
التكنلوجي حـمل معه الكثير من
ـهـمـة فـي عـمـلـيـة االيـجـابــيـات ا
الـتـواصل واالتـصـال وسـهل لـنـا
ـشكالت ولكنها في الكثير من ا
الــوقت نــفــسه تــرك الــكــثـيــر من
ــــشـــكـالت ومـــنـــهــــا بـــالــــطـــبع ا
ــشـكـالت األســريـة ســواء عــلى ا
مــسـتــوى األبــنـاء مــنــفـردين أو
اآلبـاء أو عـالقـة اآلبــاء بــاألبــنـاء
مـعا  أو عـلى مـستـوى الـعالقات
األســريــة بــصــفــة عــامــة  حــيث
أصـبح أفــراد األسـرة يــعـيــشـون
حاالت العزلـة رغم وجودهم معا
حتـت ســقف واحــد ويــنـفــرد كل
واحــد مــنـهـم عــلى هــاتـفـه الـذي
ن حوله من أصبح أقـرب إلـيه 
أفراد األسرة غارقاً في حوارات
مع أناس مـجهولـ أو أصدقاء
ال يـعـرف مـيـولـهم و أفـكـارهم أو
سـلــوكــهم يــقـيم مــعــهم عالقـات

واإلعالم اجلديـد هذا كمـصطلح
يــــــنـــــاقـض مــــــفــــــهــــــوم اإلعالم
الـتقـليـدي (الـصحـافة  الـراديو
والتلفزيـون) الذي لم يكن هناك
من يـتـحــكم فـيه ســواء نـخـبـة 
أوقـــــادة إعالمـــــيـــــة  وأصـــــبح
اإلعالم اجلـديـد مـتـاحـا أمام كل
أفــراد وشـرائـح اجملـتــمع الـذين
لـديـهم القـدرة عـلى الـتـعامل مع

تكنولوجيا اإلعالم اجلديد.
وقـــد تـــمـــكــنـت تـــكــنـــولـــوجـــيــا
االتـصـال احلـديـثـة بـتـطـوراتـهـا

مـع تــطــورتــكــنــلــوجــيــا وســائل
اإلعالم وانتشـار اإلنترنت برزت
مالمح الــثــورة الـتــكــنـولــوجــيـة
اخلــامـسـة بـشــكـلـهـا األوسع في
مـجــال اإلتـصــال بـدأت تــتـغــيـر
خــريــطــة الــعــمل اإلعالمي عــلى
ـسـتــويـات كـافــة  وأصـبح مـا ا
ســــمي بــــاإلعالم االلــــكــــتــــروني
بـأشـكـاله اخملـتلـفـة يـنال الـكـثـير
مـن اهـــتــــمــــامـــات الــــبـــاحــــثـــ
ـــشـــتـــغـــلـــ بــاإلعـالم ســواء وا
ــــمـــارســـ ــــيـــ أو ا األكـــاد

ـشـكالت واخلالفـات بـ أفـراد ا
األســـــرة  فــــــكـــــمــــــا يـــــبـــــدو أن
لـتـكـنـولوجـيـا االتـصال تـأثـيـرها
على العالقات االجتماعية سواء
ــــســـــتــــوى الــــفــــردي أو عــــلـى ا
اجلمـاعي وسـاهمت في خـلق ما
يــــــــــســــــــــمـى بـــــــــالــــــــــعـالقـــــــــات
االجـتـــــــــــمـاعــيـة اإللــكـتــرونـيـة
الـتي تـعـرف بـأنـهـا جـمـيع أوجه
االتــــــــــصـــال اإلنــــســــاني الـــذي
يــشــمل الـــتــفــاعالت والــعالقــات
والــروابط اإلنـســانـيـة الــتي تـتم
بـ أبــنــاء اجملـتــمع الــواحـد أو
اجملـتـمعـات اإلنسـانـية وتـتـمثل
في الصداقة والـتعارف والزواج
ــشــاركــات الــتي ــراسالت وا وا
تـــتم مـن خالل وســـائل اتـــصـــال
إلــكــتــرونــيــة أذا عــلــيــنــا اعـادة
ـا الـنـظـر في اسـلـوب حـيـاتـنـا 
يــــتــــنــــاسب مع هــــذا الــــتــــطـــور
التكنلوجي وكما قال األمام علي
عــلــيه الـــسالم ال تــربــوا أوالدكم
كـمـا ربـاكم أباؤكـم فإنـهم خُـلـقوا

لـ زمان غير زمانكم.

ظل هـذا الــتـطــور الـتــكـنــلـوجي
وأدى هـــذا الــدور الى تـــغــيـــيــر
بــــعض األنــــظــــمـــة الــــعـــربــــيـــة
وحــكـومــاتـهــا ومــنـهــا حـكــومـة
ـهــدي في الــعـراق عـادل عــبــد ا
عـام  2019اضــافــة الى ثـورات
ما يسمى بالـربيع العربي التي
اضي في حـدثت بدايـة الـعقـد ا
تـونس ولـيـبـيـا ومـصـر والـيـمن
وســوريـا وبــصـرف الــنـظـر عن
ـا حدث من الـنواحي تـقيـيـمنـا 
االيــجــابـــيــة أو الـــســلــبـــيــة فال
نـسـتـطـيع أن نـنـكـر ما قـامت به
تلك الـوسائل اجلـديدة من خلق
أو إنـتاج بـيئـة ومـحيط إعالمي
ذو أبعـاد اجتماعـية وثقـافية لم
تــكن مـعـهـودة مـن قـبل انـعـكس
ذلك عـــلى مــســـتــوى الـــعالقــات
األســريـــة  ومــدى حتـــقـــيــقـــهــا
لالنـــــســــجـــــام والــــتـــــواصل أو
الــتـنــافــر والـتــبــاعـد بــ أفـراد
األسرة الواحدة وما ترتب على
اســــتــــخـــدامــــهـــا مـن تـــوطــــيـــد
الـــعـالقـــات األســـريـــة أو زيـــادة

مـخـتـلفـة ال تـعـرف حـدودها أو
لـلـتـسلـيـة مع مـقاطع أو مـشـاهد
عـلى مواقع إلـكـترونـية ال تـعرف

طبيعة مصدرها أو كنيتها. 
وكـــــــــــــان عـــــــــــــلـى رأس هــــــــــــذه
الـتكـنـولوجـيـا وسائل الـتواصل
االجـــتــــمــــاعي  الــــتي حــــظـــيت
بـانــتـشــار كـبـيــر عـلى الـصــعـيـد
ـسـتـوى ي وأيـضـا عــلى ا الــعـا
احملــلي وقــد بــات بــعــضــهــا من
ــــواقع اســــتــــخــــدامـــا أكــــثــــر ا
وأصــبـحت تــطـغى عــلى مـا كـان
كان يعرف في عـلم االجتمـاع با
الــثـــالـث أي الـــذي يــلـــجـــأ إلـــيه
اإلنــــســــان بــــعــــد مــــكــــانه األول
درسة (البيت) ومكانه الثاني (ا
أو اجلامعة أو الـعمل) وبالتالي
. كان الثالث افتراضياً أصبح ا
لقـد مارست تـلك الوسائل أدوارً
متعددة عـلى مستويـات متنوعة
ســـــيـــــاســـــيــــة وإقـــــتـــــصـــــاديــــة
واجــتـمــاعــيـة في حــيــاة األفـراد
واجملـــتـــمــــعـــات حـــيـث اصـــبح
دورهـا الــســيــاسي واضــحـا في
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ـهاري والـنفسي يخوض مـنتـخبـنا الوطـني بكـرة القـدم معـترك اإلعداد الـبدني وا
درسة ـؤهلـة الى مونـديال قـطر حتت اشـراف ا استـعداداً للـتصـفيـات احلاسـمة ا
الهـولنـدية بـقيـادة ديك ادفوكـات في جتربـة هي األولى من نـوعهـا للـكرة الـعراقـية

التي بقيت عدة سنوات تعتمد على اسلوب الكرة البرازيلية.
ـدرب جاسب سـلطـان في تـصريح صـحفي  إن الـكـرة االوروبيـة لهـا تأثـير وقال ا
يزات الكرة احلديثة ية ألن اسلوب السـرعة من اهم  واضح في كرة الـقدم العا

التي ظهرت في مونديال روسيا .2018
واضـاف سـلـطـان ان ادفـوكـات سـيـشـكل طـفـرة نـوعـيـة عـنـد الالعـبـ وهـو يـركز
نـاوالت وهو امر كان مفقوداً في صـفوف منتخبنا بالـدرجة االساس على اتقان ا
الوطني عدة سنوات كما انه يعتمد على منهجية الضبط وهي منهجية من شانها

. رسم معالم شخصية جديدة لدى الالعب
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ــبـلــدون أمـام الــبـولــنـدي بــطـولــة و
هــوربت هــوركــاش وبــنــتــيــجـة 6-0
ليست الطريقـة التي يرغب بها فيدرر
إنـــهـــاء مــســـيــرتـه.ويــأمل فـــيــدرر أن
تسـاعـده الظـروف في إنـهاء مـسـيرته
بـهرة بالـصورة الـتي يريـدها وهو ا
حق مـشــروع ألحـد أبــرز األسـمـاء في

تاريخ الرياضة وليس التنس فقط.
ولن يـــجــد فــيــدرر مــكــانــا أنــسب من
ـبــلـدون أو بــازل إلسـدال الــسـتـار و
على مـسيرته الـذهبـية التي اسـتمرت
ألكـثر من عـقـدين حـطم فـيهـا الـعـديد
من األرقـــام الــقــيــاســيــة واإلجنــازات

التاريخية.
Í«—u  Í√—

ـيــا سـابـقـا ــصـنف األول عـا أبـدى ا
البـريـطاني آنـدي مـوراي خيـبـة أمله
بعـد انـسحـاب رافـائيل نـادال وروجر
فيدرر ونـوفاك ديكـوفيتش من بـطولة
سـيـنـسـيـنـاتي لـلـمـاسـتـرز.وتـعـد عدم
مشـاركـة الثالثي الـكبـيـر في بطـولتي
تـورنــتـور وسـيـنــسـيـاني هي األولى
مـــنـــذ عـــقــدين وفـــضل نـــوفـــاك عــدم
شـاركـة لالستـعـداد اجليـد لـبطـولة ا

ومواجهـة الصعاب الـتي واجهته في
مـحــاوالته لـلـعــودة بـعـد الـعــمـلـيـتـ
الــسـابـقــتـ وســيـكـون مـن الـصـعب
الـــتــفــكــيــر في قــدرة روجــر لــلــعــودة
كــمــرشح لــلــفــوز بــالــبـطــوالت األربع

رحلة. الكبرى في هذه ا
األمـر األكـيـد أن فــيـدرر ال يـتـطـلع إلى
الـعـودة وهو غـيـر جـاهـز تـمـاما وأن
هـدفـه الـرئـيـسـي لـيس مـنــصـبـا عـلى
الـعودة لـعـالم الـتنس وهـذا مـا ظـهر
جليا عـندما قـال أمس األحد: "أتمنى
أن تــســـمـح لي هـــذه الـــعـــمــلـــيـــة في
دى االسـتـمرار بـصـحـة جـيـدة عـلى ا
ـتـوسط والـطـويل أنـا ال أسـعى ألن ا
العـب بــهــذه الــطــريــقــة لــكن أودع ا
ـهم أن أكـون قـادرا علـى العـيش في ا

حياة طبيعية".
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لم يخف فيدرر رغـبته في توديع عالم
الـكــرة الـصـفـراء بـالــشـكل الـذي يـراه
مناسبا وهذا ما تتطلع له اجلماهير
أيضا الـتي أعجبت بـإمكانـات فيدرر

الكبيرة وأسلوبه الساحر.
ويــبـدو أن اخلــســارة في ربع نــهـائي

إال أن مـــوهــــبـــة فــــيـــدرر فــــريـــدة من
نوعها".
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صُدم عالم الـتنس  بـعد إعالن روجر
فـيــدرر اخلـضـوع لـعـمــلـيـة جـراحـيـة
أخـــرى لـــعالج نـــكـــســـة ركـــبـــته مـــا
العب لــعـدة ســيــجــعـلـه يـغــيب عـن ا
أشهر.ومع بـلوغه األربعـ من عمره
وخضوعه لـلعميـلة الثـالثة خالل عام
ونــــصف تـــثـــار الـــتـــســـاؤالت حـــول
ـــســتــواه إمــكــانـــيــة عـــودة فــيــدرر 
ـاذا لم ويـتــسـاءل عـشـاق الــتـنس 

يعتزل فيدرر حتى اآلن?
ويـــلــقي  الـــضــوء في الـــســطــور
عطيات التي التالية عـلى أهم ا
جتــعل فـكــرة اعــتـزال فــيـدرر في

الوقت احلالي مستبعدة:
qC √ qJA  …UO(«

مـن دون أدنـى شك ســـــــتـــــــكــــــون
األسـابــيع الـقـادمـة صـعــبـة لـلـغـايـة
عــلى فـيـدرر حــيث يـضــطـر لــلـمـشي
بـعـكـازات وهـذا يــعـني فـقـدانه كـتـلـة
كـبـيرة مـن العـضالت كـمـا سـيـحـتاج
لــفـــتــرة تــأهــيل ال
تقل عن شـهرين
وهذا األمر يعد
ضـربـة قـاسـيـة
لــــــــــــــــيــس مـن
الـــــنـــــاحـــــيـــــة
اجلـسـديـة بل
العقلية أيضا.
وستكون هذه
العـملـية هي
الــــثــــالــــثــــة
خالل عــــام
ونــــــصف
وسيتع
عــــــــــــــلـى
فـــــيـــــدرر
الــســـيــر
في نفس
ــــســـار ا
مــــــــــــــــرة
أخـــــــــرى
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ـيًـا الروسي ـصـنف الـثاني عـا عـبر ا
دانـــيــيل مـــيــدفـــيــديف عن ســـعــادته
الكـبيـرة بـعد فـوزه ببـطولـة تورنـتو
ليـضيف الـلقب الرابـع له في بطوالت

استرز خالل مسيرته. ا
وتـــمــكن مــيـــدفــيــديف مـن الــفــوز في
ــبــاراة الــنــهــائــيــة عــلى مــنــافــسه ا
جـموعـت األمريـكي ريـلي أوبلـكـا 

دون مقابل بنتيجة  4-6و.6-3
وقــال مـــيــدفــيــديف في تــصــريــحــات
صحفية: "أنا سعيد للغاية لقد قدمت
ـــاضــيــة ــتـــازا خالل األيــام ا أداء 
ـبية وبعـد اخلسارة في األلـعاب األو
قـلت لـنـفـسي إنه يـتـعـ عـلي تـغـيـير
أفكاري لـقد عانيـت من أسوأ الهزائم
كمـحـترف وهـذا جعـلـني أقوى وأكـثر
وعـــيــــا".وتـــابع: "كـــان عـــلي أن أقـــدم
أســبـوعًــا جــيـدًا في تــورنــتـو إلبــعـاد
نـــفــسي عن الـــضــغـــوطــات في حــال
خرجت مبكرا من سيـنسيناتي سوف
أشعـر بالسـوء مرة أخـرى أنا سـعيد
ــواصــلــة هـذا بــهــذا الــنــصــر وآمل ا
ــــســــتــــوى في ســــيــــنــــســــيــــنــــاتي ا

ونيويورك".
وأضــاف: "ألكــون صـادقًــا لم

أتــعــلـم الــكــثــيــر حــتى
اآلن لـــقــــد تـــطـــورت
طـــوال مــســـيــرتي
االحـــــتــــرافـــــيــــة
وأعــــتــــقــــد هـــذا
األسـبوع أنـني
لم أتـعـلم أي
شــــــــــــــــيء
جــــديـــد
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شـاريع الريـاضية في اكـد وزير الـشبـاب والرياضـة عدنـان درجال عـلى اهمـية مـتابـعة اجنـاز جمـيع ا
كن وضمن الفترة احملددة. انحاء العراق لغرض انهاءها باسرع وقت 

شاريع في عموم مـحافظات العراق بـصورة دقيقة ومسـتمرة اذ يَشهد واضاف درجال نتابع جـميع ا
ـبي سـعة 30 ألف مـتفـرج في محـافـظة الـبـصرة حـركـة دؤوبة من األعـمال ـيـناء األو مـشـروع ملـعب ا
ـلـعب قـبل مـدة منـاسـبـة من انـطالق بـطـولـة خـلـيجي 25 ـتـعلـقـات وافـتـتـاح ا ومـتابـعـة إلتـمـام جـمـيع ا

ئة . قيم فأن حجم اإلجناز يقترب من نسبة  90 با هندس ا وبحسب التقرير األخير لدائرة ا
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ـبـيـة إلـتـقى رئـيس الــلـجـنـة األو
الوطـنيـة العراقـية  رعـد حمودي
عـــــــدداً من رؤســــــاء االحتــــــادات
الــــريـــاضـــيــــة الـــوطـــنــــيـــة وذلك
ـكتب بـحضـور عدد من أعـضاء ا

التنفيذي.
وكــرّس االجـتــمـاع الــذي حـضـره
كـتب التنفيذي عدد من أعضاء ا
ـــبــيــة ـــشــاركــة األو ــنـــاقــشــة ا
الـــعــــراقـــيــــة في دورة األلــــعـــاب
اآلســــيــــويــــة هــــانـــزو  2022في
بياد باريس 2024. الص وأو
وإســـــتـــــمع حـــــمـــــودي الى رؤى
ـــــكــــــتب وأطــــــاريـح أعـــــضــــــاء ا
ـثــلي االحتـادات الـتــنـفــيــذي و
ــشــاركــتــ احلــاضــريـن حــول ا

.و قــال ــقــبــلــتــ ــبــيــتــ ا األو
حــــمـــودي ان الــــعـــمـل في هـــذه
الـدورة االنـتـخـابــيـة سـيـنـطـوي
عـــلـى إشـــراك جـــمـــيع اجلـــهـــود
اخلــيّــرة من أجل حتـقــيق فــعـلي
ــشــاركـات لــنــتــائج أفــضل فـي ا
ــقـــبل ـــبـــيــة الـــعـــراقـــيـــة ا األو
وأبــــــرزهــــــا بــــــدورة األلــــــعــــــاب
ـبـياد بـاريس في اآلسـيـويـة وأو

قبل. بياد ا األو
ZNM2 ŸËdA

ولـفت حــمــودي الى ان الــلـجــنـة
ــــبــــيــــة لــــديــــهــــا مــــشـــروع األو
ــــنــــهج العــــداد حتــــضــــيـــــري 
ــراحل مـتـتــالـيـة الـريــاضـيـ 
وبـالــتـعـاون مع االحتـادات الـتي
ـــنـــاهـــجـــهــا ـــهـــا  نـــأمـل تــقـــد

التحضيرية وإحتياجاتها بشكل
متكامل ومدروس.

 وبـــ أيـــضـــاً ان لـــقـــاء الـــيـــوم
ــقــبل مع ســيــتــكــرر األسـبــوع ا
االحتـــــادات ذاتــــهـــــا لــــتـــــقــــد
متـطلبـاتهـا كما سـتلحـقه لقاءات
ــعــنــيــة أخــرى مع االحتــادات ا
االخـــرى تــبـــاعـــاً لــوضع خـــطــة
ــبـيـة مــتـكـامــلـة لــلـمـشــاركـة األو
الـــعــــراقـــيــــة في دورة األلــــعـــاب
اآلســــــيــــــويــــــة هــــــانــــــزو 2022

بياد باريس 2024. وأو
وبـــ حـــمــودي ان الـــتـــخـــطــيط
ــبـــكــر والــتــدارس واالهـــتــمــام ا
كـفــريق أصـبـحت واقع مـفـروض
عـليـنـا جمـيعـاً ولـيست خـيارات
متاحة اذا ما أردنا حتقيق ذاتنا

ـــــشـــــاركـــــات ـــــبـــــيـــــة في ا األو
قبـلة.هذا وقد حـضر االجتماع ا
الـنـائب الـثـالث لـرئـيس الـلـجـنـة
بـية  أحـمد حـنون وأعـضاء األو
كتب التـنفيذي جـميل العبادي ا
و إبـــراهـــيم الـــبــهـــادلي رئـــيس
إحتـــاد الــتـــايـــكــوانـــدو وبــاسم
مـحـمـد باالضـافـة لـرئـيس إحتاد
شهداني القوس والسهم سعد ا
ورئـــيـس إحتـــاد اجلـــوجـــســـتــو
مخـلص حـسن وأم سـر إحتاد
رفع األثـقـال الــدكـتـور مــصـطـفى
ــــالي الحتـــاد صـــالـح واالمـــ ا
الكراتيه عالء عبود كما حضره
ــــســـتــــشــــار  تــــيـــرس أيــــضــــاً ا
عـــوديــــشـــو ومـــديــــر الـــعالقـــات

اخلارجية  هيثم عبداحلميد.

. وب ان 48 حــكـمــاً من الـدولـيـ
جـميع مـحـافـظات الـعـراق شـاركوا
في الـــدورة مــضــيــفــاً حــاضــر في

الدورة ولليوم الثاني على التوالي
احلــكم الـــلــبــنــاني الــدولي مــروان

ايغو.

دانييل ميدفيديف

ـانـاً مـازلت فـيـنـا سـيـدي ابـا الـشــهـداء دمـاً يـفـور وقـلـبـاً يـنـبض وا
يتـجدد مازلت فيـنا سيدي ابـا عبد الـله راية لن تنتـكس وشمساً لن
وتؤكد ـوذج  تغـيب مازلت فيـنا سـيدي ريحـانة رسول الـله تقدم اال
عبـر رسالتنا وصبـرنا ان روحك تصدح وتتألق وان الـقوى الغاشمة
حتت احلــراب الـتي حــمـلت رأسك مــفـصـوال عـن جـسـدك تــتـضـاءل

صاغرة منهارة بجسدك سيدي .
في قـرارة نـفـسـهــا عـلـيـاءك وتـعـض عـلى أصـابـعـهــا نـدمـاً ألنـهـا مـا
أمتـحـنت إرادتك سـاعـة الـشـدة والقدمت لـك قطـرة مـاء  سـيـدي ابا

الشهداء راية من راياتك .
سيـدي ابا الشهداء دمك مهد الينا الطريق وسيمهد دم الشهداء من
شعـبنا ايـضاً الى اجـيال واجيـال وستكـتب دورة احلياة دمـاً طهوراً

مع دم طهور فانظر الينا من علي فانت الشاهد والشهيد ..
مـديـنـة احلـســ تـسـتـحق االضـواء ..مـديــنـة ابي الـشـهـداء تـسـاوي

العالم كله.
الـله يـا كـربالء يـامديـنـة احلـسـ اغـلى واجـمل مـدينـة نـبـقى نـحـبـها

بوفاء
انت منـأي وفؤادي انت الدواء والطبيب مديـنة ابي الشهداء تساوي

كل العالم .
بـهـذه الــشـعـارات والـردات احلــسـيـنــيـة انـطـلــقت اآلالف من جـمـوع
ــة مـركــز  كـربالء وتــفـاجـأت ــديـنـة الــقـد جــمـاهــيـر كــربالء جتـاه ا
االجـهــزة االمـنــيـة انــذاك بــانـطالق هــذه احلـشــود وكــاد الـصــحـفي
اخملضـرم الـشاعـر حسن عـداي ان يـذهب الى اجملهـول بـعد اتـهامه
من قبل الـنـفوس الـضعـيفـة الن تـلك الردات والـشـعارات تـستـهدف
الـدولــة واحلـزب واصـبح جــمـهـور كــربالء بـعــد هـذه احلـادثــة مـثـاال
العب العـراقية ـثالي في كافـة ا للـتشـجيع ا
بـعـد صـعـود فــريق كـربالء الى مـصـاف
دوري االضـــواء  كـــرة الـــقـــدم اعــادت
احلـــــــيـــــــاة الى كـــــــربـالء ومـن أبــــــواب
الـشعـارات والـردات احلـسيـنـيـة وكانت

مثاال لالعجاب.
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بغداد- الزمان
نظم االحتـاد العـراقي لكـرة السـلة
يــوم االثــنــ الـدورة الــتــدريــبــيـة
االســيــويــة لــلــحــكــام الــعــراقــيــ
بــــإشــــراف مـــبــــاشــــر من االحتـــاد

االسيوي لكرة السلة .
وقــــال رئـــــيس االحتـــــاد حـــــســــ
العمـيدي في تـصريح صحـفي لقد
تمت دعوة جمـيع احلكام الـعامل
مـن قــبـل االحتــاد الـــعـــراقي لـــكــرة
السـلـة من اجل تـصنـيـفـهم من قبل
االحتاد االسيوي وجتديد الرخص
حلـكــام الـسـاحــة وحـكـام الــطـاولـة

∫ŸUL «

جانب من
اجتماع اللجنة

بية االو

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7045 االربعاء 10 من محرم  1443 هـ 18 من اب (اغسطس) 2021م

‰ƒU

 W «œ s  Àb%√

5

كان بودنا ان نرى ونشـاهد بنت العراق الـبطلة دانة حس
ـبـيـاد طـوكـيـو بـالـيـابـان بـ مـجـمـوعـة وهي تـتـواجـد في او
ـشاركـ في مـنـافسـات الـعاب الـقـوى لـكن لالسف الذي ا
حـصل حــصل لـهــذه الـبــطـلــة صـاحــبـة االجنــازات اخـرهـا
تـالقـهـا في البـطولـة الـعربـية بـتـونس حيث حتـقـيقـها ارقـاما

مشجعة وحصدها االولوية ... 
دانـة حسـ هـذه العـراقـية الـشجـاعـة وصاحـبـة العـديد من
االجنـازات والـتي عـايشـنـاهـا سـنوات ال احـد يـخـتـلف على
مـسـيـرتـهـا ومـاحـقـقـته من جنـاحـات في الـبـطـوالت احملـلـيـة
والـعـربـيـة واالسـيـوية واخـرهـا تـالـقـهـا  بـبـطـولـة الـعـرب في
تـونـس اال انه لالسف الـشـديـد صـدمـت هـذه الـفـتـاة بـقـرار
بياد طوكيو بدعوى تناولها مفاجيء اال وهو ابعادها عن او
ا ولد لـنا وللـجمـاهير الـرياضـية واهل عروس نـشطـات  ا

االلعاب في العراق وللبطلة دانة االستغراب
لقد تعرضت هذه الـبطلة التي الننسى تـاريخها منذ صدور
ـا ولد عدم قرار االبـعاد لـهجـمة شـرسة من قـبل البـعض 
تـميز كـن ان ننـسى سجـلهـا ا ارتـياح هذه الـبطـلة الـتي ال
ومـا حقـقـته لريـاضة عـروس االلـعاب والنـدري سـر القـسوة
والهـجمـة ضد هذه الـرياضـية الـتي عاشت وتـعيش اصعب
ـبـيـاد لـكن حلـظـاتــهـا فـكـان طـمــوحـهـا تـمـثــيل بـلـدهـا بــاالو

لالسف حصل لها مالم يكن متوقعا ... 
شـاركة فـهناك نعم لـيست دانـة الوحـيدة الـتي ابعـدت عن ا
اكـثـر من بــطـلـة ابـعــدت عن الـكـثــيـر من الـبـطــوالت فـلـمـاذا
ـاذا الـقسـوة جتـاه هـذه الـبـطـلـة التي نـامل ذلك الـتـجـريح و
الـقــرار الـذي يــعــيـد االعــتـبــار لـدانــة ويـرجــــع الــبـســـــمـة

لشفاهها .. 
وتـبـقى دانـة حـسـ تـلك الـبـطـلـة الـرائـعـة صـاحـبـة السـجل

الرياضي الناصع ... 
نعم التظـلموا هذه الـبطلـة التي تبقى

دائما مرفوعة الراس والتقسوا
عــلـى هــذه الــريــاضــيــة الــتي
صــــفـــقـــنــــا لـــهـــا وبــــاركـــنـــا
اجنـــازاتــــهـــا وكـــان الـــله في

عون البطلة والى امام.

أمريكـا بينـما انسـحب نادال وفيدرر
بـــســبب اإلصـــابــة.وقـــال مــوراي في
تصريحـات صحفـية: "من احملزن عدم
مــشـاركــة نـادال وفـيــدرر في بــطـولـة
ـفـتوحـة لـكن أنا ـتـحدة ا الـواليات ا

أفهم تماما ما يشعران به".
وأضـاف: "إنه مـشهـد مـخـتـلف طوال
ـهنـيـة تقـريـبًا كـان هؤالء مـسيـرتي ا
الرجـال يشـاركون في الـبطـوالت لكن
األمور بـدأت تتغـير فـاألجسام تـنهار
في هـــــذا الــــــعـــــمـــــر".وتـــــابع: "عـــــدم
مـــشــاركــتــهم في الـــبــطــوالت يــعــطي
فرصـة كبـيرة لالعـب اآلخـرين للـفوز
بــاأللــقــاب آمل أن يــصـبـح كل مــنـهم
الئــقًــا بــدنـيًــا ومــسـتــعــد لـلــبــطـوالت
قـريـبـا".وواصل: "مــسـتـقـبـلي يـعـتـمـد
على ما يشعر به جسدي كان شعورًا
ــبــلـدون وفي جــيــدًا قــبل بـطــولــة و
بـيـاد ولكن بـعد ذلك االستـعـداد لألو

تباطأت األمور مرة أخرى".
: "آمل أن أشعـر بـالرضـا هـنا في وأ
سـيــنـسـيــنـاتي ال أسـتــطـيع أن أقـول
إنني متأكد أني سأشعر بشعور جيد

قبلة". خالل األشهر أو األسابيع ا

لكنـني اكتـسبت بعـض الثقـة ولعبت
." مباريات رائعة ضد كبار الالعب
وشــــــدد الـالعب الــــــروسـي عــــــلى أن
العب أمـر سيء ابـتــعـاد فـيــدرر عن ا

بالنسبة للجميع.
وقال: "إنه أمـر محـزن أحب مشـاهدة
فيدرر يلعب ال أعرف بالضبط ما هي
مشاكل ركـبته فأنـا لست طبـيبا لكن
العب". آمل أن نراه مرة أخرى في ا
: "أعتقد أننا جميعا نحب روجر وأ

وفي حــــال عــــاد
ســـــنـــــحــــاول
جـــمــــيـــعـــا
ـــته هـــز
ألنه عـــلى
الرغم من
أنـــــه لـــــم
يـــــــــعــــــــد
جـــســـديًــا
كـــمـــا كــان
قــــبـل عــــدة
سـنـوات

حكام دوري كرة السلة

وأشــار إلى أن الــدورة تــخـلــلــتــهـا
مــحـاضــرات واخــتـبــارات عــمـلــيـة
ونــظــريـة لــلـحــكــام لـلــوقــوف عـلى
مسـتويـاتهم الـبدنـية ومـعلـوماتهم
عن كــيــفــيــة تـطــبــيق الــقــانـون مع
الــتــعــديل االخــيــر لـلـ Fiba حـيث

دة اربعة ايام. تستمر الدورة 
وخـتم الـعـميـدي بـالـقـول ان ايـغو
اشــــاد بــــاحلــــكــــام الــــعــــراقــــيــــ
تلكـونها كما وباإلمكانيـات التي 
قـال إن هـنـاك طــاقــــــــات شـبـابـيـة
لــهــا مـــســتـــقــبل فـي كــرة الـــســلــة

العراقية.
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حـقق مـنـتـخب الـعـراق بـكـرة الـطـاولـة الـوسام
الـذهــبي في مــنـافــســات زوجي الـرجــال لـفــئـة
الشباب ضـمن فعالـيات البطـولة العـربية التي
أختتمت فـعالياتهـا اليوم األثنـ في العاصمة

. شاركة أثني عشر منتخباً األردنية عمان 
و قال  رئيس  احتـاد اللـعبـة  هيرده رؤوف ان

ــؤلف من الالعــبـ فـريـق الـزوجي الــعــراقي ا
ـواجـهـة غـيث فـاضل وأمـيـر ثـامـر تـفـوقـا في ا
اخلتامية على العبي منـتخب قطر أحمد محمد

جبار وعبد الله عبد الوهاب بنتيجة 3-0.
ـــــؤلـف من وزاد رؤوف ان فـــــريـف الـــــزوجي ا
الالعـبـ عـمـر ايـاد ومـحـمـد زيـاد حـصال عـلى
ـتـقـدمـ الـوسـام الـنـحـاسي فـي مـنـافـسـات ا

بــيـنــمـا حــصــدت الالعـبــتــان بـارين شــاخـوان
ونـسـمــة مـؤيـد حـمــيـد الـوسـام الــنـحـاسي في
مـنـافسـات زوجي االنـاث لـفـئـة الـشـبالت فـيـما
حـــصــــد الالعب مـــحــــمـــد زيـــاد الـــوســـام
الــنــحــاسي في مــنــافــســات الــفـردي

. تقدم للرجال لفئة ا
 يشار الى مـنتـخب شباب
العراق سبق وان حقق
الوسام الذهبي عقب
فوزه على مـنتخب
مــــــــــصــــــــــر فـي
ــــــــــبـــــــــاراة ا
الـــنـــهـــائـــيــة
بنتـيجة 3-2
بـيـنـمـا احرز
مـــــنـــــتـــــخب
األشـــــــــبــــــــال

ــــركــــز لالنــــاث ا
الـثـالث في الـبـطـولـة

العربية للعبة.

∫W ËU

الفائزين
بكرة الطاولة
في بطولة
العرب
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - نـشـرت
عــارضــة االزيــاء األمــريـــكــيــة ســيــنــدي
كـــروفــــرد صـــورة جــــديــــدة لـــهــــا عـــلى
صـــفــــحـــتـــهــــا عـــلـى مـــوقع الــــتـــواصل
اإلجـتــمــاعي تــظـهــرهــا وهي تـســتــلـقي
ـسبح وأظـهرت بالـبيـكـيني عـلى حافـة ا
ــثـــالـي في عـــمــر ســـيــنـــدي قـــوامـــهـــا ا
شـباط/ الـ.55سـيـنـدي ولـدت يوم  20 
عـــــام 1966 في إلــــــيــــــنــــــوي وبـــــدأت

مسيرتها عام 1987.
وتــــــــــــعــــد كــــروفــــرد إحــــدى أشــــهـــر
عــارضــات األزيـــاء في الــثـــمــانــيـــنــيــات
والـتـسـعــيـنـيـات وقــدمت عـروضـاً لـدور
أزيـاء مـنـهــا شـانـيل وكـريـســتـيـان ديـور
وفـالــنـتــيـنــو والـيــوم بـاتت ابــنـتــهـا كــايـا
غـيـربــر الـبـالــغـة من الــعـمـر 19 عـامـاً
عارضـة أزيـاء أيـضـاً وتـطل في الـعـديد
من أهم عــــــروض األزيــــاء لــــدور أزيـــاء
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وسـيـقـية بـكـلـية طـالب الدراسـات الـعـليـا في قـسم الـفـنـون ا
اجستير عن الفنون اجلـميلة في جامـعة بغداد نال شهـادة ا
ـقـام الـعراقي في مـديـنة ـعـنونـة (خـصائص أداء ا رسالـته ا

البصرة) .
 W³¹«dſ rýU¼
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ـعاصر اسـتاذ االثار والـتأريخ الـقد ضيـفه منـتدى الـفكر ا
في مـحـاضـرة بـعـنـوان ( جـذور االحـزان فـي الـعـراق الـقد

وانعكاساتها على احزان كربالء ) .

w  qÐUÐ w½UMH  ÷dF

WO½ULOK «
من االعـمـال الـفـنـيـة مـابـ الـرسم والـنحت
ـعــرض بـاالســالـيب واخلــزف وقـد تــنــوع ا
ـتنوعة التي حاكت تطلعات الفنان نحو ا
تـرسيخ مفـاهيم اسس اجلمـال في كل مكان
. الى ذلـك اعلنت دائـرة الفنون الـعامة  عن
تـأجـيل مـعـرض "مـئـويـة" الـدولـة الـعـراقـيـة
ــــقــــرر إقــــامــــته 23 آب والــــذي كــــان مـن ا
دة شـهرين اعتـباراً من نـشر هذا اجلـاري 
عرض اإلعالن وذلـك الستكمـال متطلـبات ا

النهائية.
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عـرض الفني ـاضي ا اقـيم مسـاء السبت ا
الـسـنـوي لـفرع بـابل في جـمـعـية الـفـنـان
ـتحف الـتشـكيـليـ العـراقيـ على قـاعة ا
الـوطني في محـافظة السـليمانـية بحضور
ـتابع للمشهد جـمع كبير من الفنان وا
ديـنة .  وسـبق للـمعرض ان الـثقـافي في ا
ـاضـي وقــد جـاء اقــيم فـي بــابل الــشــهــر ا
ـشاركة واسعة الكثر من 30 فنانة وفنان
وخملـتـلف االجيـال وشمل مـجـموعـة كبـيرة

s  W−ŽeM  w³ſe «

iF³ « ‚öš√ فــهــمي وزوجـته واألصــدقــاء بـعــيـد
ميالده وبدا في لـقطات فـيديو وهو
يرقص على نغمات أغنية (مصطفى
يــا مـصــطــفى) ووجـهـت له زوجـته
بــعـدهــا بــرســالـة مــعــايــدة له عــبـر
ــوقع صــفــحـــتــهــا الــشــخـــصــيــة 
للـتواصل االجـتمـاعي بعـد االنتـهاء

من االحتفال قائلة: 
(كل سنة وأنت طيب من أجلنا).

فـــهــــمي من مــــوالـــيـــد 7 اب 1942
ويــــــرجـع مــــــنــــــشـــــــأه إلى أســــــرة
ارســـتـــقـــراطــــيـــة وهـــو من أصـــول
شـركـسـيـة عـمـلت بـالـسـيـاسة حـيث
كان جده مـحمد بـاشا فهـمي رئيسا
جملــلس الـشــورى ووالـده مــحـمـود
بـاشـا فـهـمي كـان سـكـرتـيرا جملـلس
الــشـورى وجـدتـه هي أمـيــنـة هـا
ــانـســتــرلي صــاحــبــة اســتــراحـة ا

انسترلي. ا
على صـعيـد آخر في الـذكرى األولى
ــصـريـة ــمـثــلـة ا لـوفــاة والـدتــهـا ا
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ــمـثل نــشـرت فــاتن مــوسى زوجـة ا
ـصـري مـصـطـفى فـهـمي صـورت ا
بـدت فـيـهـمـا وهي حتـتـضن زوجـها
بـرومـانـسيـة وعـلـقت عـلـيهـمـا (عـيد
مــيالد ســعــيــد لــنــا). وكــان فــهــمي
احـتفل قـبل ايـام مع شـقيـقه حـس

خـطـوة جـبّـارة. لـكنـني أعـلن
اعـتــذاري عن عـدم قـبــولـهـا
هذا الـعـام بـسـبب الوضع
الــصــعـب الــذي تــمــرّ به
الـــــــبـالد عــــــلـى أمل أن
تـكـون قـيـامـة لـبـنـان قـد
أصـــــبــــحـت قــــريــــبــــة).
وبــــــــســـــــبب األوضـــــــاع
الـصـعـبـة الـتي يـشـهـدها
لـبنـان والـتي كـان آخـرها
إنــــفــــجــــار عــــكــــار أعــــلن
ـوركس مـؤســســا جـائــزة "ا
دور" الطبـيبان زاهي وفادي
احلــلــو إرجــاء حــفل جــوائــز
ــــــوركس دور" الــــــذي كـــــان "ا
مقـرراً أن يـقـام اليـوم األربـعاء 
إلى مــوعــد يـحــدد الحــقـاً تــبــعـاً

للظروف الراهنة في لبنان.

تعـلـمت درسا مـنـذ فتـرة وهـو أن السـعـادة ال تسـتـمر
واحلزن أيضا ال يستمر.
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ســوف حتــتــاج الى مــســاعــدة الــشــريك والـى جـدول
أعمال منظم ودقيق. 
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 إذا واجـهتك الـيـوم أي صعـاب فـحاول أن تـتـخطـاها
وتتعامل معها بحكم جتربتك .
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ـنـافسـة. ال تـتـهوّر تـتمـتع يـحـيـوية كـبـيـرة ورغبـة في ا
وتروَّ قبل التنفيذ.
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أســــتـــفــــد من خــــبـــرتـك في احلــــيـــاة فـي مـــواجــــهـــة
الصعاب.يوم السعد االربعاء.
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ال تـهــمل مــتــطــلــبــات أحــبـائـك. راعِ ظـروفــهم ولــطّف
األجواء. يوم السعد السبت.
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حتــكـم بــطـــريـــقــة خـــاطـــئـــة عــلـى من حـــولك بـــســبب
نزل لكي تهدأ. التوترفاسترخ في ا
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تـتخـلص من جميـع القيـود وتعيـش حلظات من الـهناء
والراحة واإلنتصار. 
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عالقـة الــعـاطـفــيـة في طـور االزدهــار حـاول ان تـوطـد
عالقتك مع الشريك .
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فـــتــرة مــصــاحلـــة وتــفــاهم بـــرغم شــعــورك بـــالــتــعب
والتوتر.يوم السعد االحد.
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ال جتـــازف في اتــــخـــاذ قـــرارت مـــصـــيـــريـــة بـــشـــأن
االستثمار حاليا .رقم احلظ .9
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ـشـاكل واتّقِ شـرهـا بـاإلبتـعـاد عـنـها إحذر اخـتالق ا
.يوم السعد الثالثاء. كلياً
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
داخل الــشـكـل .اعـد تــرتــيــبــهـا

فقودة: واكتشف الكلمة ا
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بـرمـيل  –طوروس  –طروب –
مــصـــانع  –رقــيب  –حـــبــر –
سـلــسـال  –جـسم  –قــطـار –
رخ  –سائل  –خرير  –روما.

الــروائــــــي االردنـــــــي ادار اجلــلــــــــــسـة الــتــي اقــامــهـا
نـادي الــكــــتـاب بــالـــــتـعــاون مع مـديــــــــــريـة ثـقــافـة إربـد
ـنـاقــــــــشـة كـتاب (نـظـام التـــــــــــــفـاهة) لـلـمؤلف الـكـندي
ــيـة الــكـويــتـيـة مــشـاعل آالن دونـو والــذي تـرجـمــته االكـاد

الهاجري. 

الـصـحـفـيـة الـعراقـيـة رئـيـسـة رابـطة
ـــرأة الــصـــحــفـــيــة تـــلــقت تـــهــاني ا
االوسـاط الصـحـفـية لـنـيـلهـا شـهادة
الـدكـتوراه بـدرجـة امـتيـاز مع مـرتـبة
ـوسـومـة الــشـرف عن أطــروحـتـهــا ا
(اخلــطـــاب االعالمي في الـــصــحف
الـعـراقـيـة بـشـأن الـتـنـظـيـمـات االرهـابـيـة وعالقـته بـاجتـاهات
ـنــصـورة اجلـمــهـور نــحــوه) من كـلــيــة اآلداب في جـامــعــة ا

صر.

مثلـة السورية تشارك في بطـولة اجلزء الثالث من مسلسل ا
ـقبل والـذي ينـطلـق تصـويره خالل األسـبوع ا (حـارة القـبة)

في ريف دمشق.
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اسـتاذ الـسـيـاسـة الدولـيـة في كـليـة الـعـراق اجلامـعـة ضـيفه
افـــتـــراضـــيـــا مـــركـــز حـــمـــورابي لـــلـــبـــحـــوث والـــدراســـات
اإلستراتيجية في محاضرة بعنوان ( بناء االمة و بناء الدولة

دراسة في الفروض والنظريات).

نوال الزغبي

{ وواجـه الــــنـــــجـم كــــريـس بــــراون
ـية ريـهانـا في القـضاء النـجمـة الـعا
عــنـدمــا اتـهــمــته بـاالعــتـداء عــلـيــهـا
بـالـضرب وتـهـديـدهـا بعـد عـودتـهـما
مـن حــــفل تــــوزيع جــــوائــــز غــــرامي
ــوســيــقى ســنــة 2009 لــصــنــاعــة ا
وكـــانت آثـــار الــضـــرب بــاديـــة عــلى
ستـشفى جسـدها لـدرجة دخـولهـا ا
واعترف كـريس براون بذنـبه فصدر
احلـكم في حــقه رسـمــيـاً يـوم  25آب
 2009بالسجن  5سنوات مع وقف
التنفيذ واخلضوع لسنة من العالج
من الـــــــعـــــــنف وأدائـه خلـــــــدمــــــات

اجتماعية لـ 6 أشهر.
ي بـول مـكـارتني { أمـا النـجم الـعـا
دة 10 ايام بسبب فقد دخل السجن 
مـثلة تعاطـيه احلشـيشة وسـجنت ا
اإليـطـالـيـة صـوفـيـا لـورين 18 يـوماً

 لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - كـثـيرة
هي الـقـضـايـا التـي دخل عـلى أثـرها
الـــعــــديـــد من جنـــوم هـــولـــيـــود إلى
فرط السـجن تنـوعت ب الـتنـاول ا
لــلـمــخـدرات والــتــحـرش اجلــنـسي
وكذلك التعدي بالضرب.وفي التقرير
التـالي الذي نـشره مـوقع الفن نـطلع

على بعض منها:
{ في العام  1993طالت اإلتـهـامات
بـالـتـحـرش اجلـنـسي الـنـجم الـراحل
مايكل جاكسون حيث اتهمته إحدى
العائالت بالـتحرش اجلنـسي بإبنها
الـقـاصـر ومـشـاهـدة مـجالت إبـاحـية
ـدة طويلة.وبـعد التحـقيقات برفقته 
تـــبــ أن عـــائــلـــة الــطـــفل حتـــايــلت
بــــالــــســــابـق عــــلى عــــدد مـن جنـــوم
هـوليـوود فـقـضت احملكـمـة بـبراءته

بعد محاكمة دامت  4أشهر.

نعها من القيادة من لقرار الشرطة 
دون رخـــصـــة رســـمــيـــة كـــذلك دخل
مـغـنّـي الـراب (فـتـ ســنت) الـسـجن

بـتـهــمـة الـتـهـرب الــضـريـبي وكـذلك
ـيــة بـاريس ســجـنت الــنــجـمــة الـعــا
هيـلـتون 23 يومـاً بـسـبب انـتهـاكـها

دّة 6 أشهر بعد أن وجدت الشرطة
مـخـدرات في مــنـزله كـذلك  سـجن
ـيـة لـيــنـدسي لـوهـان الـنــجـمـة الـعــا
فرط بضـعة أشهـر بسـبب تنـاولهـا ا
ــنـتج لــلـكــحـول واخملــدرات.واتـهم ا
ي هـارفي واينسـت بالـتحرش العا
ـثــلـة وجنــمـة بــعـد بـأكــثـر من  30
فتـرة من نـشـر صحـيـفة ذا نـيـويورك
ــنـتج ـز لــتـحــقــيق فـضـح أمـر ا تــا
وكشفت فـيه عن اتهامـات باعتداءات

جنسية.
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ية جيسيكا مثلة العا { وواجهت ا
ألـبـا في الـعـام 2009 تـهـمـة تـشـويه
ــمــتـلــكــات الــعـامــة بــعــد أن قـامت ا
بـلــصق مـلــصـقـات ضــخـمـة لــلـقـرش
األبيض على واجـهات أماكن حـيوية
في مـديــنـة أوكالهــومـا في مــحـاولـة
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يـــهــتم الـــنــحــات سالم صـــادق جــعــفــر
ـــدامــغــة بـــشــغف الــتـــاريخ والــتــراث ا
نزل وفنون الـنحت  حـتى في سكنه بـا
ـتـمـيـز عـلى شـاطئ نـهـر دجـلة األثـري ا
ـدينـة الـكاظـميـة  تـولده بـيـوم ارتبط
بـحـدث تـاريـخي 14تـمـوز 1958 درس
الــفـــنــون الـــعــامـــة والـــنــحت ســـنــوات
السبعيـنات في معهد الـتراث الشعبي 

وتـتـلـمـذ عــلى يـد عـمـالـقـة الـفن خـاصـة
عروف عطا صبري . الفنان ا

ــتـمــيـز اثــريـاً الــتـقــيـنــا به في مــنـزله ا
ــديــنــة الــكــاظــمــيــة ودار حــديث آراد
تميز محرر (الزمان) ان يـكشف خالله ا
ـتلك من ا  دامـغة والـنـادر  بحـيـاة ا
معلومات  واول احملـطات عن البداية 
ــــــغـــــادرة مـن الـــــعــــــراق في قـــــال ان ا
الــثــمــانــيــنــات نــحــو امــريــكــا  ودرس
تـــقــنـــيــات الــبـــرونــز في
ـــتــــخـــصص ــــعـــهــــد ا ا
جامعة سيركير تيويكر 
وبــعــد عــام 2003 اكـمل
الدراسة في قـسم النحت
مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلة
بــــغــــداد  ثم دخل قــــسم
الــنــحت كــلــيــة الــفــنــون
اجلـمـيـلـة جـامـعـة بـغداد
عبر 9 سنوات متواصلة
ية  نشاط معهد واكـاد
ال يــتــوقف في عــضــويــة
جـــمـــعــــيـــة الـــفــــنـــانـــ
التشكيلـ  عضو نقابة
الــفــنــانــ الــعــراقــيـ 
تـــفـــوق عـــلى مـــســـتــوى
الــــتــــعـــلــــيم والــــدراســـة
وتــــــــراكم اخلــــــــبــــــــرات
والتدريس ويشدد اهمية

ــــهــــنــــة جــــمع فـي وقـت واحــــد بـــــ ا
واخلبرة .

 WO²×½ ‰ULŽ«

لـديه اعـمـال نـحـتـيـة ٢ في امـريـكـا  و6
ـركـز الثـقـافي الـفـرنسي في مـعارض بـا
بــغــداد  ومــعــرض في مــعــهــد الــتــراث
الــشــعــبي بــالــســبــعــيــنــات  ومــشــارك
شتركة في جمعية عارض السنوية ا با
الـفـنـانـ الـتـشكـيـلـيـ  وانـشـأ سـبـعة
نـصب (2 بـامــريـكـا 2 في عـمـان و٣ في
بـغداد)  اثـنـان مـنهـا في مـعـهد الـفـنون
اجلميلة وواحـد في قسم التربيـة الفنية
ية الفنون اجلميلة  تاثر ودرس بأكاد
ورافق عمالقة الفن احلديث من الفنان
الـعـراقـيـ ومـنـهم خـالـد اجلادر وفـائق
حــسـن ولـيــلـى الــعــطـار ومــحــمــد غــني
حكـمت  لـديه هوايـات متـابـعة الـبرامج
الــتـلــفـزيـونــيـة الـتــراثـيــة والـتـاريــخـيـة
والـفنـيـة والـعامـة  ويـركـز ان للـمـوهـبة
بــدايـــة مــنــذ الـــصــغـــر تــتــاثـــر وتــؤثــر

بالشخصية والبيئة احمليطة .
اضـيـة على ×عمـل في الثالث سـنـوات ا
اعــمـال مــعـرض نــوعي بـالــتـنــسـيق مع
ركز الثقافي الـفرنسي في بغداد  لكن ا
جائحة كورونا اوقفت وأخرت النشاط 
مــؤكــدا(نــنـتــظــر زوال الــوبـاء الفــتــتـاح
مـعـرض شامـل شخـصي يـضم 40 عمل
ـــركــز الـــثـــقــافي نــحـت عــلى قـــاعـــات ا

  ادخـــله الــروس الى الـــكــنـــائس قــبل
مـئـات الـسـنـ الهـتـمـامـهم بـاحلـضـارة

والتاريخ
 وان (خـــاله ســـيــد احــمـــد ســيـــد عــلي
ـولدات الى الـكاظـمية دامـغة ادخال ا ا
عـامل الصنـاعة  وزود انارة لتشـغيل ا
رقد اإلمـام موسى العتـبة الكـاظميـة 
ابن جــعـفــر ومـحــمـد اجلــواد بـخــطـوط
كهربـاء  بعـد ان كانت تسـتعـمل ثريات
ووضع الـــشــمـع لإلنــارة)  مـــشــيــراً ان
ـمـر الـواحـد الـذي (جـسـر الــدؤب ذات ا
يـربط مـنـطـقـتي االعـظـمـيـة بـالـكـاظـمـية
الذي انشأ نـهاية حكم الـثماني  رفع
بعد اكـمال جسـر األئمة عام

.(1957
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القاص االردني صـدرت له اجملموعة القـصصية (ماذا لو?)
بدعم من وزارة الـثقافة االردنية .وتقع في 132 صفحة من

القطع الصغير. 

Íb U)« bŠ«u «b³Ž ÂUBŽ

الــتـــدريـــــسي فـي جــامـــعــة الـــكــوفــة يـــحــاضـــر في الــدورة
االلـكـتـرونـيـة الـتي تـنــظـمـهـا وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
العلمـي العراقيـة عن (النشر فـي مجالت عاليـة الرصانة في

كالرفيت).

جيسيكا البا مايكل جاكسون
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منها لرفع
مـــــســـــتـــــوى

الــــــــــــــــــوعــي عـن
األســمــاك وتــضــاؤل
ـــمــثل أعــدادهـــا. أمــا ا
سـلـمـان خــان فـقـد قـضى
بــــــــــعـض الــــــــــوقـت فـي
الـــــســــجـن عــــام 2006
ارسة الصيد بتهمة 
اجلائر حليوان مهدد
بـاالنقـراض وواجه
ســـيف عـــلي خـــان
الــســجن عــنــدمـا
قــام بــاالعــتــداء
عـــلى شـــخص
فـي فــــــنـــــدق
(تاج مـحل)

ومباي.
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ــطــربــة الــلــبــنــانــيــة نــوال أثــارت ا
الزغـبي اجلدل بـحديثـها عن أخالق
بـــــعض الـــــنـــــاس إذ أطـــــلـت عـــــلى
صــفــحـــتــهــا عــلى مــوقع الــتــواصل
اإلجــــتــــمــــاعي وكــــتـــبـت (لألسف…
الشـوارع اصبـحت خالـية من اخالق
بــــعض الـــنـــاس ! وبــــعض الـــنـــاس
تلئة بأخالق الشوارع!). اصبحت 
 وكــانت الـــزغــبي إعــتــذرت عن عــدم
وريـكس دور" لهذا قبـولهـا جائـزة "ا
الــــعـــــام وذلـك بــــســـــبـب األوضــــاع
ـر بــهــا الــبــلـد الــصــعــبــة الـتــــي 

وقالت:
ــوريــكس دور (ال شكّ بــأنّ جــائــزة ا
تعـدّ من واجـهات لـبنـان احلضـارية
وال شكّ بأن اإلصـرار عـلى تنـظـيمـها
ــــآسـي هــــو فـي بــــيـــــروت رغم كـل ا

الراحلـة شويكار كـشفت ابنتـها منة
الله اجلواهرجي سبب رفضها نشر
سيـرتها الـذاتيـة وكذلك عدم تـركها
أي وصـيـة.وأكـدت مـنـة في مـداخـلة
هـاتـفـيـة مع بـرنـامج تـلـفزيـوني (أن
والدتها لم تكتب مـذكراتها أو تترك
وصــيــة مــكــتـــوبــة وكــانت أهم مــا
توصـيهـا به هو أن تـهتم بـصحـتها
ألنــهــا كـــانت أغــلى شـيء عــنــدهــا
وتهتم بأوالدها وزوجها.وروت منة
الـله أن (شــويـكـار لم تـقـتـنع بـفـكـرة
تــقــد عــمل ســيــرة ذاتــيــة عــنــهـا
وكانت تقـول دائما إن حيـاتها ليس
ه) مشيرة إلى بها شيء ليتم تـقد
ـهنـدس وقالت إنه عالقتـها بـفؤاد ا
ثابـة األب بالنسـبة لها وهو (كان 
من قـام بـتـربـيـتـهـا وتـعـتـبـر أبـنـاءه
أخـواتـهــا) مـتـمـنـيـة أن (يـتم تـكـر
ـهـنـدس وتــقـديـر شـويـكــار وفـؤاد ا
ألنهما قامات فنية وقدما الكثير من
ـــصــــري والــــعــــربي). أجل الــــفـن ا
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طـربة شـوقيـة العـطار والـفنان تسلـمت ا
ـقـيــمـان في هـولـنـدا حـمـيـد الـبــصـري ا
ـلـكي تـهـنــئـة من مــكـتب خـدمــة الـبــيت ا
ــلك) ومن األمـ الـهــولـنــدي (مـفــوض ا
ـلك ومــلـكـة هــولـنــدا و بـاقـة ورد الـعــام 
ورسالة تهنئة من عمدة العاصمة الهاي
ــــنــــاســــبــــة مـــرور  60 عـــامــــاً عــــلى

زواجهما.
واشار مرصـد ألواح سـومرية مـعاصرة
الـــذي نـــشـــر اخلـــبـــر ان (ذلـك يـــنم عن
الـذوق والـتـمـدن وسمـو مـواقـف احـترام
ـبــدعـة ومــنـجــزاتـهـا الـقــامـات الــفـنـيــة ا
اإلنـسانـيـة الـكـبـيـرة وكـذلك اسـتـحـقـاقاً

للفن ومنجزه وقيمه السامية ).
دامغة ان( الفرنسـي)  ويرى النحـات ا
ـسـرح والـتـشـكـيل مـؤثـر في احلـيـاة  ا
وثـقـافة الـسـيـنـمـا مهـمـة  بـدأت هـواية
وحتــــولت الى مــــهـــنـــة والــــطـــريق الى
ـيـة  وجـانب االهـتـمـام بـالرواد االكـاد
عاصرين  ما علينا عمله من الفنان ا
االلـتـفات الى الـفـنـون واالثـار والـتراث
وتشـكيل جلـنة خـاصة تـسيـر بخـطوات
اعادة احلياة الـثقافيـة والفنيـة النوعية
لــلـعـراق  فــالـبالد مــاضـيـهــا اجـمل من
حـاضــرهـا) وحـديــثـنـا تـركــز عن افـعـال
ـعـارض نـفـذت وبــرزت  االطالع عـلى ا

الفنية والتشكيلية .
ضـــــــــــمــن الـــــــــــبـــــــــــحـث

واالسـتـقصـاء عن
االحـــــــــــــــداث 
كـــــــــشـف عن
مـــعـــلـــومــة
قـيــمـة ان
طــــــــــالء
قـــــــــــبـب
العتبات
ـقـدسة ا
بـالــذهب
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لندن

ــتــحــرك بالفــتـات تــرحب بــهــمـا ا
عــلى أرض الـوطن  مع ابــتـسـامـة
عـــلت مـــحــيـــاهــمـــا أمــام حـــشــود
ـســتـقـبـلـ في مـطـار الـعـاصـمـة ا

الغانيّة أكرا.
وتــكـثف غــانـا الــتي كـانت من أهم
نـقاط االنطالق لتـجارة الرقيق ب
الــقـرنـ اخلــامس عـشــر والـثـامن
عـشر منذ سنـوات دعواتها أحفاد
الـعـبـيد ورعـايـاها في الـشـتات من

أجل  العودة إلى ديارهم .
ـعمّران األمـيركـيان هذا وقـد لبّى ا
الــــنــــداء إذ بــــدآ في الــــســــاعـــات
األخـيرة زيارة تستـمر أسبوعا في
الــبــلــد الـواقـع في غـرب إفــريــقــيـا

بصحبة أحفادهما.
وقـالت ماما ابنة هـيوز فان ايليس
لـــوكــالــة فـــرانس بــرس  هــذه أول
زيــــارة لي لـــلــــقـــارة اإلفـــريــــقـــيـــة

ويسعدني أن أكون هنا .
عــنـد الـوصـول تــسـلـمت الــعـائـلـة

بــأكـمـلـهـا زهــورا وأوشـحـة حتـمل
عـبارة  ما بعـد العودة  في إشارة
إلى حـمـلة احلـكومـة الغـانيّـة التي
انــطــلــقت عـام 2019 بــعــد أربــعـة
قـرون من إنـزال أول سـفـيـنـة رقيق

. في األميركيت
وقـال آيك هـوارد حـفـيد فـلـيـتـشر
إن  أجــدادي مـتـحـمـســون لـلـغـايـة
لــوجــودهم في الــوطن األم لــلــمـرة
األولـى . وأوضـح  إذا لم تــــــزوروا
إفــريـقـيـا فـقــد حـان الـوقت لـذلك 
مــضـيـفــا  نـحن في وسط جــائـحـة
لـكن ال أحـد يـعـلـم ما الـذي يـخـبـئه
ـلقبة  األم الـغد .ولفـيوال فليـتشر ا
عروف فـليتشر  وشقيـقها هيوز ا
بـ الـــعـم ريـــد  الـــلـــذيـن نـــشـــآ في
غـــريــــنـــوود يـــرتـــدي عـــام 2021
رمـــزيــة كــبـــيــرة في مـــســعـــاهــمــا
لـلـتعـرف إلى جذورهـما اإلفـريقـية.
فـــقـــبل قـــرن من الـــزمن هـــاجــمت
ـسـلـحـ مــجـمـوعـة من الـبــيض ا
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أفـرادا من مـجـتمع الـسـود في هذا
ــديـنــة تــولــســا فـي واليـة احلـي 

أوكالهوما األميركية.
وأســفـرت مــوجـة الــكـراهـيــة الـتي
زدهرة نـطقة التـسوق ا عـصفت 
لقبة بـ  بالك وول ستريت ( هـذه ا
وول سـتريت الـسوداء ) عن مـقتل
مــــا يـــصل إلى  300أمــــيـــركي من
أصـل إفريقي وتـشريـد عشرة آالف
آخــريـن إثــر حــرق مــبــانــيــهم. في
شـــهـــادة حـــديـــثـــة أكـــدت فـــيـــوال
فـلــيـتـشـر أنـهـا تـسـتـرجع ذكـريـات

ذبحة كل يوم. ا
وكـــتـــبت فـي مـــنـــتـــدى الـــشـــتــات
اإلفـــريـــقي وهي مـــنـــظـــمـــة غـــيــر
حـكومية شاركت فـي رعاية الرحلة
مـع شــــــبــــــكــــــة  أور بالك تــــــروث
االجــتـمــاعـيـة الــتي تـتــيح ألحـفـاد

األفارقة تعلم تاريخهم.
وقــالت فـلـيــتـشـر  كــان لـدي كل مـا
يـــحـــتـــاج الـــيـه أي طـــفل لـــكن في
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أيّ جحـيم كـان يـدور في رأس ذلك الـرجل االفـغـاني الذي
تعـلّق بـالـسـطح اخلـارجي للـطـائـرة االمـريكـيـة الـعـمالقة أو
ذيلها وهي تقلع بوجهـها األصم العابس من مطار كابول
فترتفع به في أعالي االجواء قبل أن يسـقط منها ميتاً. تلك
اللـقـطـة بـرغم فـجيـعـتـهـا قـد ال حتضـر في اجـتـمـاع مـقبل
انـية مـيـركل اجمللس األوروبي ـستـشـار األ أطلـقت علـيه ا
ـلف االفـغـاني ألنَّ اجلـانب األمـريـكي الـذي كـان لـبـحث ا
أحــد طـــيـــاريه يـــقــود تـــلك الـــطـــائــرة اخملـــصـــصــة إلخالء
ا ـتـعـاونـ األفغـان غـيـر مـعـنـي  الـدبـلـومـاسـيـــــــــ وا
جــرى لـــذلك االفــــغـــاني الـــيــائس الـــذي ســقـط من أعــالي

السماء. 
ــرعــوب كــان يــعــمل مع من دون شك انَّ ذلك االفــغــاني ا
والية لهم وليس مواطناً االمريكان أو قريباً من احلكومة ا
افـغـانيـاً عـاديـاً اقـتـحم مـطـار كـابـول بـحـثـاً عن مـقـعد عـلى
رحلة جتارية آمنـة ولكن يبدو جليـاً أنّه طوال عشرين سنة
ـتدخل األجنبي لم من تلك العالقة اآلثـمة ب ابن الـبلد وا
يـز ب طـائرة تـقلع يصل عـقله الى مـرحلـة الـنضج لـكي 
كن طار وب بـاص أو حافلـة نقل الركـاب أو قطار  من ا

ان يكون التعلّق بسطحه اخلارجي سبباً للنجاة. 
من الـصـعب جـداً عــلى كل الـدعـايـة الـســيـاسـيـة الـتي قـد
حتتـاج الى ملـيارات الـدوالرات أن تعـيد صورة األمـريكي
تخـلي عن حلفائه في الـدول التي تدوس قدمه نقذ غـير ا ا
ـســانـدة والـعـمل تـرابـهـا حتـت الئـحـة أسـبـاب الــتـعـاون وا

شترك.  ا
لـكن الـصـورة لـيــست أمـريـكـيـة حــصـراً كـمـا تـريـد إيـران
ـصــلـحـتــهـا الـســيـاسـيـة وروسـيـا والــصـ أن تـصــورهـا 
االنــتــقــامــيــة وانّــمــا هي صــورة عالقــة (الــذيــول) في كل
الـبلـدان وفي مـقـدمـتـهـا الـعراق عـنـدمـا تـفـشل اخلـيارات
دى الـزمني الكـبيـر في أن تكـون القاسم الوطنـية بـرغم ا
شـتـرك لـرابطـة بـناء الـبـلـد ووحدته واحلـفـاظ عـلى ثرواته ا

ومستقبل اطفاله. 
واطن االفـغاني الـضـحيـة ذاته قد ال يـكون عـميالً  وذلك ا
لــدولـة اجــنــبــيــة بـقــدر كــونه صــاحب خــيــار مــخـتــلف عن
ـتشـددة الـتي يتـوقع عـودة فـرضهـا عـليه وانّه اخليـارات ا
أدرك أنَّ عـشـرين سـنــة من الـتـدخل األجــنـبي في بالده لم
ا تكن معنـية بالـتقريب بـ اجملموعات والـقوى األفغـانية 
ـشـتــرك وتـقـبل اآلخــر حـتى لـو كـان يـؤمن لـهم الــتالقي ا
االمر مـع حركـة طـالـبـان الـتي انهـالت عـلـيـهـا في سـاعات

عروض التعامل الروسية والصينية وسواها الكثير.  
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كُلُّكم ستموتون
لقد منحكم الربُّ هديةً رائعةً

غادرة اغسلوا قلوبكم وجيوبكم قبل ا
أحمد عزيزي :
قلت لك قد نلتقي

يا لها من  »قد  »لعينة مشكوك بفعلها
البارحة أنت فعلتها ومتَّ
أما أنا فباقٍ حتى اآلن

ال حتزن كثيراً
رقم هاتفك اجلوال سيبقى نائماً بالذاكرة

سأسقي صفحتك على حائط الفيس بوك كلَّ جمعة
سأنتظر رنيناً ما

وال أدري بأي أرضٍ أموت !!
اختلف الرواة في توصيف يوم موتك البهيّ

روع لكرادة بغداد قال قائل منهم إنه احلن ا
ـثـلـوم مـن بـنـايـة مــجـنـون آخـر نــطقَ : بل هـو اجلــزء ا

مرمية بزاوية ساحة األندلس 
فيـهـا خـمـر رخيص وقـصـائـد وقـصص خارج مـعـمـعة

التجنيس
وشــتـائم لــذيـذة من جــان دمـو  وبــقـايــا دمٍ يـابسٍ من

حسن النواب
ـنـظـر فـجـر ـسـألـة مـن خـشـمـهـا  ـا تـعـلـقت ا قــيل ر

اجلنود بباب بغداد الشرقي
ثمة ساحة الطيران

وأمهات مقمطات بالسواد 
يبـعن القـيمر والـدبس والصمـون والدعاء الـصاعد من

غير حساب
قهى السنترال وسط ربة عمّون زائر حطَّ الليلة 

كان يشبه مهيب البرغوثي
ا هو لكن بقميص غير مقدود ر

قال إنَّ أحمد لم يطق منظر »قدس  »وحيدة
نام كل ليلة وإغفاءة كانت تأتيه با

تئنُّ وتنوح مثل امرأة مسبية
قد تكون أمهُ

جدتهُ
أو جارته وهي حتمل مفتاح بيتٍ عتيق

مسّدت شعرهُ ورتّلت :
قلوبُنا إليها ترحلُ كلَّ يوم .. ترحلُ كلَّ يوم

بـصوت واهن أعـاد الفـتى التـرنيـمة
سبع مـرات  ومات آمـناً مـبتـسماً

مطمئناً . 
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Loay_kasim@yahoo.com
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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
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{ لـــوس اجنــــلـــيس (أ ف ب) –
تـصـدر فـيـلم احلـركـة الـكـومـيدي
ـســتـوحى من عـالم فـري غـاي  ا
ألعاب الفيديو شباك التذاكر في
صــاالت الــســيــنــمــا األمــيــركــيــة
الــشـمــالـيــة خالل عـطــلـة نــهـايـة
األســـــــبـــــــوع في األيـــــــام األولى
لـعـرضه مـحـقـقـا إيـرادات بلـغت
 28,4مـــلــــيـــون دوالر عـــلى مـــا
أظــهــرت أرقـام أولــيــة نـشــرتــهـا
شــركــة  إكـــزبــيــتـــر ريــلــيـــشــنــز

تخصصة. ا
وقــال رئــيس شــركـة  فــرنــشــايـز
إنـــتــــرتــــايـــنــــمــــنت ريــــســـرتش

االســتـشــاريــة ديـفــيــد ا. غـروس
لــوكــالــة فــرانس بــرس إن  هــذه
االنـطالقـة جـيـدة لـلـغـايـة في ظل
هــذه الــظـروف الــصــعـبــة بــفـعل
التبعـات السلبـية لتفـشي نسخة
ـــتـــحـــورة مـن فـــيــروس دلـــتـــا ا

كورونا .
وحل فيـلم الرعب  دونت بـريذ 2
الـــذي يـــدور حـــول لـــعـــبـــة قـــتل
جماعي يـقوم بهـا شخص كفيف
ـركـز من قـدامى احملـاربـ في ا
الـــثـــاني مــحـــقـــقــا 10,6 مالي
دوالر فـي أول عـــطــــلـــة نــــهـــايـــة

أسبوع.

ـرتبـة الثـالـثة فـيلم وأعقـبه في ا
غامرات العـائلي  جانغل كروز ا
 من شــركـة  ديــزني  وهــو عـمل
تـــدور قـــصـــته حـــول رحـــلـــة في
مــديــنــة مالهٍ. وحــقق الــفــيــلم 9
ماليـ دوالر خالل عـطلـة نـهـاية

األسبوع.
ــرتــبــة الــرابــعــة فـيــلم واحــتل ا
ريــســبــكت  الــذي يــروي ســيــرة
مــلـكــة مـوســيـقى الــسـول أريــثـا
فرانـكل مـحقـقا إيـرادات بلغت

 8,8مالي دوالر.
ــرتـبـة اخلــامـسـة فـحل أمـا في ا
فــيــلم  ذي ســويــســايــد ســكــواد

الذي حصد  7,8مالي دوالر.
تـبـقـية في وفي مـا يلي األفـالم ا
تصنـيف األعمال الـعشرة األولى
على شـباك الـتذاكـر في الصاالت

األميركية الشمالية:
 6- أولد  (2,4 مليون دوالر).

 7- بالك ويـــــدو  (2 مـــــلـــــيــــون
دوالر).

مـلــيـون  8- ســتـيــلــووتـر  (1,3 
دوالر).

 9- ذي غرين نايت  (1,2 مليون
دوالر).

 10- ســـبـــايس جـــام: إيـه نـــيــو
لــيـغــاسي  (1,2 مـلــيـون دوالر).
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ـقدسـة عن تطـبـيق خطـة امنـية  تـتضـمن ادخال 1000 كامـيـرا مراقـبة أعـلن قسم حـفظ الـنظـام التـابع للـعتـبـة احلسـينـية ا
متـطورة فـي مداخل ومـحيط مـرقد االمـام احلسـ (علـيه السالم) لـلحـفـاظ على امن وسالمـة الزائـرين  مع مشـاركة أكـثر من

6000 متطوع لغرض تسهيل انسيابية حركة الزائرين واجناح مراسم عاشوراء وركضة طويريج . 

حدوث طنـ االذن الن االسپرين
ـيــعه بــالـدم الــكــثـرة من مــاده 
تـناوله يـعـمل عـلى القـضـاء على
ـا قد يـسبب هـنا تـشنج الزنك 
عــضـــلي بــالــصــدر او الــشــعــور
ببـعض القـشـعريـره سمـاع عالي

باالذن الخ
لـــذا يــتــعـــ عــلــيـك عــنــد اخــذه

تخص بذلك .. استشارة ا
ــدررة - كــثــرة تــنــاول االدويــة ا
مــثل الزكـس .. تــورســمــانــد الخ
هذه كلها تسبب طنينا باالذن

-اما االغذيـة التي تـسبب طنـينا
باالذن اذكر لكم منها :-

-تـنـاول االطـعــمـة الـتي حتـتـوي
ـرارة .. عـلـى درجـة عــالـيــة من ا
منهـا احلنضل النه يـحتوي على
مـواد سـمـيــة تـؤثـر عـلى وظـيـفـة

االذن بصورة مباشرة
- االكـــثــار مـن تــنـــاول احلــلـــبــة
يـــؤدي الى تــعـــطــيل الــوظـــيــفــة
ـا تــزيـد من حــالـة الــسـمــعـيــة 

االزيز او الطن
- الـسـمـاق .. االكـثار مـن تنـاوله

يـــزيد مــــن حــــالة طــن االذن
- اغذية مفيدة حلالة طن االذن

منها:-
- الـــكـــيـــوي النـه غـــني بـــالـــزنك
وغـــنـي بــــالـــفــــســــفــــور وهـــذان
العنصران مفيدان لهمهمه االذن
- فــاكـهــة االنـانــاس تــلـعب دورا
مـــفــيــدا في حتــســـ عــمــلــيــات
االيض الغذائي ومـنهـا في طن
االذن حـــبــذا يـــومــيــا قـــدحــا من
عــصـــيــر االنــانــاس قــبل وجــبــة

االفطار الصباحية

طــنـ االذن هــنــاك عـدة اســبـاب
مـنـها مـا تـكـون اسـبـاب مـعروفه

واخرى مجهولة
وحسب االبحاث الطبية العلمية
الـبــريـطـانــيـة يـنــتج طـنـ االذن
بـــسب نـــقـص احــد الـــعـــنـــاصــر

االسـاسيـة بـاجلـسم ومن اهـمـها
الزنك

او يــكــون ضــعف بــكــفــاءة عــمل
ــا هــنــاك الــغـــدة الــدرقــيــة .. ر
مـــشـــاكـل في الـــقـــلب واجلـــهـــاز
الـــــدوري واصــــــابــــــات الـــــراس
والــتـــهــابــات االذن وشــمع االذن
ا يكون ..ويحدث طنـ االذن ر
بــســـبب الــتــقــدم بــالــعــمــر .. او
االسـتـمــاع طـويال الى االصـوات
الــعـالـيـه .. وقـد يــحـدث نـتــيـجك

ارتفاع ضغط الدم

ــهــمــة ومن االســـبــاب االخــرى ا
اغالق قـنـاة اســتـاكـيـوس و عـدم
مـــعـــرفـــة تــــمـــارين فــــتح قـــنـــاة
اسـتاكـيـوس .. يـسـبب طـن في

األذن
وهــنــاك ادويــة واغــذيــة تــســبب

الطن وانت ال تعلم
من االدوية التي تـسبب لك طـنيا

باالذن
- أحذر اجلـرعات الـيـوميـة التي
تـتـنـاولـهــا من االسـپـرين فـكـلـمـا
زادت جــرعــاته الـيــومــيــة يـؤدي

هـي حــــالــــة مـن احلــــاالت الــــتي
يـــتـــعــــــــــرض لــهـــا اي انـــســان
وتــاخـذ صــوراً مـخــتـلــفـة مــنـهـا
.. االزيــز .. الـــهــمــهــمــة.. الــرنــ
تـــــســـــمع في االذن عـــــلى شـــــكل

ضوضاء ..
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غـضون سـاعات قـليـلة مـرعبة زال
كـل شيء . وأضـافت  اآلن بـعد كل
هــذه الـسـنـوات أنــا سـعـيـدة جـدا
لـتـحقـيق حلم الـعمـر بالـذهاب إلى
إفـريقيا كما يـسعدني جدا حصول

ذلك في غانا الرائعة .
وكـانت غـانا أول دولـة في إفـريقـيا
جــنـــوب الــصــحــراء حتــصل عــلى
االســــتــــقالل فـي عـــام 1957 وهي
تــشـكـل مـنــذ فـتــرة طـويــلـة مــركـزا
لـلفـكر والـذاكرة جملـتمـعات الـسود
فـي جــمـــيع أنـــحــاء الـــعـــالم. وقــد
عـــاشـت الـــكـــاتـــبـــة والـــنـــاشـــطـــة
احلـقوقـية األمـيركـية مـايا أجنـيلو

في أكرا في أوائل الستينيات.
وتـصف نـاديـة أدونـغـو موسى من
ـغـتــربـ الـتــابـعـة إدارة شــؤون ا
للحكومة زيارة هذين الناجي من

مجزرة تيسال بأنها تاريخية.
وتـــقــول  أعــتـــقــد أنــهـــمــا من أهم
ــغــتـربــ األفـارقــة الــذين عـادوا ا

ـواقع إلـيــنـا . وسـتـزور الـعـائـلـة ا
الـــــتـــــاريـــــخـــــيــــة مـن احلـــــقـــــبــــة
االسـتـعـماريـة كـما سـتـحـصل على
ألــقــاب رمــزيــة خـالل االحــتــفـاالت

التقليدية.
وتــوضح مــوسى أن هــذه الــزيـارة
تـشكل أيضا فرصة إلظهار أن غانا
 مـــنــفـــتـــحــة  و  آمـــنـــة  مــبـــديــة
عـمّرة ـة الزائـرة ا إعـجـابهـا بعـز
خـصـوصا  الـشـغف واالهتـمام في
زيـــارة غــانــا في سن 107 أعــوام
مـن دون االكتفـاء باجمليء لـوحدها
بل أيــضــا مع إحــضــار شـقــيــقــهـا

األصغر البالغ 100 عام .
وفـي نـيــســان/أبـريل أدلـى بـعض
مـن آخـــر الـــنــــاجـــ مـن مـــجـــزرة
ـتبـقـ على قـيد احلـياة تـولـسا ا
بـــشــهــاداتـــهم أمــام الــكـــونــغــرس
األمــيـركـي مـطــالـبــ بـاالعــتـراف
ـعـانـاة واألذى الـلذين الـرسـمي بـا

حلقا بضحايا اجملزرة.

{ بــــــاريس (أ ف ب)  –يــــــشــــــكل
اسـتئجـار سيارة مـعضلـة حقيـقية
ـنــاطق الــســيــاحــيـة في فـي أهم ا
أوروبـا في ظل التراجع احلاد في
ــتــوافــرة بــفــعل ــركــبــات ا عــدد ا
ـية. تـبـعـات األزمة الـصـحـية الـعـا
أرادت اإليــطــالــيـة ســاره مــاتـوزي
(33 عـــــامـــــا) الــــذهـــــاب لـــــرؤيــــة
األصــــدقــــاء في جــــزر الــــكــــنـــاري
والـــبــــحث عن ســــيـــارة لإليـــجـــار
بــأسـعـار مـعـقــولـة أليـام عـدة. لـكن
األسـعـار تضـاعـفت ثالث مرات في
اجلــــزر مــــقـــارنــــة بــــعـــام 2019.
وتــأسـف الــشــابــة اإليــطــالــيــة ألن
الـوكــاالت احملـلـيـة الـتي نـصـحـني
ـكــان لم يـعـد بــهـا أصـدقــائي في ا

لـــديــهــا ســـيــارات. أمـــا الــوكــاالت
الـكبيرة فقد كانت تعرض سيارات
لـإليـجـار في مــقـابل ألف يـورو في
األسـبوع . وهي اختارت في نهاية
ـطاف البقاء في بـلدها. وبحسب ا
قارنة األسعار مـوقع  كاريغامي  
ظــلت قــيـمــة اإليـجــارات مــرتـفــعـة
لــلــغـايــة مــنـذ بــدايــة الـصــيف في
ـتـوسط  363يـورو في فـرنـسـا 
األســـبــوع مــقــابل 277 يــورو في
عـــــام 2019 واألمـــــر عـــــيـــــنـه في
إيـطالـيا حـيث بلغ مـتوسـط أسعار
إيـــجـــار الـــســـيـــارات 402 يـــورو
أسـبـوعيـا (مـقابل  250يـورو قبل
).  مـن نــــاحــــيــــة أخـــرى عــــامــــ
انـخـفـضت األسـعـار بـشـكل طـفيف

مــنـذ بـدايـة الـصــيف في إسـبـانـيـا
والـبرتـغال لتـقترب من 230 يورو
لـألسـبــوع. ويــخــتـلف الــوضع من
مــديــنــة إلى أخــرى فــفـي مــحــطـة
تــيـرمــيـني الــرئـيــسـيــة لـلــنـقل في
رومـا لم تـواجه شـركـات الـتـأجـير
وكـــذلك الـــســيـــاح أي صــعـــوبــات
اضـية بحسب خـاصة في األيام ا

مراسل وكالة فرانس برس. 
وفـي أثــيــنـــا من نــاحـــيــة أخــرى
كــانت ســيــارة صــغــيـرة مـن طـراز
فــيـات 500 مــتــاحــة لإليــجـار في
مـــقـــابـل ســـعـــر يـــراوح بــ 500
و800 يـــــورو أســـــبـــــوعـــــيـــــا في

منتصف آب/أغسطس.
وفـي جــزر الـــبـــلـــيــار ومـــايـــوركــا

وإيــبــيـزا اإلســبــانــيـة تــضــاعـفت
األســعـار مـنـذ عـام 2019. وقـالت
كـــاتــالــيــنــا مـــارتــوريل من احتــاد
شـركات التأجير احمللية إن  بعض
الــزبـائن يــبـلـغــونـنـا بــأن اإليـجـار

يكلفهم أكثر من أجرة الفندق .
ويــوضح خـوان لــويس بــاراهـونـا
مـن االحتــاد اإلســبــانـي لــشــركــات
تـأجير السيارات أن  هذا ما نطلق
عليه وصف +العاصفة الكاملة+ .
ويـقـول  في خضم اجلـائـحة الـعام
ـاضي خـسرت شـركات الـتأجـير ا
كـامل إيراداتها واضطرت إلى بيع
ـعـتاد من أجل سـيـارات أكـثر من ا
صارف شروط الـبقاء. ثم شـددت ا
احلـصول عـلى القـروض. وأنتجت

ـصــنّـعـة عـددا أقل من الــشـركـات ا
الـسيـارات خصـوصا بـسبب أزمة

وصالت . أشباه ا
انخفاض أعداد السيارات 

بــــعـــد عـــام مــــأســـاوي في 2020
تـعـافت شـركـات الـتـأجـيـر الـكـبرى
إلـى حـد مــا في الــنـصف األول من
2021 لــــــكنّ كـالً مـن  هـــــيــــــرتـــــز
ويـوروبكار واصـلت تكبـد خسائر.
غـيـر أن الـوضع لـيـس  مـتـجـانـسا
إذ يــتـغـيــر من مـنـطــقـة إلى أخـرى
كـما ال يطـاول بدرجة كـبيرة بعض
صـغـار الـشـركـات الـتي لم يـتراجع
عــدد الــســيــارات في أســاطــيــلــهــا
بـالقدر عينه كاجملـموعات الكبيرة

وفق باراهونا. 
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{ اكرا (أ ف ب)  –بدأت األميركية
الـــســوداء فـــيــوال فـــيــتـــشــر (107
ســنـــوات) وشــقــيــقــهــا هــيــو فــان
إيليس (100 عام) رحلة مشحونة
بــالــعـــواطف في غــانــا بــحــثــا عن

جــذورهــمــا اإلفـريــقــيــة في ذكـرى
مـــرور قـــرن عـــلى جنـــاتـــهـــمـــا من
مـــجـــزرة تـــولــســـا الـــعـــرقــيـــة في
ـتــحـدة. وقـد اســتُـقـبل الــواليـات ا
الـشـقيـقان الـسـبت على كـرسـيهـما


	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8

