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زيـارة وفــد من اجلــامــعــة األمـريــكــيـة
واالطالع عـلى اخملـتـبـرات والـعـيادات
التعليمية وأقسام الكلية وملحقاتها.
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وفي مـجـال اإلعالم اسـتــضـافت كـلـيـة
الـرافــدين االجــتـمــاع الـثــالث لــلـجــنـة
الوزاريـة خلـبـراء اإلعالم اخلـاصة في
حتديـد مفـردات منـاهج كلـيات اإلعالم
في اجلامعـات والكـليـات العـراقية من
ـــفـــردات الـــعــلـــمـــيــة خالل حتـــديــد ا
ــــا اخلــــاصـــــة بــــأقــــســـــام اإلعالم و
ـتـسـارعـة في يـتـنـاسب والـتـطـورات ا
هـــذا اجملــال لـــضـــمـــان مــواكـــبـــتـــهــا
واالرتـقــاء بــجــودة الـتــعــلــيم الــعـالي
ـية ورصانـته عـلى وفق األنظـمـة العـا
ــقـررات عـلـى ضـوء تــطــبــيق نــظــام ا
ـرحـلـة األولى في الـدراسـيـة لـطـلــبـة ا

اجلامعات والكلـيات العراقية بدءا من
الـعـام الــدراسي. كـمــا  أقـامت الـكــلـيـة
ندوة عن اإلدمـان الرقمـي وانعكـاساته
عـــلى مـــهـــارات الــــتـــواصل الـــرقـــمي
تـنـاولت مــخـاطـر هـذه الــظـاهـرة الـتي
انـتـشـرت بشـكـل الفت بـعـد الـتـطورات
ـتـسـارعـة في تـكـنـولـوجـيـا االتـصال ا

واإلعالم وسبل معاجلتها. 
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وشـاركت الـكــلـيـة بـنــشـاطـات عـدة في
مـجـاالت مـتـنـوعـة  من خالل الـبـحـوث
الــعــلــمــيــة وورش الــعــمل والــنــدوات
واحملـاضـرات الـعــلـمـيــة واالحـتـفـاالت
واالســـتـــضـــافـــة ومــــعـــارض الـــكـــتب
والتـكـر وفي اجملال الـعـلـمي حصل
تـدريــسـيــان في قـسـم الـصــيـدلــة عـلى
ـوذج صـنـاعي في مـوضـوع شـهـادة 

هنـدس وأطـباء األسنـان واحملام ا
ديرين والفنـي للمـشاركة في بناء وا
اجملــتـمـع وتـقــوم الــكــلــيــة بــتـحــديث
ـيـة بـاستـمـرار وفـقا برامـجـهـا األكاد
تطلبات السوق الدولية واحمللية
ـرتـبــة األولى بـ واحـتــلت الـكــلـيــة ا
اجلامـعـات والكـلـيـات األهلـيـة في عدد
نشـورة في قاعدة بيانات  " البحوث ا
ية ويأتي  "Scopusسكوبرس  العا
هـذا  بـفـضل اجلـهـود الـتي يـقـوم بـهـا
أسـاتــذة الــكـلــيــة وبـدعم مــبــاشـر من
عــمــيــد الــكــلــيــة مــحــمــود جــواد أبــو
الشـعيـر ويسـلط هـذا االجناز الـضوء
عـلى األهـمـيـة الـكــبـيـرة الـتي تـولـيـهـا
عمادة الكلية وأساتذة البحث العلمي.
وعقدت كلية الرافدين اجلامعة اتفاقية
تـعــاون عـلــمي مع مـعــهـد كــامـبــريـدج
البـريـطاني لـتـطويـر مـستـوى أسـاتذة
وطـلـبـة الـكـلـيـة في الـلـغـة االنـكـلـيـزيـة
هـارات الـسـمع والـكتـابـة واحملـادثة
ا فـيـهـا الـتـطويـر بـاجتـاه احلـصول
ـيـة ايـلـتس لـغـرض عـلى شـهـادات عـا
تـعـزيـز أواصـر الــتـعـاون في اجملـاالت
ـيــة والـعــلـمـيــة والـتـدريــسـيـة األكـاد
ـا يــسـهـم في تـطــويـر والـثــقـافــيــة و
سـتوى الـعلـمية لـألساتـذة والطـلبة. ا
ركـز اإلقلـيمي كمـا وقعت الـكلـيـة مع ا
ــيـة عــقـدا ــيـة ســيـســكـو الــعـا ألكـاد
يـة في الـكلـية وذلك لتـأسيس األكـاد
ـا يــخـدم مـسـتـقـبل لـتـوسـيع اآلفـاق 
الـطـلـبـة عـلـمـيــا وعـمـلـيـا. كـمـا اتـفـقت
اجلـامـعـة مع اجلـامـعـة األمـريـكـيـة في
بيروت على االستمرار بإقامة الدورات
التطويـرية لألساتذة وتـبادل الزيارات
لـلـنــهـوض بـالــواقع الـتــعـلـيــمي. بـعـد
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تطوير عبوات احملاليل الوريدية وذلك
ضمن قانون براءة االختراع والنماذج
ـعتمدة وجب الـشهادة ا الصناعـبة 
من قـــبل وزارة الـــتــخـــطـــيط اجلـــهــاز
ركزي للتـقييس والسيـطرة النوعية ا
ويعـد هذا اجنـازا علـميـا. كمـا شاركت
ي للـرياضـيات عـقد في في مؤتـمر عـا
جــامــعـــة بــلــغـــرود في روســيـــا. كــمــا
شاركت فـي دورة الفـيـنـيـير بـالـتـعاون
مع نـــقـــابــة أطـــبـــاء األســـنــان ومـــنح
ـــشـــاركــــون شـــهـــادة مــــصـــدقـــة من ا
الـكــلــيــتـ وتــعــد األولى من نــوعــهـا
ضمن الباكورة العلـمية التي تخطوها
اجلامعة خلريجي قسم طب األسنان. 
وأقامت الـكـليـة ورشـة عمل حـول آلـية
الــتــعـلــيـم اإللــكـتــرونـي كــوسـيــلــة من
الوسائل التي تدعم العملية التعليمية
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تعد كلية الرافدين اجلامعة واحدة من
أوائل الـكـلـيــات اخلـاصـة في الـعـراق
فـقـد تــأسـست في  23تـشـريـن الـثـاني
 1988ح قررت اجلمعية العراقية
لـلـعـلـوم اإلحـصـائـيـة إنـشـاء مـؤسـسة
ـيـة تـعــمل في الـقـطـاع اخلـاص أكـاد
ـــؤســــســـات جـــنــــبـــا الـى جـــنـب مع ا
احلكـوميـة النـظـيرة وتـركز في عـملـها
عـــلى تـــطــبـــيـــقـــات وتـــكــنـــولـــوجـــيــا
احلـــــاســـــوب وتـــــمــــنـح الـــــكـــــلـــــيــــة
الـبـكـالــوريـوس مـعـتــرف بـهـا من قـبل
وزارة التعليم العـالي والبحث العلمي
في الـتخـصـصـات الـعـلمـيـة اخملـتـلـفة
وتخضع لـلقوانـ واألنظمـة الصادرة
عن الوزارة من خالل اإلشراف العلمي
ـبـاشـر عـلى أنـشـطـتـهـا والـتـعـلـيـمي ا

اخملتلفة. 
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وتــضم كــلــيــة الــرافــدين أقــســامــا في
اجملـال الـطــبي والـهــنـدسي والــعـلـمي
واإلنــــســــاني ومــــدة الــــدراســــة أربع
سنوات يحصل الطـالب بعد اجتيازها
على بكـالوريوس عـلوم في تـخصصه
باستثـناء طب األسنان والـصيدلة الى
ـوافــقـة عـلى خـمس سـنــوات  وتـتم ا
ـمـنـوحـة من قـبل الوزارة الشـهـادات ا
وغـيــرهـا من الــشـهــادات ذات الـصــلـة
وتـتألف ألغراض الـتوظـيف والـدراسة
الـكـلــيـة من ثـالثـة مـبــان رئـيــسـيـة في
شـارع فــلـســطـ وحـي الـبــنـوك وحي
الـقاهـرة وتـشـمل  12مخـتـبـرا طـبـيا
و 25مخـتـبـرا هنـدسـيـا وعلـمـيا و60
صــفــا دراســيـا و 40قــاعــة مــتــعــددة
االستخدامات. وتخرج من الكلية آالف
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{ باريس- (أ ف ب) : أعـلنت شـركة اخلطـوط الفـرنسـية "اير فـرانس" االربعـاء انها
علـقت حتى اشـعار آخر "كل الـرحالت فوق اجملـال اجلوي االيـراني والعـراقي" بعد

ساعات على ضربات ايرانية على قاعدت تضمان جنودا أميركي في العراق.
وقـال نـاطق بـاسم الـشركـة في اتـصال
مـع وكـالـة فــرانس بـرس (عــلى سـبـيل
االحـتـياط وفـور االعالن عن الضـربات
الـصاروخية قررت ايـر فرانس تعليق
كـل رحالتــهـــا في األجــواء اإليـــرانــيــة

والعراقية حتى اشعار آخر).
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كــمـا أعـلـنت شــركـة "طـيـران اإلمـارات"
ـــنــخـــفض و"فـالي دبي" لـــلـــطــيـــران ا
الـــتــكــلـــفــة امس األربــعـــاء عن إلــغــاء
ــقــررة إلى الـــعــاصــمــة رحـالتــهــمـــا ا
الـعـراقـيـة بـغـداد "ألسـبـاب تـشـغـيـلـية"
بـعـد إطالق إيـران صـواريخ بـالـسـتـية
عـلى قـاعـدت عـسـكـريتـ في الـعراق
يـتمركز فيهمـا جنود أميركيون.وقالت

قـاعـدتـ عـسـكـريـت يـتـمـركـز فـيـهـما
جـنـود أمـيركـيـون ردّاً علـى مقـتل قـائد
فـيلـق القدس قـاسم سـليمـاني بـضربة
أمـــيـــركــيـــة.وأعــلـن احلــرس الـــثــوري
اإليــراني في بــيـان فـجــر األربـعـاء أنّه
أطـــلق "عـــشــرات الـــصــواريخ أرض -
أرض عـلى القاعدة اجلوية احملتلّة من
ـعـروفة اجلـيـش اإلرهـابي األمـيـركي ا
حافظة األنبار في بـاسم ع األسد" 
غـرب العراق مؤكداً أن العملية جاءت
"انـتقاما الغتيال" سليماني.ويأتي هذا
الــهـجـوم بـعــد خـمـسـة أيــام من مـقـتل
اجلـنرال اإليراني النافذ ونائب رئيس
هــيــئــة احلــشـد الــعــراقي أبــو مــهـدي
ـهندس الذي كان يـعتبر رجل طهران ا
األول فـي الـعـراق في ضـربـة بـطـائـرة
مـسيّرة أميركية قرب مطار بغداد.ومن
جــانــبــهــا أعــلـنـت شـركــة "فالي دبي"
لـلطيـران منخـفض التكـلفة أنـها قامت

ــقـررة إلى أيــضــا بـإلــغــاء رحـلــتـهــا ا
بــغــداد األربـعــاء ولـكــنـهــا أبــقت عـلى
رحـالتـهـا إلى مـدن الـبـصـرة والـنـجف
فـي العراق.ولم تعـلن شركات خلـيجية
اخـرى حـتى اآلن عـن تـعلـيـق رحالتـها
إلـى الــعــراق.وكـــانت شــركـــة "طــيــران
اخلــلـيج" الـبـحـريـنــيـة قـامت اجلـمـعـة
بـــإلـــغـــاء رحالتـــهـــا من وإلـى بـــغــداد
ومــديــنـة الــنــجف حـتـى إشـعــار آخـر.
وكــانت اخلـطــوط اجلـويــة الـكـويــتـيـة
أعـلنت اإلثنـ عبر تويـتر أن رحالتها
إلـى مـديـنـة الـنـجف في الـعـراق وهي
الـرحلـة الوحيـدة إلى العراق "مـوقوفة
مـنذ حـوالي أربعـة أسابيع بـالتـنسيق
مـع الـسـلــطـات احلـكــومـيـة اخملــتـصـة
وبـنـاء عـلى مـعـاييـر سالمـة الـتـشـغيل
وسـالمـة ركـابــهـا" كــمـا حــذر الـرئـيس
ير زيلينسكي امس األوكراني فولود
االربـعـاء من أي تكـهنـات بشـأن حتطم

طــائــرة ركـاب أوكــرانـيــة قـرب طــهـران
أدى إلـى مــقـــتل  170شـــخـــصـــا عــلى
األقـل.وكـتب عـلى فـيـسـبـوك "أطـلب من
اجلـميع عدم إطالق تـكهنـات ونظريات
غـير مؤكـدة بشأن الـتحطم" فـيما قطع
عــطـلــة في سـلــطـنــة عـمـان عــائـدا إلى
أوكـرانـيـا.  من جـهـتهـا قـالت الـسـفارة
االوكـــرانــيــة في طــهــران ان الــطــائــرة

حتطمت "بسبب عطل في احملرك".
wÐU¼—≈ qLŽ

ستبـعد ان يكون االمر وأضـافت "من ا
مـــتـــصـل بـــعــمـل ارهـــابي" في الـــوقت
الــــراهن مـــشـــيـــرة الـى ان الـــســـفـــيـــر
االوكـــــــــــرانـي تـــــــــــوجـه الـى مــــــــــوقـع
الـتحـطم.وأمر زيلـينسي بـانشاء خـلية
أزمــة تــشـمـل كـبــار الــوزراء وتـديــرهـا
وكــــالـــة االمن الـــقـــومي االوكـــرانـــيـــة.
وأكـدت اخلطوط اجلوية األوكرانية أن
طــائــرة الـبــويـنغ  737الــتي حتــطـمت

"طــــيـــران اإلمـــارات" في بـــيـــان أن (
إلــغــاء طــائــرات اإلمـارات إي كي 943
مـن دبي إلى بـــغــداد وطــائــــــــــــرة إي
كي  944 مـن بـــــغــــداد إلـى دبي في 8
مـن كــانــون الــثــانـي/يــنــايــر ألســبــاب
تــشـغــيـلــيـة). وأكـدت الــشـركــة (نـتـابع
الــــتــــطــــورات عن كــــثب ونــــحن عــــلى
تـواصل وثيق مع السلـطات احلكومية
ذات الـصلة) مشيرة إلـى أنها (سنتخذ
ـزيـد من الـتـعـديالت الـتـشـغـيـلـية إذا ا
اقــتــضـت احلــاجـة).  وأعــلــنـت قــيـادة
ـشـتركـة الـعـراقيـة صـباح الـعـمـليـات ا
امـس األربــعــاء في بـــيــان ســقــوط 22
صــاروخـاً في الـعـراق بـعـدمـا قـصـفت
إيـــران بــصــواريخ بــالـــســتــيــة فــجــراً

صـــبــاح امس األربــعـــاء في إيــران مــا
أســفـر عن مـقـتل نـحـو  170شـخـصـاً
كــانت جـديـدة وخــضـعت آلخـر فـحص
.  وأعـلـنت اخلـطوط تـقـني قـبل يـوم
األوكـرانـية في مـنـشور عـلى فـيسـبوك
أن (الـــطــائـــرة مــصـــنــعـــة عــام 2016
وتـسلمتها الشـركة مباشرة من مصنع
(بـــويـــنغ). خــضـــعت الـــطــائـــرة آلخــر
صــيـانــة تـقـنــيـة دوريـة في  6 كــانـون
الـــثــاني  (2020 مـــشـــيــرةً إلى أنـــهــا
(عــلـقت رحالتــهـا اجلـويــة من طـهـران
إلـى أجـل غـــــيــــــر مـــــســــــمى) وأعــــــلن

الــتـلـفــزيـون اإليـرانـي الـرسـمي أنه 
الــعـثـور عــلى الـصـنــدوقـ األسـودين
لـلـطـائرة األوكـرانـية.ونـقل الـتلـفـزيون
عـن مــــــــســـــــؤول إيــــــــراني قــــــــوله إن
(الــصــنــدوقــ تـعــرضــا ألضــرار لـكن
ــــمــــكن يُـــــعــــتــــقــــد أنـه ال يــــزال مـن ا

استخالص بياناتهما).

وحتـولـهـا في طـور الــتـلـقـ الى طـور
ـهارات عبر اإلنترنت اإلبداع وتنمية ا

وعن بعد. 
ــوجـات وأقــامت نــدوة عن هــنــدســة ا
الصـوتـيـة وإعجـاز األذن الـبـشـرية من
عرفة وجهة نظـر فيزيائـية وهندسـية 
أسرارهـا وتـبيـان تـقدمـها عـلى مـا هو
مـتحـقق فـي عصـر الـنـهـضـة الـعـلـمـية
والـتــكـنـولــوجـيــة. وشـاركت في ورش
الـعـمل اخلـاصـة بـاســتـمـارة تـصـنـيف
اجلامعات احلكومية والكليات األهلية
للنشاطات الطالبيـة وضرورة تفعيلها
حـــسب مــــتـــطـــلـــبــــات الـــوزارة لـــدعم
الـنــشـاطــات الالصــفـيــة وشـرح آلــيـة
ــعـــلــومــات في إدخــال الــبـــيــانــات وا
اجلــامــعــات احلــكـــومــيــة والــكــلــيــات

األهلية.

عميد كلية الرافدين يطلع على منتجات الطلبة العلمية

قــانـون احلــمـايــة االجـتــمـاعــيـة رقم 11
لــســنــة 2014 مــعــتـــقــدين - وبــحــسب
مـتابعـة الوزارة منـشوراتهم عـبر مواقع
الـــتــــواصل االجــــتـــمـــاعـي - ان رئـــيس
مـجـلس الـنـواب محـمـد احلـلـبـوسي هو
من يــحــول دون تــطــبــيق ســلـم االعــانـة
اجلــديـد وان الــوزارة مــكـتــفــيـة بــنــشـر
علومات وضوع فقط). واضافت ان (ا ا
الـتي يتم تـداولها بـهذا اخلصـوص غير
صـحيـحة تـمامـا واالخبـار التي تـتحدث
عن عـدم مـوافـقة رئـيس مـجـلس الـنواب
عـلى تطبيق الزيـادة كاذبة) مشيرة الى
انـــهـــا (ســـبـق وان خـــاطـــبت اجلـــهـــات
اخملـتصـة لـتطـبيق سـلم االعـانة اجلـديد
ـتــضـمن زيـادة مــبـلغ الـشــمـول بـواقع ا
105 االف ديـنـار لـلـفرد الـواحـد ولـغـاية
ــتــكـونــة من 420  الف ديــنــار لالســر ا
اربـــعــة افـــراد فـــمـــا فـــوق ومـــنـــاقـــشــة
ــوضــوع مــســتــمــرة وســيــحــسم امــر ا
وازنة الى مجلس الـزيادة عند وصول ا

النواب).

ُـتَّهـمـ جاء االسـتـقدام الـصـادر بـحق ا
عـلى خـلفـيَّة الـقـضيَّـة التي حـقَّـقت فيـها
وأحـالـتــهـا إلى الـقـضــاء والـتي تـتـعـلَّقُ
ُـرتـكـبـة جـرَّاء فـتح مـنـفـذ ُـخـالـفـات ا بـا
الــصــفــرة ومـــا صــاحــبه من خــروقــاتٍ
لـلــدسـتـور ولـقـانــون اإليـرادات احملـلـيَّـة
والـقـوانـ االتـحاديَّـة).  وكـانت الـهـيـئة
قـد أعـلـنـت مـطـلع شـهـر تـشـرين الـثـاني
ــاضي عن صــدور ســتــ أمــر قــبضٍ ا
واســتـــقـــدامٍ بــحقِّ نُـــوَّابٍ ومــســـؤولــ
ال مـحـلـيـ عن تـهم فـسـادٍ وإضـرارٍ بـا
الـــعـــام. كـــمــــا اصـــدرت وزارة الـــعـــمل
واطن االثن بيانا بشأن ردود فعل ا
ـشمول بـاعانة احلـماية االجتـماعية ا
ودعت الـى عـدم االجنرار خـلـف االخـبار
الــوهـــمـــيــة واالنـــتـــظــار حلـــ اكـــمــال
ـعـنـيـة بـتـلـبـيـة االجـراءات االصـولـيــة ا
طـلبـاتهم. وقـالت الوزارة في بـيان امس
ــواطـــنــ انـــهــا (تـــابــعـت ردود فــعـل ا
ـشمـول باعـانة احلـماية االجـتمـاعية ا
الذين يطالبون بزيادة مبلغ االعانة وفق

بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل طبقاً
ادَّة  61 والـبند ألحـكام الـبنـد أوالً من ا
ــادَّة  73مـن الــدســتـور إذ ثــالــثــاً من ا
ـــشـــمـــولـــ ــــادَّة  /16 أوالً ا حــــددت ا
الـيـة). وأعـلنت هـم ا بـاإلفـصـاح عن ذ
الـهـيــئـة عن صـدور أمـر اسـتـقـدامٍ بـحق
عـضـويـن في مـجـلس الـنُّـوَّاب أحـدهـمـا
ــة واآلخـر من الـدورة من الــدورة احلـالـيَّ
الـسـابـقة مُـبـيـنةً أنَّ (األمـر شـمل ايـضاً

أعضاء مجلس محافظة ديالى كافة). 
Â«bI²Ý≈ d √

واشـارت دائـرة التـحـقيـقات فـي الهـيأة
وفي مـعـرض حديـثـهـا عن تفـاصـيل أمر
االسـتقـدام إلى (إصدار محـكمـة حتقيق
ُـختـصَّـة بـالـنـظـر في قـضـايا بـعـقـوبـة ا
الـنزاهة أمـر استقـدامٍ بحق عضوين في
مـجلس النُّوَّاب أحـدهما للـدورة احلاليَّة
واآلخــر لـلـدورة الــسـابــقـة فــيـمــا شـمل
األمــر أيـضــاً رئـيـس مـجــلس مــحـافــظـة
ديـالى ونـائــبـيه وأعـضـاءه كـافـة الـبـالغ
). وأوضـحت أنَّ (أمر عـددهم  27عـضـواً
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كـشفت دائـرة الوقـاية في هيـئة الـنزاهة
عن أســمـــاء أعــضــاء مــجـــلس الــنُّــوَّاب
ــــة والـــوزراء الــــذين لـــلــــدورة احلــــالــــيَّ
ــالــيَّــة لــلــعــام ـــهم ا أفــصــحــوا عن ذ
اجلــــاري. وبــــيَّــــــنت أنَّ نــــائـب رئــــيس
الــوزراء لـشــؤون الــطــاقـة وزيــر الــنـفط
ثـامر عباس الغضـبان ووزير اخلارجيَّة
مــحـمــد عـلي احلــكـيم ووزيــر الـتــجـارة
مــحــمــد هــاشم الــعــاني أفــصــحــوا عن
ـة للـعـام اجلـاري. وتـابعت ـالـيَّ ـهم ا ذ
الـدائـرة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) إنَّـها
ـالـيَّـة (تـلــقَّت أيـضـاً اســتـمـارة الـذمَّــة ا
لـعددٍ من أعضاء مجـلس النُّوَّاب للدورة
احلاليَّة وهم كلٌّ من النُّوَّاب محمد علي
مــحـمــد تـمــيم اجلــبـوري وفــالح سـاري
عــبــداشي عــكــاب اجلــيــاشي و ســهـام
شـنـون عـبـد الـله وعـبـد احلـسـ عـزيز.
وكـانت الهيئة قد (أفصحت نهاية العام
ـنــصـرم عن تــفـاصـيل الــتـعـديل األول ا
لـقانـونهـا النـافذ رقم  30 لـسنة 2011 
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منـذ اكثر من سنت عرض لنا الـفيسبوك فلما وثائقـيا عن كيفية تصنيع الرز
بـالهنـد وهو خلـيط من القطن والـنشأ اسـتغربت يـومها وطـلبت من زوجتي ان
تـشـاهـد الـفـلم النـهـا تـشـتـري دائـمـا الـرز الـهـنـدي وحـسب مـاتـقـول هي بـأنه
ـعلـومة بـشكل دقـيق ألنهـا لو صحت هم ورحت اتـأكد من هذه ا (مـايعـجّن) ا
كان غـفل الذي تـضحك مـنه الشـعوب يـعني نـصيـر  سـنظـهر نـحن بشـكل ا
ــثل الـعـراقي (قـابل انــا هـنـدي) او ( شـافـنـا سـود الـهـنـود ويـنـطــبق عـلـيـنـا ا
حسباله احنا هنود) وبالفعل قارنت ب حبات الرز الهندي فوجدتها متطابقة
بـاحلجم بشـكل دقيق (يـعني نفس الـطول والشـكل ) وهذا اليـتاتى للـمزارع
واصـفـات العـجـيبـة ودلـيل قاطع في كل انـحاء الـعـالم ان ينـتـجوا رزا بـهـذه ا
ـهم جـلبت عـدة انـواع من الرز الـعراقي عـلى انه مصـنّع بـتكـنـلوجـيا عـالـية. ا
والـتـايلـنـدي واالمريـكي وقـارنته بـهـذا الرز ,لم اجـد اي نـوع من هـذه االنواع
يل الى البياض واصفات فـكل حبات الرز مـختلفة والـلون مختـلف  بـنفس ا
ولـكن الرز الـهنـدي شفـاف فصـار عنـدي يـق تـام بأنـنا نـأكل القـطن والنـشأ
وأنـنا (مضـحكـة للـهنـود) فطلـبت من ام العـيال ان تـكف عن شراء هـذا النوع
من الـرز ولكنهـا بقيت لغـاية اليوم مـصرّة على ان تـطعمنـا القطن بالـنشأ بدال
عن الـعنبر الـعراقي علمـا بأن اسعاره عـالية ومطـابقة في بعض االحـيان للرز

العنبر العراقي .
 لم اسـتـغـرب هـذا االصـرار عـنـد الـتـاجـر الـعراقـي واصـراره علـى ان يـكون
ـسـتـهـلك الـعراقي (زوج مـطـروح لـلهـنـدي) (هـذا مـثل عـراقي ايـضـا) وبـقي ا
مـصرا عـلى شـراء هذا الـنـوع من الرز (اذا افـتـرضنـا مجـازا انه رز) وبـقيت
زوجـتي تصـر على شـراء هذا الـنوع من الـرز وتطـعمـنا ايـاه رغمـا عن انوفـنا

..لعن الله االصرار واالحلاح كم هو مقيت .
وضوع هو اصرارنا نحن  هم با ا

 فمـنذ ستة عشر عاما ونحـن نصرّ على اعادة تدوير نفايـات بشرية لتحكمنا
بالـرغم من اننا نـعرف يقـينا بأنـهم (مستـزوجينا ونـاصب علـينا )بـخرافاتهم
سـمومـة الـتي جعـلت من الـبلـد خـربة تـنعق بـهـا الغـربان الـدينـية وافـكـارهم ا
...واالغـرب هــنــاك من يـهــتف لــهم وهــنـاك من يــرســمـهم
كـخـطـوط حـمر وهـنـاك من يـجـلـسـهم فـوق رأسه الـعفن

ويقول انهم تاج على الراس
 لـيت شـعري مـتى سنـتـرك هذا االصـرار ونـلقي بـهذه

النفايات الى مزبلة التاريخ ونعيد بناء بلدنا...?
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تـكنـولوجـيا الـتواصل وحتـديدا تـويتـر اكـثر من رائـعة تـمنح لـبعض االفـعال
الـكـبــرى دويـا بـرغـم انـهـا حــروف مـقـيــدة الـعــدد فـهـذا جــواد ظـريف وزيـر
خـارجيـة ايران يعـلق على قـصف قاعـدة ع االسـد بصـواريخ فاحت: انـتهـينا

من الرد و ال نريد التصعيد!
واضح انه يـقصـد الرد عـلى اغـتيـال مواطـنه اجلنـرال قـاسم سلـيمـاني برغم
ان الـوزير االيراني كان قد قدم استقالته ذات مرة احتجاجا على جتاوزه من
رشد علي خامنئي لكنه لم ا رتب زيارة لبشار االسد للقاء ا قبل سليماني 
يـتعـامل مع االعتـداء عـلى سلـيمـاني مثل مـا يـتعـامل ذوو الثـارات من جمـاعة
الـسلطـة في العـراق واذكر ان سـفيرا عـراقيـا احيل لـلتقـاعد قـبل ايام صرح
في مـقابلـة تلفـزيونيـة انه امسك استـار الكعـبة ليـدعو الله عـلى رئيس الوزراء
الـعراقي ايضا بعد ان حرمه من منصبه و بذا فقد سجل اداؤه بدعة جديدة

في تصفية حسابات التوازن احلكومي امام الذات االلهية!.
اعـود فـأكـتب ان قـصفـا صـاروخـيـا يـقـال انه انـطـلق من االراضي االيـرانـية
فـجر االربـعاء" امس" بـصواريـخ مداهـا ٥٠٠ كلم من ارض ايـرانيـة لتـضرب
قـاعدة ع االسد والتي تـقع على ارض عراقية و فـيها عسكـريون امريكيون
وايـا كـان عــدد االصـابــات و ايـا اصـابت امــريـكـيــ فـقط ام مع عــراقـيـ
ـرة االولى لـتـبادل الـهـجـمـات ب فـالقـضـيـة لـها ابـعـاد وطـنـية وهـي ليـست ا
رة االولى التي يصرح فيها ترامب انه طـهران وواشنطن في العراق لكنهـا ا
امـر بقـتل سـليـمـاني فـترد ايـران بـتبـني الـهجـوم ردا عـلى االغتـيـال لكن ان
ثل العراقي خرقت واشنطن السيادة فهل ان طهران لم تخرقها هنا يكون ا
هـو اخملتـصر لالداء الرسـمي: حب و احچي و اكـره و احچي اي ان الكالم
سـيكون علـى قدر احملبة و الـكره وعاشق كل طـرف سيصـرح و يعمل بوحي

فترض المريكا و العكس صحيح. حبه للطرف االيراني و كرهه ا
جـواد ظريف وقد مـنعت واشـنطن منـحه سمـة دخول حلضـور اجتـماعات في
نـيو يورك اخـتتم احلدث بـدبلـماسيـة اسالمية ايـرانيـة فبعـد حضور خـامنئي
لــغــرفـة الــعــمـلــيـات حــيث جــرى اطالق الــصـواريخ عــلى قــاعـدة عــ االسـد
االمـريكية الـتواجد الـعراقيـة االرض قال: ال نريد الـتصعـيد وهو اداء يـفتقر
ـسلحة الذين صعدوا سؤول العـراقي و قادة اجلماعات ا حلـرفته اغلب ا
من تـصريحاتهم الغازية و النارية و رحبوا باحلرب و احلصار حتى ظهرت

سلسل احلصار بجزءه الثاني!. نكتة التخل من لطافة تبشر العراقق 
اغـتـيل سـلـيـمــاني في الـعـراق و اغـتـيل مـعـه  جـمـال جـعـفـر " ابـو مـهـدي" و
عـسكريون ايرانيون و عراقيون وبغارة من طيران مسير حلق من قاعدة قيل
ا تـكون عراقـية فاالمـريكيـون ال يستـشيرون احدا قـطرية و قـيل كويتـية ور
قـبل الـقــيـام بـعـمـل امـني لـكن اجــهـزة رادار الـعــراق لم تـرصـد شــيـئـا عـلى
دني الـعـراقي ثم ردت طـهـران بـقصف ـطـار ا مـايـبدو و حـدث الـتـفـجيـر بـا
صـاروخي عــلى واشـنـطن فـي اراض عـراقـيـة و لم تــرصـد رادارات الـعـراق

ظهور اجسام تدخل سماء البالد!
من يـدري اصال هل رصـدت رادارات الـعـراق شيـئـا ام ال فـأن رصـدت فلم

الصمت و ان ال فلم ال " ال"?
لـكننا نحـسن اعالن احلداد و نحسن تـأخير التصـريح باحلدث و مثال ذلك
هـندس هـو سلـسلـة االخـبار الـتي تـناولت الـتـفجـيـر الذي طـال سـليـمـاني- ا
وكـلها بتصـريح من مصدر رفض ذكر اسمه بـدأها بحدوث تفـجير لم يعرف
قتل ثالثة مـدني ثم قيادات فـاعله ثم قال: تفـجير بال خسـائر بشرية ثـم 
رفـيعـة ثم صرح بهـويات الـضحـايا فـيمـا كانت واشـنطن قـد حسـمت اخبار

القصف و الضحية بال لف ودوران.
وفي قـصـف عـ االســد فــقــد حـســمت طــهــران اخلـبــر و اكــدته واشــنـطن
واجلـماعة في السلطة لم يصرحوا بتوقيت يرافق زمن تصريحات واشنطن و
طهران عن حادثة قصف القاعدة العراقية القاعدة على االراضي العراقية!
اعـرف ان السؤال الفرضي يكون جوابه فرضيا ترى لو ان جماعة عراقية و
لـيـست احلـكومـة الـعـراقـيـة ارادت تـنـفيـذ عـمل امـني او عـسـكـري ضـد هدف

غربي يتخذ من ايران مكانا اكانت ايران تسمح او تتسامح? 
ــتـحـدة ونـفس الــشيء لــو ان الـهــدف ايـراني و يــقع في اراضي الــواليـات ا

اكانت واشنطن تسمح او تتسامح?
اجلواب كال.

ايـران و امـريـكـا يـتـعـامالن فـي الـنـزاع بـصـفـتـهـمـا دولــتـ غـيـر مـنـقـوصـتي
ـتصارعـت بعكس الـسيادة لكن الـعراق هو من يـدفع ثمن سيـادة الدولت ا

جواره اخلليجي و االردني.
وعد لم يـبق اال ان يخرج علـينا فصـيل ليقـول انه جرى اخطاره من طـهران 

و الهدف الذي سيقصف!
لـكن هل" ع االسـد" عراقـية وهل تـصريح جـواد ظريف
يـخص الـرد عـلى اغـتـيـال سـلـيـمـاني وبـقـيـة االيـرانـيـ
الـذين كانوا معه ام يـشمل الرد االنتقـام الغتيال" ابو
ـهندس لم مـهدي" او ان رد الـعراقـي عـلى اغتـيال ا

يحن بعد?


