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في السليمانية  و 14في كرميان
و  201 في دهوك ) واضاف ان
(حــــاالت الـــشـــفــــاء بـــلـــغت 378
حالة منها   252 في اربيل و24
فـي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة و  21 في
كرميان و   81 في دهوك). ولفت
البـيـان الى (تـسـجيل    11حـالة
وفــــــــاة بــــــــواقع  8 فـي اربــــــــيل
وواحدة في كرميـان وحالت في
دهــــوك). الى ذلـك أعـــرب مــــديـــر
ـية عن أمله منظـمة الصـحة العا
بانقـضاء جائـحة كورونا في أقل
.وقـــــال تـــــيــــدروس من عـــــامـــــ
أدهـانوم غـيـبـريـسوس مـتـحـدثا
في جـــنـــيف  إن الــتـــغــلـب عــلى
اإلنـفـلونـزا اإلسـبـانـيـة الـتي بدأ
انــــتـــــشـــــارهـــــا فـي عــــام 1918
.لـكـنه أضاف أنّ اسـتغـرق عـامـ
الــتــطـورات احلــالــيــة في مــجـال
التكنـولوجيا قد تُـمكّن العالم من
وقف الفايروس في وقت أقصر .
وأشـــــار إلـى أنه مـع ســـــهـــــولــــة
االتـــصــال بـــ الــبـــشــر بـــفــضل
الــتــكــنـــولــوجــيــا فـــإنه (يــكــون
لـــلـــفــيـــروس فـــرصــة أفـــضل في
االنتشار"."لكـننا في الوقت نفسه
لــديــنــا أيــضــاً الــتــكــنــولــوجــيــا
ــــعــــرفــــة الالزمــــة إليــــقـــــافه وا
(الالزمـة) إليــقـافه) مــشـدداً عـلى
أهـــمـــيـــة (الـــوحـــدة الـــوطـــنـــيــة
ـي). وقــتــلت والـــتــضــامـن الــعــا
اإلنفلونـزا اإلسبانية  50 مليون
شــخص عـلى األقـل.أمـا فــيـروس
كورونا فقد تسبب حتى اآلن في
مـقــتل نــحـو  800 ألف شـخص
وأصــــــــاب  22.7 مــــــــلــــــــيــــــــون
آخـرين.ورد تـيــدروس كـذلك عـلى
سؤال بشـأن وجود فسـاد مرتبط
عدات احلـمايـة الشخـصية في
فــتـرة انــتــشـار الــوبـاء وهــو مـا

وصفه بأنه (فعل إجرامي). وقال
(أي نــــوع من الـــــفــــســــاد غــــيــــر
مقـبول). وأضـاف (ومع ذلك فإنّ
عدات احلماية تعـلق  الفساد ا
الشخصية... بالنسبة لي هو في
ــــة قــــتل ألنه إذا الــــواقـع جــــر
ـجـال الصـحة باشـر الـعامـلون 
عــمــلـهم بــدون مــعـدات الــوقــايـة
الــشــخــصـــيــة فــإنــنـــا نــخــاطــر
بحياتهم. وهذا أيضاً يهدد حياة
األشـخــاص الـذين يـخــدمـونـهم).
وعـلى الـرغم من أنّ الـسـؤال كـان
مــتـــعــلــقــا بــادعــاءات فــســاد في
جنوب أفريقيا إال أن دوال أخرى
ـاثلـة.ونـظمت واجـهت قضـايـا 
يــوم اجلــمــعــة احــتــجـاجــات في
العاصـمة الكيـنية نـيروبي بشأن
مزاعم بـكسب غيـر مشـروع أثناء
انـــتــشـــار الــوبــاء فـي حــ بــدأ
ـســتـشــفـيـات أطــبـاء بـعــدد من ا
دينة إضراباً بسبب العامة في ا
عـدم دفع األجـور ونـقص مـعـدات
احلمـايـة.وفي الـيوم نـفـسه حذّر
رئيس برنامج الطوار الصحية
ـية من أنّ نـظـمة الـصحـة الـعا
مـــا نــــعـــرفـه عن حــــجم تــــفـــشي
كسيك "أقل فيروس كورونا في ا
ا هـو علـيه في احلقـيقـة".وقال
مايـك رايان إنّ مـا يـعـادل حوالي
ثالثــــة أشـــخــــاص بـــ كل 100
ألف شــــــخـص يـــــخــــــضــــــعـــــون
الختبـارات الكشف عن الـفيروس
ــكـســيك مــقـارنــة بــحـوالي في ا
 150ب كل  100ألف شـــــخص
ـتــحـدة.وســجّـلت في الــواليـات ا
ـــكــســـيك ثـــالث أكــبـــر عــدد من ا
الوفـيـات في الـعالم بـواقع نـحو
 60ألـف حــالـــة وفـــاة مـــنـــذ بــدء
انــتـشـار الــوبـاء وفــقـاً جلــامـعـة

جونز هوبكنز.
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احللبوسي الـتضحيـات ضحايا
االرهـاب التي قـدمـهـا العـراقـيون
فـي مــــواجــــهــــة االرهــــاب.وقــــال
احلـلـبـوسي فـي تـغـريـدة له عـلى
تويـتر (فـي اليـوم الدولي إلحـياء
ذكرى ضـحـايا اإلرهـاب نـستـذكر
باعتـزاز التضـحيات الـتي قدمها
الــعـــراق في مــواجـــهــة اإلرهــاب
وحــجم الـــدمــار الــذي خــلــفه في
دن) مضيفا ان (هذا اليوم هو ا
فـرصــة لـتــجـديـد دعــوة اجملـتـمع
الدولي للوقوف مع العراق ودعم
ـنــاطق مــشــروع إعــادة إعــمــار ا
ـــتـــضـــررة ودعـــوة احلـــكـــومــة ا
لـــضـــرورة اإلســراع بـــتـــعــويض
عوائل الـضحـايا). بـدورها اكدت
الـنــائـبـة آال الـطــالـبـاني ضـرورة
مـواصلـة الـبـناء وتـثـبـيت االخاء
مع عدم نـسيـان ضحـايا االٍرهاب
بكل اشـكـاله . وقالت فـي تغـريدة
ــكن عــلى تــويــتــر امس انه (ال 
نــســيـان ضــحــايــا االٍرهــاب بـكل
اشكاله الذي جناهد كعراقي ان
نتخلص منه ومن آثـاره السلبية
عـلى اجملـتـمع  ولـكـنـنـا بـالـوقت
نــفـسـه مـا نــزال نـســعى لــلـبــنـاء
واالخـاء والــوصـول الى الــعـراق
ـعــهـود) مـضــيـفـة (حتــيـة لـكل ا
الــضــحــايــا و ذويــهم فـي الــيـوم
الــدولي الحــيــاء ذكــرى ضــحــايـا

االٍرهاب).

مـــشـــيــرة إلـى أن (الــعـــراق بـــلــد
مــسـتــقل وبـلــد مـهم فـي مـنــطـقـة
صـعـبة وأن هـنـاك اجـمـاعـا على
دعم اسـتـقاللـيـة حـكـومـة الـعراق
وتـأهـيل الــدولـة الـعـراقـيـة ودعم
جــهـود الــعــراق في احلــرب ضـد
داعش) . في سيـاق آخر اسـتقبل
الـــكـــاظــــمي فـي مـــقـــر إقــــامـــته
بـــواشــنـــطن ســفـــيــرة الـــنــوايــا
تـحدة نـادية احلسـنة فـي اال ا
مراد وأشـاد بـ(جهودهـا الكـبيرة
في إيصـال رسالـتـها الى الـعالم
ومــــا تــــعـــرّض لـه األيـــزيــــديـــون
كـونات األخـرى من انتـهاكات وا
صارخة على يـد عصابات داعش
ــارسـاتـهم اإلرهـابــيـة وفـضح 
كتبه الوحشيـة) على وفق بيـان 
تــلـقــته (الــزمــان) امس نـقـل عـنه
ايضا تأكيده أن (ملف األيزيدي
يـحـظى بـاهـتمـام بـالغ من جـانب
احلــكـــومــة الــتـي حتــرص عــلى
إعــــادة جـــمـــيع الــــنـــازحـــ الى
منـازلـهم ولـديهـا اخلـطط إلعادة
ـنــاطق الــتي تــعـرّضت تــأهـيـل ا
لإلرهـــاب  وإعـــادة االســـتـــقــرار
اليـها وإنـصـاف األيزيـدي وكل
الـعــراقـيـ الـذيـن تـعـرّضـوا الى
انـــتــهـــاكـــات عــصـــابــات داعش
وإعـادة اخملـتــطـفـ واسـتـرجـاع
حـــقـــوقـــهم). الـى ذلك اســـتـــذكــر
رئــيس مــجــلس الـنــواب مــحــمـد

تحدة) اقتصادية مع الواليات ا
مـــــــشــــــــيـــــــرا الـى إن (احلـــــــوار
اإلســتــراتـيــجي الــذي جــرى بـ
اجلانب العراقي واألمريكي قد
تمخص عن نـقاط عدة مـهمة من
رحـلة جديدة شأنهـا أن تؤسس 
من الـــعالقـــات الــثـــنـــائـــيـــة بــ
الــبــلــدين). مـن جــانــبــهــا أكـدت
تـحدة بيـلوسـي (دعم الواليـات ا
األمـريــكـيـة لـلـحـكــومـة الـعـراقـيـة
احلالـية وتـوجهـاتهـا الوطـنية)

مبنى الـكونـغرس بحـضور زعيم
األقـلـيـة اجلـمـهوريـة في اجملـلس
النـواب األمريـكي كـيفن مـكارثي
وأعضاء في اجملـلس امس (ملف
النازح واألقليات) ونقل البيان
عـن الـــكــــاظـــمي قــــوله أن (آفـــاق
التـعاون بـ بغـداد وواشنطن ال
تــقـــتــصــر عــلـى اجلــانب األمــني
والعـسكـري فـقط بل تتـعداه إلى
مجـاالت متـعـددة تتـضمن تـأهيل
وإعـمـار الـعـراق وبـنـاء شـراكـات

نـانـسي بـيـلـوسي (سـبل تـطـويـر
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ الـعـراق
تحـدة األمريـكية في والواليـات ا
اجملـاالت األمــنـيـة واالقــتـصـاديـة
والـتـعلـيـمـيـة واجملـاالت االخرى
وزيــادة كـفــاءة الــقـوات األمــنــيـة
الــعــراقـيــة وقـدراتــهــا الـقــتـالــيـة
بـالشـكل الـذي يـنـقل الـعالقـة ب
البلدين الى مرحلة جديدة) وفق
كـتبه اضـاف ان اجلانـب بيـان 
بـحـثـا ايــضـا خالل لـقـائـهـمـا في

ـسـتـقــلـة الـقـابـلـة إقـامــة دولـته ا
لــلــحـيــاة وعــاصـمــتــهـا الــقـدس
الـــــشـــــريـف عـــــلـى أســـــاس حل
) وحــضــوا اجملـــتــمع الـــدولــتـــ
الـــدولي عــلـى الــتـــحــرك لـ (وقف
ـسـتـوطـنـات – بـنـاء وتـوســعـة ا
اإلســرائـيــلـيــة - غـيــر الـشــرعـيـة
واخلـــــطــــوات األحــــاديـــــة الــــتي
تـــســـتـــهـــدف تـــغـــيـــيـــر الـــوضع
التاريـخي والقانـوني في القدس
ومـــــقــــدســـــاتــــهـــــا اإلسالمـــــيــــة
سـيـحـيـة ورفض وإدانة ضم وا
أي أجـــــــــــــــــــــــــزاء مـــن األراضــي
الفلـسطـينيـة احملتلـة).من جهته
اكـــد الــكـــاظــمي الـــذي ســيـــمــثل
العـراق للـمـرة االولى في القـمة
في تـــصـــريــحـــات  إنه ســـيــزور
األردن مــــنـــــتـــــصـف األســـــبــــوع
.وأضــاف أن (الــزيــارة تــتـضــمن
ـصري إكـمـال احلـوار الـعـراقي ا
األردني الذي بدأ في الـقاهرة في
زمن احلكومة السابقة وسيكون
ـلك عـبـد هـنـاك لـقـاء ثالثي بـ ا
الله والـرئـيس السـيـسي ورئيس
وزراء الـعـراق). وتـابع ان الـقـمـة
الثالثية (مهمة لتطوير العالقات
الــثالثــيــة في مــا يــخـص اجملـال
االقـتـصادي وكـذلك فـيـمـا يـتـعلق
ــنــطـقــة). من بــالــتــطــورات في ا
جـهــة اخـرى بـحث الــكـاظـمي مع
رئيـسة مجـلس النـواب األمريكي
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يـعــقـد رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
لك عبد الكاظمي وعاهل األردن ا
ـصـري الـله الـثــاني والـرئـيس ا
عـبــد الـفـتــاح الـسـيــسي قـمـة في
عـمـان األســبـوع اجلـاري لـبـحث
الـتـعـاون االقـتـصـادي وتـطـورات
نطـقة. وقال الديوان األوضاع با
ــــلـــكـي األردني في بــــيـــان أن ا
(القـمة الـتي تـعقـد للـمرة الـثالـثة
ســتــركـز عــلى تــعــزيـز الــتــعـاون
االقـــــتــــــصـــــادي والــــــتـــــجـــــاري
واالستثماري ب البلدان الثالثة
إضــــافـــة إلى بـــحث الـــقـــضـــايـــا
اإلقلـيـميـة) وأشـار إلى أن (القـمة
الــــثالثـــــيــــة األولى عـــــقــــدت في
القـاهرة آذار 2019 تبـعتـها قـمة
ثالثــيـة عـقــدت في نـيــويـورك في
ـاضي).وتـركز أيـلول من الـعـام ا
اجـتـماع الـقـاهـرة عـلى (الـتـكامل
والتـعاون االقـتصـادي ب الدول
ناطق الثالث وتعزيز وتـطوير ا
ـشـتـركة والـتـعاون الـصنـاعـية ا
في قــطــاعــات الـطــاقــة والـبــنــيـة
الـتـحـتـيـة وإعـادة اإلعمـار). وفي
قــمـة نــيــويـورك أكــد قــادة الـدول
الـثالث (أهـمـيـة حـصـول الشـعب
الــفــلــســطـيــني عــلى كـل حـقــوقه
شروعـة وعلى رأسـها حقه في ا
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ــا دفع لـــلــمــيـــاه في تــاريـــخه 
ـواطن سـؤول إلى طمـأنة ا ا
بـأنه سيـصـمد.وبـلـغت التـدفـقات
الوافدة إلى سد اخلوانق الثالثة
لتـوليـد الطـاقة الـكهـرومائـية 75
ـياه في الـثانـية ملـيون لـتر من ا
.حـيث  افـتـتاح  11 مـنفـذا في
الـسـد لــتـصـريف  49.2 مـلـيـون
ـيـاه في الـثـانـيـة وهو لـتـر من ا
أكـبـر تـسـرب مـنـذ إنـشـائه وفـقـا
لصـحيفـة غارديـان.وبعـد شهرين
مـن الــفــيــضــانـــات الــغــزيــرة في
وسط وجنوب غـرب الص وعد
ــكــنه ــســؤولــون بــأن الــســد  ا

حتمل التدفقات.
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون
طــــقس الـــيـــوم االحـــد ســـاخـــنـــا
وارتفـاع تدريـجي للـحرارة خالل
االسبـوع اجلاري. وقـالت الهـيئة
في بـيــان امس ان (طـقـس الـيـوم
االحد سـيكـون ساخـنا وسـترتفع
درجــات احلــرارة عن مــعــدالتــهـا
السـابـقة خالل االسـبـوع اجلاري
 حـــيـث تـــكـــون درجـــة احلـــرارة
سـجـلة في بـغداد 44 العـظـمى ا
مــئـويــة).وضـربـت الـفــيـضــانـات
الشديدة أكـبر سد في العالم في
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VOŠdð∫ رئيسة مجلس النواب االمريكي ترحب برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عند وصوله مبنى الكونغرس

بـــــــاحملــــــافـــــــظـــــــة إن (ذي قــــــار
ســجـــلت 280 إصـــابـــة جـــديــدة
بفايروس كورونا  حيث توزعت
اإلصـابــات بـ عـدد من اقــضـيـة
ونــواحي ومــنــاطق احملــافــظــة).
وزفت دائرة صحة ذي قار بشرى
بـتـسـجـيـل انـخـفـاضـا كـبـيـرا في
دة احلـالية عدد الوفـيات خالل ا
رغم ارتفـاع عـدد االصابـات.وقال
مـديــر قـسم الـصـحــة الـعـامـة في
دائــــرة صـــحــــة ذي قـــار حــــيـــدر
حنتوش في بيـان تلقته (الزمان)
امس انه (وبـرغم من ازديـاد عدد
االصـــــــابـــــــات  اال ان هـــــــنـــــــاك
انــخــفـاضــا واضــحـا في نــســبـة
الوفـيـات في ذي قار حـيث بـلغت
ـئــة بــعـد ان و الـنــســبـة  2.4بــا
ـاضية الى 7 صلت في األشـهر ا
ئة  كما سجلنا ارتفاعا كبيرا با
فـي عــــدد حــــاالت الـــــشــــفــــاء من
كـــورونــا). واعـــلــنـت مــحـــافــظــة
الديوانية عن تسجيلها أكثر من
 230 اصــــابـــة جـــديــــدة.وقـــالت
مــديــرة صـحــة الــديــوانـيــة عــبـر
صـــفــحــتـــهــا في فـــيــســبــوك إن
(احملافـظـة سـجلت  238 أصـابة
جـــديــدة بــالـــفــايــروس وان عــدد
حــــاالت الـــشـــفــــاء  بـــلـــغت 104
حالة). وسجـلت محافـظة النجف
ـــصـــابـــ   224حـــالـــة شـــفـــاء 
بـــــاجلـــــائـــــحــــة ومـــــغـــــادرتـــــهم
ـستـشـفيـات اخلـاصة بـالـعزل  ا
وكـذلـك تـســجـيل    275 إصـابـة
جديدة بالوباء وحالتي وفاة .في
غضـون ذلك  اكدت صـحـة اقـليم
كردسـتان تـسجيل   532 اصابة
جـــديــدة . وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـان) امس انه ( تــســجـيل
 532 اصـــابـــة جـــديــدة تـــوزعت
بـــواقع   214 في اربــــيل و103
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تـصاعـدت وتيـرة االحـتجـاجات
الغـاضبـة في محافـظة الـبصرة
للمـطالبـة باقالـة احملافظ اسعد
الـعــيـداني عــلى خـلــفـيــة مـقـتل
نــاشـــطــ اثــنـــ خالل االيــام
ــاضــيــة  حــيـث اقــدم بــعض ا
ـتـظـاهـرين عـلى اضـرام الـنار ا
ـكتب مـجـلس الـنواب هـناك 
صاب فيما ارتفعت حصيلة ا
ــعــتــصــمـ وسط بــصــفـوف ا
سـاحـة احلــبـوبي بـالــنـاصـريـة
عــقب انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة

موضوعة في دراجة نارية. 
وكـانت الـبعـثـات الدبـلـوماسـية
احلـكـومة االوربـيـة قـد طـالبت 
ـسـؤولـ عن قـتـلـة ـعـاقـبـة ا
تـظاهرين. وقـال شهـود عيان ا
في تصريح امس ان (مـحتج
أضـــرمــــوا الـــنــــار في مــــكـــتب
مــجـلس الــنـواب وقــامت قـوات
األمن بــــإطالق الــــرصـــاص في
الـهـواء لــتـفـريـقــهم). واحـتـشـد
ـان ــطـالــبــة الـبــر احملــتـجــون 

بإقالـة احملافظ بعد مـقتل اثن
من الـنـاشطـ وإصـابـة آخرين
في ثالث هــجــمــات مــنــفــصــلـة
نـفــذهـا مـســلـحـون مــجـهـولـون
خـالل األيــــــام الــــــقــــــلــــــيــــــلــــــة
ــاضــيـة.وفــتــحت قـوات األمن ا
الـنــار في حـ كـان احملـتـجـون
يـلـقــون الـقـنـابـل احلـارقـة عـلى
ـبـنى.ولقـيت الـنـاشطـة ريـهام ا
يـــعــــقــــوب الــــتي قــــادت عـــدة
اضي مـسـيرات نـسـائـيـة في ا
ـــاضي حـــتــــفـــهــــا األربـــعــــاء ا
وأصــيب ثالثــة آخـرون عــنـدمـا
فـتح مسـلحـون يحـملـون بنادق
هـجـومــيـة ويـسـتــقـلـون دراجـة
نـاريــة الـنــار عــلى سـيــارتـهن.
وهـذه هي احلـادثـة الـثـالـثة في
هــذا األسـبـوع الـتي يـسـتـهـدف
فـيـهـا مـسـلحـون نـاشـطـا  بـعد
مـقــتل أحــد الـنــشــطـاء وإطالق
الــنــار عــلى أربــعــة آخــرين في
ســــــــيـــــــــارتــــــــهـم فـي حــــــــادث
مـنـفـصل.وبـدأت مـوجـة الـعـنف
عـنـدما اغـتـيل النـاشط حتـس
ـا ـاضي  أسـامــة األسـبـوع ا
أدى إلى انــدالع مــظــاهـرات في

الـشــوارع اسـتـمـرت ثالثـة أيـام
أطـــلـــقت خاللـــهـــا قـــوات األمن
الـــــــــرصــــــــــاص احلـي عــــــــــلى
تظـاهرين الذين رشـقوا منزل ا
احملـافظ بــاحلـجــارة والـقــنـابل
احلــارقــة وأغــلــقــوا عــدة طـرق
رئــيــسـة.وأقــال رئــيس الـوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمـي مـسـؤول
في شــــرطـــة الـــبـــصـــرة واألمن
ـاضي وأمـر الـوطــني االثـنـ ا
بفتح حتقيق في أعمال العنف.
ـتـظـاهـرين حـتى مـا هــدأ ذلك ا
أعــاد مـــقــتـل ريــهـــام يــعـــقــوب
خروجهم إلى الـشوارع. واكدت
قيـادة شرطـة محافـظة الـبصرة
ان منتـسبيـها تعامـلوا باقصى
درجـــــات ضــــبط الــــنـــــفس رغم
ـتــظـاهـرين قـنـابل اسـتـعـمـال ا
ـولـوتوف.وذكـرت الـقـيادة في ا
بيان تلـقته (الزمان) امس  انه
(بـالــرغم من الــتــعـامـل احلـسن
وتـــأمــــ احلــــمــــايـــة الـالزمـــة
لــتـــظــاهــرة عــدد مـن مــواطــني

ـــقــابل  الـــبـــصــرة ولـــكن بـــا
الــتـصـرف مع الــقـوات األمـنـيـة
بــالـعــكس حــيث  اســتــخـدام

الزجاجات احلـارقة و احلجارة
ا أوقع عدداً من اجلرحى في
صـــفـــوف الـــقـــوات األمـــنـــيــة)
واضــــــاف (فـي الـــــوقـت الـــــذي
تؤدي قواتنا األمـنية واجباتها
ــتـظــاهـرين وتــأمـ حلـمــايـة ا
مــنـــطــقــة الـــتــظــاهـــر وتــلــتــزم
بالتـعليـمات اخلاصة بـالتعامل
اإلنـسـاني وحــمـايـة اجلــمـهـور
ــوجــود في مــكـان الــتــظــاهـر ا
وهي تــلــتــزم بــأقــصى درجــات
ضــــبـط الـــنــــفـس حتت ضــــغط
األفــعــال من مــثــيــري الـعــنف)
وتــــابع الــــبــــيــــان انه (لــــوحظ
اســتــخــدام عــدد من اجملــامــيع
داخل الــــتـــظــــاهــــرات قـــنــــاني
ـولـوتـوف وبـكـمـيـات كـبـيـرة ا
ــا فـــضالً عن رمي احلــجــارة 
أدى إلى اصــابـات في صــفـوف
الـــقــوات األمـــنـــيـــة بــشـــظـــايــا
وجـروح مــخـتــلـفــة وهـذا االمـر
يعـد مخالـفاً لـلقانـون ما هو إال
محـاولة حلـرف مسـار التـظاهر
الـــــســـــلـــــمي و خلـــــلط االوراق
ومــــحــــاولـــــة لــــزعــــزعــــة االمن
واالســتــقـــرار في احملــافــظــة ).

وفي الــنــاصــريـة  اعــلن مــديـر
عـــام صـــحـــة ذي قـــار ســـعـــدي
اجـد عن اصابة  11 شخـصا ا
كــحــصـيــلــة نـهــائــيـة النــفــجـار
العبوة التي وضعت في دراجة
نــــــــــاريـــــــــة وسـط ســــــــــاحـــــــــة
ــــاجـــد في احلــــبـــوبـي.وذكـــر ا
تـصــريح امس ان (احلــصــيــلـة
الــنـــهــائــيـــة النــفــجـــار ســاحــة
احلــبــوبي بــلغ  11شــخــصــا)
مــــشـــيـــرا الـى ان (شـــخـــصـــ
اصـابـتـهـمـا في الـقـدم والـصدر
في مـا كـانـت اصـابـات الــبـقـيـة
بسيـطة ويتـلقون العالج الالزم
).ووجه داخل صـاالت الـطـوار
احملــافظ نـاظم الـوائــلي قـيـادة
الشـرطة بـالتـحقـيق الفوري في
بـــاالنــفـــجــار الـــذي اســتـــهــدف
ساحة احلبوبي بواسطة عبوة

ناسفة.
وقــال الـوائـلي في بــيـان تـلـقـته
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس  إنـه وجه
(قــيــادة الــشــرطـة بــالــتــحــقـيق
الــفــوري فـي حــادث االنــفــجــار
الذي وقع في ساحة احلبوبي 
ـزيـد من كــمـا ادعـو الى نــشـر ا
الـــقــوات االمـــنــيـــة في مـــحــيط
تـظـاهرين السـاحة) مـطالـبـا ا
واطن إلى (التعاون التام وا
مع القوات األمنية واإلبالغ عن
ــشــبــوهــة). جــمــيـع احلــاالت ا
وكانت خـلـية اإلعالم األمـني قد
أعـلــنت  عن إصـابـة شـخـصـ
جــراء انــفــجـار عــبــوة نــاســفـة
كــانت مــوضـوعــة داخل دراجـة
نـــــاريـــــة خـــــلف إحـــــدى خـــــيم
االعتصام في سـاحة احلبوبي.
الى ذلك  دعت الــــــبـــــعـــــثـــــات
الـــدبــلــومــاســـيــة االوربــيــة في
العراق  احلكومـة الى االلتزام
سؤول بوعودها ومحـاسبة ا
ـمـنـهـجـة عن عـمـلـيـات الــقـتل ا
الــتـي تــســتــهــدف الــنــاشــطــ
ـتــظــاهــرين. ووجه مــحـافظ وا
الــنـجف لـؤي الـيـاسـري قـيـادة
شرطة احملافظة باالستمرار في
تـظـاهرين حـمـاية الـنشـطـاء وا
. وحـــذر رئـــيس الـــســــلـــمـــيــــ
ائــتالف دولــة الــقــانــون نــوري
ؤسسة الكي مـن استهـداف ا ا
األمـنـية فـيـمـا دعـا رجال األمن
ــتــظــاهــر إلى الـــتــفــريق بــ ا
ــتــجــاوزين عــلى الــســلــمـي وا

القانون.
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
 3965 اصـابـة مـؤكـدة بـكـورونـا
وسـط ارتــفـــاع حـــاالت الـــشـــفــاء
وانـخـفـاض الـوفـيـات الـيـومـيـة 
فيما تصدرت صحة بغداد الكرخ
وقف الوبـائي الومي بتـسجيل ا
 290 حـــــالــــة مــــؤكــــدة. وقــــالت
الوزارة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
20459 امـس انـه ( فــــــــــحص 
وذجا في اخملـتبرات اخملـتصة
في العراق وبذلك يـكون اجملموع
ـفحـوصـة مـنذ الـكـلي للـنـمـاذج ا
رض في العراق بداية تسـجيل ا
1413947 واضـاف ان (الوزارة
سجلت امس  2947 حالـة شفاء
و 3965 حـــالـــة اصـــابـــة بـــواقع
وفــيـات  70حــالــة ). وشـخــصت
دائرة صحـة الكرخ  290 إصابة
جــــديـــدة بــــفــــيــــروس كــــورونـــا
ـســتـجـد. واعــدتْ دائـرة صـحـة ا
الـرصـافـة خطـة تـعـاون مـشـتـركة
ــواكب احلــســيـنــيـة مع هــيــئـة ا
ـســاعـدة  120 فــرقـة صــحــيـة
ــسح الــوبـائي مــتــخــصـصــة بــا
الجـــــراء الـــــفــــــحص الــــــســـــريع
لفايروس كورونـا.وقال مدير عام
الدائرة عـبد الغـني الساعدي في
تصـريح  تـابعـته (الـزمان) امس
إن (الـدائـرة اعــدت خـطـة تـعـاون
ـواكب مــشــتـركــة مع اصــحــاب ا
ــســاعــدة الــفـرق احلــســيــنــيــة 
اذ ـسح الـوبائي  الـصحـيـة في ا
شـــاركت  120 فـــرقــــة صـــحـــيـــة
بــحــمالتــهـا لــلــفــحص الــسـريع
وسـحب اكـثر من  5000 مسـحة
يـومــيـا لـلـعـثــور عـلى االصـابـات
شخـصة مجتمعيا اخملفية غير ا
وخــصـوصــا في مـديــنـة الــصـدر
ذات الكثـافة الـسكانـية الكـبيرة)
مـشـيـرا الى ان (الـشـركـة الـعـامـة
ـسـتـلـزمـات لـتـسـويق االدويـة وا
الطـبية بـادرت بتـوفير مـتطـلبات
احلــمالت اخملــتــبــريــة اخلــاصــة
ـــســـحـــات لــلـــمـــشـــتــبه بــنـــقل ا
بـاصـابـتـهم بـفـايـروس كـورونـا 
فضال عن توفير الكتات اخلاصة
بالـكشف الـسريع لـضمـان توفـير
الدوائر الـصحيـة بأرصدة عـالية
ـا يـؤمن إجـراء ـواد  من هـذه ا
حـــمالت واســـعــــة ومـــســـتـــمـــرة
صـابـ واحلد من للـكـشف عن ا
انتـشار عـدوى الـوباء). وسـجلت
مــحــافــظــة ذي قـار 280 إصــابـة
جــــــديــــــدة خـالل الــــــســــــاعــــــات
ـــاضـــيـــة.وقـــال مـــصـــدر طـــبي ا
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حـددت وزارة الــتـربـيـة مــوعـد اعالن نـتــائج االمـتـحـانــات الـتـمـهــيـديـة لـلــطـلـبـة
.وقالـت الوزارة في بـيان تـلقـته (الزمـان) امس ان (اللـجنـة الدائـمة اخلـارجيـ
لالمـتحـانات الـعامـة حددت مـوعد اعالن نـتائج االمـتحـانات الـتمـهيـدية لـلطـلبة
اخلارجي للعام الدراسي اجلاري خالل هذا االسبوع) ,واضاف ان (اللجنة
ـديريات العـامة للـتربية بذولـة من قبل اللـجان الفـرعية في ا شكرت اجلـهود ا
ـراكز عـاونـ ومراقـبي ا ـدراء وا ـشرفـ وا في بـغـداد واحملافـظـات كافـة وا
االمتـحـانـيـة وادارة واعـضـاء مـراكـز الـفـحص وواضـعي االجـوبـة الـنـمـوذجـية
) ,وتـابـع الـبـيــان ان (الـوزارة تــشـيـد بــدور الـطــلـبـة اخلــارجـيـ والـفـاحـصـ
اللـتـزامـهم بالـتـعـليـمـات االمـتحـانـية ومـتـطـلبـات الـصـحة والـسالمـة وجـهودهم
ـبــذولـة وسـعــيـهم احلـثــيث من اجل الـنـجــاح الـتي أثـمــرت عن نـسب جنـاح ا

أفضل مقارنةً باالعوام السابقة).
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ـسـتـوى الـتــعـلـيم الـعـالي واالرتــقـاء 
والـبـحث الـعلـمي في الـعراق من خالل
ــثــلي الـــتــنــســـيق والــتـــعــاون بـــ 
الـسـلـطـتـ الـتـشريـعـيـة والـتـنـفـيـذية.
وأجــــرى الـــوفـــد الــــذي ضم عـــددا من
أعـــضــاء مــجـــلس الــنـــواب عن جلــنــة
الــتــعــلــيم الــعـالـي الـنــيــابــيــة جـوالت
مـيدانية في األروقة اجلامعية وتفقدوا
اخملــتـبـرات والـقـاعــات واطـلـعـوا عـلى
ــؤســســـات لــلــعــام اســـتــعــداد هـــذه ا

قبل.  الدراسي ا
ومن جـانبهـا ثمنـت منظـمة اليـونسكو
اسـتــراتـيـجـيـة وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي
دمج الـعـراقـيـة في اعـتـمـاد الـتـعـليـم ا
ــقـــبل واســتــمــرار لــلـــعــام الــدراسي ا
الــعـمـلـيـة الــتـعـلـيـمــيـة عـلى الـرغم من
ظـروف جـائحـة كـورونا. وحـسب بـيان
ـــثــلـــيــة جـــمــهـــوريــة الـــعــراق لــدى
الــيـونــسـكــو في بـاريس فــإن مـنــظـمـة
ــتــحـــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة األ ا
والــعـلــوم (الـيــونـسـكــو) اطـلــعت عـلى
دمـج لوزارة اسـتـراتـيـجـيـة الـتـعـليـم ا
الــتــعـلــيم الــعــالي الــعـراقــيــة وثــمـنت
إجــــراءاتـــهـــا فـي مـــســــار الـــتـــعــــلـــيم
اإللـكـتروني لـلـمواد الـنظـريـة واعتـماد
نـــظـــام الـــتــعـــلـــيم عن قـــرب لـــلـــمــواد
الــتـطـبـيـقــيـة مع مـراعـاة مــسـتـلـزمـات

الوقاية الصحية. 
ـنـظـمـة الـدولـية وأضـاف الـبـيـان أن (ا

أكــدت عـــلى أهــمــيـــة تــأمــ األرشــفــة
اإللـكـترونـية لـلـمحـاضرات وحتـمـيلـها
ـعـتـمــدة واالهـتـمـام ـنـصــات ا عــلى ا
بــــتـــوضـــيـح آلـــيـــات وبــــرامج إلـــقـــاء
احملــاضـرات عـلى الـطــلـبـة والـتـواصل
ـصـادر اإللــكـتــروني مـعـهـم وتـوفـيــر ا
الـعلـميـة واعتـماد الـتقـييم اإللـكتروني

لنشاطات الطلبة). 
ــنــظــمــة لـــوزارة الــتــعــلــيم وبــاركـت ا
واجلامعات العراقية جهودهم العلمية
واسـتمرارهم في تـقد استراتـيجيات
تـطويـر واستـمرار الـعملـية الـتعـليـمية
عـلى وفق مـتطـلبـات الـواقع التـعلـيمي
ي. وفي ســيـاق مــنـفــصل عـقـدت الــعـا
اجلــامــعــة الـتــكــنــولــوجـيــة  مــؤتــمـراً
صـحفياً حـول اإلمتحانات اإللـكترونية
لـلـدراسـة األولـيـة بـعـد اإلنـتـهـاء مـنـهـا
ـــتــاز ودون أي وجنـــاحــهـــا بـــشــكل 

عقبات . 
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واكـد رئـيس اجلـامـعـة الـتـكـنـولـوجـيـة
أحــمــد  الــغــبــان عــلى (جنــاح جتــربـة
اإلمــتـحـانـات اإللــكـتـرونــيـة الـنــهـائـيـة
لـــلـــفـــصل الـــدراسي الـــثـــاني لـــلـــعــام
الــدراسي اجلــاري بــكل تــفـاصــيــلــهـا)
مـشيراً إلى (جناح هـذه التجربـة بكافة
مفاصلها الدقيقة في اجلامعة  تنم عن
حـسن تـنـسـيق وأداء الـتـنـفـيـذ بـكل ما
تـطـلب ذلـك من جـهـود اسـتـثنـائـيـة من

سـار عبر اجلـامعـات في تطـوير هـذا ا
الــتــطــبــيـقــات االفــتــراضــيــة والـورش
والـــنــدوات الـــتي تــســـهم في تـــغــذيــة
ــفــاهــيم احلــقـوقــيــة في هــذا اجملـال ا

هم.  ا
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وأعـرب عـبـد الـصـاحب عـن االسـتـعداد
الــكــامل لــدعم جــمــيع األنــشــطـة الــتي
ــفـوضـيـة الـعــلـيـا حلـقـوق تــنـظـمـهـا ا
االنــســـان في اجلــامــعــات والــكــلــيــات
فوضية ـعاهد مستعـرضا  رئيس ا وا
الـــعـــلـــيــا حلـــقـــوق اإلنـــســـان  عــقـــيل
ـراكـز ــوسـوي آلــيـة الـتــعـاون بــ ا ا
الـتـابعـة لـلمـفـوضيـة ومـراكز الـبـحوث
ـسـتـمر في وزارة الـتـعـليم والـتـعـليم ا
الـعـالي وعـملـيـة تـبادل اخلـبـرات التي
تـــعــزز ثـــقـــافـــة حـــقــوق االنـــســان في

العراق.
وزار وفـد من جلـنـة الـتـعلـيم الـنـيـابـية
جــامــعــتي بــابـل والـقــاسـم اخلــضـراء
ـسـتـقـبل اجلـامـعـة واطـلـعـوا وكـلــيـة ا
عـلى مسار اخلدمات التعليمية في ظل
ــتـحـقق ظــروف اجلـائـحــة والـنـجـاح ا
لــلــتـعــلـيـم اإللـكــتـرونـي واالخـتــبـارات
الــرقـمـيـة. ونـاقـش الـوفـد الـذي تـرأسه
مـقـدام اجلمـيـلي رئيس جلـنـة التـعـليم
الــنـــيــابــيــة مع مـــجــالس اجلــامــعــات
ــقــتـرحــات والــرؤى الــكـفــيــلــة بـدعم ا
ـــيــة ـــؤســـســات األكـــاد وتـــطـــويــر ا
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قــبل الــتـدريــسـيــ وأعـضــاء الـلــجـان
اإلمـتـحانـية وكل من أسـهم ولـو بجـهد
ــسـار الــصـحـيح بــسـيط لــتـصب في ا
الـتي  كان لها األثر الفاعل و يشار لها
بــالــبــنــان وسـوف يــذكــرهــا الــتــعـلــيم
الــعـراقـي حـتــمـاً بــكل فـخــر). واضـاف
ـتواصل الـغـبان ان (  دعم اجلـامـعة  ا
خلـطط وزارة الـتعـليم  لـلوقـوف بوجه
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هـكـذا أفهم االمـور  ولكل رأيه  ومـجـال السـياسـة يحـتـمل التـأويالت  وما يُـقال
يـأتي من باب الـتـوقعـات او االحتـماالت  وكـنا سـمعـنـا كمـا هائال من الـتحـليالت
عـلى مـدى عـقـدين  لـكن االمـور سـارت بـغـيـر االجتـاهـات الـتي ذهـبت الـيـهـا تـلك
الـتـحلـيالت  وقـد يـنـدرج مـا أقـوله ضـمن الـذي قـيل  فـاحلـوادث الـتي تـشـهـدها
نطـقة والـعراق جسـام  ومواقف األطراف احملـلية مـنهـا تتبـدل  حتى تصل في ا
ا قيل يالمس ن فيهم الـعقائـديون  و بعضـها الى عكس ثـوابتهـا ومنطلـقاتهـا 
سـطح الـقـضايـا ولـيس أعـمـاقـهـا  وقـد ال يـكـون ذلك جـهال بـهـا  بل حتـسـبا من
أطــرافـهـا  فـبـعـضـهــا ان لم يـكن كـثـيـرهـا انــفـعـالـيـة الـطـبــاع  قـصـيـرة الـنـظـر 
واقف  وتـترجـمهـا بقـساوة بـالغـة الى أفعال  تـحسب تـتخـذ ا وبـانفـعالـية غيـر ا
بـحـيث تـرعب الـذين يـريـدون قـول احلـقيـقـة  فـيـتـجـنبـوهـا  مع انـهم يـريـدون بـها
ا يبـعد البالد عن ـساعدة عـلى اتخاذ قـرارات رشيدة   واالسـهام  التبـصير وا
آسي التي الوقوع في مـستنقعات جـديدة  وكأن الذي وقعنـا فيه ال يبصروه  وا
جترعهـا العراقيون عـلى مدى عقود غيـر كافية  ومع هذه الـتجربة الثـرية بالفشل
الـسيـاسي  يـرون ان النـهج الـذي يسـيـرون علـيه صـحيـحـا وغيـره خـطأ فـادحا 
واقف طالب او ا والبد أن ينـال من يتبناه عقابا لم يره من قبل  فيندر أن تكون ا
ـثال : الالعـبون او الـقرارات او األفـعـال موضـوعيـة او محـسوبـة  فـعلى سـبيل ا
الـدوليـون في ملـعبنـا ينـظرون لـلعـراق كمـوضع متقـدم سواء لـلدفـاع كمـا هو حال
ايـران او لـلـهــجـوم كـمـا هـو حــال أمـريـكـا  فـتــدمـيـر الـقـدرات االيــرانـيـة يُـعـد من
األولويات في االسـتراتيـجية االمـريكيـة التي لم يحن وقـتها بـعد  وبشكل أدق قل
االسرائـيليـة  فال يُراد ألي قـوة عربـية او اسالمـية ان تـشكل تـهديـدا السرائيل 
حـتى تـلك التي تـرتبط مـعهـا بعالقـات متيـنة من حتـت الطاولـة او من فوقـها  ذلك
انــهم يـتــحـسـبــون لـكل االحــتـمــاالت  فـأصـدقــاء الـيــوم قـد يـتــغـيــرون في الـغـد .
اااليرانيـون يدركون النـوايا االمريـكية فيـدفعون بـاجتاه اخراج قواتـها من العراق
بوصفـها تهديدا مـباشرا لها  ويأتي الـدفع بالضغط على األطـراف العراقية التي
يرتبـطون معها عقائديا او غيره من االرتباطـات  واالمريكان يطلبون من حكومتنا
ـوالـيـة لهـا تـفـكيك احلـشـد الـشعـبي والـقـضاء عـلى اجلـمـاعات وكـذلك االطراف ا
كـنهـا عرقـلـة مشـروعهم سـلحـة  بوصـفـها أجـنحـة مـواليـة لطـهـران  الشـيعـيـة ا
عادي اليـران .  ومن باب االفتراض علينا أن نتـخيل ما الذي يتوقع حدوثه فيما ا
لو طلـبت احلكومة من أمريكا سـحب قواتها  كيف سيـكون وضعنا االقتصادي 
وما هي طبـيعة االجراءات التي ستتخذها أمريكا ضد العراق  وكيف سنواجهها
? وكـذلك األمر لـو قـامت احلـكـومـة بـحل احلشـد ومـواجـهـة اجلـماعـات الـشـيـعـية
ـوقف من التـنـظيـمات سـلـحة  وكـأنـها تـدفـعنـا حلرب أهـلـية  وكـيف سـيكـون ا ا
االرهـابـية الـتي حتركـهـا بحـسب احلـاجة أطـراف دوليـة مـعروفـة ?. فال أسهل من
طالب وال أعـقد من معرفة تداعياتها . وليس من احملكمة القول ( ليكن ما يكن ) ا
طلـب ( وهمـا جوهر  بل البد أن نـسأل ( وماذا بـعد ذلك ?). أن تنـفيـذ أي من ا
شكـلة العراقية ) له انعكـاسات سلبية جدا على واقع ومـستقبل العراق اجملهول ا
ـتـعـاقـبـة بـأن أي خـيـار يـهـدف الى بـاألصل  هـكـذا وجـدت نـفـسـهـا احلـكـومـات ا
الـتـوازن بـ هــاتـ الـقـوتـ يــصـطـدم بـرفـضــهـمـا الـشـديــد  ولم يـبق أمـام تـلك
ـراوغــة من دون مــكـاشــفـة الــرأي الــعـام وتــسـمــيـة األشــيـاء احلــكــومـات ســوى ا
ـا ان مطـالب األطراف الدولـية ثابـتة وال تتـغير  لـذا على االطراف بأسمـائها . و
رونـة كافية  وعدم مـطالبتها احملليـة ادراك موقف األزمة والتعـامل مع احلكومة 
ـقـابل عـلى احلكـومـة الـتـفـكيـر بـبـدائل غـيـر تقـلـيـديـة حترر ـا هـو مـستـحـيل  بـا
توقع أن العـراق من هذه الضغوط بأقل اخلسائر  ومن غير ا
نــرى مــثـل هــذه الــبــدائل ســواء في الــتــعــامل مع االطــراف
ـسـلـحة صـاحـبة الـنـفـوذ على االرض  او مع االمـريـكان ا
ـسـاومـة  لـذا الـذين يـسـتــحـوذون عـلى أغـلب عــنـاصـر ا
سيـبقى احلال علـى ما هو علـيه ان لم يحدث مـتغيـر كبير

عادالت . يقلب هذه ا
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ـزارعـ الـعـراقـي الـذين بـجـهـود ا
يــعــمـــلــون بــجــد و صــدق واخالص
تـتــجه زراعـة الـبـطـاطــا الـهـولـنـديـة
ـخـتـلف ـيـا  الـتي تـعـد االفـضل عـا
اصـــنــافــهــا. لـــتــســاهـم في حتــقــيق
االكتفـاء الذاتي من هـذا احملصول و
ــحــصـول تــرفــد الـســوق احملــلــيـة 

البطاطا عالي اجلودة . 
وقــال خــبــراء ان الـعــاصــمــة بــغـداد
بـــاشـــرت بــعـــمـــلـــيـــة حـــصـــاد هــذا
احملــصــول الــذي يــتــمــيــز بــاجلـودة
الـعــالـيـة   وحــجم الـدرنـات الــكـبـيـر
ـلـمس الذي يـعـطيـهـا شكال الـناعم ا
جـذابــا . وعـالـيـة الـغــلـة في اإلنـتـاج
وتـمـتــلك مـقـاومـة  عــالـيـة لالمـراض

ومناسبة لالجواء العراقية. 
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واضاف اخلبراء نـأمل ان نرى دعما
ـزراعـ الــعـراقـيـ حـقــيـقـيــا لـكل ا
ويـتم مـنع اسـتـيـراد احملـاصيـل هذه
مـن اخلـــارج . وان (نــــرى مــــصــــانع
سـانـدة لـهـذا احملـصـول تـنـتج فـيـهـا
ــقــلـيــة اجملــمـدة الــبــطــاطـا نــصف ا
وكــذلك رقــائـق شـيــبـس الــبــطــاطـا .
حـــــتى نـــــرتــــقـي بـــــواقع الـــــزراعــــة
والصناعة في آن واحد و نرى بلدنا
الـــغــالي بــأفــضـل حــال واقــتــصــاده
إنتاجـي متنـوع و ليس ريـعيا قـائما

على بيع النفط فقط). 
ودعـــا مــشــروع دواجن الـــديــوانــيــة

ـشـروع يـتـعرض وأضـاف ان (هـذا ا
الـيـوم إلى هـجـمـة شرسـة من بـعض
ــنــطـقــة احملــيــطـة ــغــرر بــهم من ا ا
ـوظـفـ ــشـروع وذلك بــتـهـديــد ا بـا
والعمال حتى من محافظة الديوانية
الدعـائـهم بـأن أبـنـاء عـشـيـرة واحدة
ومـنـطـقـة واحـدة لـهم احلق بـالـعـمل

شروع) .  في هذا ا
وتــــســــاءل (أين قــــانــــون حــــمــــايــــة

شاريع ذات مدى انا بـعمر لم تعد فيه االحالم تثيـرني  او تشكل عندي  وازعاً 
ا اكثر بعيـد  او رؤى مستقبلية  فأحالمي حاليـاً  تقتصر على ما هو آني  ور
من ذلك بـقـليل  غـير اني فـجـأة  بدأت  احـلم بأشـياء لـيـست شخـصيـة   عشت
حلظاتها  بفرح  ثم غادرتني  كما غادرت ابناء جيلي  رغم بساطتها وطيبتها.
ال تضـحكوا رجاءا من بوحي لـكم   ببعض االحالم التي راودتني .. فـلقد حلمتُ
ان غـبش الـصبـاح  يـحمل صـوت (الـبلـبل) مـغردا من اذاعـة بـغداد  وحـلمتُ ان
صـوت " ام كلـثوم " يـشنف اسـماعي في ظهـيرة كل يـوم بعـد السـاعة الثـانيـة بعد
الـظهـر  ثم تـعـقـبه نشـرة كـامـلـة لألخبـار خـالـيـة من القـتل واخلـطف والـسـجاالت
السيـاسية  ثم نستـمع الى تمثيـلية قصـيرة يخرجـها عبد اللـه العزاوي من تأليف
ابـراهيـم الهـنداوي وتـمثـيل الهـام حـس واحلـاج ناجي الـراوي  ويسـتمـر احلال
قـر الشـهيـر عبـد الـباسط  واقـوال الصـحف واغنـيات بـعد ذلـك   ب صـوت ا
لـعـبـد الـوهـاب واخـرى ألنصـاف مـنـيـر وبـيـنـهـما اغـان ريـفـيـة حلـضـري ابـو عـزيز
وداخل حـسـن و زهـور حـسـ .. وحـلــمتُ بـالـنـشــرة الـيـومـيـة اخلــاصـة بـأسـعـار
الفـواكه واخلضر  التي يـلتزم بهـا اجلميع  وال يسأل الـزبون عن االسعار  ألنه
يعرفـها مسبـقاً  واسماء الـصيدليـات اخلافرة  ومشاهـدة برامج اسبوعـية تنمي
الذاكرة الـذوقية لنا مثل (العلم لـلجميع) و(عدسة الفن) و(الـسينما والناس) حيث
ية  وتطل علـينا السيـدة مدام لينا في ـعلومات سيـنمائية عـا نثري وعيـنا الفني 
بـرنامـجـها الـراقي (الـبالـيـة) وخالل االسبـوع نـستـمع  مـرت او اكـثـر الى احدى
ـية  وايـضا يـظهـر التـشكـيلي الـكبـير نـوري الراوي بـبرنـامجه السـمفـونـيات الـعا
تـعة "سـيـنمـا االطفـال" لـنسـرين جورج  الـراقي عن الـرسم  ويشـاهد االطـفـال 
ا لـلـغتـنا  ـشاهـدة د. مـصطـفى جـواد في برنـامـجه (قل وال تقل) تـقـو ونـتلـهف 
وفي كل شهر يـقدم لنا د. عزيز شالل عزيـز تمثيلة تلـفزيونية  لفرقة 14 تموز مع
ضـامينـها التاريـخية والـتربويـة  اما برنـامج (العرضـحاجلي) لرضا شرح واف 
ـمـيـزة  ومـسـلـسل (حتت مـوس احلالق) الـشـاطئ بـصـوته اجلـمـيل ذي الــبـحـة ا
لـســلـيم الـبــصـري فـله حــكـايـة طــويـلـة في احالمـي وايـضـا اخملـرج كــمـال عـاكف
وبرنامج (ركن الـهواة) اما طلـة مذيعيـنا ومذيعـاتنا فلـها وقفات في هذه االحالم !
وحـلمتُ بـدقة انـطالق حافالت مـصلـحة نـقل الركـاب بأوقـاتهـا احملددة مـثل ساعة
"بيغ بن"  وايـضا مشاهـدة الشوارع وهي تُغسل بـعد الساعة 12 لـيال بسيارات
اء النـظيف  تعمل بأناة وصـدق  و شاهدتُ  بأحالمي العوائل حوضـية مآلى با
غلقة  والصيفـية االنيقة التي تعرض افالماً منتقاة وهي ترتاد بـأمان السينمات ا
ـقاهي والـشوارع وابواب الـسيـنمات  ـسائيـة  قرب ا  واحلم ببـاعة الـصحف ا
ـقـتول وحـلمتُ بـفالفل "  ابـو سـمـير" و" كـبـة الكـبـة " .. حـلمـتُ بشـارع الـرشـيد ا
حالـيا  وجتولتُ فـي ازقته التي اشـار اليـها الـزميل الـعزيـز سعـدون اجلنابي في
كـتـابه عـن الـشـارع اخلـالـد  وتـذكـرتُ مــطـعم (عـمـو الـيـاس) ومــقـهى الـبـرازيـلـيـة
واورزدي باك وسـينما الوطني وروكـسي  وعيادات االطباء  والـسيارات احلديثة
ـرور فـيه احتـراما ة ا نـوعـاً على الـسـيارات الـقـد الـتي تبـحـر فيه  حـيث كـان 
ة " كانـته عند العـراقي  وتوسع احللم لـيشمل شارع اجلمـيالت واألسر الكر
ـسـارح  حيث شـارع الـنـهـر " ومطـعم " خـان مـرجـان ".. ويـفـضي احلـلم  الى ا
مـســرح قـاعــة " اخلـلــد " ومـسـرح بــغـداد حــيث يـوسـف الـعــاني ونـاهــدة الـرمـاح

وابراهيم جالل وجاسم العبودي ..
قبل  ان يـقول احـد ان هذا الـرجل بـدأ (يهـذي) اذكر  ان احلـلم مهـما كـان  هو
سلسلة من اخلياالت التي حتدث أثناء النوم فبعض األحالم تكون منطقية شبيهة
ـا يـحـدث لـنـا في الـواقـع وبـعـضـها اآلخـر تـكـون خـالـيـة من أي مـنـطـق كـما أنّ
مـضامـ األحالم مخـتلفـة فبـعضهـا يجـلب السـعادة وبعـضهـا يجـلب احلزن أمّا
أكثـر األشيـاء غرابـة في عـالم األحالم  هي التي نـقلـتهـا لكم
االن .. ويــــزداد تـــذكــــر االحـالم  لـــكـن حــــجم عــــمـــودي
ــ اقـول : صـبـرا .. الـصــحـفي ال يـســمح .. ولـكل احلـا
ا يـفتح الـربيع ابـوابه .. وتعـود االزهار الـذابلة صبـرا ر

هاجرة الى اعشاشها .. الى االخضرار  والطيور ا
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ية نعت االوساط الطبية واالكاد
الــعــراقـــيــة الــدكــتــور عالء الــدين
اخلــــالـــدي أول  طـــبــــيب عـــراقي
حاصل على شهـادة الدكتوراه في
عـلم الــفـارمـاكـولــوجي وفي بـيـان
فـان كـلـيــة الـطب بـجـامـعـة بـغـداد
نــعـت فــقــيــدهــا الــراحل األســتــاذ
الـــدكــتـــور عالء الـــدين اخلـــالــدي
الــتـــدريــسي ورئــيـس فــرع الــطب
األسبـق في الكـلـيـة الذي رحل عن
عمـر نـاهز 97 عامـاً) والـفـقـيد من
مــوالــيـد 1923 وهــو أول طـبــيب
عـــــراقي حــــاصـل عــــلى شــــهــــادة
الـدكتـوراه واالخـتـصـاص في علم
الـفـارمـاكولـوجي ,وشـغل مـنصب
رئـــيس فــرع الـــطب في الــكـــلــيــة,
ومـؤسس أول مـركــز اسـتـعالمـات
لـــلــتــســـمم في الــعـــراق والــشــرق
األوسـط. وعـــــــــرف عـن الـــــــــراحل
انــتـمــاؤه ألسـرة عــراقـيــة عـريــقـة
شرفة واقفها الـوطنية ا عرفت 
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وجه وزيــر الـتـعــلـيم الـعــالي والـبـحث
الــعـلــمي  نـبــيل كـاظـم عـبـد الــصـاحب
بــتـخـفـيض األجـور الـدراســيـة لـطـلـبـة
الـدراسـات الـعـلـيـا ضـمن قـنـاة الـنـفـقة
ـــقـــبل اخلـــاصـــة لـــلــــعـــام الـــدراسي ا
وتـخويل اجلامـعات ومجالس الـكليات
واألقـسـام الـنظـر والـتـوصيـة بـاإلعـفاء
ـبــلغ الـكـلي بــنـسـبـة قـد من إجــمـالي ا
ـئـة مـراعـاة وتـقـديـرا تـصل الى 35 بـا
لـظروف الـطلـبة االقـتصـادية وتـخفـيفا

من أعباء الظرف الراهن. 
واكــد عـبــد الـصــاحب (نـظــرا لـتــعـديل
احلـدود الدنيا لألجور الـدراسية للعام
ـقـبل واختالفـها عن أجـور السـنوات ا
الـسـابـقة تـعـلن وزارة الـتعـلـيم الـعالي
والــبــحث الــعـلــمي تــخــفــيض األجـور
الـدراسية لـلمستـمرين بالدراسـة للعام
ئـة من األجور اجلـاري  بـنسـبة 25 بـا
الــسـنـويــة الـنــافـذة لـلــطـلـبــة الـذين لم
يــشـمــلــهم تـخــفـيـض سـابق أو كــانـوا
ئة من مـشمول بنسبة أقل من 25 بـا

سقف األجور الدراسية السنوية). 
واســتــقــبل  عــبــد الــصــاحب وفــدا من
ـفـوضيـة العـلـيا حلـقوق االنـسان في ا
الـعـراق  واسـتـعـرضـوا آلـيـات تـطـوير
ـنـاهج الـتـعـلـيمـيـة في مـجـال حـقوق ا
اإلنـــســان. ونـــاقش اجلـــانــبـــان  مــلف
حقوق اإلنسان وأهميته وضرورة دعم
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وله العديد من النشاطات العلمية
تـمـيـزة ومنـهـا اجراء والـطبـيـة ا
الــبــحــوث والـدراســات الــطــبــيـة
واإلشـــــــــــراف عـــــــــــلـى رســــــــــائـل
ـــاجـــســتـــيـــر فــضـالً عن اعــداد ا
ونـشر مـا يـقـارب الـعشـرين بـحـثا

في اجملاالت الطبية.

االستـثمـاري رئـيس مجـلس الوزراء
مصـطـفى الكـاظمـي ووزير الـداخلـية
ن ي إلى حــمـايـته  عـثـمــان الـغـا
) وأكد ضرورة وصفـهم بـ (العـابثـ
خـــلق أجـــواء مالئــــمـــة لـــتـــشـــجـــيع

االستثمارات.
وقال بيـان امس (يتـعرض مشـروعنا
لهجـمة جديدة بـعد أن اجتـاز العديد
من الـهجـمـات إليـقـاف إنتـاجه عـلـما
أنه أكـبر مـشـروع دواجن في الـعراق
ـيـة ومـجــهـز بـأحــدث األنـظـمـة الــعـا
ـــائـــدة والـــدجـــاج إلنـــتـــاج بـــيـض ا
الالحـم) مــبــيــنــا أنه ( بــنــاؤه من
الصـفر بـعد سـن طـويلة مـن النهب
والـســلب واإلهـمــال إال أنـنــا وبـعـمل
مــضن ومــسـتــمــر تــمـكــنــا من إعـادة
الــبـنـاء والــتـجــهـيــز لـيـصــبح عالمـة
جتاريـة وطنـية عـراقيـة معـروفة لدى
ــســتـهــلك بــجـودته الــعــالـيــة الـتي ا
ـية تـخطـت مسـتـويـات اجلودة الـعـا
ــسـتـوردة ــنـتــجـات ا وحــلت مـحل ا
الـتي تـسـتـنـفد الـعـمـلـة الـصـعـبة من
الــبـلـد وبــأيـاد عــراقـيـة شــابـة قــمـنـا
بــتـــدريـــبـــهـــا حتت إشـــراف أشـــهــر
الـــشــــركـــات األوروبـــيـــة وبـــرغم كل
الــصــعــوبــات الــتي مــر بــهــا بــلــدنـا
احلبيب ومـازال يعـاني منهـا إال أننا
لـم نـــتـــوقف لــــيـــوم واحـــد عن إدارة
احلـــقـــول وبــــنـــاء حـــقــــول جـــديـــدة
لك من ـضاعـفـة اإلنـتـاج وبـكل مـا 

طاقات مادية وجهد ومثابرة).
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سـتثـمر من أي اعتـداء وأين الدعم ا
ـسـتــثـمـرين وفـسـح الـفـرصـة أمــام ا
لـــتــطــويــر هــكـــذا مــشــاريع زراعــيــة
ثل هذه وإنتاجيـة رغم حاجة البـلد 
االســـتـــــــــــثـــمـــارات كـــونـــهـــا احلل
الوحـيد السـتـيعـاب األيادي الـعامـلة
ولــتـحــقـيق األمـن الـغــذائي لـلــعـراق
ولــتـنـــــويع مــصــادر الـدخـل احملـلي
كـيف سنـشـجع االسـتثـمـار إذا كانت

الـدولـــــــة عـاجـزة عن حــمـايـته ومـا
هـي الـــرســـالــــة الـــتي ســــتـــصل إلى
الشريك العربي أو األجنبي إذا كانت
سـتـثمـر الـعراقي الدولـة ال حتـمي ا
ـــشــــاريع في الــــديـــوانـــيـــة ـــاذا ا و
مــســـتــهــدفــة ومن يـــقف خــلف هــذا

االستهداف?).
ي وخاطب البيان الـكاظمي والغا
بـالـقول (نـهـيب بـكم اتـخـاذ إجراءات

قــانـــونــيـــة حلــمـــايــة هـــذا الــصــرح
الزراعي العراقي من أيادي العابث
بـاقـتـصـاد ومـصـيـر الـبـلـد ومقـدراته
وخـــلق أجــواء مـالئــمـــة لــتــشـــجــيع
االسـتـثـمارات الـتي يـجـاهـد الـقـطاع
اخلاص لبنـائها وهذا حق كـفله لنا
الـــدســـتـــور الـــعـــراقي والـــقـــوانـــ
الـــــصـــــادرة من قـــــبـل احلـــــكـــــومــــة

العراقية).

ــنـــشـــود وأهــمـــيــة نـــحـــو اإلصالح ا
اســتــكـمــال مــجــلس الــنـواب لــقــانـون
االنـــتـــخـــابـــات وإرســالـه إلى رئـــاســة
اجلـــمــهـــوريــة) وشــددا عـــلى (وجــوب
تـوحيـد الصفـوف ب الـقوى العـراقية
صـلـحة الـوطـنـية لـتـرسيخ وتـغـلـيب ا
سـيــادة واسـتـقـرار الـعـراق ومـواجـهـة
ـنــطـقـة الــتـحــديـات الــتي تـمــر بـهــا ا
فـــضالً عن تــعـــزيــز الــعالقـــة والــعــمل
ـشـتـرك من أجل حل شـامل للـمـشاكل ا
الــعـــالــقــة بــ احلـــكــومــة االحتــاديــة
ا وحـكومـة اإلقليم بـحسب الدسـتور 
ـــعــاشــيــة يـــؤمن حــمــايـــة احلــقــوق ا
لــلــمـواطــنــ ويــحـقق احلــيــاة احلـرة

ة لهم).  الكر
كـمـا اكـد احلـلـبـوسي في كـلـمـة ألـقـاها
خالل االجـتـمـاع االفـتـراضي لـلـمـؤتـمر
ـانـات ي اخلـامس لـرؤسـاء الـبـر الـعــا
تـطـلع الـعـراق إلى (مـزيـد من الـتـعاون
والـتـواصل لدعم الـتشـريعـات التي من
ـنا نحـو تشـاركية شـأنهـا االرتقاء بـعا
مـفتـوحة لـتقد رؤيـة عمـلية من أجل
تـنمـية مسـتدامة عـلى الصعـيد الدولي
ولـيس الـقـطـري فحـسب)  مـشـيرا الى
قـدرات العالم ان (االسـتنـزاف والهـدر 

أصـــبــحـــا يـــهــددان بـــخــطـــر وجــودي
لألجـيال القادمة) مشددا على ضرورة
(مـــســـانـــدة اجلـــمـــيع لـــعـــمـل مـــوحــد
وتـكـامـلي هدفه حـمـايـة األمن والسالم
ــتالعــبـ ي واألخــذ عـلـى يـد ا الــعــا
ــصــائــر الـشــعــوب وجتــار احلـروب

وصناع األزمات) .
رأة وفـي سيـاق مـتـصـل أكـدت جلـنـة ا
والـطـفل الـنـيـابيـة قـرب وصـول قـانون
الــعــنف األســري إلى مـجــلس الــنـواب
قـريبـاً لكنـها اشـارت عن خالفات حادة
بـشـأنه. وقالت رئـيس اللـجنـة ميـسون
الساعدي في تصريح امس اجلمعة إن
(قـانون العنف األسري لم يصوت عليه
ألنه لـــثـالث دورات مع انه مـــهم جـــداً 
يـحـمي اجملتـمع) مـوضـحة  أن (هـناك
نـسخت للقـانون احداهما من رئاسة
واألخـــرى من رئـــاســة اجلـــمـــهــوريـــة 

الوزراء) .
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وأضــافت أن (مــجــلس الــوزراء صـوت
عـلى الـقـانون ونـحن بـانتـظـار وصوله
إلـى مجلـس النـواب) مرجحـة وصوله
ــقـــبل. وأوضــحت أن خـالل الــشــهـــر ا
(الـقانـون يحـتوي عـلى بعض الـفقرات
الـــــتـي حتـــــتـــــاج إلى إعـــــادة دراســـــة
وتــعـديــلـهــا ضـمن الــقـانــون ومـنــهـا
تـعـريف الـعنف كـمـصطـلح إضـافة إلى
نـــقــاط أخــرى)مــشـــيــرة الى أن(هــنــاك
فـــريــقـــ في مـــجــلس الـــنــواب األول
رافض لـلـقانـون رفضـاً قطـعيـاً واآلخر
يــرفض بــعض فـقــراته لــذلك يـجب أن
يُـعـدل قبل الـتصـويت علـيه) موضـحة
أن(تــعـديل هـذا الــقـانـون لــيس بـاألمـر
الـهـ فهـو يـحتـاج إلى حـضور جلـنة
عـني األول بالقانون ـرأة التي هي ا ا
وجلـنــة الـقـانـونـيـة الــنـيـابـيـة وجلـنـة
ـثلـ من وزارتي حـقـوق اإلنـسـان و
الــــداخــــلــــيــــة والــــعــــمـل والــــشـــؤون

مـــنــهــا قـــانــون احملــكـــمــة االحتــاديــة
ومـجـلس اإلعـمـار ومـنـاهـضـة الـعـنف
األسـري وغـيـرها من الـقـوانـ فضال
عـن أن اجمللس بانـتظار وصـول قانون
ــوازنــة االحتــاديـة لــســنـة 2020 من ا
احلـكـومـة الـذي يـتـمـاشى مع الـوضع
االقـتـصـادي والـظـروف الـتي تـمـرُّ بـهـا

.( واطن البالد ومتطلبات ا
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وجــرى خـالل الــلــقــاء مــنــاقــشــة عــمل
مـــجــــلس الـــنــــواب وتـــعـــزيـــز الـــدور
الـتشريعي والرقابي للمجلس وجلانه
. وحتـديد عددٍ من األولويات والقوان
وكـــــان احلــــلـــــبـــــوسي قـــــد وصل الى
ـاضي لـلـقـاء الـســلـيـمـانـيـة االربــعـاء ا
رئـــيـس اجلـــمـــهـــوريـــة بــــرهم صـــالح
لـ(بـحث األوضاع الـسيـاسيـة واألمنـية
واخلــدمـــيــة إضــافــة إلى الــتــطــورات
الــصـحـيـة لـفـيــروس كـورونـا والـسـبل
الـكفـيلـة للـحد من تـداعيـاتهـا الوبـائية

واالقتصادية في البالد) .
وبـحسب بـيان رئـاسي تلـقتـه (الزمان)
فــقــد اكــد اجلــانــبــان (ضــرورة إجــراء
انـتخـابات مـبكـرة ونزيـهة كـاستـحقاق
وطــنـي وركــيــزة أســاســيــة لالنــطالق
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ـثـلــ عن الـقـضـاء االجــتـمـاعـيــة و
ـدنـي بـنـوعـيـها ومـنـظـمـات اجملـتـمع ا
الــعــلــمــانــيــة واإلسالمــيــة فــضالً عن
ـثــلـ من مــديـريـة حــمـايـة حــضـور 

  ÊU e « ≠ WO½ULOK «

اكــد رئــيـس مــجــلس الــنــواب مــحــمــد
احلــلـبـوسي أن مـوعــد انـطالق اعـمـال
اجملـلس دستوريا وقانـونيا هو الثالث
ـــقـــبل مـــشـــيـــرا الى أن مـن أيـــلـــول ا
اجملـــلس بـــانـــتـــظـــار وصـــول قـــانــون
ــوازنــة االحتــاديـة لــســنـة 2020 من ا
احلـكـومـة من اجل اقـراره  اضـافة الى
قــوانـ مـهــمـة يـنـبــغي اقـرارهـا خالل

قبلة.  دة ا ا
كتب رئيس اجمللس  تلقته وقـال بيان 
(الـزمـان) امس ان احللـبوسي عـقد في
ـاضي اخلــمـيس مع الــسـلــيـمــانـيــة ا
نـواب احملـافظـة اجـتمـاعـا جرى خالله
(مـناقشة عـمل مجلس الـنواب وتعزيز
الـدور الـتـشـريعـي والرقـابي لـلـمـجلس
وجلــانه وحتـديــد عـددٍ مـن األولـويـات
). وتــابـع ان احلــلــبــوسي والـــقــوانــ
أشــار الى أن (اطالق اجملـلـس ألعـمـاله
دسـتوريا وقانـونيا سيـكون في الثالث

من أيلول).
وأكـــد االجـــتـــمـــاع (ضـــرورة اإلســـراع
بـإكمال قانون االنتخابات وأن تتحمل
الـقــوى الـسـيـاسـيـة مـسـؤولـيـاتـهـا في
قـبلة ـهمـة للمـدة ا تـشريع الـقوان ا
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األسـرة والطـفولـة في وزارة الداخـلية
والـشرطـة اجملتمـعية) مـؤكدة (وجوب
تــنــظــيم ورش عــمل وجــلــســات وعـدة
للوصول إلى صيغة نهائية للقانون).

»ŸUL²ł∫ محمد احللبوسي يجتمع بنواب محافظة السليمانية

الـتحديـات واحملافظـة على هذه الـسنة
الـدراسيـة التي كانت مـهددة بالـضياع
ــبــذولـة مـن اجلـمــيع) لــوال اجلــهــود ا
مـــوضـــحـــا ان ( اجلـــامـــعــة  عـــلى أ
اإلســـتــــعـــداد لـــلـــوقــــوف مـــجـــدداً مع
تـعليمات الوزارة للعمل معاً في السنة
الــدراسـيـة الـقــادمـة مع آلـيـة الــتـعـلـيم

دمج). ا



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

أعـلنـت هيـئـة الـنـزاهـة االحتـاديةعن
ـدير الـعام صدور أمـر قبضٍ بـحق ا
لـتــربـيــة نـيــنـوى األســبق خملـالــفـته
تعلـيمات الـعقود ووجـود مغاالة في
أحــــد الـــعــــقـــود الــــتي أبــــرمـــتــــهـــا
ــديــريــة.دائــرة الـــتــحــقــيــقــات في ا
الـهـيـئـة وفي مــعـرض حـديـثـهـا عن
تفـاصيل الـقضـيّة الـتي حقـقت فيـها
وأحـالـتـها إلـى الـقضـاء أشـارت في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس إلى
(إصــدار مـحــكــمــة حتـقــيق نــيــنـوى
اخملتصَّة بقضايا النزاهة أمر قبٍض
ـديــريـة تــربـيـة ـديــر الـعــام  بـحـق ا
ادة احملافـظة اسـتنـاداً إلى أحكـام ا
وتابع ان340 من قانـون الـعقـوبـات)
(أالمــر الــصــادر جــاء عــلى خــلــفــيَّـة
ــرتــكـبــة في ــغــاالة ا اخملــالــفـات وا
ـبــرم بــ مـديــريّــة تـربــيـة الــعـقــد ا
احملــافـظــة وإحــدى شــركــات جتـارة
الـــســـيـــارات لـــشــراء 132ســـيــارة)
واضــاف ان (حتـــقــيـــقــات مـــديــريــة
حتقيق الهـيئة في نـينوى قادت إلى
وجود مـغـاالةٍ في العـقـد ومخـالـفات
لتعليمات تنفـيذ العقود احلكوميَّة).
وكــانت الــهــيــئــة قــد افــادة في وقت
ســابـق بــصـــدور أمــر قـــبضٍ وحتــرٍّ
بحق رئيس هيئة استـثمار محافظة
كــركــوك مــوضـــحــة أن األمــر شــمل
رئيس الهيئة السابق ضمن القضية
ذاتــهــا.وقــالـت الــهــيــئــة ان (قــاضي
ُخـتصّ اصـدرأمـر قبضٍ التـحـقـيق ا
وحتـرٍّ بـحقّ رئـيس هـيـئـة اسـتـثـمار
مـــحــافـــظــة كــركـــوك عــلـى خــلـــفــيَّــة
ــرتــكــبــة في مــشـروع ُ ُــخــالـفــات ا ا
الــتـــآخي الــســـكــني اســـتــنــاداً إلى
ـــــادَّة 340 من قـــــانـــــون أحـــــكـــــام ا
ولـفــتت الـدائـرة إلى أنَّ الـعـقــوبـات)
(أمر الـقـبض والـتحـرّي شـمل أيـضاً
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رئـيـس هـيــئـة اســتــثـمــار احملـافــظـة
السابق في القضيَّـة ذاتها استناداً
ــادَّة احلـكــمـيَّــة) إلى مـقــتـضــيـات ا
وتــابع ان (مالكـــات مــكــتب حتــقــيق
الــهــيــئـــة في احملــافــظــة وبــإشــرافٍ
مـبــاشـرٍ مـن جـهــات إنـفــاذ الـقــانـون
نفَّذت أمر الـقبض والتـحرّي الصادر
بـحـقـهــمـا وتـسـيـيــرهـمـا إلى قـاضي
ُـــخـــتـصّ الـــذي قــرَّر الـــتـــحـــقـــيق ا
تــوقــيــفــهــمــا عــلى ذمَّــة الــقــضــيَّـة).
واعــلــنت خــلـــيــة اإلعالم األمــني عن
إحــــبـــاط هــــجــــوم صـــاروخـي عـــلى
القـوات األمنـيـة جنـوب بغـداد. وذكر
بيـان للـخلـيـة تلـقته (الـزمان) امس 
انه (ووفــــقـــاً جلـــهـــد ومـــعـــلـــومـــات
استخبارية القوات األمنية في قيادة
ــشــاة عــمــلـــيــات بــغــداد / فـــرقــة  ا
الـســابـعــة عـشــرة تـعــثـر عــلى مـدفع
SpG9 وصـــاروخــــ كـــانـت مـــعـــدة
الســـتـــهـــداف االرتـــال في مـــنـــطـــقــة
صخـريجـة الـتابـعة لـنـاحيـة الرشـيد
في بداية اخلط السريع) مشيرا الى
ضبوطة واد ا انه ( التعامل مع ا
) واكـد الــبــيـان ان (عــبـوة أصـولــيـاً
نـاسـفة انـفـجـرت عـلى عـجـلـة تـابـعة
تـعاقدة إلحدى الشـركات الـعراقيـة ا
مع قــــوات الــــتــــحــــالف الــــدولي في
ا ادى مـنـطـقـة عويـريـج جنـوبـي  
الى حـرق عجـلـة مـدنـية واسـتـشـهاد
ســـائــقـــهــا). وكـــشــفـت اخلــلـــيــة عن
تفـاصـيل استـشـهاد ضـابط مـكافـحة
ـحافظة االرهاب في جبال مـكحول 
صالح الـدين.وذكـر الــبـيـان لـهـا  ان
(قوة مِـن فوج  مـكـافـحـة اإلرهاب في
احملــافــظــة  نـفــذت واجـب تـفــتــيش
ألوكـار وأنـفـاق في جــبـال مـكـحـول)
مـــبــيـــنـــا انه (وخـالل هــذا الـــواجب
انــفــجــرت عـــبــوة نــاســفــة أدت الى
اســتـــشــهـــاد ضــابط وإصـــابــة آخــر

ومقاتل مِن نفس الـقوة).وكان رئيس
جهـاز مـكـافحـة اإلرهـاب الـفريق اول
الركن عبد الوهاب الساعدي قد نعى
في بيان  العقيد الركن هشام محمد
آمــر فـوج مــكــافــحــة اإلرهـاب صالح
الـدين/ قــيـادة الـعــمـلـيــات اخلـاصـة
الــثــانــيــة  الــذي اســتــشــهــد أثــنــاء
مـطـاردة فــلـول عــصـابـات داعش في
جــبـال مــكـحــول. كــمـا عــزى الــنـائب
ـان حــسن كـر االول لـرئــيس الـبــر
الـكـعـبـي بـإسـتـشـهــاد ثـلـة من قـوات
مـطالـبـا بـتـغـيـير االمن في الـدجيل  
قــائــد شــرطــة صالح الــدين . وحــذر
الـكـعـبي في بــيـان تـابـعـته (الـزمـان)
امس من (مـغـبـة حتـركـات عـصـابات
راقد داعش األخيرة بالتـركيز على ا
ـــقــدســـة لــبث الـــفــرقـــة والــفـــتــنــة ا
الـطـائـفــيـة الـتي سـتـعــيـد الـبـلـد الى
حالة غير مستقرة) مبديا استغرابه
من (حــــالـــــة الــــصــــمت احلــــكــــومي
والسيـما لـدى قـيادة عـملـيات صالح
الـدين اثـر االسـتهـداف الـثـاني خالل

شهر واحـد والذي طال مرقـد الشيخ
إبراهـيم بن مالـك االشتـر الصـحابي
ا أدى اجلليل في قضـاء الدجيل  
الى اســتـشــهــاد سـتــة أفــراد وجـرح

عشرة اخرين لغاية االن). 
ـقتـل واصـابة 13 وكـان قـد افـادوا 
شــخــصــا بـ مــدنـي ورجل شــرطـة
بــــانــــفــــجـــار عــــبــــوة نــــاســـفــــة في
الــدجــيل.وقــال الــشــهــود إن (عــبـوة
نــاســفــة انـفــجــرت عــلى عــجــلــتـ
مـدنيـتـ في مـنـطـقـة شـيخ ابـراهيم
ـا ادى الـتـابـعـة لــقـضـاء الـدجـيل 
الى استشهاد عـنصرين من الشرطة

.( وأربعة مدني
 واطــاحت قــوة مـن االســتــخــبــارات
الــعـــســكـــريــة بـــاحــد الـــدواعش في

االنبار. 
وقال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس انه
(بعملية نوعية نفذت وفق معلومات
استـخـبـارية دقـيـقة  تمـكـنت مـفارز
شعـبة االسـتخـبـارات العـسكـرية في
ــشـاة الــفـرقــة الـســابــعـة مـن لـواء ا

طلك صالح ا

واضاف ان (هناط اقتراحا األجانب)
الكـات عراقـية تـقوم بجـلب شركـة 
بعمـليـة التدريب وتـأهيل اخلـريج
ــــــتـــــاز لــــــلــــــعـــــمـل في بــــــشــــــكل 
وهذا سـيوفر فـرص العمل الشركـات
ويحافظ على العملـة الصعبة ويوفر
وتابع انه الكثـير لـصالح االقتـصاد)
ــيــة (فُـــرض عــلـى الــشــركـــات الــعـــا
والـعـراقـيــة الـعـمل بـنـظـام الـضـمـان

االجتماعي). 
ودعـا رئــيس ائـتالف دولــة الـقـانـون
ــالـكي الـى اهـمــيــة تـطــويـر نــوري ا
القطاع الزراعي في العراق لتخفيف

الفقر.
الـكي ـكتـبه امـس ان (ا وقـال بـيـان 
بـحث مع وزيـر الزراعـة مـحـمـد كر

اخلفاجـي استعـراضاً شـامالً للواقع
الزراعي في البالد والتحديات التي
ــرحــلــة الــراهــنـة) تــواجــهه خالل ا
ـالكي (أهمـية تـطوير الـقطاع واكد ا
الـزراعي الن دوره جـيـد وحـيـوي في
دعم االقــتـصــاد الــوطـني وتــخــفـيف
ـــيـــزان وطـــأة الـــفـــقـــر وحتـــســـ ا
الـــــتـــــجـــــاري وتــــفـــــعـــــيل مـــــعـــــظم
داعـيا الى (االستفادة من القطاعات)
ـــبـــادرة الـــزراعـــيـــة الـــتي أضـــفت ا
الشيء الـكثـير عـلى القـطاع الزراعي

وحققت نقله نوعية فيه).
اوضـح اخلـــفــــاجي ان مـن جـــانــــبه 
(الوزارة مـاضية في تـطويـر مفاصل
الــعـمــلــيـة الــزراعـيــة وزيـادة انــتـاج
ــنــتج مــخـــتــلف احملــاصــيـل ودعم ا
بـادرة الزراعية مـشيدا بـ(ا الوطني)
التي أسـهمت كثـيرا في دعم الـقطاع

الزراعي). 
وحــددت نــدوة حــواريــة اقــيــمت في
بـــغــداد حتت شـــعــار "هــكـــذا تــبــنى
مــسـار الــنـهـوض بــقـطـاع االوطـان" 
الـتربـيـة والتـعـليم واهـمـية مـشـاركة
ـــيــ ووســائل ـــثــقــفـــ واألكــاد ا
برسم مالمح مـرحلـة جديدة االعالم 
بـحضـور نخـبة من الـشباب للـعراق 
والنـساء ورجـال الدين وشـخصـيات

اجتماعية وتعليمية وتربوية . 
وقـدم الـدكـتـور مـأمـول عـبـد الرحـمن
اهم احملـاور الـتي يـتـوجب الـوقـوف
ـواطن والشعب والدولة عندها من ا
ليـتمـكن اجلـمهـور من اجتـياز واقع
ـر بــالـعــراق والـعــراقـيـ مــؤسف 
اضي والعودة وتشخيص اخطاء ا
ــدنـيـة الــتي أسـست حلـكـم الـدولـة ا
واالبـتـعـاد عن حـكم ـلـكي  بـاحلـكم ا
الــعـســكـر والــسالح والـدكــتـاتــوريـة
التي أدت الى تـدخل القـوات والدول
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سـتـشارين في كـشف رئيس هـيـئـة ا
مجلس الـوزراء عبـد الكر الـفيصل
عن خــطــة لــضــمــان عــمل كــثـيــر من
ـــعــاهــد والــكـــلــيــات في خـــريــجي ا

الشركات النفطية األجنبية.
وقـال الـفـيـصـل في تـصـريح تـابـعـته
إن (شـــــــركـــــــات (الـــــــزمـــــــان) امس 
الــتــراخـــيص األجــنـــبــيــة تـــشــتــرط
مهارات ومؤهالت لتشـغيل العامل
في شـــركــاتــهــا وان اخلــريــجــ من
تلـكون تلك عاهـد ال  اجلامعـات وا
واضاف ان (ورشة ؤهالت حـاليـا) ا
عـمل عقـدت مع وزارة الـنـفط الـهدف
مــنــهـــا تــأســيـس حــاضــنـــة أعــمــال
لــتـــدريب وتـــأهـــيل الـــعـــاطــلـــ عن

لـــيــتم تــشـــغــيــلـــهم في تــلك الــعــمل
ـعـاهـد الـشــركـات وكـذلك لـتـطــويـر ا
الـنـفـطـيـة واخلـريـجـ من جـامـعات
الـنفط والـعـلوم الـتـطـبيـقـية من أجل
ضــمــان تــأهــيــلــهم لــلــعــمل في تــلك
ـا يــسـهـم في تـقــلـيص الــشـركــات 

نسبة البطالة في البالد). 
اكد مستـشار رئيس الشؤون بدوره 
االقــــتـــــصــــاديـــــة عــــبـــــد احلــــســــ
إن (هـنـاك مـعـايـيـر دولـيـة الـعـنـبــكي
يــجب أن يــحــصـل عــلـيــهــا الــطــالب
الـــعـــراقي لـــلـــعــــمل في الـــشـــركـــات
واشــار الى ان (تــأهــيل األجــنــبــيــة)
اخلـــريــــجــــ لــــســـوق الــــعــــمل في
الــشـركــات األجـنــبــيـة ســيـوفــر عـلى
الـدولــة مـبـالغ عــالـيـة تـدفع لــلـعـمـال

االجـنـبـية بـالـشـان الـعـراقي وصـلـنا
ؤلم من الفقـر والبطالة الى الواقع ا
رغم ان الـعـراق وازمـات االقــتـصــاد 
ثـالث أغــنى بـلـد بـالــعـالم بـالـثـروات
ونحتـاج الى جيل الشـباب الناضج
ـــطــــالَب بــــاحلـــقــــوق بـــســــاحـــات ا
لــصـنـاعــة وطن وحـريـة االحـتــجـاج 
ونظام وسلطـات تشريعيـة وتنفيذية
متقـدمة تدار من مخـتص بـالنزاهة
واخلـــبـــرة والــوطـــنــيـــة . وتـــطــرقت
االعالمـيـة زيـنب حـران الى مـشـاركـة
القيـادة الناجـحة ووضع أسس بناء
وااللتـفات قـطاع الـتـربيـة والتـعـليـم 
الى اخلـبــرات الـدولـيــة والـشـهـادات
الـــتي وضـــعـت اســاس ـــتـــقـــدمـــة  ا
التعـليم بالعـراق منذ بـداية تاسيس
ـــعـــارف عـــام  1921والـــتي وزارة ا
تـــضم حـــيـــنـــهـــا وزارت الـــتـــربـــيـــة
ولـديـنا كـفاءات والـتعـلـيم والثـقـافة 
حتـتـاج ان تـعـتمـد عـلـيـهـا احلـكـومة
ووضـع اســتـــشـــارات وامــكـــانـــيــات

وبـنـاء قـطـاع تـربوي إلعـادة هـيـكلـة 
تـــعــلــيــمي حـــديث . وركــزت مــديــرة
راة مـتـحف هُن احلـيـاة اخملـتص بـا
والـتراث الـنـاشـطة زيـنب الـنـعـماني
دارس على معاناة طلبة وطالبات ا
االبتدائية التي تبدأ اخلطوات لبناء
ومنـهجـية شخـصيـة االنـسان مـنهـا 
نـوعــيـة لـلـكـتب الـتــعـلـيـمـيـة وصـوال
وان اجلـــيل ـــنـــهـــاج اجلـــامـــعـــات 
تقـدم في اخلمسيـنات والسـتينات ا
والسـبعيـنات رغم صـعوبـة الظروف
االن انه اســـــتــــــطـــــاع ان يـــــحـــــصل
ــتــحــدة تـــصــنــيف مــنــظــمــة اال ا
الــيـونــســكــو لــلــتــربــيــة والــتــعـلــيم
ـسـتـوى الـدول االوربـية والـثـقـافـة 
ــــســـار تـــدريــــجـــيـــاً في وتـــراجع ا
سنـوات حرب الثـمانـينيـات وحصار
بـالــتـســعـيــنـيــات وتـغــيـيــر الـنــظـام
الـــســـيـــاسي واالرهـــاب والـــتـــطــرف
والـــفـــوضى عـــلى مـــدى الــســـنــوات
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سؤال???
? مامعنى أنا أُحبُ احلس

احلس الشهيد ينتظر اجلواب 
ألطم على صدري العاري حتى تظهر عليه بقع حمراء 

احلس يقول ال ال ال وألف ال٠٠٠٠
أضرب بسالسل حديدية (يسمى الزجنيل) على ظهري حتى يُدمى٠٠٠٠

احلس يقول ال ال ال وألف ال
أضـرب بالـسيف عـلى رأسي حتى أُدمـيه ويخـرج الدم مـدرارا وأنا أتـباهى

بأنني مع احلس 
احلس يقول كال وألف كال٠٠٠٠ 

إنها عادات جاهلية٠٠٠٠ إنها عبادات جاهلية 
وأنا خرجت لطلب األصالح ٠٠٠ فماذا يعني األصالح ?

األصالح يـعني أن تـتـحرروا من هـذه األوهام ٠٠٠ أن تـعـيشـوا بكـرامة ٠٠٠
أن تـدافعـوا عن وجودكم ٠٠٠ أن تـعيشـوا أحرارا ٠٠٠ لـيس فقط أن تـقولوا

هيهات منا الذلة٠٠٠ أن تثوروا على مضطهديكم ٠٠٠ 
أنا معكم ٠٠٠ أنا احلس لم أخرج إال ألجلكم ٠٠٠ نعم 

التستمعوا لهؤالء األوغاد الذين ثـوروا ضد مضطهديكم ٠٠٠ يكذبون عليكم 
يـريدون أن يـفـتكـوا بكم بـحـجة حب احلـس ٠٠٠ أنـا احلـس أقـول لكم إن
هـؤالء الذين يدعونكم حلضور حفلة كورونـا عندما تلتقي األجساد باألجساد
 وتـلتـقي الوجـوه بـالوجـوه ويـصبح الـنفـس مشـتركـاً  عـندهـا ينـتـشر الـوباء
الـذي يـطـرق األبـواب بــحـجـة حـضـور مـراســيم عـاشـوراء احلـسـ ٠٠٠ أنـا
وت  ولكـني عشقتُ الـشهادة كي احلـس بن علي أقـول لكم  أنـا ال أحبُ ا
أحــرركم مـن أوهــام الــدجــالــ الــذين يــعــيــشــون بــيــنــكم ويــتــذرعــون بــحب
وهم أبعـد مايـكونون عن احلـس ٠٠ كم قـتلوا بـإسم احلس ٠٠٠ احلـس
كم سـرقـوا بــأسم احلـسـ ٠٠٠ كم تـاجـروا بــأسم احلـسـ وأنـا احلـسـ
والـعـلم٠٠٠نـعم أنا والـوعي واألخالص واألخالق واحلب ٠٠٠ أنـا الـضـمـيـر

كل هذا وأكثر
هل تريدون أن أزيدكم مَنْ أنا ٠٠٠

سـاك ٠٠٠ أنـا كلـمة احلق بـدأ والدفـاع عن الـيتـامى وا أنـا الثـبات عـلى ا
سلوب ٠٠٠ أنـا األنسان الذي ثار ضـد الظلم إلثبات الـتي تدافع عن احلق ا

كلمة احلق ٠٠٠ 
ـاضـي بـســيــوفــهم والــيــوم يـقــتــلــوني بــجــهــلـهم لــقــد قــتـلــوني فـي الـزمـن ا
وغـبائهم٠٠٠ لكن أقولها بـصوتٍ صادح (هيهات منـا الذلة) ٠٠٠ نعم هيهات
مـني الذلـة وأنا احلـس الـذي بدأ مـولدي يـوم إستـشهـادي واليـوم أنا مـعكم

ضد الظلم والطغيان  
تعلموا طريق احلرية واألحرار كي تطردوا شذاذ اآلفاق ومحرفو الكلم٠

لء فـمي الذي قطـعته سـيوف جهالء قـومي وأنا أعطف نـعم ٠٠ أقولهـا لكم 
عـلـيهـم وضحـيتُ بـنـفـسي من أجـلـهم ٠٠٠ من أجل أن  يـسـتنـيـروا ويـعـرفوا
طـريق احلريـة ٠٠٠ أقولـهـا ثوروا عـلى مضـطهـديكـم وإقتـلعـوهم من جذورهم
ألن في بـقائـهم مفـسدة وطـغيـاناً ٠٠٠ أنـا صديق سـبارتـاكوس الـذي ضحى
بـنفـسه ليـعلم قـومه طريق احلـرية حـتى القـضاء عـلى األمبـراطور الـروماني 
الـشهـادة والـبـقاء األبـدي ٠٠٠ إيهٍ يـا حـس أنـا وهـو كان مـصـيرنـا واحـداً 
وأنـا أقـول بـلـسان مـظـفـر الـنـواب الـتي قـالـهـا مـدويـة ألبـيك األمـام ٠٠٠ إمام
بدأ (و جئت اليوم حلاربك الداعون إليك وسموك شيوعيا)  الـثوار وشهيد ا

نـعم يا حسـ إن الداعـ إليك كذبـاً وزوراً يطلـبون إسمك
ـوالـ دجالً وإنـحـرافـاً  فـقط كي يـركــبـوا به مـوجـة ا
وهـاهم يقتلـون ثوار العراق في الـبصرة وبغداد وفي
كل مـكان ولكـنهم لم ولن يستـطيعـوا إسكات صوت
الـثـوار ولن يـسـتـطـيـعـوا قـمع الـثـورة  ألن الـثـائـرين
وكـلـهم يـصـرخـون نـحن عـلى طـريـقك إقـتـفـوا أثـرك 

٠٠٠٠ ياحس

-1-
ـكـان ان تـستـهـ بـانـسـان ايّـا كـان  حـتى اذا لم يـكن مـعـروفا من اخلـطـا 
لـديك  ذلك ان االستهـانة بالـناس مسـلك وخيم العـواقب  هذا فضالً عن انه

نظومة االخالقية . يتقاطع مع ا
-2-

وغــالـبـاً مـا يـكـون االســتـخـفـاف بـاالخـرين نــاشـئـاً مِنْ نـزعـة فــوقـيـة يـشـوبـهـا
االستكبار والتعالي على الناس وهي نزعة مقيته مبغوضة .

-3-
غرور عادةً قبح أعماله اال بعد فوات األوان .. وال يُدرك ا

وال يجدي حينئذ الندم .
-4-

ا إنّ هـذا االنسـان الذي لم يَـحْظَ منـك بعـنايـة .. قد يـحوجك الـدهر الـيه ور
ـقـدوره ـسـؤولـيـة عـنك وعـنـدهـا يـكـون  وجـدتَ نـفـسك تـابـعـاً له اثـر تـولـيّه ا

االقتصاص منك وقد يضطرك الى ان تدفع الثمن باهضا .
-5-

ـنـاسب وهـنـاك مَنْ يـخــتـزن االسـاءات مـعه في ذاكــرته يـنـتـظـر بــهـا الـوقت ا
والفرصة متى سنحت لالنتقام وقد يكون االنتقام مُوجعا للغاية .

-6-
ويـأنف النبالء من حمل األحقاد والضـغائن  كما يأنفون من االساءة الى من
ـا يـتــمـتـعــون به من سـمّــو نـفـسي  وحس جـرّعـهم كــؤوس الـغـيـظ والـعـنــاء 
انـساني  ونبل متـميز وهذا ما حـصل فعالً مع الفرج الـرماني الكاتب الذي
ـدجلي) الذي وصل الى (الـوزارة) بعـد تلك عـمر ا حـّدثنـا عمـا وقع له مع ( ا

الواقعة .
وخالصة القصة :

دجلي بعث لي الفرج الرماني الكاتب يطلب منه بَغْلَةً مُسْرَجَةً  ان ا
فردّ الرقعة مع رسوله دون جواب ..!!

دجلي) بعث الـرقعة نفسها وعـلى ظهرها مكتوب ـعمر بن احلس ا ثم ان (ا
هذان البيتان :

عسى سائل ذو حاجةٍ إنْ مَنَعْتَهُ
من اليوم سؤْالً أنْ يكونَ له غدُ 

فانّكَ ال تدري اذا جاء سائل 
ا تُعطِيه أو هو أسعدُ  أأنتَ 

رة االولى. فأعاد الفرج الرماني  الورقة اليه دون جواب كما صنع في ا
ـدجلي) وَلِيّ الوزارةَ بـعد ذلك فـأرسلَ مَنْ يُشـخصه الـيه  فسارع ثم ان ( ا

الى احلضور ب يديه وهو خائف وَجِل يخشى أنْ يقتله أو يعتقله..!! 
وحـ وَصَلَ قرّبه وأكرمه وبعـد أيام وح قام الـفرج منصـرفا من مجلسه 

قال له احلاجب :
(الوزير يُريد أنْ يخلو بك) 

ـا سـيلـقى عـلى يـد الـوزير وحـيـنهـا هـجم عـلـيه اخلوف مـن جديـد وخـشي 
الذي كان قد أساء اليه .

فـلما خال به الوزير سلّمه الرقعة التي كان أرسلها اليه ولم يجب عنها وح
رآها (الفرج) تمنى لو ساخت به االرض ..!!

وكأني به يردد :
(ياليتني متُّ قَبْلَ هذا وكنتُ نَسيّاً منسيّا)

فقال له الوزير :
ال تُرعْ 

وتـطـرح مـراعاة َأوْقَـفـتُكَ عـلى سوء فِـعْـلَـتِكَ حـتى ال تـسـتـصـغـر بعـدهـا أحـداً 
العواقب  وليكنْ هذا الفعل ألخالقك مهذباً "

ثم أكرمه وأرجعه الى عمله ...
وهـذه القـصة بـليـغة لـلغـاية في ايـحـاءاتهـا واثاراتـها وحتـفيـزها الـشديـد على

مــراعــاة الــقــيم االخالقــيـــة في الــتــعــاطي مع الــنــاس
واخلـلق الـكر يـفـــــتح ألصـحابه أبـواب الـســــالمة
والـــكـــرامـــة فـــطـــــــوبـى ألصـــحـــاب الـــلــــــــــيـــاقــات
االنــــــســانــيـة واالخـالقـــــــيـة ونــســأله تــعــــــالى ان
يـجــــــعلـنـا واياكم مـنـهم وآخـر دعوانـا انْ احلــــــمد

لله رب العا .
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حتت تــأثـــيــر مــادة الــكـــرســتــال في
مدينة الصدر ). 

وأفـاد مــصـدر أمــني ثــان بـأن شــابًـا
انتحـر داخل محله الـواقع في مدينة

وصل. الرشيدية في ا
ـصدر ان (الـشاب قام بـشنق وذكر ا
نــفــسه داخل مــحــله في الــرشــيــديـة
عرفه وصل والـتحقـيقات جـارية  با

األسباب). 
ــديـريـة الــعـامـة لــلـمـرور واتـخـذت ا
ـركـبـات التي ال قرارا حـازمـا جتـاه ا

رورية. حتمل اللوحات ا
ــديــريــة فـي بــيــان تـــلــقــته وقــالـت ا
ــنـع جتــوال (الــزمـــان) امس  انـه (
ــركـــبـــات الــتي ال حتـــمل لـــوحــات ا
حيث دائمية في بغـداد واحملافظات 
ــركـبـات بـاشــرت مـفــارزنـا بـحــجـز ا
اخملالفـة في مقرات الـقواطع على ان
ــركــبــات الــتي يــســتــثــنى مـن ذلك ا
يـتـوجه مـالـكـوهـا  ألكـمـال مـعـامالت
تــســجـيـل مـركــبــاتــهم اثــنــاء الـدوام
الـرســمي في مـجــمـعــات الـتــسـجـيل

وحسب احلجز األلكتروني).
نافذ من جهى اخرى  أعلنت هيئة ا
احلـدوديــة ضــبط تالعب في قــيــمـة
الرسوم الكمركية والضريبية لعجلة
مـستـوردة في مـنـفـذ مـيـنـاء أم قـصر

حافظة البصرة.  االوسط 
واوضح بيان للـهيئة تـلقته (الزمان)
امس انه ( ضبط عجـلة نوع جيب
كــــرانـــد شــــيــــروكي مــــوديل  2018 
ـــعـــامـــلــة حـــسب مـــا  ذكـــره في ا
ــنــــجـزة مـن قـــــــــبل الــكـمــركــيـة وا
جلــنـة الــكــشف الـكــمــركي في مــركـز
ـــــنـــــفـــــذ احلـــــدودي و كـــــمــــــرك ا
التـــــالعب في وصف العـجلة تـهربا
مـن دفع الـــــرســـــوم الــــكـــــمـــــركـــــيــــة
والـــضـــريـــبـــيـــة وفـــقــا لـــلـــضـــوابط

والتـــعليمات النافذة).

عبد احلس العنبكي

نافذ احلدودية تضبط سيارة جيب شيروكي  التالعب برسومها الكمركية }j³∫ ا
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فـــقــد قـــتل اجملـــرمــون اإلرهـــابــيــون
ـصــلــ  وعـلـى خـلــفــيـة عــشــرات ا
مـنهج طـائـفي غـارق في الـسـوداوية
وانعـدام الضمـير والـعدالـة والقيم)
مـضـيــفـ ان (ذلك حـدث عـام 2015
و إلــقـــاء الــقــبض عـــلى اجلــنــاة 
وصـــدرت احــكـــام بــاإلعـــدام ضــدهم
وجب اعـترافات وشـهادة الـشهود
  نـــــــقـــــــــض احلــــــكـم من قـــــــبل
مـحـكـمـة الـتـمـييـز  فـتم احلـكم عـلى
ــــــــؤبـد  فـقـرر ـدانـ بـالـسـجن ا ا
الــتـمـيــيـز نــقض احلـكم مـن جـديـد 
وبــــعــــد ســـنــــوات أربع أي فـي عـــام
 تتم اإلحـالة إلى احملـكمـة مرة2019
ــــدانـــ أخـــرى  فــــيـــحــــكم عــــلى ا
ـؤبد  لـيتم بـعدهـا نقض بالـسجن ا
احلـكم من مــحـكـمـة الـتـمـيـيـز لـلـمـرة
الــــــــثـــــــانــــــــيـــــــة  وإطـالق ســـــــراح

 .( تـــــهم ا
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وتـــــابع الـــــبـــــيـــــان انـه (يالحـظ من
تــسـلــسل احملــاكـمــات مــا يـأتي : إن
شهادة الـشهود عـرضت في أكثر من
مرحـلة من مـراحل احملاكـمة  وعدت
دليال رئيـسا إلصـدار قرار احلكم  ال
االعتـراف االبـتـدائي فقط) مـوضـحا
ان (عـدم وجـود تـقـاريـر طـبـيـة تـؤيـد
ـــشـــتـــكـــ الـــذين أدلـــوا إصـــابـــة ا
بــشــهــاداتــهم لــيـس مــســوغــا لــهـدر
ـــشــاهـــدة اجلـــنــاة  شـــهـــاداتـــهم 
وبالتالي تـبقى هذه الـشهادات بحق

اجلـــنـــاة  حـــتى لـــو كــان الـــشـــاهــد
صـاب في مسـتطـرقا ولم يـكن من ا

ة).  اجلر
ولــــفت الــــبــــيــــان الى ان (مــــســــألـــة
التـنـاقض في أقـوال الشـهـود مسـألة
تقـديريـة للـمحـكمـة  إذ أن االرتباك 
شهد يفقـد الشاهد التركيز  وهول ا
لـكن احملــكــمــة بـتــقــديــرهـا لــلــحــالـة
ـكـنـهــا الـتـرجـيح واتـخـاذ الـقـرار 
وهـذا مـا فـعــلـته مـحـكـمـة اجلـنـايـات
بـــــإصــــدارهــــا قـــــرار اإلدانــــة  وهي
وضـوع كونها احملكمـة األقرب إلى ا
اسـتـمـعت مــبـاشـرة لـلـشـهـود ولـيس

ـوسعـة في محـكمة كمـا في الهـيئة ا
الـــتــمـــيـــيـــز الـــتي قـــامت بـــتــدقـــيق
اإلجــراءات) مــضــيــفــا ان (الــهــيــئـة
وسعة ذكرت في قرارها أن شهادة ا
الــشــهــود تــنــاقــضت مع اعــتــرافـات
تهم في الـتحقيق االبتدائي  ثم ا
عادت وقـالت إن االعتـراف االبتدائي
لم يــكن أمـام قـاضـي الـتـحــقـيق  بل
كــان أمــام شــخص مــجـهــول لم تــتم
كتـابة اسـمه  فـإذا ما عـدت احملكـمة
ــتــهــمــ بـاطـال  فـكــيف اعــتــراف ا

تقارنه مع شهادة الشهود?) . 
ـوقـعـ ومـضى الــبـيـان قــائال ان (ا

ثلون على هذا البيـان يرون  وهم 
جمـاهيـرهم ومنـاطقـهم  إن األساس
الذي قامت عـليه عمـلية الـنقض قائم
على نقض االعتـراف  وشبهات آثار

تعذيب بدني .
ـــوقــعــون اذ يـــحــتــرمـــون مــنــهج وا
القضاء واألسس التي يـنهض عليها
 وهــو مـــا يــدعــو إلى الـــتــعــامل مع
الـقضـايـا واالتهـامـات الـتي نالت من
أكثر من خمس ألف سج  تسعة
آالف منهم مـحكومـون باإلعدام بذات
ـنـهج  ذلك أن قـسـمـا كـبـيـرا مـنـهم ا
كانـوا ضحيـة اخملبـر السـري والتهم
الــكـيــديــة  وأخـذ االعــتــرافـات حتت
التـعـذيب الشـديد والـضـغط النـفسي
ووصل احــيـانـاً لــلـتـهــديـد بـانــتـهـاك

األعراض). 
مـشـددا عـلـى ان (مـا يـصح في حـالـة
ـصـل في ـتهـمـ بقـتل عـشرات ا ا
كن عده معيارا لتطبيقه في جامع 
ــمــاثــلــة أو تــلك احلــاالت احلــاالت ا

التي تقل عنها أهمية بكثير) . 
وتـــــابـــــعـــــوا ان (األمـل يـــــحـــــدونـــــا
بــإجــراءات عــاجــلــة تـعــزز الــلــحــمـة
الــوطــنـــيــة من خالل انــهــاء مــأســاة
ـــعــتـــقـــلــ مـــئـــات اآلالف من ذوي ا
واحملـكومـ  وتـرسخ مـبدأ الـعـدالة
الــتـي تـســتــنــد الـى الـشــمــولــيــة في
تــطـــبــيق الـــقــانـــون الــذي يـــحــرص
الـقـضـاء الـعـراقي عـلى الـتـمـسك به)
ـوقـر الى ودعـوا مــجـلس الــقـضــاء ا

(اعـــادة الــتــحـــقــيق واحملـــاكــمــة في
الـقـضـايـا الـتي حـصل فـيـهـا انـتزاع
اعــتـرافــات حتت اي نــوع من انـواع
الضغوط  في ظل حقـبة زمنية كانت
تـنـفذة بـعض اجلهـات الـسـياسـيـة ا
تـــمـــارس ضـــغـــوطــــاً عـــلى جـــهـــات
حتـــقــيــقــيــة لــتـــزيــيــــــف احلــقــائق
ألغـــراض طـــائــــفـــيـــة ومــــنـــاكـــفـــات

سياسية) .
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بــحـسب الــبـيــان الـذي وقــعه كل من
طـلك وأسـامـة النـجـيفي ود صـالح ا
شـهداني وسليم اجلبوري محمود ا
وخالـد العـبيـدي ومشـعان اجلـبوري
ـساري وسـلمـان اجلـمـيلي واحـمـد ا
وظــافــر الـعــاني وقــاسم الــفــهـداوي
فرجي وطالل وكر عفتـان وخالد ا
الزوبـعي وكـر الـسامـرائي وحـامد
ـــطــــلك وكــــر عــــبــــطـــان  وعــــلي ا
الـصــجـري ومــحـمـد نــوري عـبـد ربه
ورعــد الــدهــلــكي وجــابــر اجلــابــري
وصالح اجلـــبــوري وعـــبــد الـــرحــيم
ــشـهـداني ورعـد الـشــمـري واحـمـد ا
شـالل وكـــامل الـــغـــريـــري ومـــظـــهــر
اجلنـابي وفيـصل العـيسـاوي وانور
الـــنـــدا ووحـــدة اجلـــمــــــيــلـي وايــاد

اجلــبوري .
وكان مـجلس القـضاء االعـلى قد اكد
ان احلـكـم صـدر لـعــدم كـفــايـة األدلـة
ــتـهــمــ الى االكـراه في وتــعـرض ا

انتزاع االعتراف.

االعتداء على جامع بديالى

عبد الكر الفيصل

رئيس كتلة دولة القانون يستقبل وزير الزراعة

عبد الوهاب الساعدي

الثامن لـلفرقـة ذاتها بـقيادة عـمليات
اجلزيـرة من إلقـاء الـقبض عـلى أحد
اإلرهـابـيـ في مـنـطـقـة حي الـعـبور
قرب القاعـة الرياضيـة شرقي االنبار
وجب طلوب للقضاء   وهو من ا
ــادة 4 مــذكــرة قــبض وفق أحــكــام ا

ارهاب). 
كــمـــا الــقت مـــفــارز االســتـــخــبــارات
ة ـتهـمـ بجـر القـبض عـلى احد ا
قتـل في البـصـرة. واشـار الـبـيان انه
(بـنـاء" عـلى مـعـلـومـات اسـتـخـبـارية
دقـيقـة تـمـكـنت مفـارز االسـتـخـبارات
العسكرية في اللواء االلي 36 الفرقة
درعـة التـاسعة والـفوج الـثاني من ا
الــلــواء بــالــقـــاء الــقــبض عــلى أحــد
ة قتل في كـرمة علي تهـم بجـر ا
بـالـبـصـرة  وجـرى تـسـلــيـمه جلـهـة
الطلب كـونه مطلـوباً للـقضاء وفــــق

ادة 406 من ق ع ).  أحــكام ا
واقدم احد االشخاص على نحر ابنه
بالـه جارحـة . وقـال مـصـدر امني ان
(قوة امنية اعـتقلت متهـما نحر ابنه
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ابدى عـدد من الـنواب والـسـياسـي
حتفظـهم على اطالق سـراح متـهم
ـة مـروعـة اسـتهـدفت بـارتـكـاب جـر
صلـ في جامع مـصعب بن عـمير ا
ــحــافــظـة ديــالى قــبل  5 ســنـوات
بــــدعــــوى اخـــذ االعــــتــــرافـــات حتت

التعذيب. 
وقالوا في بيان تلقته (الزمان) امس
ـروعـة التي ـة ا انه (مـا تزال اجلـر
ـــصـــلــــ في جـــامع اســـتـــهـــدفـت ا
ـحـافـظة ديـالى مـصـعب بن عـمـيـر 
تطعن الضمير والـكرامة اإلنسانية 
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الـواليات الـعـربـيـة األخـرى أكـثر من
ارتـبــاطه مع الـدولــة الـتــركـيــة كـمـا
عــمـل هــذا الـــتــيـــار عــلى اســـتــقالل
الـعـراق عن الـسـيـاسـة الـبـريـطـانـيـة
وهــــيــــمــــنــــتـــهــــا عــــلى مــــصــــاحله

االقتصادية.
جـموعة أما الـتيار اآلخـر فيـتمـثل 
أخـرى من الــسـيــاسـيــ والـضــبـاط
الذين يـرون ضرورة ارتـباط الـعراق
ببريـطانـيا وشـجعوا عـلى هيـمنـتها

على اقتصاده وسياسته
ـــــلك فـــــيــــصل األول  وقـــــد عــــرف ا
بـــرجــاحـــة عــقـــله ودبــلـــومــاســـيــته
ــواقف احلــادة في وابــتــعــاده عـن ا
ســيــاســته الــداخــلــيــة واخلــارجــيـة

. خصوصا مع البريطاني
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ـلك فيـصل االول وصـفا وينـقل عن ا
قاسيا حلالة اجملتمع العراقي انذاك
لــكن الـكــثــيــرين  االن يـعــتــقـدون ان
الـــــوصف مـــــازال يــــنـــــطــــبـق عــــلى
مجتـمعـنا بـعد مـرور قرن من الزمن.
لك فـيصل يعد توليه وهذا ما قاله ا

عرش العراق:
 (( أقــول و قــلـــبي مــآلن آسى... أنه
في اعــتـقــادي ال يــوجــد في الــعـراق
شعب عراقي بعـد بل توجد تكتالت
بشـرية خـيالـيـة خالـية من أي فـكرة
وطنـية مـتـشبـعة بـتـقالـيد وأبـاطيل
ديــنــيــة ال جتــمع بــيــنــهم جــامــعـة
سمـاعون لـلسـوء مـيالـون للـفوضى
مستعـدون دائما لإلنـتفاض على أي
حكـومـة كانت فـنـحن نريـد واحلـالة
هذه أن نـشـكل شعـبا نـهـذبه وندربه
و نعلمه ومن يـعلم صعوبـة تشكيل
وتكوين شعب في مثل هذه الظروف
يـجب أن يـعـلم أيـضـا عـظم اجلـهـود
الــتـي يــجب صـــرفــهـــا إلتــمـــام هــذا
الـتـكـوين وهـذا الـتـشـكـيل.. هـذا هـو
الـشـعب الـذي اخـذت مـهـمـة تكـويـنه

على عاتقي ).

قـائـال ( سـيــد نـور لــقــد اخـتــرت لـكم
ابني فـيصل وهـو مـحل ثقـتي وكنت
قد استودعـته جدتنا فـاطمة الزهراء
الـبــتـول والــيـوم اســتـودعه عــنـدكم)
فــكــانت اجــابـــة احلــاضــرين بــانــهم
اليــرجــحـــون احــد من اجنـــالك عــلى
االخـر وان فــيـصـل مـحل احــتـرامــنـا
وقـبـولـنـا وســوف نـضـحي من اجـله

بكل شيء
بــعــد وصـــول االمــيــر فـــبــيــصل الى
الـعـراق تـشـكل اجملـلس الـتـاسـيـسي
من بعـض زعمـاء الـعـراق وسيـاسـية
ـعــروفـة بـضــمـنـهـا وشـخـصــيـاته ا
نـوري الـسـعـيـد بـاشـا ورشـيـد عـالي
الـكـيالني بـاشـا وجـعـفـر الـعـسـكـري
وياس الهاشمي وعبد الوهاب بيك
الـــنــــعـــيـــمي الــــذي عـــرف بـــتـــدوين
ملكة راسالت اخلاصة بتاسيس ا ا
العراقية. حيث انتخب نقيب اشراف
بغداد الـسيـد عبـد الرحـمن الكيالني
النقيب رئيـسا لوزراء العراق والذي
نادى باالميـر فيصل األول مـلكاً على
عـرش الــعـراق لـيــتـوج في مــثل هـذا

اليوم  23أب من عام .1921
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ؤرخون والسياسيون في  ويذكر ا

ـمـلكـة العـراقيـة مرت مذكـراتهم ان ا
بظـروف قاهـرة منـذ تأسـيسـها جراء
الــنــشــأة الــفــتــيــة لــلــدولــة والــقـوى
الـدولـيـة الــطـامـحـة لـلــسـيـطـرة عـلى
مـقـدراتـهـا والـهــيـمـنـة عـلـيـهـا وعـلى
رأسهـا بريـطانـيا. امـا على الـصعـيد
الداخلي فقد ظهر الصراع السياسي
ــنــشـطــرة إلى بــ مــراكـز الــقــوى ا

تيارين مختلف 
فهـنالك طبـقة الـنخـبة الـوطنـية التي
لـــعـــبت دوراً فـي تـــأســـيس الـــدولـــة
العـراقيـة من الـسيـاسيـ والضـباط
ـنـتمـ لـلـجـمـعـيـات الـسـريـة التي ا
كـانت تـنـادي بـاسـتـقالل الـعـراق عن
الـدولـة الـعـثــمـانـيـة ألن ارتـبـاطه مع

رفضه ثم اتفق أكثرهم على القبول
وأرسلـوا بـرقـيـة إلى اجلـنـرال غورو
ـوافـقـة على بـنـود اإلنـذار وأوعز با
األمــيــر فـــيــصل بـــحل اجلــيش رغم
مــعــارضــة وزيـــر احلــربــيــة يــوسف

العظمة
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وهكـذا اصـبح االميـر فـيبـصل خارج
سوريـا فقـررت بريـطانـيا االسـتعـانة
بـه حلـــــكم الــــــعـــــراق الـــــواقـع حتت

االنتداب البريطاني.
زار فــيـــصل لـــنــدن وكـــانت تــلك اول
ـتحـده وهناك ـملـكة ا زياره له الى ا
نوه له ملك بـريطانـيا بعـرش العراق
وكـان مؤتـمـر الـقـاهـره الـذي حـضره
الــسـيــر ( بــرسي كــوكس ) وطــرحت
ـرشح لعـرش العراق  من اسماء ا
الـشـخـصـيـات الـعـراقـيـة اال ان وزيـر
سـتعـمرات الـبـريطـاني ( ونسـتون ا
ــرشح االوفــر تــشــرشل ) اعـــلن ان ا
حظا هـو فيـصل بن احلس النه من
بــيت رفــيع وابن مــلك وحــصل عــلى

دعم احلكومه البريطانيه ..
زار وفـــد من زعــــمـــاء الـــعـــراق مـــكه
ــكـرمه وقــابــلــوا الـشــريف حــسـ ا
طالـبـ تنـسـيب ابنه عـبـد اللـه ملـكا
عـــلى الـــعــراق واجـــابـــهم الـــشــريف
حـسـ مـوجـهــا كالمه الى الـسـيـد (
نـور الـيـاسـري ) لــكـونه االكـبـر سـنـا

في مــثل هــذا الــيــوم قــبل  99عــامـا
اصــبح الـــعــراق دولــة يـــوم اعــلــنت
لكـية في الـعراق وتـنصـيب فيصل ا

جنل الشريف حس ملكًا عليه.  
كـان ذلـك يـوم 23اب عـام   1921في
ذلك الـــيــوم بــدأ رســـمــيـــا أول حــكم
عــراقي فـي الــعــهـــد احلــديث إال أن
الــعـراق لم يــنل االســتــقالل إال بــعـد
عـام  1932لـيــكــون من أوائل الـدول
العربـية التي اسـتقلت عن الـوصاية
األوروبــــيـــة وحتــــديـــدا االنــــتـــداب

البريطاني.
ـــؤرخــــ فـــقــــد أســـست وحـــسـب ا
مـلكـة الـعراقـية عـلى إثـر تداعـيات ا
الـثـورة الـعـربـيـة الـكبـرى حـيـث كان
يراود الـشريف حـس بن عـلي والد
األميـر فيـصل طـموح عـائـلته لـتولي
زعــامـــة دولــة الـــعــرب ونــقـل نــظــام
اخلالفـة الـذي انـهـار في إسـطـنـبـول
إلى إحــــدى الـــعــــائالت الـــعــــربـــيـــة
تـنافسـة وهي: العـائلـة السـعودية ا
في جنــد واحلــجـاز كــونــهــا األسـرة
ـــقـــدســـة احلـــاكـــمـــة فـي األراضي ا
ــديـنــة وكــانت اإلسالمــيــة مــكــة وا
الـعـائـلـة الـهـاشـمـيـة زعـيـمـة الـثورة
العـربيـة الكـبرى في شـمال اجلـزيرة
بـيـنـمـا كـانت وبالد الـشـام والـعـراق
الــعــائــلــة احلــاكــمــة في مــصــر  من

ساللة محمد علي.
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وكــان االمـــيــر فـــيــصـل قــبل تـــولــيه
العرش في العراق مـلكا على سوريا
حلوالي  5اشـهـر فـفي  8آذار 1920
ـــؤتـــمـــر الــــســـوري الـــعـــام أعـــلـن ا
ـمـلـكة استـقالل سـوريـا حتت اسم ا
الـعـربـيـة الــسـوريـة وتـتـويج األمـيـر
فيـصل ملـكاً عـليـها بـعد سـلسـلة من
ــكـثــفــة الـتي أجــراهـا ـبــاحــثـات ا ا
وجب ؤتـمر مع أنـصاره. و لـكن  ا
اتفاقية سـايكس بيكو بـ بريطانيا
وفرنـسا زحـفت اجليـوش الفـرنسـية
بـاجتـاه دمـشق قـادمـة من الـسـاحل
عروف اللبـناني ووجهت انـذارها ا
بـإنـذار غورو إلـى األميـر فـيـصل في

بعدم مقاومة 1920تموز  14
الزحف الـفرنـسي وتسـليم اخلـطوط
احلديـديـة وقـبول تـداول ورق الـنـقد
الفرنسي الـسوري وتسريح اجليش
العـربي وإلـغاء الـتجـنـيد اإلجـباري
ــا فــيه الــقــضـاء عــلى وغــيــر ذلك 
اســـتــقالل الـــبالد وثـــروتـــهــا وذلك

خالل أربعة أيام.
تـلـقى األمــيـر فـيــصل اإلنـذار وتـردد
هــو ووزارته بـــ قــبــول اإلنــذار أو
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بيروت

لك فيصل االول محاطا بعدد من القادة البريطاني ا
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إذن عــلـــيه حــزب الـــله الـــلــبـــنــاني
ـــــسك الـــــفـــــرصــــة الــــكـــــاظـــــمي 
لـيـضـعـهـا عـلى طـاولـة الـتـاريـخـيـة
الرئيس ترمب في حواره معه بعد
السيما وهـو يحمل تفويضاً يوم
وقـواه الـوطـنـيـة مـن شـعب الـعـراق
والــســيــاســـيــة وجــمــيـع طــوائــفه
وقــومـــيـــاتـه والــشـــارع الـــعـــراقي
تـظـاهـر منـذ أكـثر من ـنـتـفض وا ا
ســـــنـــــة والـــــذي يـــــطـــــالب االدارة
ــســار االمــريـــكــيــة بـــتــصــحـــيّح ا
وتـــغـــيــــيـــر واصالح الــــعـــمــــلـــيـــة
السياسية الفاسدة والفاشلة التي
أوصــــــلت الــــــعـــــراق الـى االفالس
واخلراب والدمـار والتهـجير وقتل
ـلـفات إن حـمل الـكـاظـمي  اليـ  ا
إقـــــتــــــصـــــاديــــــة وســـــيــــــاســـــيـــــة
وعـــســـكـــريـــة غـــايـــة في وأمـــنـــيـــة
فــالــكـــاظــمي مــطــالب أن األهـــمــيــة
اليــقــدم ســـوى مــايــخص الــعــراق
ومــصــاحلـه الــعــلــيــا ويــرفض أي
طــلب أبـلــغـته له األحــزاب والـكـتل
الـعـمـيـلـة إليـران فـيـجب أن يـطالب
االدارة االمــــريــــكــــيـــة  فـي اجملـــال
االقـــتــصـــادي االنــفـــتــاح الـــعــربي
واخلــلــيــجـي عــلى دعم ومــســانــدة
الـــعــراق وإعـــادة اعـــمـــاره وفــتح
مــنـافــذ نـفــطـيــة اقـصــاديـة كــسـوق
والــطـلب من االدارة االيـعـاز عـربي 
للدول الـعربيـة بدعم العـراق أمنياً
وعـدم تركه وسـيـاسـيـاً واقتـصـاديـاً
لـقـمـة سائـغـة بـيد إيـران وأحـزابـها
وميـليـشيـاتهـا وفي اجملال االمني
يـــجـب الـــطــــلب بـــعــــودة الـــقـــوات
األمـــريـــكـــيـــة وتـــعـــزيـــز الـــوجــود
ـــكـــثّـف ألمـــريـــكــا الـــعـــســـكـــريـــة ا
والــتـــحــالف الــدولـي في الــعــراق
وتــوقــيع اتـــفــاقــيــة إســـتــراجتــيــة
عــســكــريــة لالطــار االســتــراتـيــجي
ـــواجــهـــة إيــران ـــدى الــبـــعـــيــد ا
وأذرعــــــهـــــــا في الـــــــعــــــراق وجلم
تـغـولـهـاوتـهــديـداتـهـا الـتي تـطـلق
يـومـيـا صـواريخ الـكـاتـيـوشـا عـلى
ـنـطـقـة اخلـضـراء وإيـصـال طلب ا
شـعب العـراق أن العـراق مخـتطف
وأذرعــهــا وأحــزابــهـا بــيــد ايـران 
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وصل ا

ويـحـتـاج الـتـحـرّر من بـراثـن إيران
يـجب أن يكون الـكاظمي وقبـضتها
واليــهــمل هــذه الــفــرصـة واضــحــاً
السيما التأريخـية التي لن تتـكرر 
وإن االدارة االمــريــكـيــة والــرئــيس
تــرمب أمـام مــفـتـرق تــأريـخي في
إنتخابات تأريخية يبحث عن فوز
ثـمـ فـيـهـا الــرئـيس تـرمب حـيث
تـلـعب إيـران وأذرعـهــا وحـلـفـاؤهـا
في دوراً الفــشــال الــرئــيس تــرمب 
ـقبـلـة وهو مـاصرح االنـتـخابـات ا
به الـــرئــــيس تـــرمـب نـــفـــسـه قـــبل
إذن مـــــــواجـــــــهـــــــة إيـــــــران ايـــــــام
ومـيـلـيـشـيـاتـها فـي لـبـنان والـيـمن
لـيـسـت مـعـركـة والـعـراق وســوريـا
ا بـاالساس ـنطـقـة وإ الـعراق وا
ــتـــحــدة هي مــعـــركـــة الــواليـــات ا
وعـليه االمـريـكـيـة والـرئـيس تـرمب
ـعـــــركـة بـأيـة وسـيـلة يـجب ربـح ا
ـــــشـــــروع االيـــــراني ـــــة ا وهـــــز
االرهابي الـذي بات يهـــــدّد العالم
ـنـطـقـة كــله بـعـد أن تــــــغـوّل في ا
ودعم كـل الــــفـــــصــــائل والــــعـــــالم 
والــتــنــظـــيــمــات االرهـــابــيــة وفي
ومـقـدمتـهـا داعش االرهـابي زيارة

الكاظمي.
هي فرصـة لتـحريرالـعراق السـيما
والـفــرصـة قــد التــتـكــرر في تـوافق
اجلــمــيع عــلى دعم الــعــراق ودعم
الكـاظمي الـذي يريـد التـخلص من
نَـيّـر الــسـيـطـرة االيــرانـيـة وأطـلق
عــلى نــفــسه الــشــهــيـد احلـي ومـا
أجنــــزه مـن إصالحـــــات وقــــرارات
القــــــت إرتياحاً كبيراً في الشارع
ــتــظــاهـرين الــعـراقـي وخـاصــة ا
وتــضـايـق كـبــيــر خلـصــومه فــهـو
يــســـتــجـــيب أليــة حـــالــة عـــراقــيــة
تـسـتـجـوّب الـردّ الـفـوري وهـذا مـا
نح ثـقته جعـل الشـارع العـراقي 
له ويــعــوّل عــلــيـه ويـنــتــظــر مــنه
الـكــثـيــر نـعم الـــــــــعـراق يــعـيش
أزمـات كـارثــيـة  وحتـديــات كـبـرى
أمـام الـكــاظـمي ومـنـهــا ( جـائـحـة
كـــورونــا هــبــوط اســـعــار الــنــفط
مافيات الفـساد وحيتانه  من رموز
يـليـشيات االحزاب وقـادته وقادة ا
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ـتـرديـة  واالوضـلع االقـتـصـاديـة ا
الــتي وصـل الــعــراق فــيــهــا حــافـة
االفـالس اضــافــة الى الــصــراعـات
ــان في الــســـيــاســيــة وفــشل الــبــر
مـــعـــاجلــــتـــهـــا ومـــنــــهـــا قـــانـــون
ـفـوضـيــة الـعـلـيـا االنـتـخــابـات وا
لالنتـخابـات وغيـرها من االوضاع
عـــــلى الـــــتي عـــــزم الـــــكـــــاظـــــمـي 
مـواجهـتهـا وحتمل تـبعـاتهـا وهو
يدرك ويرى بعـينه أن هناك أحزاب
نـافـذة تـابـعـة إليـران تـريـد إفـشـال
مـــهــــمــــته  وإطـــالق تــــهــــديـــدات
ا مـباشـرة له بـالقـتل واإلقـالة طـا
يـــهـــدد الــكـــاظـــمي مـــصــــــاحلـــهــا

ووجودها .
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الـكـاظـمي يـواجه حـروبـاً حـقـيـقـية
حـرب مع إيران عـلى أرض الـعـراق
وأذرعها وأحـزابها وحـرب صحية
مع جـــــائــــحــــة كــــورونــــا وحــــرب
اقـتـصـاديـة في الـوزارات والـفـساد
فـيـها وحـرب عـسـكـرية مع داعش
يليـشيات التي إنفلت وحرب مع ا
عقالها في الـشارع العراقي والتي
وهي التــأتــمـر االّ بــأوامــرإيــرانــيـة
مـــاتـــســـمـى الـــدولـــة الـــعـــمـــيـــقــة
فـــالــعــراقـــيــون يـــعــيــشـــون حــالــة
الـالدولــة الــتي تــمــثــلــهــا الــدولــة
الـعـمـيـقـة الـتي يـقف وراءهـا نوري
ـــــــالــــــكـي  وحـــــــزب الـــــــدعــــــوة ا
ـيـلـيـشيـات اخلـارجـة عن قـانون وا
الــدولــة والــوالئــيــة اليــران وبــ
الدولة التي يريد أن يركّز أسسهها
الـكاظـمي لـذلك إن زيارة الـكـاظمي
ســــتـــــضع حــــــــــــداً فــــاصـالً بــــ
عــصـرّين  عـصــر الـدولـة  وعـصـر
الدولة الـعميقـة أوالالدولة وعصر
الـــدولـــة اليــســـتـــطـــيع الـــكــاظـــمي
حتـــقـــيــقـه بــدون تـــدخل أمـــريــكي
ودولـي مــبــاشـــر عــســكـــري وغــيــر
عـــســـكــري وبـــدون هـــذا الـــتــدخل
الــعــســكـــري االمــريــكي ســـيــبــقى
الــعــراق أســيــرالــدولـة الــعــمــيــقـة
هذه هي أهمية وألالدولة الى األبد
زيـــارة الـــكــــاظـــمي الـــتـــاريـــخـــيـــة

لواشنطن..      

وكـذلـك اخلـروقــات األمــنــيـة احلــارق
الـتي أطـاحت بـقـيـادات أمـنـيـة كـبرى
وعُزلت من مناصبها بسب فشلها في
فـضــلًـا عن االنــتـخــابـات الـتي إدارته
كن أن تـكون مسـألة مـعقـدة للـغاية
بـســبب وجــود عـراقــيل; مــنـهــا مـلف
ـسـائل الفـنـية احملكـمـة االحتاديـة وا
وال التي تتـعلق بـاالنتخـابات نفـسها
نـــنـــسى جـــائـــحـــة كـــورونـــا وعـــجــز
وقـد احلـكــومـة عـن الـســيـطــرة عـلــيه
أخذت األعداد باالرتفـاع حتى تخطت
حـاجز  4000إصـابـة يـومـيًـا. وكـذلك
اخلالف الـعـقــيم مع حـكــومـة اإلقـلـيم
وقد حاول الكاظـمي تهدئته األوضاع
بــإرســال نــحــو  320مــلــيـــار ديــنــار
حتى يأمن جانبهم; أما القوى عراقي
الـــســـنـــيـــة الــــتي لم يـــعـــد لـــهـــا ذاك
بـــعــــد اخلـــراب الـــذي أصـــاب الـــدور
مــدنـــهم وفــضـــلــوا أتــبـــاع ســيــاســة
مـــــــحـــــــايــــــدة حـــــــيــــــال اخلـالفــــــات

تــواجه حتــديــات من قــبل الــفــصــائل
ـسـلـحـة الــرافـضـة لـوجـودهـا داخل ا
مـــســتــنــدة إلـى قــرار مــجــلس الــبالد
الـــنــواب الـــذي أشـــار إلى بـــضــرورة
خروج الـقـوات األمريـكـية; ألنـهـا ترى
في وجـــودهـــا انـــتـــهـــاك لـــلـــســـيـــادة

الوطنية.
 التحديات الداخلية:

هـنـاك حتــديـات عـدة تـواجـه حـكـومـة
الكـاظمي وأبـرزها وأكـثرهـا صعـوبة;
مسـألة الـرفض للـوجود األمـريكي من
ـسـلـحـة الـتي تـمـتلك قـبل الـفصـائل ا
الـقـوة للـتـأثـيـر عـلى مـجـريـات األمور
وترى ضرورة الوقوف مع في العراق
اجلارة إيران ودعمـها من أجل إفشال
ـفــروض عـلــيـهــا; كـونــهـا احلـصــار ا
وقفت مع العراق خالل أحداث تنظيم
واألمـــر اآلخــر الـــتــظـــاهــرات "داعش"
ـطـالــبـة بـاخلـدمــات في احملـافـظـات ا
اجلنوبـية التي ألـهبها فـصل الصيف

وصل السـيـد الـكاظـمي إلى الـواليات
إلجراء لـقاءات مع تـحدة األمـريكـية ا
كـبـار الــسـاسـة فــيـهـا (20أغـسـطس)
اجلـاري بـعـد الـدعـوة الـتي وجـهـتـها
إلــــيه اإلدارة األمــــريـــــكــــيــــة من أجل
الـتي قـام بـهـا ـبــاحـثـات اسـتـكـمـال ا
الـــطـــرفـــان بـــتـــاريخ (10 حـــزيــران)
ـاضي مـن هـذا الــعـام والــذي عـرف ا
"باحلوار االسـتراتـيجي" الـذي تناول
اجلوانب االقـتصـاديـة واالستـثمـارية
وجـاء وكـذلـك مـجــال الـطــاقــة واألمن
احلوار بـعـد الـتوتـرات الـتي حـصلت
ـــنـــطـــقــة احملـــيـــطــة بـــالـــعــراق في ا
وتأثيرها على الداخل العراقي. ولكن
زيـارة الــكـاظــمي تــواجه الـعــديـد من
وحتى التـحـديـات داخلـيـة وإقـليـمـيـة
الـتـي سـتـكـون مع اإلدارة األمـريـكــيـة
جادة في الـتعـامل مع الـوفد الـعراقي
بــــــخـــــــصـــــــوص مـــــــصـــــــاحلـــــــهــــــا
ال سـيـمـا أن قـواتـهـا االسـتـراتـيـجــيـة

بحـجـة تـأثـر احلالـة الـصـحيـة لـلـملك
وأقـتصـر على سلـمان بن عـبـدالعـزيز
الـوفد الـذي سـبق الـكـاظـمي بـرئـاسة
ولم يُحدد الـية الـسيـد عالوي وزير ا
إلى اآلن مــوعــد لـــزيــارة جــديــدة إلى
الريـاض على الـرغم من الدعـوة التي

ملكة للكاظمي. وجهتها ا
يـــــــــضــــــــاف إلـى ذلـك االعــــــــتــــــــراف
ال سـما بـعد قـيام اإلمارات بإسـرائيل
العـربية بـتطـبيع كـامل عالقاتـها مهم
وتــــــبــــــادل الــــــســــــفــــــراء وعـالقـــــات
والتـرحيب الـذي خرج من اقتـصاديـة
ال ســـيـــمــا بـــعض الـــدول الــعـــربـــيــة
وهــذا ســيــشــجع الــبــحــرين ومــصــر
واشـنـطن لـلـطـلب من حـكـومـة بـغـداد
وهـذا ــســألـة االعــتــراف بـإجــاد حل 
ـكن مناقشته ألنه يواجه بطبيعة ال 
ولن تتجـرأ أي حكومة رفضًا شـعبيًـا
ــــســــألــــة ــــصــــارحـــــة الــــشــــعب 
لــذلك ســتــقــوم احلــكــومـة الــتــطـبــيع
بـــالــتـــزام الـــصــمـت أو االســتـــنـــكــار

أو عدم التدخل قطعًا. اخلجول
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سوف يـواجه الـكاظـمي في واشـنطن
طالب األمـريكية حتديات كبـيرة مع ا
الـتي تـسـعى إلى تـغـيـيـر الـوضع في
ال سـيـمــا مـحـاربـة الـفـصـائل الـعـراق
سـلحـة وإيجـاد صيـغة حل لـلحـشد ا
الشـعبي عن طـريق دمجه في وزارتي
حـــــمــــايــــة الـــــدفــــاع والــــداخـــــلــــيــــة
وعـــدم تــكـــرار احلــوادث ســـفــارتـــهــا
الـسـابـقـة الـتـي قـام بـهـا مـتـظـاهـرون
ـهـنـدس غـاضـبـون بـعــد اسـتـهـداف ا
وسـليـمـاني عـلى طـريق مـطـار بـغداد
ــطــالب إلى وتــنــقـسـم هـذه ا الــدولي

إال ركز واإلقليم سيما ب ا الداخلية
في مـسألـة خـروج الـقوات األمـريـكـية
فــإنــهم فــضــلــوا بــقــاء هــذه الــقـوات
كضـامن لـهم ولـلـحفـاظ عـلى الـتوازن
أمـام الـقـوى الــشـيـعـيـة الــتي تـمـتـلك
لــذلك لــديــهم حتــفــظـاتــهم الــســلـطــة
اخلاصـة بهم واتـصاالتـهم األمريـكان
وهـذا قـد صــرح به الـكـثـيـر لـدعم ذلك

. سؤول األمريكي من ا
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هناك الكـثير من التـحديات واخملاطر
الــــتي يــــصل تــــأثــــيـــرهــــا إلى قــــلب
حـيث تـقـوم تـركـيـا الـعـاصـمـة بـغـداد
بعـمـلـيات عـسـكريـة في شـمـال البالد
الحـــقـــة عـــنـــاصـــر حـــزب الـــعـــمــال
وقـد اخـتــرقت قـواتـهـا الـكـردســتـاني
ال الـعـســكـريـة ســمـاء الـبالد وأراضه
سيمـا أن القـصف األخير الـذي أسفر
عن سقـوط بعض الـضبـاط من حرس
وكـــذلـك مـــســـألــة احلـــدود الـــعـــراقي
اخلالف األمــريــكي اإليــراني ودوامــة
وتـأثير احملاور التي تـؤرق احلكـومة
ذلك على الـبالد سيـاسيًـا واقتـصاديًا
ورافـقـهـا تـهـديـدات واضـحـة ـا وأمـنـيً
وصـــــــريــــــحــــــة صـــــــدرت عن اإلدارة
األمـريكـيـة بـإمـكـانيـة فـرض عـقـوبات
عـلـى الـعــراق وتــرجم ذلك بــفـرضــهـا

على بعض الكيانات واألشخاص.
اخلالف الـعـربي اإليـراني الـذي أربك
جـدول الــزيـارات اخلـارجــيـة لـلــسـيـد
ـــقـــررة بـــعـــد الـــزيـــارة ا الـــكـــاظـــمي
إجـراؤهــا لـلــمـمــلـكــة الـعــربـيــة الـتي
سبقهـا وزير خارجـية إيران " ظريف"
وقـــد طــلــبت ــا أثــر عـــلى الــزيــارة
الـريـاض من بـغــداد تـأجـيل الـزيـارة;
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وهذا سـيطالب بعيـدة وقصـيرة األمـد
به صـنـاع الـقـرار من أعـضـاء مجـلس
وكـــذلك أصـــحـــاب رؤوس الـــشـــيـــوخ
ؤثرين على صنع القرار في األموال ا
إضـافـة إلى مـراكـز اإلدارة األمـريـكـيـة
الـدراســات الــبــحـثــيــة واإلعالم الـذي
ــتـــلك تـــأثــيــرًا عـــلى الـــرأي الــعــام
وأيضًـا قصـيرة األمـد; التي األمريـكي
تـتـعـلق بـفـوز الـرئيـس تـرامب بـوالية
التي يفصلنا عنها (االنتخابات ثانية
لـذلك الـرئـاســيـة) سـوى ثالثــة أشـهـر
سيـشـكل ضـغطًـا عـلى الوفـد الـعراقي
كن أن سائل الـتي  في الكـثير مـن ا

تؤثر على رصيده االنتخابي.
الـــضـــغـط عـــلى احلـــكــــومـــة من أجل
حتس عالقاتها العربية ال سيما مع
الـتي فـتـحت الـدول اخلـلـيـجـيـة منـهـا
صـــــفــــحـــــة جـــــديــــدة مـع احلــــلـــــيف
ــتــحـدة االســتــراتــيــجي لــلــواليــات ا
من خالل البـدء بعالقات ((إسرائيـل))
اقتـصـادية ومن ثم الـدخـول معـها في
عالقـات سيـاسـيـة متـيـنـة انـطالقًا من
ـشــكـلـة في ولــكن ا مـســألـة الـعــروبـة
الدول العربية نفسها التي ما زالت ال
تثق بحـكومـة العراق وحتـسبـها على
وهـذا األمـر حـاولت احلـكـومات إيران
تعاقبـة ايضاحه للـعرب بأن العراق ا
بـلـد يـعمـل من مـنـطلـق حسـن اجلوار
وأنـه ال يـشـكل ـشــتـركـة  ـصــالح ا وا

خطرًا على أي دولة كانت.
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يـــرى الـــبـــعـض أن الـــطـــريق مـــا زال
ــا أمـــام احلــكــومــة الــعــراقــيــة طــويــلً
وأمامـهـا عـقبـات كـبـرى وأن التـغـيـير
يـجب أن يـكـون داخلـيًـا ولن يـأتي من
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بدأ رئيس الـوزراء العراقي الـسيد مـصطفى الـكاظمي زيـارته األولى إلى الواليات
سؤول وهي األولى بعد ̈مصـحوبا بوفد كبيـر من الوزراء وا ـتحدة يوم 8/18  ا
أقل من ثالثـة أشهـر عـلى تسـلمه رئـاسـة احلكـومة في بـداية شـهـر مايس الـفائت.
تـمثـل هذه الـزيـارة دعـمـا سـيـاسـيـا حلـكومـة الـكـاظـمي الـفـتـيـة يـضاف إلـى الدعم
الــداخـلي واإلقــلـيــمي الـواسع الــذي حـصل عــلـيه. وقــد حـمل الــكـاظــمي مـعه إلى
واشـنطن ثالث مـلفـات رئيـسيـة تشـمل األمن والـطاقـة واالستـثمار¨و كـان جلـيا أنه
ســـيـــعـــرض عـــلى األمـــريـــكـــان واقـع حـــال بـــلــد اقـــتـــصـــاده غـــارق فـي الـــديــون
̈واسـتـثـمـارات غائـبـة وطـاقـات إنـتـاج مـعطـلـة وخـدمـات مـتـرديـة أشـعلت ـشـاكل وا
مـوجات من االحـتـجاجـات ال تزال سـاخـنة في بـغـداد واغلب مـدن جـنوب الـعراق.
̈وحـــسب تــصــريــحـــات مــســؤولــيـــهــا في وســائل ــتــحــدة وقـــد أبــدت الــواليـــات ا
سـاعدة في ̈اسـتعـدادها لـدعم العـراق للـخروج من مـحنـته االقتـصاديـة وا اإلعالم
إصالح االقـتـصـاد واالسـتـثـمـار في قـطاع الـطـاقـة (الـنـفط والـكـهـرباء) وكـذلك في
ـالي¨إضـافـة إلى الـتـنـسـيق مع مـجـال احلـكـومـة اإللـكـتـرونـيـة و إصالح الـنـظـام ا
سـاعدة العراق ـالية الـدولية كـصندوق الـنقد الـدولي والبنك الـدولي  ـؤسسات ا ا
في احلصول عـلى قروض مـالية مـنها. وفـضال عن الشق األمـني للزيـارة واجلولة
ــفــاوضــات حــول االتــفــاق االســتــراتــيــجي¨فــإن زيــارة الــكــاظــمي الــثــانــيــة من ا
كـاسب واالتـفـاقـيات االقـتـصـادية أفـرزت¨ومـنذ ايـامـهـا الـثالثة األولى¨جـمـلـة من ا

تصل قيمتها الى عدة مليارات من الدوالرات ملخصها كاالتي:
- احلـصول على مـنحة 204 مالي دوالر كـمساعـدات إنسانـية للشـعب العراقي

وخمليمات الالجئ وتشتمل على أغذية ومياه وجتهيزات وخدمات صحية.
- تـوقـيع اتـفاقـيـات مع شـركـات عمالقـة في قـطـاع الـكهـربـاء مـنـها شـركـة جـنرال
إلـكـتريك وشـركـة هـوني ويل وشركـة سـتـيلـر إنـيرجـي لصـيـانة مـحـطـات الكـهـرباء
وتـأهـيل شــبـكـات الـنـقل والــتـوزيع. وجتـدر اإلشـارة أن الـعــراق يـعـاني عـجـزا في
الطـاقة الكهربـائية يتجاوز 10,000 ميـجاوات ساعة. وتبعا لذلك¨هـبطت الكهرباء
تحدة على مواصلة زودة للمواطن إلى ما دون %50. وقد شـجعت الواليات ا ا
الـتعاون مع دول اخلـليج وهـيئة الـربط الكـهربائي فـيهـا بشأن تـوصيـلها مع شـبكة
̈فـضال عن استثمارات دول كهربـاء العراق لـسد جزء كبـير من النـقص في الطاقة

اخلليج في مجاالت الطاقة في العراق.
- تـوقـيع عقـود مع شـركـات نـفـطـيـة عـمالقـة كـشـركة شـفـرون وشـركـة بـيـكـرهـيوز
̈يــتـضـمن تـطــويـر الـتـنـقــيب واإلنـتـاج في حـقل لـلـتــعـاون في مـجـال الــنـفط والـغـاز
ـتـلك احـتـياطـيـاً يـتـخطى 4 ملـيـارات بـرميل. وعـلـمـيا النـاصـريـة الـنفـطي والـذي 
يـقــصــد بــتــطـويــر احلــقل الــنــفـطـي اجـراءات هــنــدســيـة وفــنــيــة تــؤدي إلى زيـادة
̈وهـذه العمـلية تـتطلب تـقنيـات متقـدمة ومعـقدة و استـثمار مـبالغ تصل إلى اإلنـتاج
تـطلـبات يـتعـذر توفـيرهـا من قبل وزارة الـنفط الي من الدوالرات¨وهـذه ا مـئات ا

العراقية وشركاتها دون االستعانة باخلبرات واالستثمارات اخلارجية.
- االتفاق مع الـوكالة األمـريكيـة للتـنميـة الدولية (USAID© التـي تعنى بالـتطوير
ـوارد والـتــنـمـيــة في جـوانب مــتـعـددة مــنـهـا الــتـعـلــيم واألتـصـاالت واخلــدمـات وا
البشـرية. وجتدر اإلشارة أن هذه الوكالة تعمل فـي مشاريع تنموية في العديد من
ساعـدات األمريكية. وقد نح وا الدول اآلسيويـة واإلفريقية وتـمول نشاطاتـها من ا
سبق وأن عـملت فـي العـراق منـذ العام 2004 وأجنـزت مشاريـع عديدة  تـمويل

أغلبها من منحة أمريكية قدمت للعراق آنذك قدرها 20 مليار دوالر.
- التوقيع عـلى مذكرة تفاهم في توسيع الـتجارة الصحية و تعـزيز التعليم العالي

بالتعاون مع اجلامعات األمريكية.
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يعـاني العـراق من عـجز في مـوازنـة العـام احلالي¨رغم عـدم إقرار قـانونـها¨ال يـقل
عن 15 مليـار دوالر نتيجة تدهور أسعار النفط في شهري آذار ونيسان من العام
ـيـة الـتي رافـقت تـفـشي جـائـحـة كـورونا. ورغم احلـالي واألزمـة األقـتـصـاديـة الـعا
حتـسن األسـعـار في شهـري حـزيـران وتمـوز الى قـرابة 45 دوالر لـلبـرميل¨إال أن
ـقدار الـعـراق سـيكـون مـلـزما بـتـخـفـيض إنتـاجه الـنـفـطي في شـهري تـمـوز وآب 
1.25 ملـيون برمـيل يوميا من أصل 3.5 ملـيون برميل كـان يصدرها قـبيل اتفاق
مجمـوعة اوبك بلس في شهر نيسان من العـام احلالي. وسيحدد ذلك من السيولة
توفرة لتغـطية النفـقات التشغيـلية للدولـة ومؤسساتها¨وسـينكمش بدرجة النقديـة ا
مـكن تـخـصـيصه لـلـمـشـاريع االستـثـمـارية¨ومن هـنا تـكـمن أهـمـية كبـيـرة اجلـزء ا
استـقطـاب وجذب االسـتثـمارات األمـيركـية واألوروبيـة واخللـيجـية وغـيرهـا خاصة
في القطاعـات التي تتطلب مبالغ هـائلة كالنفط والكـهرباء والبنى التحـتية. العقبات
ـتوقع ان بـعض الـقوى الـسيـاسيـة والفـصائل تـوقـعة أمـام هذه االتـفاقـيات من ا ا
ـسـلـحـة الـتي جتـاهـر بـالـوالء لـلـجـارة إيـران والـتي تـدعـو بـاستـمـرار الـى خروج ا
̈لن تكـون سعـيـدة بتـعزيـز الشـراكة الـقـوات األجنـبيـة ومنـها أألمـريكـية من الـعراق
ـتــحـدة وسـتـحــاول عـرقـلـة هــذه االتـفـاقـيـات¨وعـلى الـسـتــراتـيـجـيــة مع الـواليـات ا
ان على ـا ستحاول أن تـفرض مصادقـة البر ان. ور أهـميتها¨في احلكومـة والبر
برمـة مع األميركان¨االقتـصادية واألمنـية على حـد سواء قبيل مجـمل االتفاقيـات ا
ـتعـلـقة ادة 110- أوال وثالـثـا من الـدستـور الـعراقي¨وا انفـاذهـا للـتـطبـيق. لـكن ا
بالـصالحيـات االحتاديـة للـحكـومة¨تمـنح وبشـكل واضح الـصالحيـة للـحكـومة في
الـتـفــاوض والـتـوقــيع عـلى االتــفـاقـيــات الـدولـيــة ورسم الـسـيــاسـات االقـتــصـاديـة

الية للدولة.  والتجارية اخلارجية وكذلك رسم السياسة ا
نعتقـد ان مثل هذه االتفاقـيات التي تدعم اقـتصاد البالد وحتسن قـطاعات خدمية
واطنـ و جميع مـهمة كـالطـاقة والكـهربـاء جديرة بـأن حتظى بـترحيب ودعم كـل ا
ـخـتـلف تـوجـهـاتـهـا ومـشـاربـهـا¨وعـلى اجلـمـيع ابـقـاء هـذه األطـراف الـسـيـاسـيـة 
شـاغب االتـفاقـيات بـعيدة ومـصانـة من تأثـيرات وامالءات اخلـارج و مشـاكسـة ا

في الداخل الذين ال يريدون اخلير للبالد وال ألهلها الطيب .

ي عراقي { أكاد

تــــؤشـــــر زيـــــارة رئــــيـس الــــوزراء
مـصـطــفى الـكــاظـمي الى الـعـراقـي
واشنـطن بدء عـصر جـديد لـلعراق
وخــاصــة بــعــد تـوقــيع ــنــطــقــة وا
اتـــفــاقـــيـــة الــسـالم بــ حـــكـــومــة
فماذا االمارات والكيان الصهيوني
ليئة يحمل الكاظمي في حقيبته ا
ــلــفــات الـعــويــصــة والــقــنـابل بــا
الــتي يــحــتـاج الـى نـزع ــوقــوتــة ا
في واشـنـطن فـتــيـلـهـا وتــفـكـيـكــهـا
ولـيس غـيـرهـا هـناك مـلـفـات غـاية
في اخلطورة حمـلها ليـضعها أمام
ويــــــتـــــرك االدارة االمـــــريــــــكــــــيـــــة
ملفـات أمنية خطيرة جدا األمرلها
مثل ـكن له مـواجـهـتـهـا لـوحـده ال
ـيـلـيـشــيـات وحـصـر الـسالح حلّ ا
وإنهاء النفوذ االيراني بيد الدولة
ــعــرّقل ألي تــقــدم حلــكــومــته في ا
وكـذلك مـلف ابـقاء الـوجود الـعراق
االمـــريــكـي والــدولـي في الـــعــراق
لـلضـرورة القـصوى الـتي يعـيشـها
في ظـل تـنـامي وتــصـاعـد الــعـراق 
خـــطـــر تــنـــظـــيم داعش االرهـــابي
سلحة يليـشات ا وخطر وتهـديّد ا
لــشـــخص وحـــكـــومــة االيــرانـــيـــة 
وكذلك األحزاب الطـائفية الكاظـمي
الـوالئيـة داخل العـملـية الـسيـاسة
التي تعمل بقوة على إزاحة وإقالة
الـكـاظـمي وقـد أبلـغـته قـبل يـوم
في إجـــتـــمـــاع عـــاصف مع رئـــيس
الـــــوزراء( فـي بـــــيـت الـــــعـــــامـــــري
ـالكي يـليـشات وا حـضره قـادة ا (

والــعـامـري وغـاب زعــيم عـصـائب
بـرســالـة اهل احلق و تــبـلــيـغـه
إن لم تـــعــمل واضـــحــة مـــبــاشـــرة
وتـبلغ االدارة االمـريـكيـة عن رحيل
الــقــوات االمــريــكــيــة عن الــعــراق
ــان) فــســوف حــسب (قـــرار الــبــر
تــــــــــقــــــــــال حــــــــــال عــــــــــودتـك من
وهـذا الـتـهـديـد أبـلـغه له واشـنـطن
ايضـا قاآني خلـيفة سلـيماني الي
وحــمــلّه زار الــعــراق قــبـل يــومــ
رســــــــائـل إيــــــــرانــــــــيــــــــة اخـــــــرى
وعـــلى إثــرهـــا صــرّح لـــواشــنـــطن
الكاظـمي (أنه اليعمل سـاعي بريد
ألحد) في اشـارة مبـاشرة لـرسائل
ـرشد قـاآني خـلـيـفـة سـلـيمـانـي وا

االعلى لواشنطن.
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وفي إعالن واضح على إسـتقـاللية
ورفض تـبــعـيـته الـقــرار الـعـراقـي 
إذن جميع ما أبلغته االحزاب ألحد
ـــيــلــيـــشــيــات االيــرانـــيــة وقــادة ا
لـلـكـاظمي وأمـلـته عـليـه لطـرحـها
هم وقـــائــد أمـــام الـــرئــيـس تــرمـب
احلـرس الــثـوري إسـمـاعـيل قـاآني
قــــد رمــــاه الــــكـــاظــــمـي في ســــلّـــة
وغــــــــــــــادر الـى ــــــــــــــهــــــــــــــمـالت ا
يـحــمل مـلــفـات عــراقـيـة واشـنــطن
بــحــتــة وهــمــوم عـراقــيــة بــحــتـة
وطـلـبات عـراقيـة مـشروعـيـة ملـحّة
لـيـضعـهـا امـام االدارة األمريـكـية
والـــــرئـــــيس تــــــرمب مـــــبـــــاشـــــرة
وليضعها أمام اللحظة التاريخية

الـــفــــارقــــة في تــــاريخ الــــواليـــات
ــــتـــحــــدة االمـــريــــكـــيــــة وتـــاريخ ا
الســـــيـــــمـــــا وإن االدارة الـــــعـــــراق
إعـــتـــرفت بـــاخلـــطـــأ االمـــريـــكـــيـــة
واالحـــتالل الـــتـــأريـــخي لـــلـــغـــزو 
وحــمـلّت إدارة االمــريـكي لــلــعــراق
اجملــرم بــوش االبـن تــبــعــات هــذا
الذي أوصل سمعة الغزو الوحشي
ناهـيك عن امـريـكـا الى احلـضـيض
من كوارث ماجرى للعـراق بعدها 
ومآس يـندى لـها جبـ االنسـانية
بـعــد ان ثـبت بـطالن مـزاعم اجملـرم
بوش في إمـتالك العـراق االسلـحة
الـنـوويـة لـلـدمـار الشـامل وعـالقته
وكـانـت ذرائع واكـاذيب بــالــقـاعــدة
لـتدمـيـر العـراق ال أكـثر إذن الـيوم
الـــفـــرصـــة االمـــريــكـــيـــة مـــؤاتـــيــة
ـــســـار الـــذي ذكــره لـــتــصـــحـــيّح ا
وإعادة الرئيس ترمب أكثر من مرة
الــعـــراق الـى وضــعـه الـــطــبـــيـــعي
من خالل ومــــحـــــيــــطه الـــــعــــربـي 
تـخـلــيـصه من الـهـيــمـنـة والـنـفـوذ
هــو وأحـزابه واالحــتالل االيـراني 
السـيــمـا إن جــمـيع ومــيـلــيـشــيـاتـه
الشروط الدولية مهيأة  وقد إقتنع
اجملــتـمع الـدولي والــدول الـكـبـرى
اآلن مـن الـدور الـتــخـريــبي  الـذي
تــــــمـــــــارسـه إيــــــران وأذرعـــــــهــــــا
ومـيـلــيـشـيـاتـهـا فـي جـمـيع أنـحـاء
مــاجــرى لــبــيــروت وآخــره الــعــالم
من إنفـجـار قنـبـلة نـووية احلـبـيبـة
الــذي يـســيــطـر في مــرفــأ بـيــروت 

ـهــاجـرين من اليـواء الــفـقــراء من ا
ــرأة كــانت احملــافــظــات  مــهــمــة ا
ــكـــوث في الـــبــيت وعـــلى الــرجل ا
مـهمـة الـعمل فـهي مـحرم عـليـها ان
تخرج الى الشارع العام وان يراها
الـــرجل  فـــالــــزواج يـــتم بـــدون ان
اخلـطـيـبـ ان يراه بـعـضـهـمـا فقط
على الوصف من فبل النساء  كاالم

او االخوات او ما ينوب عنها.
الى ان  تأسيـس الدولة الـعراقية
احلـديـثـة فـسـمـح لـلـمـرأة ان تـخرج
لـلعـمل او لغـرض الدراسـة من باب
ــــســــاواة واحلــــقـــوق احلــــريـــة وا
فخرجت سافرة بدون حجاب لهدف
اشـغـال الـرجـال بـهـا لـلـتـخـلص من
مـعانـاة الـرجل من الكـبت اجلـنسي
او لــــلــــتــــخــــلص مـن االعــــتـــداءات
ناطق اجلنسية ب الـصبيان في ا
الضـيـقة  فـخروجـهـا سافـرة بدون
حـجـاب حــيث ظـهـور الــسـيـقـان  و

و في اغـــلـب االحـــيـــان يـــتـــلـــقـــ
ـــكن ــــســــاعـــدة مـن االخـــريـن.  ا
لإلنـــــاث الـــــكـــــشـف عن الـــــروائح
اخلــافـــتــة. تــكــون االنــاث عــرضــة
لإلصابة بـالقلق واالكـتئاب ضعف
مـــا يــــتـــعـــرض لـه الـــذكـــور. وقـــد
يــتـعـرضن لإلصـابـة بـاضـطـرابـات
الـطــعـام اكــثـر من الــذكـور بــعـشـر
مـرات. لــكن الـرجل يــقـدمــون عـلى
االنـتـحــار ويـصـابــون بـاضـطـراب
االدمــان عــلـى الــكــحــول اكــثــر من

النساء اربع مرات. 
يل الـذكور للـتعبيـر عن العدوان
رأة العدوان جسديا فيما تفضل ا

اللفظي او اساليب غير مباشرة.
حــــواء فـي بــــغـــداد ذات الــــطــــابع
ــــربك مـــنــــذ تــــأســـيس الــــدولـــة ا
العـراقية ولـهذا اليـوم حيث االزقة
الـضـيـقـة والـبـيـوتـات والـصـرائف
ديـنة كـانت منـتشـرة حـول مركـز ا

هناك خصائص يشترك بها الذكور
واالناث وتعد هذه األمور من اوجه
الـشـبه بــ اجلـنـسـ فــكالهـمـا له
الـــقــــدرة عـــلـى الـــســـمـع والـــرؤيـــة
وامــكـانــيــة الـتــعـلـم وقـد يــكـون اي
منـهـمـا ذكـيـا او مـبـدعـا ويـشـعرون
ـــشـــاعــر ويـــعـــبــرون عن بــنـــفس ا

االشواق .
لـكن هـنـاك اخـتالفـات او فـروق ب
اجلنس تستوجب االنتباه. تدخل
ـعدل االنـاث الـبـلـوغ قـبل الـذكـور 
ســنـتــ وتــمـتــد حـيــاتــهن خـمس
ســنـوات اطـول من الـذكـور. تـكـتـنـز
قدار 70% اجسـادهن بالـشحـوم 
من وزن اجلـسم فـيـمـا تكـون نـسـبة

العضالت 40%. 
وتـكـون الـنـسـاء اقـصـر من الـرجـال
ــــقـــــدار خــــمـس بــــوصــــات (اجن
ـكن لإلناث ان يـعـبرن عن  .(inch
عواطـفهن بحـرية اكبـر من الرجال

ذات الــطـابع الـعـشـائـري يـسـودهـا
قانـونان العـشائري وقـانون الدولة

.
الفرق من نـاحية سمـعة البنات في
ـنـاطق الغـير ـناطق تـخـتلف  فا ا
شعـبـيـة تـكـون البـنـات اكـثـر حـرية
ـا ان وتــفــهم مـن قـبـل االخـريـن و
اجلـار ال يــتــدخل بــاجلــار فال احـد
يـعــلم اين ومــتى تـخــرج الـبــنـات 
فـــاذا كــانت هــنــاك عـالقــة فــاشــلــة
ناطق ال احد يعلم للفتاة في هذه ا
بـــهــا فــتـــكــون الـــفــتــاة مـــســتــورة

ومحافظة على سمعتها .
ــنـاطق الــشـعـبــيـة فـتــخـتـلف امـا ا
فاخلبر يـشيع فيها بـسرعة الضوء
فـاي حـركـة للـفـتاة تـنـتـشر بـسـرعة

ب الشباب .
ظروف الـعراق خالل خـمسـ سنة
مـاضـيــة يـتـخـلـلــهـا حـروب فـاغـلب
ــنـــاطـق لم تـــتـــمــدن بـــقـــيت ذات ا
ـا تــنـعـكس الـطــابع الـعـشــائـري 
عـلى تـربـيـة االسـرة الـتي ال تـسمح
ألحـد ابــنـاءئــهـا بــأن يـتــزوج فـتـاة
كـانت لهـا عالقة سـابقـة ومعـرروفة
عنـهـا بـ الـشـبـاب خـاصـة الـفـتاة
ا تؤدي في تثق بالشاب بـسرعة 
بــــعض االحــــيـــان الى ان الــــشـــاب
ونتيجة عالقـة احلب التي يعيشها
مع الــفــتــاة فــتـكــون بــيــنـهـم مـسك
االيــدي او قــبالت او اسـرار تــبـوح
ــنـاطق بــيـنــهم هــذه االســرار في ا
الـشــعـبــيــة تـنــتـشــر بــسـرعــة فـاذا
العالقـة ب االثنـ انفصـلت تبقى
الفتاة ال احد يتقبل التقرب لها الن

الــشـعــر وبـاقي االجــزاء من االيـدي
او الصـدر جعلهـا متنـفساً لـلشباب
ومالحـقـتـهـا والـتـغـزل بـهـا ومن ثم
االبـتعـاد من الصـبيـان عن بعـضهم
ـغـازلـة لـلـنـساء الـبعض  فـبـدات ا
والنظـر اليها يعـد نوع من االشباع

اجلنسي .
qF  œ—

احلكـومات فـكرت ابـعد من ذلك بأن
تـفــتح امـاكن لــلـمــؤنـسـات لــيـتـردد
الــيـهــا الــشـبــاب من اجل االشــبـاع
اجلـنـسي ولـتـخــلص بـنـات الـنـاس
من االعـتداءات اجلـنسـية واحلـفاظ

عليها من باب اخر .
الــعـــاصــمــة بــغــداد تــضم مــنــاطق
شعبية ومناطق غير شعبية حديثة
البـناء الفـرق بيـنهم ان احلديـثة ما
هي اال نـتــيـجــة رد فـعل لــلـمــنـاطق
ـة في بـغـداد الـتي الـضـيـقـة الـقــد
يـنتـشر فـيـها االعـتداءات اجلـنسـية
فـــالـــبـــيـــوت احلـــديـــثـــة بـــنـــاؤهــا
ومـسـاحتـهـا كـبيـرة وواسـعة تـبـعد
االحــتــكــاك مـع الــبــعض من ابــنــاء
ـنـطـقـة سـواء من مالصـقـة الـبيت ا
مع الـــبــيـــوت االخــرى الـــتي كــانت
تسبب عـند البـعض جتاوزات  غير
ومن ثم الــبــيت الــواسع اخالقــيــة 
يـبـعـد االخـر عن االحـتـكـاك فال جار
يــحــتـك مع جــاره وال بــيت مالصق

مع جاره .
ـنـاطق الـشـعـبيـة تـخـتـلف وهـناك ا
نـــوعـــان نـــوع مـــنـــاطق شـــعـــبـــيــة
فـــاحلــديـــثـــة مــنـــهـــا ذات الـــطــابع

ة غير ذلك . العشائري والقد
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بغداد

شـخـصـيـة ابـنـاء الـكـثـير ال يـتـقـبل
فـتـاة كـانت يـوم مـا بـ ايـدي اخر
او قبلها او مسك يدها فتحرم هذه
الــفـــتــاة من الـــفــرصــة االخــرى او
احملـاولـة االخرى  هي بـتـصـورها
ان ال احـد يــعـلم لـكن الـشـاب الـذي
رافـقهـا بـطبـيعـة شـبابـنا قـد افشى
الــــــســـــر بــــــ زمالئـه وهـــــذا مـــــا
صـــادفــــنـــاه في اجلـــامـــعـــة او في
مـناطـقـنا الـشعـبـية او حـتى الغـير
ـا خــطــأ بـســيط من شــعـبــيــة  ر
نــزوة بــســيــطــة حتــرم الــفــتــاة ان
تكون يوما ما اما او زوجة فهي ال
تـــدرك اخملــاطـــر وال الــغـــايــات وال

االهداف .
ـــنــاطق طــبـــيـــعــة الـــشــبـــاب في ا
الشـعبيـة العـشائريـة تكون شـكاكة
نحسة في االختيار نتيجة ما يراه
او يــسـمـعه الــشـاب من قـصص او
مشاهدات عن انحـراف الفتيات او
عن سـلـوكهن مع الـشـبـاب فنالحظ
االغـلـبـيـة وان كــان خـريج جـامـعـة
الـبـعض منـهم يـختـار الـفتـاة التي
لم تـخـرج من بــيـتـهــا والـتي لـيس
لها سـوابق مع الشـباب وان تكون

تازة . سمعتها 
على الفـتيات احلـذر على سمـعتها
وان تفهم طبيعة اجملتمع وتتحرك
في ضـوء تــلك الــطـبــيــعـة من آجل
احلـــفــاظ عــلـى ســمــعــتـــهن وعــلى
فالرجل يعبث مع نصيبها بالدنيا 
الـنـساء لـكن عـندمـا يـفكـر بـالزواج
ســيــخــتــار الــــــــــفـتــاة الــشــريــفـة

والنظيفة ذات السمعة اجليدة .
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األنبار

وعــــلى األطــــراف الــــتـــوافق اخلـــارج
وتوحيد الصـف من أجل إخراج البلد
ولـكن لــو عـمل من أزمـاتـه الـداخــلـيــة
الـسيـد الـكـاظـمي عـلى حتـقيـق بعض
كن أن تعود سائل البسيطة التي  ا
مـثل مـحـاولـة اتـبـاع سـيـاسـة بـالـنـفع
ال سيما احلياد واالبتعاد عن احملاور
وبــــيــــان الــــوضع احملــــور اإليــــرانـي
اجلديد للـعراق الذي أنـهكته احلروب
وكـذلك مـسـألـة واحلـركـات اإلرهـابـيــة
تـــطـــبـــيع اإلمـــارات لـــعالقـــاتـــهـــا مع
إســرائـــيل ولــكـن هل تــكـــتــفي اإلدارة
األمريـكية بـهذا الـقدر? والـتركـيز على
مفاصل احلـوار االستراتـيجي وآثاره
على البلد طـبقًا لالتفاقـية التي عقدت
الكي آنذاك معها خالل حـكم السيـد ا
في عــــــــام 2009م. وتــــــــرى بــــــــعض
األطـراف الـعـراقـيـة أن مـجـرد جـلوس
ـــــــثل الـــــــكـــــــاظـــــــمـي مع تـــــــرامـب 
ا قد ينتج ألنـها تتخـوف  حساسية
وتفـضل عن هـذا الـلـقاء مـن إجـراءات
أن يـكــون احلـوار من أجل االقــتـصـاد
ـالـيـة والـصـحـية سـاعـدة ا وتـقـد ا
لـــــلـــــبـــــلـــــد مـن أجل جتـــــاوز أزمـــــته
ولــــكـن هل تــــقـــدم اإلدارة احلــــالــــيـــة
األمريـكـية مـسـاعدتـهـا باجملـان? أبدًا;
فهي تـريد رؤيـة النـتائج سـريعًـا على
أرض الواقع وتـمـتلك عـوامل الـتأثـير
ـمـكن في ومن ا عـلى مـسـتوى الـعـالم
حالـة أخل العـراق بالـتزامـاته أمامـها
أن تـــفـــرض عـــقــوبـــات اقـــتـــصـــاديــة
ونـحـن لـنـا جتــارب سـابــقـة مع عـلــيه
العـقـوبات األمـريـكيـة وآثـارها بـعـيدة
وقد حذرت األمد على البلد ومستقبله
أطـــراف عـــراقـــيـــة أخـــرى من قـــبـــول

ـكن أن اإلمالءات األمــريـكــيــة الـتـي 
تــــكــــبل قــــرار الــــبــــلــــد الـــســــيــــاسي
واالقتـصادي! وحـيـال اجلدل احملـتدم
وصل إلى بـغـداد قـائــد فـيـلق الـقـدس
اإليـراني " قــاآني" في زيـارة لـم يـعـلن
غـير أن الـكاظمي عنـها أو مضـمونـها
وقـال: هـو الـذي قـطع الــشك بـالـيـقـ
(لن أكون سـاعي بريـد) وهذا يدل إلى
رغــــبـــة طــــهــــران بـــعـث رســـالــــة إلى
واشـــنـــطن مـن أجل تـــهـــدئـــة األمـــور
والبحث عن حل ألزمتـها التي سـببها
ولـكن السؤال هنا; احلصار األمريكي
اذا رفض الـكـاظـمي نقل الـرسـالة أن
كـــانت ايـــجـــابــيـــة? وهل تـــســـأله عن
فـــحــــوهـــا إدارة تـــرامـب ومـــا ردهـــا?
يــتــوقع الـــبــعض أن إدارة واشــنــطن
تـبـحث عن الـتـصـعـيـد مع طـهـران من

أجل الفوز بوالية رئاسية ثانية.
اجلـــــمــــيع يـــــتــــرقب هـــــذه الــــزيــــارة
ومــخــرجــاتــهــا الــتي جــاءت في هــذا
ألن الـقوى هم التـوقيت احلـسـاس وا
السياسية بدأت بالتذمر من إجراءات
الـــســيـــد الـــكــاظـــمي الـــذي قـــال قــبل
ــغـادرة صــعـوده الــطــائــرة من أجل ا
إلى واشـــنـــطن: (ســـأتـــابع بـــنــفـــسي
قـضـايـا الـفـسـاد واالغـتـيـاالت) وهـذا
يدل أنه يحاول أن يـب للـجميع بأنه
مــصـمـم وعـازم عــلى تــنــفــيــذ وعـوده
وإصالح األوضـــــاع في الــــبـالد قــــبل
كما أراد أن بكرة إجراء االنتخابات ا
تراه اإلدارة األمـريكيـة بأنه الـشخص
ــكن الـــوثــوق به واالعــتــمــاد الــذي 
ولـكن األمـور عـلى أرض الـواقع عـلـيه
مــعـــقــدة لــدرجــة شـــديــدة اخلــطــورة

والوضع يزداد سوءًا.
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صـرية الـقاهرة لـلدخول غادر وفد فـريق الكـرة بنادي الـشرطـة الرياضي الى الـعاصـمة ا
في معـسكـر تدريـبي استـعداداً السـتئـناف دوري ابـطال آسـيا. وتـستـأنف مبـاريات دوري
قـبل بعد تـوقف دام قرابـة ستـة اشهر بـسبب جـائحة ابـطال آسيـا ابتداءً من  14 أيلـول ا
كورونـا. وقال عضو الـهيئة اإلداريـة لنادي الشـرطة غالب الزامـلي في حديث صحفي إن
صـريـة القـاهـرة للـدخول فـي معـسكـر تـدريبي. وفـد نادي الـشـرطة غـادر إلى الـعاصـمـة ا
دة  10 أيام تـتخـلله مبـارات وديتـ مع نادي ـعسـكر سـيسـتمـر  وأوضح الـزاملي أن ا
مـصـريـ ومن ثم سـيـغـادر الـفـريق إلـى قـطـر السـتـئـنـاف مـسـابـقـة دوري االبـطـال. وكـان
ـنـطـقـة الغـربـيـة حيث سـتـسـتأنف االحتـاد االسيـوي قـد حـدد قطـر مـكـاناً لـتـجـمع فرق ا

البطولة بنظام التجمع.
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بــــحث رئــــيـس جلــــنــــة الــــشــــبـــاب
والـــريــاضـــة عــبـــاس عــلـــيــوي مع
رئـيس رابــطــة الـرواد الــريـاضــيـ
ايـــــاد شالل مـــــلـف تـــــوزيع قـــــطع
االراضـي عـلى الــرواد. وذكــر بــيـان
عن مــكـتب رئــيس الــلـجــنـة عــبـاس
عـلــيـوي ان االخــيـر اســتـقــبل ايـاد
شـالل رئـــــــيس رابـــــــطـــــــة الــــــرواد
. واضاف ان اللقاء الذي الرياضي
ــقــر الــلــجـــنــة في مــجــلس عــقــد 
هـمة من ـلفـات ا النـواب عدداً من ا
ـشـاكل الـتـي يـعانـي مـنـها بـيـنهـا ا
االبـــطـــال والــــرواد الـــريــــاضـــيـــ
وخـــاصــــة احلــــصـــول عــــلى قــــطع
ـا ورد في الـقـانـون االراضي وفـقـا 
الــــصــــادر مـن مــــجــــلـس الــــنــــواب

عـــــــــــام 2013 وأكــد عـلــيــوي عـلى
ضـرورة تفـعيل مـواد الـقانـون فيـما
يخص االراضي واجلانب الصحي
الفــتـــا الى ان "بـــعض احملــافـــظــات
تـعـامـلت مـع القـانـون بـشـكل سـلـيم
واستـلمت طلـبات الـرواد واالبطال.
واوضح الـنـائب عـلـيـوي بـان جـزءا

من الـرياضـيـ االبطـال والرواد 
مـــنـــحــهـم قـــطع اراضي في بـــعض
احملـــافـــظـــات بــــيـــنـــمـــا جتـــاهـــلت
مــحــافــظــات اخــرى ومن ضــمــنــهـا
امانة بغـداد بشكل واضح الدعوات
نح الرواد واالبطال قطع تكررة  ا
اراضي حتت ذريـــعـــة عـــدم وجـــود
مساحات كافية لتلبي االحتياجات.
ومن جـــهــــة اخــــرى قـــررت جلــــنـــة
األخالقــــيـــات في االحتــــاد الـــدولي

لــكـرة الــقـدم الــفـيــفـا بــعـد فــتـحــهـا
حتــقـــيــقـــا داخــلـــيــا أولـــيــا إغالق
القضيـة التي تتعلق بـاتهام رئيسه
السـويـسـري جـانـي إنفـانـتـيـنـو من
قـبل السـلطـات القـضائـية في بالده
على بــالـتواطـؤ والـسـلـوك اجلرمي 
ـدعـي الـعام خـلـفـية اجـتـمـاعـاته بـا
ـسـتقـيل مـايـكل الوبر. وقـال بـيان ا
الـفــيــفــا بــعــد مــراجــعــة الــوثــائق
واألدلــة ذات الـــصـــلــة قـــرر رئــيس
غرفة التحقيق في جلنة األخالقيات
إغالق الــقــضــيــة بــســبب االفــتــقـار
تعلقة بأي انتهاك الواضح لألدلة ا
مـزعـوم لـقـانــون األخالقـيـات وفـقـا
لوكـالـة الـصـحـافـة الـفـرنـسـية. و
الكشف عن الـعديد من االجـتماعات
غير الرسمية بـ الوبر وإنفانتينو

بــــــــــ عــــــــــامـي  2016و 2017 فـي
ـا فـي ذلك عن طـريق الــصـحــافـة 
(فــوتــبــول لــيــكس) في عـــــام 2018

ـــا أثـــار الـــشـــكـــوك في تـــواطـــؤ
مـحـتـمل مع الـفيـفـا. وأوقـفت جلـنة
األخالق في الـفــيـفــا في الـســنـوات

األخـيـرة الـعـديـد من الـشـخـصـيات
الــــنــــافــــذة في عــــالـم كــــرة الــــقـــدم

بإخضاعهم لإلجراءات القانونية.

اجتماع: لقاء اياد شالل رئيس الرواد الرياضي برئيس جلنة الشباب والرياضية عباس عليوي
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ـبي. وأكــد ال أمـانع في تـدريب األو
ـبي لكن ضمن شروط نتخب األو ا
مــعــيــنــة تــضــمن لــنــا أجـواء عــمل

جيدة. 
وأشـار إلـى أن الــعـمـل مع الــفــئـات
ـبي ليس الـعمـريـة ومن بيـنـها األو
ســهال مــثــلــمــا يــتــصــور الـبــعض.
وأردف بـــالــتـــالي يـــجب أن تـــكــون
األرضية خصـبة ووفق سقف زمني
يز وعلى يتيح لنا تشـكيل فريق 
أال يـنــتـهي الـعـمل مع انـتـهـاء عـمل

الهيئة التطبيعية. 
وبــ األمـور مـازالت غــامـضـة لـكن
ـــنـــصب فـي حــال تـــعـــيـــيـــني في ا
رسميا سـيكون هنـاك نقاش مفصل
كن هـمـة وال  ـوافقـة عـلى ا قـبل ا
أن أوافق دون االتـــفـــاق عـــلى تـــلك
الـتـفـاصــيل. يـشـار إلى أن الــهـيـئـة
الـتـطبـيـعيـة أعـلـنت في وقت سابق
تــرشـيـح عــدد من األســمــاء لـتــولي

بي. نتخب األو تدريب ا
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أكـــد احتــــاد الـــكـــرة الـــســـوري أن
اجلــهـاز الــفــني لــلـمــنــتـخب األول
ـــدرب الــتــونــسي نــبــيل بــقــيــادة ا
ــعــسـكــر من مــعــلــول طــلب نــقل ا

دمشق إلى مدينة الالذقية. 
وكــشف االحتــاد احملــلي أن بــعــثـة
نتخب وصـلت  إلى الالذقية بعد ا

ـنتـخـب إلى ـبـاراة الوديـة بـ ا ا
إشعار اخر . وقال الناطق اإلعالمي
للهـيأة التـطبيعـية هشـام محمد ان
الهـيأة الـتطبـيعـية سـبق ان اتفقت
مع نـظـيـرهـا االحتـاد الـسـوري على
نـتـخـب تـأمـ مبـاراة وديـة بـ ا
قبل في أربيل بالثامن من الشهر ا
ـــنــتـــخـــبــ ضــمـن حتــضـــيـــرات ا

ـزدوجـة. لـلـتــصـفـيــات اآلسـيـويــة ا
وأضـــاف مـــحـــمـــد طــــلب الـــهـــيـــأة
ـبـاراة مع الـتــطـبـيــعـيـة بــتـأجــيل ا
مـنـتــخب ســوريـا إلى إشــعـار اخـر
يــأتي بــعـد قــرار االحتـاد اآلســيـوي
لــكــرة الـــقــدم بــتـــأجــيل مـــبــاريــات
قـبل بسبب التـصفـيات إلى العـام ا
جــائـحــة فـيـروس كــورونـا عـلى أن
يـتم حتــديــد مـوعــد جـديــد خلـوض
ـباراة الـوديـة مع مـنتـخب سـوريا ا
فـي وقـت الحـق وقــــــــبـل مــــــــوعــــــــد

استئناف التصفيات.
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ــدرب راضي شــنــيــشل أن أوضـح ا
ـــنــتـــخب قـــبــول مـــهـــمـــة تـــدريب ا
بي الـعراقـي ستـكون مـشروطة األو
ــهــمـة. بــتـوفــر عــدد من الــعـوامل ا
وقـــال شـــنــيـــشل في تـــصــريـــحــات
صـحـفــيـة  إنه عــرف بـطـريــقـة غـيـر
مـبـاشــرة أن اسـمه من بـ عـدد من
ـنـتخب رشـحـة لـقيـادة ا األسـمـاء ا
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ــــــــؤمل أن يــــــــوجه االحتـــــــاد من ا
الـــســوري لـــكــرة الـــقـــدم دعــوة إلى
مــنــتـخــبــنــا الـوطــني لــلــذهـاب إلى
ســوريــا وخــوض مــبــاراة وديـة مع
ساعي التي نسور قاسيون ضمن ا
يــبـــذلــهــا لــرفع احلـــظــر عن إقــامــة
العب ـــبـــاريـــات الـــوديــــة عـــلى ا ا

السورية. 
وقال نـائب رئـيس االحتاد الـسوري
لكـرة القـدم العـقيد زكـريا الـقناة في
تـصـريح خص به "فـوتـبـول" درسـنا
مـوضوع اقـامـة مبـاراة وديـة جتمع
نتـخب الشقـيق العراقي و ب ا
العب الـسـورية الـسوري في احـد ا
العب بــــهــــدف رفـع احلــــظــــر عـن ا

السورية. 
وأضـــاف : نــحـن حــالـــيـــا في طــور
جتــهـيــز و بــنـاء و تــرمــيم الــبـنــيـة
الـتـحـتـية لـلـمالعب في سـوريـا بـعد
االضــرار الـتـي تـعــرضت الـيــهـا في
الـسنـوات الـسابـقة و بـعـد االنتـهاء
ـنـتـخب الـعراقي سـوف يـتم دعوة ا

الجراء مباراة ودية. 
ـباراة الـوديـة ب وبـشـأن مصـيـر ا
ـقرر إقـامتـها في اربيل نـتخـب ا ا
قـال : نــتــابع الــوضع الــصــحي في
ــوضــوع االسـاس الــعــراق و هـذا ا
التي يجعلـنا ان نتريث فيه وسوف
يـكـون هـنـالك اتـصـاالت مع االحتـاد

باراة.  العراقي بشأن ا
ـــبـــاراة الـــتي ســوف واشــار : ان ا
ــنــتــخــبــ الــعــراقي جتــمـع بــ ا
قرر اقـامتها في الثامن والسوري ا
قـبل في مدينة اربيل لم من ايلول ا

تلغى حتى االن.  
وتابع : سـيكون هـناك تـوقيع قريب
لـــلـــبـــروتـــوكـــوالت بــ االحتـــادين
الـشـقـيقـ بـاالضـافـة إلـى مـنـاقـشة
عدة امـور على جـدول االعمـال التي
ســوف تـكــون مع اجلـانب الــعـراقي

بهذا االمر. 
ــــنــــتــــخب الــــعــــراقي من وبـــ : ا
ـنتخـبات الـكبـيرة في اسـيا بـدنيا ا
و فــنـيـا و نـســعى ان يـكـون تـعـاون
بـ االحتـاديـن في جـمـيع اجملـاالت
الفنية و اإلدارية. و أكد : ان بطولة
الــصـداقـة الـتي اقــيـمت في الـعـراق
هـي من الـــبــطـــوالت الـــنـــاجـــحــة و
الـــعــراق يـــســتـــطــيع ان يـــنــظم اي
ـتـلكه ـا  بـطـولـة تقـام عـلى ارضه 
من مالعب كـبيـرة و جمـهور يـعشق
ــنــتـخـب الــسـوري كــرة الــقــدم  و ا
اسـتـفـاد من هذه الـبـطـولـة بل حتى
نتخـبات استفادت منها ان جميع ا

بشكل كبير.
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وخاطبت الهيأة التطبيعية لالحتاد
الـــعــــراقي لــــكــــرة الـــقــــدم االحتـــاد
الــســـوري لــلــعــبــة بــشــأن تــأجــيل

حــصـول الالعـبــ عـلى يـوم راحـة.
وشهـد التدريب األول لـلمـنتخب في
نـضم اجلدد الالذقية مـشاركة ا
طه مـوسـى وعـبــد الـرحــمن بــركـات
ومازن العيس ويوسـف محمد بعد
سحة التي حصولهم عـلى نتيجـة ا
أجريت لـهم والتـأكد من سالمـتهم.
عسكر عودة محمد عنز كما شهد ا
وأحـــمــد األشــقـــر وأحــمـــد األحــمــد
ومــارديك مـارديـكـيـان بـعـد انـتـهـاء
فـتـرة احلـجـر الـصـحي والـتـأكد من
تـغـلـبهم عـلى فـيـروس كـورونا. و
حـرمـان مـؤيــد الـعـجـان مـن تـمـثـيل
دة  6أشهر بعد مشاركته نتخب  ا
فيديـو مسيئ لالحتاد احلـلبي بعد
فـوز فريـقه الوحـدة الدمـشقي بـلقب

الكأس.
W¹b½« ◊u³¼

هــــدد االحتــــاد اآلســـــيــــوي لــــكــــرة
الـــقــــــــدم  16 نــــاديـــا من الـــدوري
ــمـــتــاز بــالـــهــبــوط إلى الـــعــراقي ا
الدرجة األولى على خـلفية شكاوى

عديدة قدمت بحقهم. 
وقـال مـصـدر مطـلع في تـصـريـحات
صـــحـــفــيـــة إن مـــا يـــقــارب من 250
شـــــــكــــــــوى قـــــــدمـت إلى االحتـــــــاد
اآلسـيــوي بـحق  16 نـاديــا من قـبل
الالعـبــ واألجـهــزة الـفــنـيــة حـول
واسم تعلقة من ا الية ا القضايا ا

الــــــســـــابــــــقـــــة. وواصـل: االحتـــــاد
اآلســـيــوي مــدد
فــــــــــتـــــــــرة
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ـاني االنظار الى سر تالقه خصوصا  لفت فريق نادي بايرن ميونخ اال
ــبـاراة الــنـهــائـيــة  الـتي ـبــاريـات دوري ابــطـال اوربــا ووصـوله الى ا
اليـ من على شـاشات الـتلـفاز دون ان يـحظى مـناصري سيـتابعـها ا
الفريق ومتابـعيه بفرصـة احلضور شخـصيا الى مدرجـات ملعب النور
ـانـيـة ـاكــنـات اال ـسـانـدة الــفـريق الـذي اثــبت  تـفـوق ا في الـبـرتــغـال  
وتالقها في موسم غير مستقـر اضر بالكثير من االندية  خصوصا في
 االنــديــة الــكــبــيــرة الــتي لم حتــسـن الــتــعــامل مع مــوسم اســتــثــنــائي
فـتـضــررت وبـدت خـسـائــرهـا بـارزة دون ان  حتــظى بـالـتــعـويض عـلى

ستقبل القريب .. مستوى ا
لقد احسن البـايرن  خطته احملكـمة فنجح اوال  في  مواصـلة سر تالقه
بالقبض علـى درع البوند سلـيغا  خصـوصا مع بداياته الـتي كان فيها
وسم ليثـير من خاللها مئات االسـئلة عن جاهزيته وقدرته في يستهل ا
ـوسم بـالـدرع الـتي عـقـد العـبـوه مـعـهـا صـداقـتـهم ان يـحـظى بـخـتـام ا
ـواسم االخـيـرة الـتي كـانـوا فيـهـا  يـواصـلـون ابراز خصـوصـا خالل ا
قدراتهم على حتقيق اللقب  بعـيدا عن منافسيهم وهم كال من  بروسيا
دورتمـونـد الـذي لم يـحـسن العـبوه مـن االستـفـادة من االمـتـار االخـيرة
الـتي تـفـصـلهـم عن حـسم الـلـقب  بـرغم انـهم كـانـوا مـتصـدريـن ترتـيب
الدوري قبل ان  تسهم جائجـة كورونا بتعطيل احلـياة وايقاف االنشطة
ـاضي كاول دوري ـاني في ايـار ا الريـاضـيـة  لـيـسـتانـفـهـا الـدوري اال
يعمل عـلى اعادة نبض احلـياة  للـمسابـقات الريـاضية  وفـعال  وبشكل
تدريجي  حـاول البايـرن  مواصـلة اجلهـد  ليـكسب في مبـاراة الديربي

زمن .. خصمه اللدود ويقلص الفارق ويحظى بالنهاية بلقبه ا
ويبـدو هـذا الفـريق من ابـرز الـفرق الـتي اسـتفـادت من جـائحـة كـورونا
قـارنة مع فـرق كبـيرة  بـدت انهـا  عانت الـكثـير جراء وفتـرة التوقـف با
اخلضوع لفترة التوقف والراحة السلبية التي تمتع بها الالعب وياتي
ادة ـثابة ا في مقدمـتهم فريق نـادي برشلـونة والذي اصـبحت اروقته 
درب الدسمة  التي تتغذى عليها كل وسائل االعالم السيما مع تولي ا
ـان مسـؤوليـة قيـادة الـفريق خـلفـقا  لـكيـكي سـيتـ الذي لم يـنجح كو
بتـرك بـصمـته  عـلى اقـوى فرق الـعـالم طـيلـة الـثمـاني اشـهـر منـذ تـوليه
همة في كانون الـثاني من هذا العام  مع االخذ بـنظر االعتبار ان تلك ا
درب من التواصل الفترة يـستثـنى منها فـترة التـوقف والتي لم تمـكن ا
مع العبـيه واستـنهـاض همـمهم في  مـواصلـة تالـقهم فـبدا اغـلب العبي
الفريق بحاجة فـعلية للـتغيير  واستـبدالهم مثلـما تخرج كل يوم وسائل
اعالم رياضية متخصصة للحـديث عن ضحايا تلك التغييرات وبالشك
تتطرق الى احملور الـرئيسي للنـادي وهو ليونيل مـيسي والذي يبدو انه
ا اشيع عن احتماليه انتقاله من وسم نـظرا  سيستاثر  باقوى اخبار ا
ــوسم اخلــائب الـذي  خــاضه فـريق الـفــريق بـعــد نـكــسـات الــهـزائم وا
برشـلونـة خـصوصـا بالـنـكسـة االقوى بـاخلـسارة بـثمـانـية اهـداف امام

البايرن ..
همة الـتي  يتمتع ونعود لدراسـة وحتليل  جاهـزية البايـرن واالمكانيـة ا
بـهـا الـفـريق والـتي اهــلـته لـيـكـون نـدا مـنـافــسـا وخـصـمـا قـويـا اليـقـهـر
ــتـبـقـيـة   حـتى امـام فـريـق لـيـون خـصـمه في نـصف فـكـسب مـبـاراته ا
ـعــانـد الـذي يــصـعب كـســره  فـانـهى الـنـهــائي لم يـجــد ذلك اخلـصم ا
الشوط االول متـقدما باريـحية كـبيرة ليـعمد مدرب الـفريق الراحة اغلب
العبيـه وتهيـئتـهم للـمواجهـة احلاسـمة الـتي ستـجمعـهم هذه الـليـلة ضد
فريق بـاريس سـان جـيـرمـان والتي سـتـعـلن عن شـكل  بـطل اوربا  من
االنـدية الـفـائـزة بـبـطوالت دوريـاتـهـا احملـلـيـة  خصـوصـا وان الـفـريـق
انهيا جوالتهما احمللية بفترة مناسبة  علما ان فريق نادي باريس سان
جرمـان اعلن عن  حـصـوله على الـدوري الفـرنـسي  بعـد انهـاء االحتاد
الفرنسي لكرة القدم مباريات الدوري عند احلد الذي  فيه ايقاف كل
سابـقات الريـاضيـة على اثر تـفشي فايـروس كورونـا  لذلك تعـد فترة ا
الراحة التي  حظي بها الفريق حلد استئناف مبارياته في دوري ابطال
ثـابة فـرصة مهـمة  اعـد فيهـا الفـريق و تهيـئته لـغرض  ابراز اوربا 
ا حـمـلت له االخـبـار الـسيـئـة بـخروجه امكـانـيـاته في الـبطـولـة الـتي طـا
ـباراة ـواسم الـسابـقـة لذلك سـتـكون ا الدرامـاتـيكي فـيهـا  عـلى مدى ا
ثابة مـواجهة ب فـريق تمتـعا  بفرصـة مناسبة النهائيـة 
ـاثل وتـاهـيل مـسـتـدام  خلــوض ابـرز نـهـائي ريـاضي 

سابقة كاس العالم.. باراة النهائية  ا
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اعــلن وزيـر الـشــبـاب والـريــاضـة عـدنـان
درجــال اســـتــعــانــة الــوزارة بــاخلــبــيــر
الـزراعي إبراهـيم احلـسنـاوي الستـثمار
قـــطـــعـــة ارض ومـــلــعـب في مـــحـــافـــظــة
الـبـصـرة. وقـال درجـال في مـنـشـور عـبـر
احـدى مـواقع الـتواصل االجـتـماعي  إنه
اســتـقــبــلـنــا اخلـبــيـر الــزراعي ابــراهـيم
احلـسـنـاوي واشـدنـا بخـطـوات الـشـباب
الــعـراقي. وأضـاف "سـتــمـعـنـا الى شـرح
مـفصل عن طـبيعـة عمل اخلبـير الزراعي
ــسـتـخـدم في مــزرعـته ونـوعــيـة الـثـيل ا
الـــذي يـــتالءم مع االجـــواء في الـــعــراق.

وأوضـح بــاركــنــا هــذه اخلــطــوات الــتي
يـقـوم بهـا شبـابنـا عـلى الرغم من جـميع
الـظروف الصعبـة و االتفاق على منح
الـشاب ابـراهيم احلسـناوي قـطعة ارض
كـاستثمار في محافظة البصرة للبدء في
عـملية زراعتها بالنجيل الطبيعي فضال
ـديــنـة الـشــبـابـيـة العب في ا عن احــد ا
قــرب مــلــعب الــشــعب الــدولي. ابــراهـيم
خــلــيـل احلــســنــاوي شــاب من مــوالــيــد
 حاصل على الشهادة االبتدائية 1998
اسـتـطاع ان يـسـتـغل خبـرته في الـزراعة
كي يـــنــشئ مــشــروع إكـــســاء بــالــعــشب

متاز. الطبيعي من النوع ا
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يـواصل نادي زاخو الرياضي سـعيه لتطبيق
نشآت جمـيع شروط االحتراف فيما يتعلق با
تـلك زاخو مـلعـباً رائـعاً يـتسع الريـاضيـة. و
لـعب األكـبر في لـعشـرين الف مـتفـرج وهـو ا
إقـليم كردسـتان و افتـتاحه في عام  2015.
وقــال مــديــر فــريـق الــكــرة بــنــادي زاخــو طه
زاخـــــولي في حـــــديـث صــــحـــــفي  إن إدارة
النـادي اشتـرى حافـلة خـاصة السـتخـدامها
في تـنقالت الفريق بـ احملافظات" مـبيناً ان
"إدارة الـنادي سـتـقـوم بوضع شـعـار الـنادي
عــلى احلـافــلــة وحتـويل لــونــهـا الى األحــمـر.

وأوضح أن إدارة الـنـادي حتـصـلت عـلى
مـوافـقـات من قـبل احلـكـومـة احملـليـة في
احملــافـظــة من اجل بــنـاء مــوتـيل فــاخـر
يـتـألف من طـابـقــ ويـتـسع خلـمـسـ
وتيل سيتم شـخصاً منوهـاً إلى أن ا
ـوتيل يقع في بـنائه قريـباً.  وب أن ا
مــــنــــطـــقــــة (اشى چـه مي) وهي ذات
لعب وهو نـطقة الـتي يتواجـد فيهـا ا ا
أجـمل وأحـدث حي في مـديـنـة زاخـو"
ـــوتــــيل ســـيـــكـــون مــــشـــيـــراً إلى ان "ا
مــخـصـصــاً لـسـكن الالعــبـ والـكـوادر

الفنية.

Â¡ö²ð qÒO¦ « s  …b¹bł WOŽu½ dJ²³¹ »Uý

‚«dF « ¡«uł√ l

·«d²Šù« ◊Ëdý oÒ³D¹ uš«“ 

WO*UF « dO¹UF*« o Ë

dO³š∫ وزير الشباب مع اخلبير الزراعي ابراهيم احلسناوي

اإلنـــذار الــنــهـــائي لألنــديـــة شــهــرا
واحــــدا لـــيـــكــــون نـــهـــايــــة شـــهـــر
ــوعـد ــقــبـل ا أيــلــول/ســبــتــمــبــر ا
الـنـهــائي لـهــذه األنـديـة لــتـسـديـد
حــقـوق الالعــبـ أمــا أن تـسـحب
الـرخـصة ويـهـبط الـنادي لـلـدرجة
: االحتـاد قـرر تـأجيل األدنى. وأ
ـدة الـنـهــائـيـة احملـددة لــتـسـديـد ا
ــنح تــلك مــســتــحــقــات الالعــبــ 
األنـديـة فــرصـة أخـيــرة خـصـوصـا
وأن الـوضع احلـالـي مـعـقـد نـتـيـجة
ـــوعــد انـــتـــشـــار كــورونـــا لـــكن ا
اجلــديــد نـهــائـي وغـيــر قــابل

للتأجيل.

نتخب الوطني يستعد خلوض مباريات ودية جديدة U³—»…∫ ا

راضي شنيشل
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أعــلـنت إدارة مـهــرجـان االسـكــنـدريـة ـمـثــلـة الـســوريـة  ا
ها في دورته تـوسط عن تكـر السـينمـائي لدول الـبحـر ا
الـســادسـة والــثالثــ الـتـي سـتــنـعــقــد لـلــمـدة 7 إلى 12

قبل. تشرين الثاني ا
ÍœU³F « œ«uł ¡UI½

e¹eF « b³Ž bL×

اخملـرج الــسـوري انـتـهى من عـمـلـيـات تـصـويـر مـسـلـسل
شــارع شـيـكـاغـو الـذي هـو من تــألـيـفه واخـراجه وبـطـولـة

سالف فواخرجي وعباس النوري .
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العـنصـريـة في صنـاعة األزيـاء كعـارضة
أزيـــاء شـــابــة ســـمـــراء وأشــارت إلى أن
عارضت شهيرت وقفتا في وجه
ـصــمـمــ الـذين لم يــرغـبـوا في ا
ضــــــمــــــهــــــا إلى عــــــروضــــــهـم من
أجلها.قالت نـاعومي في مقابلة مع
مــجــلــة األوبــزرفــر (إنــهــا واجــهت
الـــتــــهـــمــــيش الــــعـــرقـي في أوائل
الـتسـعـيـنيـات أثـنـاء شق طريـقـها
نــحـو الـقــمـة لــتـصــبح واحـدة من
أفـــــضل  5عـــــارضــــــات أزيـــــاء في
الــعــالم).وأضــافت)االن مـن اجلــيـد
الـتحـدث ألـيس كـذلك? لـكن عـنـدما
حتــدثت عن حـقــوقي عــنـدمــا كـنت
أصـغـر سـنـاً كـان يُـقـال عـني أنـني
ــراس أو فـظــة).وتـابـعت صـعــبـة ا
ناعومي (أن زميلتيها إيفانغليستا
وتورلينغتون قامتا بدعمها كثيراً
وســرعــان مـا أصــبــحن صــديــقـات
مقربات ورفضتا عدة مرات العمل
صمم الذين ال يرغبون في مع ا
ضـــــــمــــــــهـــــــا إلى عــــــــروضـــــــهم).

{ لــنــدن  –وكــاالت - حتـــدثت عــارضــة
األزياء نـاعومي كـامبل عن جتـربتـها مع
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إنطلق تصويره مطلع هذا األسبوع
بــعـد ســلـســلـة من الــتـأجــيالت عـلى
سـلـسل من ـاضـيـة.ا مـدار األشـهـر ا
بطولة مـحمد أنور مـنة عرفة سارة
سـالمــة مـــحـــمـــد عـــلي رزق هـــنــاء
الــشـوربــجي هـشــام مـحــمـد شـرف
إضــافــة إلـى ظــهــور عــدد كــبــيــر من
ـمـثـلـ ضـيـوف شـرف من تـألـيف ا
فــــاروق هـــاشم ومـــصـــطـــفى عـــمـــر

وإخراج معتز التوني.
من نــاحـــيــة أخــرى تـــنــتــظـــر مــنــة
إسـتـئنـاف تـصـويـر فـيلـم (شريط 6)
ـتــوقف مـنـذ عــدة أشـهـر وهـو من ا
بـطـولـة خـالـد الـصـاوي تـارا عـمـاد
خــالــد أنـور نــانــسي صالح أحــمـد
خــالــد صـالح عــمــرو وهـبــة يــاسـر
الـــطـــوبــجـي من تـــألــيـف مــحـــمــود

حمدان وإخراج محمد سالمة.
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ـصـرية مـنة عـرفة ـمثـلة ا أنضـمت ا
لبطولـة مسلـسل إسعاف يونس مع
صـري مـحـمـد أنـور والذي ـمـثل ا ا
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قامت منسـقة األزياء علـياء بسيوني
ـصري ـفـاجـأة خـطيـبـهـا الـفـنـان ا
نـاسبة عيد ميالده اذ أحمد سعد 
نـشـرت لوحـات إعالنـيـة كـبـيـرة على
احـــد الــــشـــوارع ووضــــعت فـــيــــهـــا
صـورته مــهـنـئـة ايــاه بـعـيـده.ووثّق
ــفـاجــأة عـلى صــفـحـته ســعـد هـذه ا
اخلـاصة عـلى احـد مـواقع الـتواصل
االجــتــمــاعي من خالل نــشــر مــقـطع
فيديو لذلك وعـلّق بالقول: (يا سالم
ـا الـواحـد يـصـحى في عـيـد مـيالده
يالقـي حــبــيــبــته عــامالله كــده عــلى
كوبـري أكتـوبر).وكـان سعـد قد اعلن
خــطــوبــته رســمــيًــا عــلى بــسـيــوني

اضي. االسبوع ا
ـصـريـة ـمـثــلـة ا الى ذلك أحـتــفـلت ا
أي عامر بعيـد ميالد ابنها يوسف
و نـشــرت عـلى صـفـحــتـهـا اخلـاصـة
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بـعد اجلـدل الـكـبـير الـذي أثـيـر حول
فـكـرة مـســلـسل (عـطـيـة) الـذي تـقـوم
ـمـثـلــة الـتـركــيـة بـيـرين بــبـطـولـتـه ا
سـات والــذي حـقق جنــاحـاً كــبـيـراً
وذلك بسبب اإلتـهامات الـتي الحقته
بــســرقــة فــكــرته مـن روايــة صــحـوة
الـعالـم للـكـاتـبة شـيـنـغول بـويـباش
دون الـرجوع إلـيـهـا وهو مـا دفـعـها
إلى رفع دعوى قـضـائيـة ضدّ صـناع
الــعــمل نــفـت ســات أن (يــكــون لــهـا
وقع وضوع) مؤكدةً وفقا  عالقة با

نتجة). الفن (على ثقتها باجلهة ا
وقـالت سـات بـعـد تـوجـيه انـتـقادات
لها بأنه ليس لها عالقة في موضوع
اقتباس العمل مضـيفة (أنّها ليست
سـلسل أو مـنتجـته ولكـنّها كاتـبة ا
في الـوقت نفـسه ال تـشك في حـرفـية

نتجة له). عمل اجلهة ا

الــى
ذلــــــــــــــك
شـــــــــاركت
الـــــنــــجــــمــــة
الـتـركــيـة مـر

أوزرلي الشـهـيرة
بـــــشـــــخــــــصـــــيـــــة
السـطـانة هـيام في
مــــســــلـــسـل حـــر
الــســلــطــان صــوراً
من أحــدث جــلــســة
تــصــويــر خـصــعت

لها.

ـتضررة رأة ا الـناشـطة الـعراقيـة رئيـسة مـنظمـة رابطـة ا
ـاضي في محـافظـة ميـسان بـعد ـوت اخلـميس ا غـيبـها ا

صراع مع السرطان.

ـصـري حـاضـر في ورشـة عـمل اقـامـتـهـا كـلـية االثـاري ا
الـتـربـيـة لـلبـنـات بـاجلـامـعـة العـراقـيـة بـالـتـعاون مع وزارة
ـقـبرة ـصريـة بـعـنـوان (تـطويـر بـنـاء ا الـسـيـاحـة واالثـار ا
ـــلــوك مـــصــر ـــلــكـــيــة وصـــوال الى الـــشــكـل الــهـــرمي  ا

الفرعونية) .

رئـــيـس الـــوزراء االردنـي األســـبـق احـــتــــفت مــــؤســــســـة
عبداحلـميد شومان عـبر تقنيـة التواصل عن بعد (زووم)
ؤسـسة الـعربـية لـلنـشر بـإشهـار مذكـراته الصـادرة عن ا

والتوزيع.

ـــقــــيم في ي الـــعــــراقي ا االكــــاد
انـيا أجرى عملية جراحية تكللت ا
بــالــنــجــاح وتــلــقى امــنــيــات االهل
واالوسـاط اجلــامـعـيـة له بــالـشـفـاء

العاجل.

 w½d UÐ bLŠ√

ـســـــــــــتـشــارالــدبـلــومـاسـي لـرئـــــــــيس اجلــمـهــوريـة ا
الـسـفــيـر الـعــراقي الـســابق  نـعـته االوســاط الـسـيــاسـيـة
ـاضـيـة اثر ـوت اجلـمـعة ا والدبـلـومـاسـية بـعـد ان غـيبه ا
اصابتـه بفايروس كورونـا  سائل الله تـعالى ان يسكنه

فسيح جناته.

بيرين سات

بــتـجــسـيــد فن الـزخــرفـة االسالمــيـة
واتـــقـــان رسـم احلـــروف الـــعـــربـــيــة
بأجـادة حـرفيـة متـمـيزه. وفي الـيوم
نـــفــسه  اطالق مــعـــرض لــلــفــنــان
حــسن اخلــاقــاني احــتــوى عــلى 15

عـــمال  ابـــدع اخلــاقـــاني
فـيـهـا بـأعـادة رسم فـنـون
ستـشرق بـتفاصـيلها ا
مـــســتـــخـــدمــاً فـي بــعض
االحيان خامات واساليب
مـــخــــتــــلـــفــــة كــــاحلـــرق
بــالــكــاويـة عــلى اخلــشب

والرسم بقلم اجلاف.
الـى ذلك تــــفـــــقــــد  وزيــــر
الثقافة والسياحة واآلثار
حــــسن نـــاظـم  االربـــعـــاء
ــاضـي مــبــنـى مــســرح ا
الرشيد لالطالع على أهم
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حتـت عـــنــــوان ( عــــزف بــــااللـــوان )
اطـلـقت دائرة الـفـنـون الـعـامـة ضمن
سـلــسـلـة مـعــارضـهـا االلـكــتـرونـيـة 
معـرضـها 113 لـلفـنـانة الـتـشـكيـلـية

رسل مظفر .
 ضم 15 عـمالً فنـيـاً  نـقلت الـفـنـانة
فيـهـا رؤيتـهـا االبداعـيـة في جتسـيد
افــكـار حــرة جــابت خـيــالــهـا الــفـني
الواسع.كمـا اطلـقت الدائرة اجلـمعة
معـرضها 112  للـفنـانة رجـاء بهاء
الــــدين وضم 15 عــــمـالً خــــزفــــيـــاً 
ابـدعت بهـاء الـدين بأسـلـوب عمـلـها
محـاولـةً مـزج احلـداثـة بأرث الـفـني 
العـراق الـتأريـخي الـعريق. واطـلقت
ــاضي مـعـرضـا الـدائــرة اخلـمـيس ا
ـوسـوي ضم لـلـخـطـاط حـسن عـلي ا
ــــوســـوي فـــيـــهـــا ١٥ عـــمالً ابـــدع ا

ـايـسـتـرو علي ـوسـيـقـية بـقـيـادة ا ا
خـــــصــــــاف. ثـم جتـــــول فـي ارجـــــاء
سرح واطلع على آلية العمل التي ا
تقوم بها إدارة الدائرة  مثنياً (على
بـذولة  من أجل النهوض اجلهود  ا
بـــهـــذا الــصـــرح الـــثـــقــافي
الـكــبـيـر). ووفـقــا لـصـفـحـة
وزارة الـــــــثـــــــقــــــــافـــــــة في
(فـــيــســـبــوك) قـــدم مــوسى
ـراحل شـرحــاً تـفــصـيـلــيـاً 
نصـرمة مـوضحاً العـمل ا
ــسـتــقــبــلــيـة (اخلــطــوات ا
ـــدروســـة ــــرســـومــــة وا ا
التــــمـــام مـــراحـل االعـــمـــار
بـنفس الـروحـيـة الوطـنـية
واإلصــرار  والــتـحــدي من
أجل اكـمــال مـراحـل اعـمـار

سرح) . ا

ـسرح االجنازات الـتي وصل اليـها ا
 واستقبله مدير عام دائرة السينما

سرح احمد حسن موسى.  وا
وجرى عزف الـنشيـد الوطني لـلفرقة
الـفــنــيــة الــتــابـعــة لــدائــرة الــفــنـون
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اقامـت وزارة الشـبـاب والريـاضـة دائرة
وثـقـافـة وفــنـون الـشـبـاب وحتت شـعـار
نـاسبة (شبـابنا امـلنـا في التـغييـر) و
ي مهرجانها السنوي يوم الشباب العا
وعـــلى قــــاعـــة الــــســـيــــادة في الـــوزارة
ــهــرجــان فــعــالــيــات فــنــيـة وتــضــمن ا

كل االزمـنـة واالمــكـنـة البـد ان نـتـواصل
وجنــتــهــد) . فـــوعن اهم االعــمــال الــتي
عــرفه اجلـــمـــهــور بـــهــا قـــال ( عـــرفــني
اجلـــمــهــور من خالل مـــســرحــيــة رفــقــا
بـالـقواريـر وهـذا الـعـمل اخـرجه حـس
زاهــر وهـو من تــالـيــفه وتـمــثـيـل بـتـول
ـسرحـية تـناشـد الرجـال الذين كاظم وا
ــراة بـوحــشــيــة بــضـرور يــعــامــلــون  ا
الــتـعـامل مــعـهـا كــانـســانـة وشـريك في
احلياة). واخيرا يقول ( انا مع الشباب
الــذين يــهــتــمـون ويــقــدمــون لـلــمــسـرح
مــنــجــزات مــسـرحــيــة وبــذلك نــؤكـد ان
الفنـان العراقي بـدا يغادر احملـلية
الى الــــعــــربــــيــــة تــــمــــثــــيال

واخـــــراجــــا
وتاليفا ).

عــــــلـى احــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجـتمـاعي صـورة من االحـتـفال في
احلـديقـة الـتي زيـنتـهـا بـشخـصـيات

كرتونية

·UFÝSÐ W uGA  W dŽ

 f½u¹

منة عرفة

t¾MNð bFÝ W³ODš

WO½öŽ≈ WŠuKÐ

علياء بسيوني

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6740 االحد 4 من محرم  1442 هـ 23 من آب (اغسطس) 2020م
Issue 6740 Sunday 23/8/2020

ال تفقـد الثقة فى رئـيسك بالعـمل حاول احلديث معه
واالستفادة من خبراته.

qL(«

تـتـمـيـز بـالـذكــاء الـشـديـد لـتـحـلـيل مـا يـحـيط بك يـوم
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

اخلـسارة سـوف يكـون نتـيجـة إهمـالك لشـريكك  فال
توصل األمور لنهاية مؤسفة.

—u¦ «

هـنية ال تتـوقف عند مشـكلة معـينة لذا حاول احلياة ا
جتاوزها.

»dIF «

ال تـســيـر خــلف الـوصــفـات الــشـعــبـيـة لــعالج مـرض
فاصل الذى تعانى منه. ا

¡«“u'«

قوى عالقتـك مع شريك عمرك بشـكل كبير قبل فوات
األوان.

”uI «

ـشكـلك هو فـي تمـرينـات لـلعالج الـطـبيـعى.يوم احلل 
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

ال تـضـر أبـنـاءك بــكـثـرة شـراء احلـلـوى الـتى حتـتـوى
على مواد حافظة.

Íb'«

ــقـبــلــة ســيـؤتى الــدخـول فـى اسـتــثــمــارات الـفــتــرة ا
مكاسب جيدة ولكن التفكير اجليد مهم.

bÝô«

ـقـبلـة بـسبب مـشـاريعك وعـمـلك سـيتـعـطالن الـفتـرة ا
ظروف طارئة.رقم احلظ  8.

Ë«b «

هـنى تفضـلون العـيش منعـزال لبعض عـلى الصعـيد ا
رقم احلظ 9. الفترات

¡«—cF «

عالقـتك تـتـحسن كـثـيـراً مع الـشريك وذلـك ألنك حتبه
وال تريد إزعاجه.

 u(«

Âu−M «Ë X½√WFzUC « WLKJ «

اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

ــكن شـطب احلــرف اكـثـر من و

مـــرة لـــتــحـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة

طلوبة : (مدينة خليجية): ا

االدريــــــــــــــــسـي - يــــــــــــــــونـس -

التـضاريس - مـنال - االنـعام -

مـاجد - الـبـحرين - جـالـديران

ـل - - ديـــــــــــــــر الـــــــــــــــزور - 
اندونيـسيا - حمى - رياضة -

دمار - دب - محامي - جوائز

-دم - الدراما.

عـمـيـد كـلـيـة بـغداد لـلـعـلـوم االقـتـصـاديـة اجلـامـعـة شارك
بعضويـة اللجنة العلمية للـمؤتمر الدولي الثاني للمؤسسة
الـعربـيـة للـتـربيـة والـعـلوم واالداب (اجملـتـمع العـربي نـحو

ستدامة). عرفة- رؤية جديدة للتنمية ا اقتصادا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
تــريــد جنــمــة الــبــوب األمــريــكــيــة
بـريـتـني سبـيـرز اسـتبـعـاد والـدها
من إدارة أعـــمـــالـــهـــا وشـــؤونـــهــا
الـشـخــصـيـة في تـغـيــيـر كـبـيـر في
نظام الـوصاية عليـها الذي حددته
ــدة  12عــامــا.وقــبــيل مــحــكــمــة 
جـلسـة محـكمـة في لوس اجنـلوس
ـــاضي قـــدم مـــحــامي األربـــعــاء ا
جنـمـة الــبـوب الـبـالـغــة من الـعـمـر
سبيرز تـطالب باستـبعاد والدها عن

ادارة اعمالها
ــغــنــيــة عـــامــا وثــائق تــقـــول إن ا
”تعارض بشدة عودة جيمس

(سـبـيـرز) وصـيا عـلى شـخـصـها.“
ولـم تـــذكـــر الــــوثـــيـــقــــة أســـبـــابـــا

ـــوقــــفـــهـــا.وعـــ
جـــيـــمس ســـبـــيـــرز
وصـيا عـلى ابـنته في
عــــــام 2008 بــــــعــــــد أن
خرجت حياة جنـمة البوب
عن الــــســــيــــطــــرة وأدخــــلت
ـــســتـــشــفى لـــتــلـــقي الــعالج ا
النـفسي.وبـعد عودة مـسيـرتها
الـفـنـيـة انـسـحـبت سـبـيـرز من
إقـامة حـفالت في الس فـيـجاس
ــاضي ودخــلت لــفــتـرة الــعـام ا
وجيزة مـنشأة للـعالج النفسي. لم
حتـيي حـفال مـنــذ أكـتـوبـر تـشـرين
األول  2018وقالت وثائق احملكمة
عـلنـة هي عدم األداء إن (رغبـتهـا ا

في هذا الوقت).

VKDð “dO³Ý

 U¼b «Ë œUF³²Ý≈

{ نـيويـورك (أ ف ب) - اتـهـمت شـكوى
ــدني الــثالثــاء رفــعـت أمــام الــقــضــاء ا
ـمـثل كـوبـا غـوديـنغ جـونـيور ـاضي ا ا
باغتصاب امرأة في العام  2013بعدما
اتــهــمـته ثـالث نـســاء أخــريـات ســابــقـا
المـــســـات غـــيــــر مـــرغـــوب بـــهـــا.في
الــشــكـوى الــتي ســجـلت لــدى مــحـكــمـة
مـانـهــاتن الـفـدرالـيــة وأوردتـهـا وسـائل
إعـالم أمــريــكــيـــة عــدة تــتـــهم امــرأة لن
ــمـثل الـبـالغ 52 يـكـشـف عن هـويـتـهـا ا
عـامــا واحلـائــز جـائـزة أوســكـار أفـضل
ـثل في دور مـسـانـد الـعـام 1997 عن
دوره في فــيــلم (جــيــري مــاكــوغــوايـر)
باغتصابها في أحد فنادق مانهاتن قبل
ســبع ســنـوات.وجــاء في الــشــكـوى أنه
دعاها لتناول مـشروب واصطحبها إلى
ــغــادرة غــرفــتـه. وقــالت (أنــهــا ارادت ا
بـعــدمـا بـدأ يـخــلع ثـيـابه أمـامــهـا لـكـنه
منعها وألـقاها على السريـر واغتصبها
مــرتــ مـع أنــهــا طــلــبت مــنه الــتــوقف
مـرارا).وقــالت غـلـوريــا آلـريـد مــحـامـيـة
مــقـــدمـــة الــشـــكــوى (مـــوكـــلــتـي تــوجه
اتـــهــامــات خــطــرة إلـى كــوبــا غــوديــنغ
جـونــيـور في الـشــكـوى الـتي رفــعـنـاهـا
وهي تـنـتـظر بـفـارغ الـصـبـر أن تـنصف

أمـام الـقـضـاء).وأكـد مـحـامي

fJFð WOŠd  U «—œ ÆÆ b³Ž ÷ÒuH

—Ëd*« qł— …U½UF

ـمـثل مـارك جاي هـيـلـر لـوكـالـة فرانس ا
(هـذه االدعـاءات خـاطـئـة وتـعـتـبـر حـنـثا
لف سـيرفض).ومنذ . نعتـقد أن ا لليـم

2019 اتهمت نحو عشرين امرأة
المـسات غير مـرغوب بها أو جونيور 
بتـحـرش جنـسي.وقد وجـهت إلـيه تهـمة
االعـتــداء جـنــسـيـا عــلى ثالث من هـؤالء
النساء. وكان يفتـرض أن تبدأ محاكمته
في نيـسـان قبل أن يـتم إرجـاؤها بـسبب
جائحة كوفيد-19.واشتهر جونيور في
فيـلم (بـويـز إن ذي هود) (1991). وادى
دور أو جـــاي ســيــبـــمــســون قـــبل فــتــرة
ــســلــسـل الــتــلــفــزيــوني قــصــيــرة في ا
القـصيـر (أميـريكن كـرا ستـوري).وهو
ـــشـــاهـــيـــر فـي أوســـاط الـــتـــرفـــيه من ا
والـســيـنـمـا الــذين تـلـطـخت ســمـعـتـهم
كـثـيـرا مع بــروز حـركـة #مي تـو الـتي
حققت انتصـارا مدويا في شباط مع
ـنــتج الــهـولــيـوودي احلــكم عـلـى ا
الـنـافـذ سـابـقـا هـارفي وايـنـسـتـ

بـــــــالــــــســـــــجن 23 عـــــــامــــــا.

وثـقـافـيـة تـمـيـزت بـحـضـور جـمـاهـيـري
كبير و عـرض عدد من االعمال الـفنية
سـرحيـة والـسيـنمـائيـة  ومن ضمن وا
االعمال التي عرضت مـسرحية (مفوض
عبد) سـينـاريو وتمـثيل واخراج الـفنان
حـسـ مـالـتـوس الـذي عـرفه اجلـمـهور
فـنــانـا مـجــتـهــدا من خالل تـقـد ادوار
مـتــمـيـزة اجــاد بـهـا. ( الـزمــان ) الـتـقت
مـــالــتـــوس لـــتـــتـــعـــرف عـــلى مـــفــردات
ــســرحــيـــة اجلــديــدة فــقـــال ( الــعــمل ا
اجلـديد هـو مـونـدرامـا بعـنـوان مـفوض
ـرور في ظل عـبــد وتـتــحـدث عـن رجل ا
الــظـــروف احلــالــيـــة الــتي تـــتــقـــدمــهــا
الـفـوضى واالنـفـالت بـالـتـالي يـتـعـرض
ـرور الى مــشـاكل وهــمـوم من شـرطـي ا
نفلـت بالتالي ـنضبطـ وا قبل غير ا
نــتــوصـل الى حــقــيــقــة وهي ان وجــود
ــرور هــو وسن قـــانــون يـــحــمي رجـل ا
احلل االمـــثل النـــصــاف هــذا الـــشــرطي
الـذي يتـحـمل كافـة الـهمـوم والـتعب من
اجـل تـــــوفـــــيــــــر االمن واالمــــــان لـــــنـــــا

ولـعـوائـلـنــا) .وعن الـرسـالـة الـتي يـريـد
ايصالـها يقول اخملـرج (باعتـباري شابا
مــســرحــيــا فــاقــول لــكل الــشــبـاب جــيل
ـسـتـقــبل هـو ان النـتـرك هـذا االنـفالت ا
اجلـــاري في الـــشـــارع ويـــجب احـــتــرام
كلف االخرين خصوصا اثناء الواجب ا
به وعـــدم االســاءة الـى ايــة شــخـــصــيــة
مـهـما كـان مـوقـعهـا وان نـذكـر هـذا على
ـــســـارح حـــيـث جتــاوز كـل خـــشـــبــات ا
االنـسـان صفـته االنـسـانـيـة وراح يـلعب
فـي فــــضـــــاءات اخلــــبـث واالســــاءة الى
االخرين دون سبب او مسوغ قانوني ).
ـستـقبل ـسرح في ا وعن رؤيته لـواقع ا
ية دابت سـرح لغة عـا القريب يـقول ( ا
عـــلـى احلـــضـــور في كل زمـــان ومـــكـــان
والنخاف عـليه من اي مد فـكري وثقافي
ـسرح يـستـمـد قوته من حـاجة ويبـقى ا

االنسان للحياة ). 
وعن طموحه الفـني يضيف ( مازلت في
ـسـرح والفن بـحر بدايـة الـطريق والن ا
جـار اليــتـوقف وان االبــداع مـوجـود في
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احلــراري. وســيُــمــنع دخــول أي
شـــخص تـــبـــلغ حـــرارة جــســـمه

37,5 درجة وما فوق.
شـاركـون سوائل كذلك سـيُـزود ا
ـواقـع الـتي تــعـقــيم في ســائــر ا
ـهرجـان من قاعات تسـتضيف ا
عرض ومـداخل وأروقـة وصاالت
اجـــتــمــاعــات وســـيــكــون وضع
الــكـمــامـات إلــزامـيــا في صـاالت
الــــعـــرض وأيـــضــــا في طـــابـــور
ـتفـرج االنتـظـار قبـيل تـوجه ا
إلـى مــقـــاعـــدهم وطـــيــلـــة فـــتــرة
ــنــاطق الــعـــرض وأيــضــا فـي ا

هرجان. اخلارجية في موقع ا

وســيــصـــار أيــضــا إلى احــتــرام
الـتــبـاعـد االجـتــمـاعي من طـريق
ـتــاحـة ـقــاعــد ا تــقـلــيص عــدد ا
لـلــجـلــوس وتـرك أمــاكن شـاغـرة
. إلى ذلك يـتـع تـفـرجـ بـ ا
عــــــلى اجلــــــمــــــهــــــور والــــــزوار
عتـمدين حجز أمـاكنهم مـسبقا ا
ـهرجـان اإللكـتروني عبـر موقع ا
ـنــفـذ الــوحـيـد الــذي سـيـشــكل ا
لــبــيع الـتــذاكــر تـفــاديـا لــتــشـكّل
طوابير انتظار. وتشمل التدابير
أيـضـا الـســجـادة احلـمـراء الـتي
يـتهـافت عـلـيهـا الـنـجوم سـنـويا
البـس الــســهــرة إذ ســـيُــمــنع
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بشـكوى إثر تـعرضـها الغـتصاب
جـــمـــاعي مـــفــتـــرض من ثـالثــ
رجال. وأشـار إلى تـوقـيف اثـنـ
ــشـــتـــبه بـــهم عـــلى صـــلــة مـن ا
بـقـضـيــة يـدور بـشـأنـهـا حتـقـيق
وتــطــال مـراهــقــة في الــســادسـة
عـــشــرة مـن الــعــمـــر في مـــديــنــة
بــــجـــنــــوب الـــبالد.  وأحــــيـــطت
احلـادثـة بـالـتـكـتم إلى أن أفـادت
وسـائل إعالم مـحــلـيـة اخلـمـيس
أن الـرجـال كـانـوا مـصـطفّـ في
طــابـور فـي الـفــنــدق أمـام غــرفـة

الفتـاة التي كانت في حـال سكر
بــــانــــتــــظــــار الــــتــــعــــاقب عــــلى
اغـــتـــصـــابــــهـــا. ومـــنـــذ مـــســـاء
اخلـمـيس نـظـمت تـظاهـرات في
مــدن مـخـتــلـفـة بــيـنـهــا تل أبـيب
والـقدس دعـمـا لـلـفتـاة وتـنـديدا
بـالـعنف اجلـنـسي ضـد الـنـساء.
اثـلة في كذلك نُـظمت تـظاهـرة 
اخلضيرة التي يتحدر منها أحد
ــشـتــبه بـهم بــحـضــور رئـيس ا
ديـنة الـواقعـة في شمال بلـدية ا
إسـرائـيل. وقــال رئـيس الـبـلـديـة

ــديـنـة ـان ســكـان ا تــسـفي غــنـد
يـنظـرون بـسلـبـيـة كبـيـرة إلى ما
حــــصـل. ال نــــريــــد الــــعــــيش في
مجتمع كـهذا . وأوضحت شاني
ـدعية أن الفتاة موران محامية ا
في وضع صـــعـب جــدا . وقـــالت
إلذاعة كان اإلسرائيلية العامة ال
شك الـــبــتـــة في أن الــضـــالــعــ
كانوا على عـلم بأنهـا قاصر وما
حــصل لـم يــكن بــرضى الــفــتــاة
الفتة إلى أنـها تـنتظـر أن تكشف
الشـرطة احلقـيقـة كامـلة في هذه
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واشــــنــــطن (أ ف ب) - أعــــلــــنت
حديـقة احلـيوانات فـي واشنطن
اجلـــمــعــة والدة صــغـــيــر بــانــدا
عـمالق ثمـ بـعـد أربع سـنوات
من آخــر حـمل لــوالــدته الـبــانـدا
الــــعـــمالقـــة مي شــــانغ.وكـــتـــبت
حـديـقـة سـميـسـونـيـان الـوطـنـية
لـلـحـيـوانـات عـلى تـويـتر إن األم
ـوذجيا اجلديدة تـظهر سـلوكا 
ألمــــهـــــات الـــــبـــــانـــــدا من خالل
"االعـــــتـــــنـــــاء بـــــصـــــغـــــيـــــرهــــا
واحتـضانـه".وقالت (يـسعـدنا أن
نـــــعــــلن أن مـي شــــانـغ وضــــعت
صــغــيــرهــا في الــســاعـة 18,35
ـولـودهـا اجلـديد وهي تـعـتني 
بـــاهــتـــمــام) الفـــتــة إلى أن (األم
وصــغــيــرهــا "يــبــدوان بــصــحــة
جيدة)".وتمكن مـحبو الباندا من
متـابعة عـملـية اإلجناب مـباشرة
عن طريق "كـامـيرا الـبانـدا" التي
تــعـرض مــشــاهـدهــا عــلى مـوقع
حـديـقـة احلـيـوانـات اإللـكتـروني
عـلـى مـدار الـســاعـة رغم تــعـطّل
الـبث في بـعض األحـيـان بـسبب
اإلقبـال الـكبـير.وقـد جـرى تلـقيح
مي شـــانغ الــبـــالــغــة  22عــامــا
اصطنـاعيا في 22 آذار بالسائل
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ـتـابـعـة مـرور تـوافـد اجلـمــهـور 
ـشــاركـ تالفـيـا لـلــتـجـمـعـات. ا
هرجان نظام نقل وسيخصص ا
ــشــاركـة خــاصــا لــفــرق األفالم ا
تفاديا لـلتجمـعات كذلك سيؤمّن
القـيمون عـلى احلدث جـريا على
عادتهم السنوية خدمة للطوار
ـهرجان الطـبية. كـما سـيفرض ا
ــدعـويـن والـزوار عــلى جــمــيع ا
ـعــتـمـدين الــوافـدين من خـارج ا
مـنطـقـة شـنغـن للـتـنـقل احلر في
أوروبـــــا اخلــــضــــوع لــــفــــحص
للـكـشف عن اإلصابـة بـالفـيروس
قـــبـل االنـــطالق عـــلى أن يـــعـــاد
الــفـحص لــهــؤالء في الـبــنـدقــيـة
هرجان وفق البيان. بإشراف ا
وفي العـاصمـة االيطـاليـة روما 
اليـزال ثــقل الـكــمـامـة كــبـيـرا في
ناطق السـياحية  وما إن أدار ا
الـــشـــرطي ظـــهـــره حـــتـى صــرخ
الـوالد بـأطـفاله انـزعـوا الكـمـامة
ــعــقـول انــزعــوهـا ! فــمن غــيـر ا
حــتى في زمـن كــورونــا الــتــقـاط
صـــورة ســيـــلـــفي أمــام نـــافــورة
تــريــفي الــشــهــيــر في رومــا..مع

كمامة.
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من حق الـعراقـيـ أينـمـا كـانوا أن يـقـلـقوا مـخـافة أن
تقع في مدنهم عمـليات اغتيال نـاشط أو موظف أو
مدني أو عسكري كـما يحدث في البصرة. سمعت
هـاتــفـيــاً من أهـالي الــبـصـرة االصـالء انّ الـعـراقي ال
يـقتل عـراقيـاً في عمـليـات منـظمـة وكان اخلـوف يكمم
أفـواهـهم من امـكـانـيـة اسـتـهـداف أيّ شـخص في أيّ
مكان حتت تهمة يحدّدها مسلّح وينفذ عقوبتها مسلّح
آخــر في الــشــارع. هــذه الــصـورة تــعــطـي الـتــعــريف

بسّط لغياب ا
الـدولة أو انـتكاس أجـهزتـها لسـبب كبـير ولـيس عابراً

في كُلّ األحوال.
الــتـصــعـيـد فـي الـبـصــرة يـأتي فـي سـيـاق مــنـظّم من
الـتـخـطـيط إلجـهـاض مـسـاعي بـنـاء الـدولـة في بـغداد
والــفـرصـة لـدى بـعض الــتـنـظـيـمـات مــواتـيـة في سـفـر
ـنـاصـب الـقـيـاديـة في رئـيـس احلـكـومـة وتـضــعـضع ا
الـعـاصـمـة حتت ذرائع االعــداد لالنـتـخـابـات ومـا الى

ذلك فيما الشارع ينزف .
تدهـور األمن في الـبـصـرة هـو عالمة اخلـراب الـقـابـلة
لالنتشار بسرعة لتطبع مدن اجلنوب في وقت قصير

وهو استهداف للعراق كبناء.
إنّـهـا رسالـة اخلراب الـتي يـراد لهـا أن تـصل لكل مَن
يدعو الى تصـحيح مسارات الـدولة واألمن والسيادة
وهــــذا هـــو حتـــد نـــوعـي يـــســـتـــغـل خـــلط االوراق في

الشارع.
أمن الـبــصـرة وأمن  أيـة مــديـنـة عـراقــيـة أهم من أيـة
انـتـخابـات مبـكرة او مـتأخـرة. الـعراق مـقبل عـلى ايام
قـاسية فـيهـا حتديات مـتداخـلة ب االقـتصـاد وتفشي
فــيـــروس كـــورونــا وســـطــوة الـال دولــة وهـــذه اجــواء
طـوارىء   وسـيـكـون من اخلــطـايـا الـكـبـرى ان يـتـجه
ــمـارســة مـدنــيـة في وقت يــعـيش فــيه اجـواء الــعـراق 
ـناخـات  الدمـويـة التي انـتجت حـرب  ولـقد شـهدنـا ا
االسـتـفتـاء عـلى الدسـتـور وخوض دورة انـتـخابـية في
غياب شبه كامل للسلم االجتماعي  وكانت احلصيلة

هي من نراه اليوم من بناء متهاو.
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فـاجــأ الــرئـيس دونــالــد تــرامب الـعــالم في 13 آب احلـالي
ـتــحـدة وإسـرائـيل عـلى بـإعالن إتـفـاق االمـارات الــعـربـيـة ا
إقامـة عالقـات دبـلـومـاسـية كـامـلـة بـيـنـهمـا واتـفـاقـهـمـا على
التعاون في مجاالت السياحة والثقافة واالقتصاد واألمن.
مر االتفاق بدون اهتمام يذكر على العراقي وهم معذورون
فالكاتيوشا تهلل فوق بـغداد واالغتياالت واالختطافات على
قدم وساق وكورونـا قد استهـترت وحلت وثـاقها وعاثت في

اخللق خنقاً وتقتيال.
قد يـسـأل سـائل مـا ذا دهى الـعرب? واجلـواب بـبـسـاطة أن
تاجرة بالقضية الفلسـطينية لعقود من الزمن كانت عامال ا
أساسـيـا في استـعـباد وتـخـلف الـشعـوب الـعربـيـة اجملاورة
لـفـلــسـطــ مـضـافــا الـيــهـا الـعــراق حـيث ســاد رعـاع هـذه

الشعوب على عقالئها في احلكم والتوجهات.
وبـدالً من أن يــنــجح الــعــرب في احلــرب عــلى إســرائـيل أو
يتدبروا حلوال أخرى للمصيبة صب احلكام ورعاع الشعب
جام غضبـهم على اليهـود العرب وقدمـوا بذلك خدمة جـليلة
لـلـصـهــيـونـيـة الــتي كـانت بـأمـس احلـاجـة لـزيــادة الـسـكـان
ـمالك الـعربـية .. تال ذلك انقالب الـعسـاكـر على ا قـاتلـ وا
ـزايــدات عـلى الــقـضـيـة ـعـتـدلــة ومن ثم االنـســيـاق وراء ا ا
الفـلـسـطـيـنـية واالجنـرار الى حـروب ذَبـحت فـيـهـا الـقـيادات
الفاشلة اجليـوش العربية في سيـناء واجلوالن والقدس عام
صري 1967. ورغم رد بعض االعتبار من قبل اجليش ا
بعـبوره قـنـاة السـويس واقـتحـامه لـتحـصـينـات خط بـارليف
عام 1973 واستعادة مصر لسيـناء بالتفاوض بقي اجلوال
ن محتال كما بـقيت القدس والـضفة الغـربية محـتلة على ما
هي عليه 1967. تال ذلك ذبح اجليش الـعراقي جـراء نزوة
صــدام فـي احــتـالل الــكـــويت  1990/ 1991 وتــبع ذلك
بـعـقــد ونـيف من الــزمـان أحــتال ل الـعــراق وتـدمـيــر الـدولـة
العراقية عام 2003. ثم جاء الربيع العربي لتبزع الشعوب
العربية من نفسها وفلسط معاً. في هذه األثناء بزغت في
تركـيا وإيـران قيـادتان إسالمـيتـان استـلهـمتـا أراء االخوان
سلم حسن البنا وسيد قطب ورفعتا شعارات استرداد ا
فـلسـطـ وتـدمـيـر إسـرائـيـل لـكـون هـذه الـشـعـارات مـجـلـبة
ريض. لألتبـاع وشـرعـتـا في قضـم جسـد الـوطن الـعـربي ا
باشـر في سوريا وليـبيا وإيران تركيا من خالل االحـتالل ا
ــدربــة من قـبــلــهـا ــســلـحــة وا من خالل االتــبـاع احملــلــيـة ا
ـؤدجلــة بــحب واليـة الــفــقـيـه لـبــسط نــفــوذهـا في لــبــنـان وا
ـذكـور ــؤتـمـر الـصـحـفي ا والـعـراق. الـتـفت تـرامب خالل ا
ـاذا أعاله وسـأل ســفـيـره فـي إسـرائـيـل ديـفـيــد فـريــدمـان 
أسمـيتم االتـفـاق ب إسـرائيل واالمـارات ب اتـفاق إبـراهيم
فأجـابه الـسفـيـر ألن إبـراهيم هـو أب لـلـديانـات االبـراهيـمـية
ـسـيـحيـة واإلسالم. قـد يـكـون الـسـفـير الثالث الـيـهـوديـة وا
فريدمان أدهى من ذلك بهذه التسمية فنبي الله ابراهيم هو
بـإتـفـاق اجلـمـيع أبـو إسـمــاعـيل أبـو الـعـرب وهـو كـذلك أبـو
اسـحق أبـو يـعــقـوب نـبي الــله إسـرائـيل أبــو بـني إسـرائـيل
ا ال شك فيه أن فريدمان أدرك يأس العرب وخوفهم من و
قــضم الــقــيــادات اإلسـالمــيــة في تــركـــيــا وإيــران لــبالدهم
ـوقف األمـريـكي وشـعـورهم بـعـدم صـواب االعـتــمـاد عـلى ا
تـذبـذب فـجاءهم بـنـصـرة أوالد العم اجلـدد  الـقـادرة على ا
ــتـوقـع أن تـوقع إعـادة كـل من الالعــبــ الى حــجـمـه. من ا
خمسة اتفاقات إبراهيم جديدة مع خمس دول عربية أخرى
نخرط بـهذه االتفاقات إن أرادوا ويبقى أن يدرك جمـيع ا
نـطـقة إن أهم السالم والـرخـاء في ا
اتفـاق ابـراهـيـمي يـتـوجب حتـقـيقه
هـــــو االتـــــفـــــاق بـــــ إســــــرائـــــيل
والـفــلــســطـيــنــيــ الـذي ســيــكـون
ـــتـــاجـــرة بـــالـــقـــضـــيــة خــاتـــمـــة ا

الفلسطينية.
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{ بــاريس-(أ ف ب) - كــشــفت
تــقـنــيـة الــتــصـويــر الـشــعـاعي
الــــثالثـي األبـــعــــاد عن بــــعض
تــفـــاصـــيـل ثالثـــة حـــيـــوانــات
ة هي حُـنطت في مـصـر القـد
قـطـة مـكسـورة الـرقـبة وثـعـبان
مــفــتـــوح الــفم وطــائــر جــارح
كــانت مـحـفـوظـة كـمـومـيـاوات
وفـقًا لـدراسـة نشـرت اخلـميس
فـي مـــجـــلـــة (ســـايـــنـــتـــيـــفـــيك
ـصــريـون ريــبــورتس). وكــان ا
الــقــدمـاء يــؤمــنـون بــالــقـيــامـة
واحلـيــاة األبـديــة. ولـلــوصـول
إلـيـهـمـا كـان ال بـد من حتـنـيط
اجلــــثث قـــــبل وضــــعـــــهــــا في
الــــقـــبــــور حــــيـث يــــوضع مع
ـكن ـوتى احملــنـطـ كل مـا  ا
أن »يـحــتـاجـوا  «إلـيـه الحـقـاً
من أغــراض يــســتــخــدمــونــهــا
دائــمـاً وحـيــوانـات وسـواهـا...
وقــد تـكـون مـعـظم احلـيـوانـات
التي كانت تعيش في مصر في
من الـقط تــلك احلـقــبـة حـنــطت
إلى الـــصــقــر إلى الـــتــمــســاح
ســواء أكـانـت حـيــوانــاً عــزيـزاً
عــلى صــاحـبـه أو لــكي تــكـون

قرباناً ألحد اآللهة.
وثـــمــة عـــيّــنــات عـــدة من هــذه
ــــومــــيـــاوات احلــــيــــوانــــيـــة ا
مـحــفـوظـة في مـتـاحف الـعـالم
سـتـحـيل لزمن ولـكن كـان من ا
طـويل مـعـرفـة مــا كـان مـخـفـيـاً
حتت الــلـــفـــائف دون اإلضــرار

ومياوات. با
غـيـر أن فـريـقـاً من الـعـلـماء في
بــريــطــانـيــا جنح بــاســتــخـدام
الـتـصــويـر الـشـعــاعي الـثالثي
األبـعـاد في مـعـرفــة مـا تـخـفـيه
ثالث مـــومــيــاوات حـــيــوانــيــة
مــحـــفــوظـــة في مـــركــز مـــصــر

بجامعة سوانسي (ويلز). 
ووفـــقًــــا لــــلــــدراســـة  تــــوحي
مـورفـولـوجـيـا أول احلـيـوانات
أنـهـا (هرّ مـصـري ألـيف)  كان
عــمـره خــمــسـة أشــهــر عـنــدمـا
حـــنّط وقـــد  كــســـر فـــقــراته
عـــــمـــــداً فـي وقت نــــــفـــــوقه أو
حتــــنـــيــــطه إلبـــقــــاء رأسه في

وضع مستقيم إلى األبد. 
ومياء الثانية فتبيّن أنها أما ا
(تـــشــبه إلى حـــد كــبـــيــر) أحــد
أنــواع الــصـــقــور في حــ أن
الـــثـــالـــثــــة واألخـــيـــرة تـــشـــبه
الـبـيـضـة وحتـتوي فـي الواقع
عـــلى أفـــعى كــوبـــرا صــغـــيــرة
مـلـتفّـة (قد تـكـون نفـقت بـسبب
كــســر فـي الــعــمــود الــفــقــري).
واألمر األكثر إثارة للدهشة هو
اسـتخـدام مادة صـمغـية إلبـقاء
ا يشير فم الثعبان مفـتوحًا 

إلى أن طـــقـــوس فـــتح الـــفم 
تطبيقها على احليوان إلعداده

وت. للحياة ما بعد ا
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{ بـــــيــــروت-(أ ف ب)- أعـــــلن
ولود غني البريـطاني ميكا ا ا
فـي لـــبـــنـــان أنه يــــقـــيم في 19
أيـلـول/سبـتـمبـر حـفلـة غـنائـية
افـتـراضـيـة دعمـاً لـلـمـتـضررين
روّع من انفجـار مرفأ بـيروت ا
الـذي أدّى في  4آب/أغــسـطس
اجلـــاري إلى مـــقــتـل أكــثـــر من

180 شخصا وجرح آالف
آخرين وتـدميـر منـاطق واسعة
من الـعاصـمة الـلبـنانـية. وأفاد
ـكـتب اإلعالمي بـيــان أصـدره ا
ـــيــكـــا في لـــنــدن ووزعـــته في
بيروت جلنة مهرجانات بعلبك
الــدولـــيــة الــتي ســـبق لــهــا أن
اسـتـضـافت مـيكـا بـأن احلـفـلة
حتمل تـسمـية  آي الف بـيروت
) أحب بيروت ( ويقيمها ميكا
من دون جــــمــــهــــور في مــــوقع
فاجآت يز ويتـخللهـا عدد ا
مـن أصـدقــاء. وأوضح الــبــيـان
أن احلــفـلــة سـتـعــرض في نـقل
حي بتقـنية البث الـتدفقي على
يــوتـــيــوب عــبــر أربـع مــنــاطق

زمنية.
وحُـدد سـعــر الـتـذكــرة بـعـشـرة
دوالرات أو يــــــــــوروهــــــــــات أو
جنيـهات استـرلينيـة وستكون
متـوافرة بـواسطـة موقع تـيكت
ـــتــخـــصص بـــبــيع مــاســـتــر ا
التذاكر بالتزامن مع حملة عبر
مـوقع جمـع التـبرعـات الـشهـير
ـكن من خاللـها غـو فـانـد مي 
تـــقـــد تــــبـــرعـــات إضـــافـــيـــة
ولود غـني ا للـقضيـة. وشدّد ا
في بــيــروت ألم لـبــنــانــيـة وأب
أمــيــركي عـلـى أن ريع الـتــذاكـر
والتبـرعات سيخصـص بنسبة
ــئـــة لـــلــمـــســـاعــدة مـــئــة فـي ا
اإلنــسـانــيــة لـلــمــتـضــررين من
انـــفــجـــار بـــيــروت وســـيــوزع
بـــواســطــة الــصـــلــيب األحــمــر
الـلـبـنـاني ومـنـظـمـة سايف ذي

تشيلدرن في لبنان.
وأشــار الــبــيــان إلى أن مــيــكــا
بادرة بـعدمـا تأثر أطلق هـذه ا

بـــحـــجم الـــدمــار الـــذي خـــلّــفه
انــفـجـار بـيـروت وبـاألثـر الـذي
دينة ما دفعه تركه على أهل ا
إلى الـــتـــحـــرك جلــمـع األمــوال
ـتضررين من بهـدف مسـاعدة ا

دمّر.  االنفجار ا
وقال مـيكـا في تسـجيـل مصوّر
نــشـــره عـــبــر صـــفـــحــتـه عــلى
إنـسـتغـرام لإلعالن عن احلـفـلة

بعد كل سنوات احلرب األهلية
ـــالـــيـــة والـــفـــوضى واألزمـــة ا
الـسـيـاسـيـة بـدا خـبـر فـاجـعـة
االنـفـجـار أمـراً ال يـصـدق. ومع
أنـني بــعــيـد عـن لـبــنـان إال أن
قــلـــبي حـــزين عــلى الـــعــائالت
الـتي فـقـدت مـنـازلـهـا واألمـكـنة
الــتي عـاشت فـيــهـا وأحـبـاءهـا

في هذه الكارثة. 

مهرجانات بـيت الدين الدولية
ثم كـانت له حفـلتـان في بعـلبك

عامي 2010 و 2016.
وفي  15آب/أغــســطس أطــلق
جنـم مـوســيـقـى الـراي الــشـاب
خـالـد أغنـيـة بعـنـوان جمـيـلتي
بـيــروت تـضــامــنـا مع الــشـعب
الـلــبـنــاني بـعــد انـفـجــار مـرفـأ

بيروت.

دينة ستستعيد عافيتها. بأن ا
وأضـاف احلـيـاة الـتي ال مـثـيل
ـديـنـة الـسـاحرة لـهـا في هـذه ا
.وخــتم مـيــكـا ســتـعــود مـجــدداً
قائالً بيروت هي مكان والدتي
وهي جزء مني وستـبقى دائماً
في قـــلــبي. وكــان مـــيــكــا غــنى
لـلمـرة األولى في وسط بـيروت
عـــــام 2008 بـــــتـــــنـــــظـــــيـم من

وأضــاف أردت أن أفـعل شــيـئـاً
لـــلــــمـــســـاعـــدة بـــأي طـــريـــقـــة
أسـتـطيـعهـا. ولـذلك أقيـم حفـلة
افـتـراضـية تـنـقل مـباشـرة عـبر
ـــســــاعـــدة أبـــنـــاء اإلنـــتــــرنت 
ــديــنــة. وإذ الحظ أن بــيـروت ا
ـانه بقوة مرّت بـالكثـير أكّد إ
الــلــبــنـــانــيــ وقــدرتـــهم عــلى
الــصـمـود واالسـتـمـرار وثـقـته
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{  الـربــاط- (أ ف ب)- اعـلـنت
غربية اجلمعة ضبط الشرطة ا
13 طــنـا من مـخـدر احلـشـيـشـة
وتـــوقــــيف شـــخـص يـــشــــتـــبه
بــتـــورطه فـي االجتــار الـــدولي
بــــــاخملــــــــــدرات قــــــرب الــــــدار

البيضاء.
ـديريـة الـعـامة لألمن وأفـادت ا
الـوطني في بـيـان أنهـا تمـكنت
مــسـاء اخلـمــيس من حـجـز 13

األخـيـر كــان مـبـحــوثـا عـنه من
أجـل االجتـــــــــار الــــــــــدولـي في

اخملدرات.
وأشـار الــبــيـان إلـى اسـتــمـرار
عـملـيات الـبحث لـتوقـيف باقي

تورط في هذه العملية. ا
وهـــذه أكــبـــر كـــمـــيـــة مـن هــذا
اخملـــدر يـــعـــلن ضـــبـــطــهـــا في
غـرب هذا العـام بعـدما أعلن ا
ضــبـط كــمــيــات مــتــفــاوتــة في

طــــنـــــا من مــــخــــدر الــــشــــيــــرا
(احلـشـيشـة) عـلى م شـاحـنة
لـنــقل الــبـضــائع وســيـارة في
مــنـــطـــقـــة قــرويـــة قـــرب الــدار

البيضاء (غرب).
واسـفـرت الــعـمـلـيــة أيـضـا عن
تــــوقــــيف شــــخص 39 عــــامــــا
لـالشـتــبــاه في تـورطـه في هـذا
الـــنــشـــاط اإلجـــرامي بـــحــسب
الــــبـــيـــان مـــــــــشـــيـــرة إلى أن

عـملـيـات متـفـرقة خالل األشـهر
اضية. ا

ـــغــرب أكـــبـــر مـــنــتج ويــعـــد ا
لـلــحـشــيـشــة في الــعـالم وهي
تــزرع بـــشـــكـل غــيـــر قـــانـــوني
ـهـرّبــون نـقـلـهـا إلى ويـتـولّى ا

أوروبا بشكل أساسي.
ـغـربـية وضـبـطـت الـسـلـطـات ا
ـاضي نـحو 179 طـنا الـعـام ا

{ الــقــدس-(أ ف ب)  –شــهــدت
إسرائيل اجلمعة موجة استنكار
عــارمــة إثـر اغــتــصــاب جــمـاعي
مــفـتــرض تــعــرضت له فــتـاة في
الـسـادسـة عــشـرة من الـعـمـر من
جـــــانب ثـالثـــــ رجال فـي أحــــد
فـنادق مـديـنـة إيالت السـاحـلـية
في قضيـة تتردد أصـداؤها حتى
رأس الدولة. وقـال الناطق باسم
الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة مـيــكي
روزنفيلد لوكالة فرانس برس إن
اضي الفـتـاة تـقدمت األسـبـوع ا

الــقــضـيــة خــصـوصــا لــنـاحــيـة
تــصــويــر احلــادثــة. وقـد تــوالت
ــنــددة بــاحلــادثــة في ــواقف ا ا
األوساط السيـاسية اإلسرائـيلية
مـــنــذ اخلـــمـــيس. وعــلـق رئــيس
الـوزراء بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو مـا
حــصل صــادم! ال أجـد أي كــلــمـة
ــة ال تــطـال فــتـاة أخــرى. اجلـر
ــة ضــد فــحــسـب بل إنــهــا جــر
اإلنــســانــيــة تــســتــحق إدانــتــنـا
الــكـــامــلــة. ودعــا إلى مــحــاكــمــة

سؤول عن احلادثة. جميع ا

نوي اجملـمد لـتيان تـيان وهو ا
حــيــوان بـــانــدا عــمالق آخــر في
احلـــديــقـــة يــبـــلغ عــامه الـــثــالث
والـــعــــشـــرين أواخــــر الـــشــــهـــر
احلـــالي وفق احلـــديــقـــة.ومــنــذ
وصـــول حــيـــواني الــبـــانــدا إلى
احلديقة سنة 2000 وضعت مي
شانغ ثالثـة صغار: الـذكران تاي
شــان في 2005 وبـــاي بـــاي في
2015 واألنــــــثـى بـــــاو بــــــاو في
2013. وأعـيـد الــصـغـار الـثالثـة
إلى الـصـ عـنـد بـلـوغ كل مـنـها
ـوجب عقد شراكة سن الرابعة 
ــوجـــبه مــلـــكــيـــة هــذه تــعـــود 
. احلـــــيــــــوانـــــات إلـى الـــــصـــــ

وسيـعـود مي شـانغ وتيـان تـيان
إلـى الـــصــــ فـي كــــانـــون األول
ـــوجـب االتـــفـــاقـــيـــة ـــقـــبل.و ا
األمريكية الصينية تدفع حديقة
احلــــيــــوانـــات الــــوطــــنــــيــــة في
واشنطن 500 ألف دوالر سنويا
لــتــمـــويل جــهــود احلــفــاظ عــلى
.وال حيـوانات الـبانـدا في الص
يزال هـنـاك أقل من ألـفي حـيوان
من فــصــيـلــة الـبــانــدا الـعــمالقـة
تعيش في موطنـها الطبيعي في
الـصــ بـيـنــمـا يــعـيش حـوالى
600 بــانـدا آخــر من الــفــصـيــلـة
عـيــنـهــا في حـدائق احلــيـوانـات

ومراكز التكاثر حول العالم.
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اعــــلن  اشــــهــــر الـــفــــعــــالــــيـــات
السينمـائية   مهرجـان البندقية
الــســيــنـــمــائي اجلــمـــعــة خــطــة
واسعة للوقـاية من وباء كوفيد-
 19خالل الفترة التي يقام فيها
من  2 إلى  12 أيـلول/سـبـتـمـبر
ــــقــــبل وهــــو ســــيــــكــــون أول ا
مـهرجـان سـيـنـمائي كـبـيـر يـنظّم
مــنـذ بــدايـة اجلــائــحـة في وقت
تـــتــصـــاعــد اخملـــاوف من جتــدّد

تفشّي الفيروس في أوروبا.
ــهــرجــان في بــيــان أنه وأعــلن ا
طــوّر بـالــتـعــاون مع الــسـلــطـات
الــصـحـيــة تـدابـيــر لـلــوقـايـة من
كوفـيد- 19بهـدف حمـاية جـميع
ـدعـوين والـزوار وذلك في ظل ا
قــلق إيــطـالــيــا بـســبب االرتــفـاع
ــصــابــ ـــتــجــدد في أعـــداد ا ا
ــســتــجــد بـــفــيــروس كــورونـــا ا

خصوصا في منطقة البندقية.
وأشــــار الـــبـــيــــان إلى أن مـــوقع
هرجـان السيـنمائي األعرق في ا
العالم سيكون متاحا للمشارك
والـعامـة من تـسـعـة مـداخل تطل
دينـة أو البحيرة على شوارع ا
وهي مجـهزة بأجـهزة لـلتـصوير
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