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طبعة العراق 
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تـنــعـقــد الـيــوم الـثالثــاء الـقــمـة
الــثالثــيــة الــعــراقــيــة األردنــيــة
ـصريـة عـلى مـستـوى الـقادة  ا
فـيمـا أعـلـنت احلـكومـة األردنـية
عـن إصـــابـــة وزيـــر االتـــصــاالت
الـــعـــراقي اركــــان الـــشـــيـــبـــاني
ـا تـطّـلب بـفـايــروس كـورونـا 
فرض إجراءات احتـرازية طبية.

ورجـــحـت الـــتـــقــــايـــر نــــقال عن
مـصادر اردنـيـة رسمـيـة (انعـقاد
الـقـمـة الـثالثـيـة الـيـوم مـسـتوى
قــــــادة دول كل مـن الــــــعـــــراق و
األردن ومـصـر السـتـكـمـاال بـحث
ـــشـــتــرك مـــلـــفـــات الــتـــعـــاون ا
والـتـجـارة واالقـتـصـاد والـطـاقة
والــنـــقل والـــشــأن اإلقـــلـــيــمي).
وأعــــلـن األردن في وقـت ســــابق
عن إصــــــابـــــة الــــــشـــــيـــــبــــــاني
بــــالـــــفـــــايــــروس خـالل زيــــارته

ا استدعى الرسمـية للمـملكـة 
اتـخـاذ اإلجـراءات الالزمـة. وقال
وزيـــر الـــدولـــة لـــشـــؤون اإلعالم
األردني أمــجــد الـعــضـايــلـة  إن
(نـتـائج فـحص الـشـيـبـاني الـتي
أجريت له في األردن إيجابية ما
تطـلب تـنفـيـذ اإلجراءات الـطبـية
ـعــمــول بـهــا حــمــايـة لــلــوزيـر ا
العراقي) مؤكـدا ان (الـشيـباني
مـحط تـرحيب ورعـايـة واهـتـمام
في األردن وله كـامـل احلـريـة في

ــمـــلــكــة أو تــلــقـي الــعالج فـي ا
وتابع ان (وزير العودة لـلعـراق)
االقتصاد الرقمي والريادة مثنى
غـــرايـــبــــة اســـتـــقـــبل نـــظـــيـــره
ـــطـــار لـــدى الـــشـــيــــبـــاني فـي ا
وصــــــولـه األردن مـــــلــــــتــــــزمـــــا
بـاجـراءات الــتـبـاعـد والـوقـايـة).
ووصل الــــــشـــــيــــــبـــــانـي لألردن
ـــاضـــيــة فـي زيــارة اجلــمـــعـــة ا
رســــمــــيــــة وأجــــري له فــــحص
كـــــــورونـــــــا ضـــــــمـن إجــــــراءات

عمول به البروتوكول الصحي ا
لـلوفـود الـرسمـيـة. فيـمـا رجحت
تـقـارير صـحـفيـة بـتـأجيل الـقـمة
الثالثـية في االردن بـسبب حـجر
الوفد العراقي بعد تأكيد اصابة
الـشـيـبـاني بـاجلـائـحـة. كـمـا اكد
كتب الـسياسي في تيار عضو ا
احلكمة فادي الشـمري احتمالية
الـغـاء الـقـمـة الـثالثـيـة في عـمان
وتــأجــيل زيــارة الـكــاظــمي بــعـد
تــأكـيــد اصـابـة الــوزيـر. ويــعـقـد

رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
ــلك الـــكــاظــمي وعـــاهل األردن ا
عــبـــد الــلـه الــثـــاني والـــرئــيس
ـصـري عـبـد الـفـتـاح الـسيـسي ا
قــمــة في عــمــان الــيــوم لــبــحث
الـتـعـاون االقـتـصـادي والـنـفـطي
واالســــتـــــثــــمــــاري وتــــطــــورات
نطقة. وقال الديوان األوضاع با
ـلـكي األردني في بـيـان سـابق ا
أن (الــقـمــة الــتي تــعــقــد لــلــمـرة
الـثــالــثــة ســتـركــز عــلى تــعــزيـز
التـعـاون االقتـصـادي والتـجاري
واالســتـــثـــمــاري بـــ الــبـــلــدان
الـــــثالثـــــة إضــــافـــــة إلى بـــــحث
الـقــضـايــا اإلقــلـيــمــيـة). وتــركـز
اجـتمـاع الـقـاهرة عـلى (الـتـكامل
والتعاون االقـتصادي ب الدول
ناطق الثالث وتعزيز وتطوير ا
شـتركـة والتـعاون الصـنـاعيـة ا
فـي قـطــاعـات الــطــاقـة والــبـنــيـة
الـتـحتـيـة وإعـادة اإلعـمار). وفي
قــمـة نـيــويـورك أكــد قـادة الـدول
الـثالث (أهـميـة حـصـول الـشعب
الــفــلــسـطــيــني عــلى كل حــقـوقه
شروعة وعلى رأسها حقه في ا
ـسـتـقـلـة الـقـابـلـة إقـامـة دولــته ا
لـلــحـيــاة وعـاصــمـتــهـا الــقـدس
الـــــشــــريـف عـــــلى أســـــاس حل
) وحــضـــوا اجملــتــمع الـــدولــتــ
الــدولـي عــلى الــتــحــرك لـ (وقف
ــسـتــوطــنـات بـنــاء وتــوسـعــة ا
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اإلســرائـيــلــيـة  غــيــر الـشــرعــيـة
واخلــــطــــوات األحـــــاديــــة الــــتي
تـــســـتـــهـــدف تـــغـــيــيـــر الـــوضع
التاريـخي والقانـوني في القدس
ومـــــقــــدســـــاتــــهـــــا اإلسالمـــــيــــة
ـسيـحـيـة ورفض وإدانة ضم وا
أي أجـــــــــــــــــــــــــزاء مـــن األراضــي
الفـلـسطـينـيـة احملتـلة).الى ذلك 
ــالـــيــة عـــلي عــبــد وصل وزيــر ا
األمـــيـــر عالوي الى الـــعــاصـــمــة
الــبــريـطــانـيــة لـنــدن لــبـحث دعم
االقـــتــصــاد الــعـــراقي وبــرنــامج
االصالح اخلــــــــاص بـه . وقـــــــال
السفـير البـريطاني لـدى العراق
ســتـيــفن هــيـكي فـي تـغــريـدة له
عــلى تـويـتــر (نـتـطــلع الى زيـارة
ـنـاقـشـات مـثـمـرة بـشأن مـثـمـرة 
ـــكن أن أفـــضـل الـــســـبل الـــتي 
تحدة القتصاد ملـكة ا تدعمها ا
الـــــعـــــراق وبـــــرنـــــامج اإلصالح
اخلاص به). ويعـاني العراق من
ازمة مـاليـة حادة نـتيـجة اعـتماد
اقـتـصـادي عـلى مـبـيـعـات الـنـفط
الـتي شـهـدت انـخـفـاضـا عـالـيـما
بـسـبب تفـشي جـائـحـة كـورونا 
ـــان الى االمــــر الـــذي دفع الـــبـــر
تــخــويل احلــكــومـة بــاالقــتـراض
ـساعدة ومفاحتـة بعض الدول 
البالد في محنته من اجل تغطية
ـــوظــفـــ والـــتـــزامــات رواتب ا
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مــــــرضى دول عــــــدة . واعــــــطت
الـسـلـطـات الـصـحـيـة األمـريـكـية
موافـقتـها عـلى استـخدام بالزما
ـتـعــافـ من فـايـروس كـورونـا ا
ـصـابـ بــالـوبـاء الـذي لـعـالج ا
أوقع أكـــثــر من  176 ألف وفــاة
ــتــحــدة. ويــأتي فـي الــواليــات ا
قــــرار إدارة األغــــذيــــة واألدويـــة
األميركـية اف دي ايه في توقيت
يــواجـه فـــيه الـــرئـــيس دونـــالــد
تــرامب ضــغـوطــا هــائـلــة لــكـبح
تفـشي الـوباء الـذي عرقل دوران
عـجـلـة أكـبـر اقـتـصاد فـي العـالم
وألــقى بــظالله عــلى احــتــمـاالت
فـوزه بـواليـة رئـاسـيـة ثـانيـة في
انــتـخــابــات الـثــالث من تــشـرين
الــثــاني  بـــعــدمــا كـــانت تــبــدو
واعــدة.ويـــعـــتـــقـــد أن الــبـالزمــا
(مـــصـل الـــدم) يــــحـــتــــوي عـــلى
ـكن أن أجـسـام مــضـادة قـويـة 
صاب بكوفيد- 19في تساعد ا
محاربة الفيروس بوتيرة أسرع
كـن أن تسهم في احلد من كما 
الــتــداعــيـات اخلــطــرة لإلصــابـة

بالوباء. 

بــطـلب من الــقـضــاء وفق دعـوى
يـقــدمـهـا إلى احملـكــمـة اسـتـنـادا
ــــــادة  40 مـن قـــــــانـــــــون إلـى ا
األحــوال الـشـخــصـيـة). وتــشـيـر
يـة إلى ارتفاع اإلحصاءات الـعا
مـلـحـوظ في حـاالت الـطالق مـنذ
تــفـــشي اجلــائـــحــة فـي يــوهــان
الصينية بداية العام احلالي إال
ــتـخــصــصـ أرجــعـوا ذلك أن ا
إلى حـــالــة اإلغالق الـــعــام الــتي
نزلي يعيـشها الـعالم واحلجـر ا
ــتـــبع في أغـــلب الـــبــلـــدان مــا ا
يــشـكل تــوتـرا اسـريــا وخالفـات
بــــــــ األزواج إال أن أحــــــــدا لم
يـتوقـع أن إصابـة أحـد الـزوج
بــالـفــايــروس قــد يــكــون ســبــبـا

للطالق.
ضاد ديسفير ا وحصل عقار ر
للفـيروسات   عـلى موافقة إدارة
الــغــذاء والـدواء األمــريــكــيـة فى
تـرخـيص الـطـوار لالسـتـخـدام
فى عالج احلــاالت الـشــديـدة من
مـرضى فيـروس كـورونا بـعـدما
أثبت جناحه فى بعض التجارب
شمـلت أكثـر من الف شخص من

عن قـبـول أو رد دعـوى الـتـفـريق
الـتي تقـدمت بـها هـذه الـزوجة .
قال القاضي مرتضى الغريباوي
شرع العراقي أعطى احلق إن (ا
لـلــزوج بـإنـهـاء الــعالقـة بـعـد أن
يـردد الـصـيغـة الـشـرعـيـة إلنـهاء
الـعـالقـة الــزوجــيــة بـأشــكــالــهـا
ــشـرع ـعــروفـة) مــبـيــنـا ان (ا ا
أجاز حق انهاء العالقة الزوجية

قــدمـتـه إلحـدى مــحــاكم األحـوال
الـشـخـصـيـة في بـغـداد وانـتـشـر
في مواقع الـتـواصل االجتـماعي
أنــــهـــا (تــــطــــلب من احملــــكــــمـــة
اسـتدعـاء زوجـها الـذي يـرقد في
مــسـتــشــفـى الــنـعــمــان واحلــكم
بــالـتــفــريق بــيــنــهــمــا إلصـابــته
بـالـفـايـروس واسـتـحـالـة شفـائه
منه) هـلى حـد قـولـها  وبـعـيدا

في أربيل و 11 في السـليـمانـية
وواحـــــــدة في رابـــــــرين و 3 في

دهوك).
الـى ذلك أثـــار طــلـب تــقـــدمت به
زوجة للطالق من قريـنها موجة
من ردود األفعال بعدما ادعت أن
زوجـــهــــا مـــصـــاب بــــفـــايـــروس

كورونا واستحالة شفاءه. 
وذكرت الـزوجـة في طلـبهـا الذي

ـــتــــحـــدة ودول في الـــواليــــات ا
أخـرى ال يــزال الـسـجــال قـائـمـا
ب اخلبراء بشان مدى فاعليته
وقـــد حـــذّر بــــعـــضـــهـم من آثـــار
تخصص في جانبيـة له. وقال ا
األمراض الـرئويـة في مسـتشفى
لــــيـــنــــوكس هــــيل فـي مـــديــــنـــة
نــيــويـورك لــ هــوروفــيـتس إن
ـتـعــافـ مـفــيـدة عـلى (بالزمــا ا
األرجح بــرغم من أن هــذا االمــر
غــيـر مـثــبت بـتـجــارب سـريـريـة
رضى لكنه ليس عالجـا إنقاذيا 
مـــصـــابــــ بـــعـــوارض حـــادة).
واكـدت الـوزارة في بــيـان تـلـقـته
(الـــزمــان) امـس  إنــهـــا (أجــرت
 4699 فــحــصــاً جــديــداً لــيــبــلغ
إجـمـالي الـفـحـوصات حـتى اآلن
 281434 فحـصا) ,واضافت أن
(حـاالت اإلصـابة  458 اجلـديدة
تـوزعت بـيـنم أربـيل بـواقع 127
والسلـيمـانية  91 و كرميان 28
و دهـوك  199 و حــلـبــجـة 13)
الفـــتــة الـى ان (حــاالت الـــشــفــاء
اجلـــديـــدة بــلـــغت  297 حـــالــة
والـوفـيـات  27 حـالــة مـنـهـا 12
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اعـلـنت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
عن شـــفـــاء 3980 مـــصـــابـــا من
كورونـا في اعلى احصـائيـة منذ
ظهور اجلائـحة . وقالت الوزارة
في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس
انه ( اجــــراء 24039 فــــحص
ـصـاب مـخـتـبري لـتـشـخـيص ا
بفـايـروس كـورونا) ,واضاف ان
(الــوزارة ســجــلت شــفــاء 3980
حـالـة من كـورونـا) دون ذكـر اي
الـتـفــاصـيل مـؤكـدا ان (الـوزارة
ــؤســسـات الــصــحــيـة جــهــزت ا
ـســتـخـدم ا بــدواء الـرمــدسـفـيــر
بـــالــبـــروتـــوكـــوالت الـــعالجـــيــة
ية) ,مشـيرا الى (عالج 15 العـا
الف مـصـاب بـالـبالزمـا مـنـذ بدء
اجلـائـحـة وكـانت بـنـسـبـة جناح
كـبـيـرة). وافـادت وزارة الـصـحة
في إقــلـيم كــردسـتــان بـتــسـجـيل
 458 إصابة و 27 وفاة جـديدة
ـاضيـة. وبرغم خالل السـاعات ا
من أن البالزمـا مسـتخـدم حالـيا
في عالج مـصـابـ بـكـوفـيـد-19
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ـقـالــة وانـا مـتـيـقن ان هـنــالك من سـيـفـهم  جـوهـر  اكـتب هـذه ا
نح األمل ـكـانـة الوطـنـيـة و   بـاالجتـاه الـذي يعـزز ا مـقـاصدي 
ـشـاكل الـتي ستـكـون لـها تـأثـيرات بـإمكـانـيـة جتاوز الـعـقـبات وا

ستقبل . كنة بشأنها في ا عميقة يصعب ايجاد حلول 
وأود اإلشـارة مقدمـا" الى أن هنـالك أمرين  البـد من مراعاتـهما
لـكي يكون باإلمكان اعتماد مبدأ التغيير بهدف التجديد الوظيفي

واالنطالق  نحو األفضل  وهما :
- االعـتزاز بـاخلبـرات وإدامتـها  من خالل احلـفاظ عـلى فلـسفة
وآلـيات( البناء التـراكمي ) الذي يستنـد الى  ضرورات استثمار
تاحة ودعم الكفاءات واسنادها وتوفير بيئة الـعقول واإلمكانات ا

حاضنة ومحفزة .
ـتــدرجـ وظـيــفـيـا" ـوظــفـ ا - االهـتـمــام بـتـهــيـئـة الــبـدالء من ا
ـــوظـــفــ ـــوجــودة ( قـــدامى ا ـــعـــيـــة اخلــبـــرات ا وتـــدريـــبــهم 
ـطلوبة وبناء جسور التواصل علومات ا ) الكسابهم ا ـسؤول وا
ـوظــفـ الـشـبـاب والـتـفـاعـل  مـا سـيـؤدي الى تــهـيـئـة فــئـة من ا
الـقادريـن على اشـغـال مـواقع اخلبـرات الـسـابقـة  حـيـنمـا يـح
ـرض أو احلـوادث مـوعـد مـغـادرتـهــا سـواء بـالـتـقـاعـد أو جـراء ا

فاجئ . وت ا وا
لـقد حدثني أحد خبراء الدبلوماسية العراقية وهو أستاذ جامعي
في األصل عــمل ســنــوات طــويــلــة في جــامــعــة بـغــداد قــائال" ..
(عـندما كـنت طالبـا" في كليـة سانت أنتـوني / جامعـة اوكسفورد
ـتلئة  ورأيت في بـريطانيـا  دخلت إحدى القـاعات التي كانت 
ا" فارغـا" فجلست عليه ....  بـعد حلظات  حضرت كـرسيا قد
سـكرتـيرة القـسم حامـلة كـرسيـا متـحركـا وطلـبت مني  بـاحترام
االنـتقـال الـيه ... وحـيـنمـا انـتـهت اجللـسـة سـألتـهـا عن الـسبب 
فـقالت بـدون تردد إن هـذا الكـرسي خـاص بالـبروفـيسـور السـيد
شـارلس وبسـتر /أستـاذ التـأريخ ولغات اوروبـا الشـرقية .. وإذا
تـغيب عن احلضور لسـبب ما   يبقى الكـرسي فارغا" احتراما"

ا قدمه للجامعة)  . ا"  وتكر
مقتطفات لبداية احلديث : 

 × لـو كـنت صـاحب شـركـة خـاصـة   لـفـكـرت كـثـيرا" قـبل أن 
تـقــرر االسـتـغــنـاء عن بــعض اخلـبــراء الـذين ســاهـمــوا مـعك في
ؤكد انـك ستهتم بالبحث تـأسيسها وحتقـيق جناحاتها .. ومن ا
عن خـبـرات متـمـرسة بـديـلـة .. وإن أقرب احلـلـول الـتي يتـمـحور
وظـفـ الشـباب  حـولهـا تـفكـيـرك  يتـجـسم في االرتقـاء بـأداء ا
ـستـقـبل  بعـد أن تقـوم  بـتدريـبهم  وتـهيـئتـهم لـيكـونـوا  بدالء ا
واكـســابــهم اخلــبــرات الالزمــة لــضــمــان اســتــمــرار الـعــمل  ..

رحلة ضخ دماء جديدة   . استعدادا" 
ؤسسـات احلكومية سؤولية في قـيادة ا × - وبـسبب كبرحـجم ا
ــنـصب يــنــبــغي أن يـكــون  قــادرا" عـلـى حتـمل ــكــلف   فـإن ا
تقدم الك ا ـرؤوس (ا ـسؤولية .. واذا لم يتـفاعل جيدا" مع ا ا
ـوظــفـ ) ..  واذا لم يـكن  يـدرك ورؤسـاء الـدوائــر الـفـرعـيـة وا
اخملـاطر احملـتمـلـة لقـراراته وتـأثيـراتهـا لألمـد البـعـيد  فـأعلم أنه

يسهم في تسريع وتيرة التدهور حلاضر الوطن ومستقبله .
ـرونة في التفكـير بأطر مسـتقبليـة معمقة .. ومراجـعة النتائج × ا
سـار الذي ال ينفع وحتـليلهـا والقبـول بامكانـية التـراجع لتغيـير ا
ضـطربة .. والـتوجه نـحو تـوفيـر البـيئـة احلاضـنة ولـيس البـيئـة ا
ـستـقـرة .. من سمـات االداري النـاجح  ألن األولى جتمع غـير ا
وتـوحـد اآلفـاق نــحـو األفـضل  والـثــانـيـة تـفــرق وتـشـتت اجلـهـد

شترك .. فتؤدي الى ما هو أسوأ . ا
تقدمة ومنها دول عربية  جنحت بسبب هناك الكثير من الدول ا
ـبـدع تـوفيـر امـكانـات غـير تـقـلـيديـة وحـوافز كـبـرى للـخـبراء وا

ـبتكـرين  فأصبح تـطور الدولـة مرتبـطا باجنـازات مبدعـيها .. وا
وقـد يكون البعض منهم من غير مواطني ذلك البلد ...  وفي ذات
الـوقت  فإن الـسبب الـرئيس حملدوديـة التـطور في كـثير من دول
الـشرق األوسط   يعود الى عدم اهـتمام أصحاب الـقرار  فيها
بـالكفاءات واعتقاد رجال الـسياسة بأنهم أكثر فـهما" واستيعابا"
لـلظروف احملـيطة  ما يـعني ان  ال أحد أفـضل منهم  وال أحد 
ـنــصب األعـلـى بـوجـهــة نـظـره  .. قـادر عــلى اقـنــاع  صـاحب ا
وبـالتالـي فمن السـهولـة إزاحة اخلـبراء و الكـفوئـ بقـرار يصدر
من أعـلى أو قانون يـشرع بعـجالة وبـدون أن يأخذ في احلـسبان
ـستـقبـلـية   فـنكـون بذلك قـد خسـرنا أنـاسا مـجمل الـتأثـيرات ا
أنـفقت عـليهم الـدولة أمـواال" طائـلة .. منـذ طفـولتـهم وحل نـيلهم
الـشـهــادات الـعـلــيـا أو حلـ نــضج عـقــولـهم وسـنــوات ابـداعـهم
واقع وظيـفية قد يـكون البـعض منها وخـدمتهم في مؤسـساتهـا 
في مـناصب عـليـا .. فيـأتي محـدد العـمر لكـي يحال اجلـميع الى
الـتقـاعـد بسـبب الـعمـر  ( حـينـئـذ  نكـون قـد ساويـنـا ب اجلـيد
ومـحدود الـقدرات  بـدون تـمحـيص أو تقـيـيم حقـيقي خلـبرات ال
  العطاء ) . ونحن في ـكن تعويضها و ال يزال بإمكـانها تقد
الـعــراق سـرعــان مـانـشــطب أيــة خـبــرة أو كـفـاءة  ونــدفع بــهـمـا
ـغـادرة حــدود الـوطن والـبـحث عن فــرص عـمل فـضـلى في دول
مـجاورة   ولدينا أمثـلة عديدة على طاقـات عراقية أذهلت العالم
بـسبب احتضانها في دول أخـرى فتظهر طاقـاتهم  وتستفيد من

امكاناتهم بفضل العطاء الذي لم يلق اهتماما" داخل الوطن .
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بـالـغ تـقد ـواكب احلـسـيـنـية فـي قـضـاء العـزيـزيـة فـي محـافـظـة واسـط  تـبـرع احـدى ا
اخلـدمـة لـلـزائرين  لـزراعـة مـلـيـون شـجـرة في مـبـادرة هي االولى من نـوعـهـا الـتي عـدها
ـبادرة في ـاثـلـة . وقال مـنـظـمـو ا ـشجـعـة لالخـرين عـلى الـقـيـام باعـمـال  مخـتـصـون بـا
تصـريح امس انهم (عـمدوا عـلى زراعة ملـيون شـجرة خالل مـحرم بـدال من الطبخ وحتت
شـعـار خيـر النـاس من نـفع الـناس اسـهامـا مـنا بـنـشر الـوعي ودفع االخـرين علـى القـيام
قررات خـلية االزمة اثلة). الفـت الى ان (هذه اخلطـوة جاءت نتيـجة التزامـنا  بأعمـال 
ـنع الـتجـمعـات حـفاظـا على حـياة االخـرين من خـطر االصـابة ـراجع الـدينـية  ووصـايا ا
بـادرة تـعزز ثـقـافة الـوعي لـدى اجملتع بـأن الـقضـيـة احلسـيـنة بـكـورونا) واضـافـوا ان (ا

سوؤلية جتاه االخرين ودفع الضررعنهم في ظل الظرف الصحي الذي تشهده شعـورا با
الـبالد والسـيمـا ان الـتـجـمعـات سـتـؤدي الى تـفـاقم االزمة الـصـحـيـة وانتـشـار الـفـايروس
ـواكب الـتي تـقـدم وجبـات الـطـعام) داعـيا بـصـورة اسـرع بسـبب تـزاحم الـزائـرين على ا
ـتعـفـفة والـقـيام بـاعـمال ـسـاعدة االسـر ا ـواكب االخـرى الى (التـبـرع بامـوال اخلـدمة  ا
انـسانـيـة تنـسـجم مع الـقـضيـة احلـسيـنـيـة). وتعـيش مـحـافظـة كـربالء أجـواء شهـر مـحرم
ـقتل ـشـددة بـسـبب جـائحـة كـورونـا. وافـادت أنـبـاء  احلـرام بـرغم اإلجـراءات الـوقائـيـة ا
رادود حسـيني بـإطالق نار في مـحافـظة مـيسـان. وذكرت مـصادر من داخل احملـافظة ان
) فـيما (الرادود أنور الـكنـاني قـتل أمام مـبنى مـحكـمة مـيسـان أثر خالف عـشائـري قد

استهدفت عبوة ناسفة موكبا حسينيا في كركوك. (تفاصيل ص 2)
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ــراصــد الـزلــزالــيـة في ســجـلت ا
الـهـيـئـة الــعـامـة لالنـواء اجلـويـة
الــتــابــعــة لــوزارة الــنــقل حــدوث
حـافـظة هزتـ في قـضـاء كالر 
السـلـيمـانـية. وقـال بـيان لـلـهيـئة
تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امـس انـــهـــا
(سجلت هزت ارضيت في كالر
كانت االولى بقوة  3.1 والثـانية
بقوة  3.3) من دون ذكر مزيد من
الـتـفـاصـيل بـشـأن االضـرار الـتي
تسـببت بـها الـهزة. فـيما تـوقعت
الـهــيـئــة ان (يـكــون طـقـس الـيـوم
ـناطق كافـة صحوا الثالثاء في ا
ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيوم
السـابق والـعظـمى في بـغداد 43
مـئــويـة). وفي امــريـكـا تــسـبـبت
ـنـطـقة الـبـحـر االسود الـسيـول 
بحدوث وفيات وفـقدان العشرات
.وأظـهــرت لـقـطـات ـواطــنـ من ا
مـــصــورة من إقـــلـــيم جــيـــرســون
(مــيـــاه الــســيــول الـــنــاجــمــة عن
هـطول أمـطـار غـزيرة بـشـكل غـير

مـــعـــتــــاد وهي جتـــرف احلـــطـــام
ــركــبــات عـــلى طــول الــطــريق وا
لـتــطـمــرهـا في الــوحل). في حـ
استُخدمت مـعدات البناء في رفع
األنقـاض وإخالء الـطـرقات مـنـها
ــيـــاه كــمـــا انــقـــطــعت بـــســبـب ا
الـــكـــهـــربـــاء عن عـــدة قـــطـــاعــات
ـنـطـقـة. وقـال وزيـر الـداخـلـيـة بـا
سـلـيمـان صـويـلـو إن (الـسـلـطات
أعــــادت الـــكــــهــــربـــاء فـي بـــعض
ـنـاطق لـكـنه أوضح أن أضـرارا ا
بالـغـة حلقت بـالـبنـية الـتـحتـية).
وتـســتـعـد الــسـواحل األمـريــكـيـة
ــكـــســيك ـــطــلــة عـــلى خــلـــيج ا ا
إلعصـارين تـوقّع خـبـراء األرصاد
اجلــويـــة وصــولــهـــمــا في األيــام
قبلة مـصحوبَ بـأمطار غزيرة ا
وريـــاح عـــاتـــيـــة وفـــيـــضـــانـــات.
وضـربت الـعـاصــفـة االسـتـوائـيـة
لـورا هـايـتي مـصـحـوبـة بـأمـطـار
ـصـرع خمـسة غزيـرة مـتسـبّـبة 
أشـخاص عـلى األقـل ويتـوقّع أن
ــكن أن تـــتــحـــوّل إلى إعــصـــار 

يضرب السواحل األمريكية.
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ـقاول ـعـمـارية فـي الـعـراق واالردن ا نـعت االوسـاط االقـتـصـاديـة وا
عبد الله عويز اجلبوري اثر اصابته بفايروس كورونا. 

ووصف رجل االعمال خليل البنية الراحل باالخ وعد فقده خسارة.
ـستـشفى االمـير حـمزة بـعمـان باجنازه وعرف الـفقـيد الـذي توفي 
ـشاريع الـعـمرانـية في الـبـصرة والـناصـريـة وميـسان سلـسلـة من ا
والســيــمــا جنـاحـه في اجنــاز مــلــعب جــذع الــنـخــلــة الــريــاضي في

عبد الله عويز اجلبوري البصرة. 
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النها سـتكون باطـلة كمـا ان عضوية
النائب اجلديد غير صحيحة النها ال
تــتــضــمن مــصــادقــة احملــكــمـة عــلى

نتائج االنتخابات). 
ورأى النائب الـسابق رائـد فهمي أن
حتـــديــد مــوعـــد االنــتـــخــابــات وحل
ـــان يــعـــد قـــراراً ســيـــاســـيــاً الــبـــر
بامتيـاز.وقال فهمي في تـغريدة على
تــويـتـر إن (الــسـجــال الـدائــر بـشـأن
بكرة وصالحية تنظيم االنتخابات ا
ان يـبدو حتديـد موعـدهـا وحل البـر
فـي الـظــاهــر دســتــوريــا وقــانــونــيـا
واجرائيـا لكنه في جـوهره سياسي
بامـتياز). وتـساءل فـهمي (هل تؤدي
االنـتـخـابـات الى الـتـغـيـيـر   وازاحة
مــنـظــومــات احملـاصــصــة والـفــسـاد
والـفـشل وخـراب الـدولـة ام تُـبـقـيـهـا
وتُد حكمهـا?) على حد قوله. وكان
الــنـائب عن حتــالف الــنـصــر ريـاض
الـتـمـيمي قـد عـد اجـراء االنـتـخـابات
ـــبـــكـــرة هـي احلل االمـــثل النـــقـــاذ ا
البالد. وقال التميمي في تصريح ان
(االنتخـابات هي احلل االمـثل النقاذ
راعاة البالد من االزمات) ,مطالبا (

اوضــاع ديــالى كـونــهــا خـلــيــطـا من
كونات).مؤكدا انه (ال سبيل جميع ا
لضـمان الـعـدالة اال بـتقـليل دوائـرها
االنتخابـية وجعل احملافـظة دائرت
فــقط).  وانــسـحــبت عــضــو مــجـلس
الـنــواب عن مـحـافـظــة ديـالى نـاهـدة

ا يـخدم حسـم قانـون االنـتخـابـات 
مستقبل العملـية السياسية وطموح
الشعب في تـشكـيل حكومـة ومجلس
نـواب مـنـتـخب مـنـسـجم وقـادر عـلى

تلبية مطالب الناس). 
ستـقل باسم خزعل وكشف النـائب ا
خشان عن وجود عائق كـبيرة يحول
ــقـبــلـة دون شــرعـيــة االنــتـخــابـات ا
وعــضـويــة الـنــواب اجلـديــد مـابــعـد
اجـراء االنـتـخـابـات.وقـال خـشـان ان
ـــبــكــرة بـــاإلمــكــان (االنــتــخـــابــات ا
اجـرائـهـا لـكـن بـعـد ان يـتم الـتـوافق
عـلى مـخــالـفـة الـدسـتـور الن قـانـون
احملكمة االحتادية مازال عالقا داخل

أروقة مجلس النواب).
W Ëb « qŠ«d

مـؤكــدا ان (الـبـالد تـعــيش في أسـوأ
مــراحل الــدولــة الن الــقــانــون غــيــر
مـطبق بـالـشـكل الـصحـيح ويـنـبغي
الــضـغط عــلى مــجـلـس الـقــضـاء من
اجل الـتــطـبـيق الـصـحــيح والـفـعـلي

للقانون).
ــكن مــبـــيــنـــا ان (االنــتـــخــابـــات ال
اجراؤها من دون احملكـمة االحتادية
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ــدن احملــررة الــدايــنـي من حتــالف ا
شروع العربي. ومن ا

وقـــالت الــدايــنـي في بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمـــان) امـس (ســـأبـــقـى نـــائـــبـــا
ـان دون االنضـمام مسـتـقال في البـر
الى اي كـتـلـة سـيـاسـيـة وانـسحـابي

علق للنقل lO∫ وزارتا النقل والتخطيط ومحافظة بغداد يوقعون عقد تسليم مشروع القطار ا uð
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وقــعـت وزارتــا الــنــقل والــتــخــطــيط
ومحافظة بغداد محضر عقد مشترك
النـاطـة تـنـفـيـذ مـشـروع قـطـار بـغداد
ــعــلـق إلى الــنــقل كــونــهــا اجلــهــة ا

صاحبة االختصاص.
 وذكــر بــيــان لــوزارة الــنــقل تــلــقــته
(الزمـان) امس ان (اجتمـاعا مـوسعا
عقـد في مقـر التـخطـيط ضم الشـبلي
والوزيـر خالد بـتال الـنجم واحملافظ
مـحــمــد جــابــر الــعــطــا والــوكــيــلـ
اإلداري لـــلــــنــــقل ســــلــــمــــان صـــدام
البـهادلي والـفني لـلتـخطـيط لدراسة
مـراحل اجنـاز مـشـروع قـطـار بـغـداد
ـــراحـل الـــتي بــــدأتـــهـــا ـــعـــلـق وا ا

محافظة بغداد).
dC×  lO uð

واشار الوزير حسـ بندر الشبلي ,
بـــحـــسب الـــبـــيـــان ان (االجـــتـــمـــاع
تمـخض عن تـوقـيع محـضـر مشـترك
 فـيه إقـرار أنـاطـة تـنـفـيـذ مـشـروع
علق إلى النقل وسيتم قطار بغداد ا
عــرض هــذا احملــضــر أمــام مــجــلس

كن). الوزراء باقرب وقت 
مـضـيـفـا ان (الــنـقل تـغـتـنم الـفـرصـة
لتـعبـر عن جـاهزيـة مالكاتـها الـفنـية
واالدارية لـبـذل قصـارى اجلـهود من
ـهم ـشــروع احلـيـوي ا اجل اجنـاز ا
الـذي ســيـخـدم اهـالي بــغـداد بـشـكل

كبير). 

فـيــمـا اوضح احملـافظ مــحـمـد جـابـر
ــشــروع يــعــد من الــعــطــا ان (هــذا ا
ـشـاريع الـســتـراتـيـجـيـة في قـطـاع ا
النقل لبغداد وتاخر تنفيذه السباب
فـنـيــة واداريـة ونـحن جـادون خالل
ـدة بــتـذلـيل جـمــيع الـعـقـبـات هـذه ا

شاكل للشروع بأجنازه). وا
q Uý qI½

ــعـلق مــوضـحــا ان (طـول الــقــطـار ا
يبلغ 22 كيلو متر يبدأ من الكاظمية
ـركـزيـة ويـنـتـهي بـاسـواق الـشـعب ا
بـنحو 14 محطة وبطاقة استيعابية
تـــــصل الى 30 الـف مـــــســـــافـــــر في
الـسـاعـة الـواحـدة وبـعـمل يـفوق 16
ساعـة يوميـا وهو جـزء من منـظومة
الـنـقـل الـشـامل لـلــعـاصـمـة  كـمـا ان
هنـاك نيـة الضافـة خط اخر يـبدا من

البياع وينتهي بالكرادة). 
على صعيد متصل  ,اكد  وزير النقل
الـسـعـي الى تـفـعـيل عــقـد مع شـركـة
بــويـنغ وقـعــته احلـكــومـة الـعــراقـيـة
بــهـدف تـعــزيـز أســطـول الــطـائـرات,
مشـيرا الى ان هنـاك توجـها خلفض
اسـعار تـذاكـر الـسفـر بـعـد ارتفـاعـها

بسبب جائحة كورونا.
 وقـال الـشـبـلي في تـصـريح تـابـعـته
(الـزمــان) امس ان (الـعــقـد يــتـضـمن
جتهيز العـراق بالطائرات خالل مدة
ـستـقبـلية محـددة وحسب احلـاجة ا

للخطوط اجلوية العراقية).

مع فارق الـفـكـرة الـتي ادت للـخـروج عـلى الدولـة الـتي ادعت انـهـا حتكم
بأسم الـله و محـمـد فأن مـالك بن نويـرة كـان اول خارج عـلى احلكم ثم
خرج اجلمهـور الفقـير على عثـمان بن عفـان بعدها خـرجت عائشة زوج
النبي ومجموعة صحابة ضد علي رافـقهم او قبلها بقليل خروج معاوية
ثم اخلوارج عـلى عـلي و مـعـاوية واسـتـمـر اخلـروج على الـدولـة فـكانت

الدولة احيانا شرعية عادلة وكانت في اغلبها دولة ليست عادلة.
ال يوجـد مصـدر تـاريخي يـنـفي خروج احلـسـ مثـلمـا ال يـوجد مـصدر
ـواجـهـة بـ احلـسـ و الـدولـة فأغـلب تـاريـخي مـحايـد نـقل تـفـاصـيل ا
ـعركة كـانت على ذاكرة خـصوم احلسـ الذين قاتـلوا ضده شهادات ا
ـوقف حـيث ادلوا بـهـا بفـخـر امام و قد غـيـروا من شهـاداتـهم بـحسب ا
ـا يـقلـل مسـؤولـيـتهـم امام اسـتـجـواب دولة الدولـة االمـويـة و ادلـوا بهـا 

اخملتار بن عبيد السباب معروفة.
ـبـكـيـة الـتي ـتـعـاطف مع احلـدث احلـسـيـني بـالـعـاطـفـة ا اغـرق الـطـرف ا
صـورت احلـسـ وحــيـدا اال من بـعض اخملــلـصـ الـذيـن مـا ان يـنـزلـوا
للـمواجـهـة حتى تـغـلبـهم الكـثـرة فيـمـا دافع التـيار الالشـيـعي بشيء من
باشرة عن القتل خلطة الصلف مع اخلجل لتـبرير عدم مسؤوليـة يزيد ا
وذج لكن كال الـطـرفـ لم يبـحـثوا او يـعـلـموا االجـيـال جعل احلـسـ ا
ـعاصر فقد حولـته مأتمهم الى مـنقذ روحاني تاريخي ثورة على الظلم ا
وذخـرا لــيـوم احلـســاب و ذلك امـر اشــعـر الــسـلــطـة بـشـيء من الـراحـة
صـحـوب بالـدعاء كـتـوم ا لتـسـليم الـنـاس بالـواقع و االكـتفـاء بتـذمـرهم ا

. بالسر على الظا
لكن من قال ان الدولة دوما على حق?

ـة لن يـكـون مـثــلـهـا الحـقـا او ومن قـال ان كل خـارج عــلى الـدولـة الـظــا
سينـجح في مشروع الـعدالة? الـدولة االسالميـة و بتجـريد كامل شـأنها
شـأن اي دولـة اخـرى فـرقـهـا انـهـا تــتـخـذ من االسالم و الـكـتـاب سـنـدا
دستوريا لشرعية وجودهـا عدا ذلك فهي دولة مثل اي دولة اخرى بنت
سـلم بـتعطـيل احكام زمانهـا و مكانـها ومـجتمـعها. وعـلى هذا فدولـة ا
الـكتـاب سـتـكـون دولة قـومـيـة عـربـية. ظـهـرت الـعـائلـيـة في الـدولـة بـشكل
واضح في اخـر سـنـوات حـكم اخلـلــيـفـة الـثـالث و كـان ان حتـكـمت قـلـة
عائليـة بأغلب الدخل و الـناجت من الدولة وكـان ذلك من مبررات اخلروج
ـا حـاول عـلي اعادة ـقـتل الـشـنيـع لعـثـمـان و الـتي اسفـرت الحـقـا عن ا
فقـرين و من هم حتت خط الفقر العمل باالحـكام التي سـتكون لصـالح ا
ــا كــانت اصالحــات عـلي الـذي صــنــعـتـه سـيــاسـة الــدولــة الـســابــقـة و
ـن اثـروا عـلـى حـسـاب سـتــصـدم رجـاال ونــسـوة مـن صـفـوة اجملــتـمع 
الناس كانت حربا اجلـمل و صف و حرق البصـرة واخلوارج بأنتظاره
مثـلـما كـانت مـكمالت احلـرب بـأنتـظـار ابنه احلـسن. لـست اريـد مقـارعة
اصـحــاب الـقـصص الــذين ركـزوا بــاالذهـان جــيال بـعــد جـيل بــعـد جـيل
استحضار احلس بالشـكل والطقس االجتماعي الذي لم يؤسس جليل
يـكـمل دربه لـو كــان جنح في اخـذ الـسـلــطـة من يـزيـد لــيـقـيم دولـة تـرعى

اجملتمع وتواكب التطور.
فـاحلـســ مـشـروع حــيـاة قـبل ان يــكـون مـشـروع اســتـعـداد لــلـقـتل في
الـسـاحـة و مـشـروع اقـامـة عـدل وسالم قـبل مـشـروع حـرب و خـصـام
وايضا هو مشروع تأم برنامج دولة ليس بـغاية  قومية او فائدة عائلية
تـثري بـهـا الـعـلـويـة علـى حسـاب بـاقي االعـراق و النـسـاب. احلـسـ هو
اجلـيل الــثــالث حملـمــد مــحـمــد الـذي حــول االسـتــئــثـار الى مــسـاواة و
االجـبار الـى اختـيـار والـثـأر الى عـدل وتـسـامح و صـلح تـقـيـد بـأحـكام
النص الـذي اسـتمـد منه شـرعـيته امـام الـناس فـأخذ بـالـعزائم و احـتاط
ـا انـهـا قـيم مـرضـية من في الـرخص و كـان وفيـا لـقـيـمه اجملـتـمـعـية طـا
احلق وهـذا و تـلك امـور لم تـكن تـمـارسـهـا الـسـلـطـة مـنـذ الـعـقد الـثـاني
الهـجري و بالـتالي يـكون احلـس قـد استـقر علـى حكم شرعـي يقضي
بأن دولـة حتـكم بـأسم االسالم و تعـطل عـدالـته هي دولة
عائلية فقط دولة اباحت لنفسها التحكم في حيوات
النـاس و البـد من ازالـتـهـا. امـا ان احلـسـ خرج

بعدد قليل ام كثير  فتلك قصة اخرى.

الــبــصــرة بـشـن حـمــلــة اعــتــقـاالت في
احملــــافــــظـــة فـي اثــــر اجـــتــــمــــاعه مع
الـقيـادات األمنـية والـعسـكريـة في مقر
قـيـادة عمـلـيات احملـافـظة الـتي كـان قد
وصل الـيـهـا بـعـد سـاعـات قـلـيـلـة عـلى
عـودته من واشـنطن.وشـهـدت البـصرة
ـاضـية عـمـلـيات اغـتـيال خالل االيـام ا
اســتـــهــدفت نــاشــطـــ ومــتــظــاهــرين
اعـقبها انـطالق تظاهرة غاضـبة كبيرة
وسط احملـافظـة عصر اجلـمعة تـنديداً
بــعـــمــلــيــات االغــتـــيــال أقــدم خاللــهــا
ـتـظـاهـرون عـلى اضـرام الـنـيـران في ا
مــــحــــيط مــــكــــتب مــــجــــلس الــــنـــواب
باحملافظة قبل ان تسيطر عليه مديرية

دني. الدفاع ا
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وشـدد الكـاظمي في كلـمة الـقاها خالل
االجـتـمـاع عـلى ضـرورة قـيـام األجـهزة
األمـنـية بـواجـباتـهـا دون خوف مـهددا
بــاقــصـاء مـن يـخــطيء حــاسـبــته وفق
الــقـوانـ االنـضــبـاطـيــة.  ونـقل بـيـان
ـكـتب الـكـاظمي تـلـقـته (الـزمان) امس
عـنه قوله للـقادة االمنـي (ال أقبل بأي
قــائــد يــخـفق بــعــمــله  ومــا حـدث في
الـبـصـرة يـجب أن يـكـون درسـا وعـبرة
ووجودنا في البصرة ألمر استثنائي 
فــالـــبــصــرة مــهــمــة لـــديــنــا وال نــقــبل
بـاإلخفاقات في حـماية أمنهـا) مضيفا
ان (جـــمــاعــات خــارجـــة عن الــقــانــون
حتـاول منذ مدة تـرهيب أهل البصرة 
وتـشكل تهديدا لهم وجلـميع العراقي
ويــجب أن تـعــمـلــوا بـكـل اإلمـكــانـيـات
لـتوفـير األمن ألهالـي البصـرة  وهناك
مـجـرمون يـرتـكبـون عـملـيـات اغتـيال 
لــكن لم نـرَ عــمال يـوازي خــطـورة هـذه
ـنـفلت ـة) وتـابع ان ( الـسالح ا اجلـر
ـشــاكل الـعـشـائـريـة غـيـر مـقـبـولـة  وا
ويـجب أن يكون هـناك عمل اسـتباقي 

ة ال فـالتجـاوز وخرق القـانون واجلر
ــكن أن نـتـعـامـل مـعـهـا بــشـكل عـابـر
ــواطــنــ وعــلــيــنــا اســتــعــادة ثــقــة ا
بــاألجـهـزة األمــنـيــة)  وأضـاف (جـئت
مــبــاشــرة من الــســفــر ومــعـي الـوزراء
األمــنـيــون ورؤسـاء األجــهـزة األمــنـيـة
لـــدعم الــقـــوات األمــنــيـــة ورفع الــروح
ـعـنويـة  والـعـمل من أجل استـتـباب ا
األمـن في احملـافـظـة فـاإلخـفـاقـات الـتي
حــصــلت يـجـب تالفـيــهــا  وعـمــلــيـات
االغـتـيال األخـيرة تـشكل خـرقا ال نـقبل
الــتـهـاون إزاءه) مــشـددا انه (ال مـكـان
لـلخـائفـ داخل األجهـزة األمنـية  وال
ن يـــعـــمل من أجل مـــجـــال لــلـــخـــوف 
الــعـراق و من يـخـطىء ومن يـخـفق لن
يـبـقـى في مـكـانه  وسـتـتم مـحـاسـبـته
وفق الــقـوانـ االنـضـبـاطـيـة وال أقـبل
بـأي قائد يـخفق بعـمله  وما حدث في
الـبـصرة يـجب أن يكـون درسا وعـبرة)
وخـلص الى الـقول (انـتظـر منـكم عمال
جـادا  وعــلـيـكم الـكـشف عن اجملـرمـ
بــأســـرع وقت) مــضــيــفــا (نــرفض أي
شـكل من أشـكال الـتدخالت الـسيـاسية
فـي العـمل األمـني). واشار الـبـيان الى
ان الكاظمي وصل  مساء السبت الى
الــبـصــرة (من أجل الـوقــوف مـيــدانـيـا
عـلى األوضـاع األمـنـيـة الـتي تـشـهـدها
احملــافـظـة حــالـيـا وذلك بــعـد سـاعـات
قـليلة من وصـوله الى بغداد قادماً من
تـحدة األمـريكـية) مـضيـفا الـواليـات ا
انـه كـان بـرفـقـة كلّ من وزيـري الـدفـاع
والــداخــلــيــة ورئــيس هــيــئــة احلــشــد
الــشـعـبي ورئــيـسي جـهـازي مــكـافـحـة
اإلرهــاب واألمن الــوطــني ومـســتــشـار
األمـن الــــــوطـــــــني فـــــــضال عـن وكالء
وزارتـي الداخـلـيـة والـدفـاع. من جـهته
اكـد محـافظ البصـرة أسعد الـعيداني
أن وصـــول الــكــاظــمـي الى الــبــصــرة
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ـــان مـــحـــمــد بــحـث رئــيـــســـا الـــبــر
احلـلـبـوسي وائـتالف دولـة الـقـانون
ــالــكي اســتــئــنــاف مـجــلس نــوري ا
الـنـواب عـقـد جـلـسـاته وحث الـقـوى
عـلى تشـريع قـوانـ تمـس مصـلـحة

واطن . ا
وقـــال بـــيـــان امس انه (جـــرى خالل
الــلـــقـــاء الــبـــحث فـي مــســـتـــجــدات
األوضــاع الـــســيـــاســيـــة واالمــنـــيــة
واالســـتـــعـــدادات اجلـــاريـــة إلجـــراء

بكرة). االنتخابات ا
واضـاف ان (اجلانـبـ اكـدا ضرورة
ـارسـة احلـكـومـة دورهـا في بـسط
االمن واالسـتـقـرار واسـتـعـادة هـيـبة
الــدولــة فـي عــمــوم الــبالد وتــوفــيــر
ـــــــنــــــاســــــبــــــة إلجــــــراء األجــــــواء ا

االنتخابات).
الـكي ,بـحـسب الـبيـان إلى وأشـار ا
(أهـمـيـة اســتـئـنـاف مـجـلس الـنـواب
انية عقد جلـساته وحث القوى الـبر
إلى الــنــظــر في الــتــشــريــعـات الــتي

واطن). تمس مصلحة ا
مـشــددا عـلى (ضــرورة (اإلسـراع في
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الكي ان محمد احللبوسي برئيس ائتالف دولة القانون نوري ا UI¡∫ جانب من لقاء رئيس البر

مـــســاء الـــســبت دلـــيل عـــلى أهــمـــيــة
ــديــنــة الــتي تــؤثــر عــلى اســتــقـــرار ا
أوضـاع الـبـلـد أجـمع. وقـال الـعـيـداني
عــقب اجــتــمـاع امــني عــقــد في قــيـادة
الـعـمـليـات بـالـبصـرة أن زيـارة رئيس
مـــجــلس الـــوزراء (تــدل عــلى أهـــمــيــة
ـديــنـة ومـكـانـتـهـا في الـعـراق النـهـا ا
ـا يـؤكد تـؤثـر عـلى أوضـاع العـراق 
ضـرورة استقرار الـوضع األمني فيها
لـتـداخـله في الـكـثـير مـن اجملاالت وفي
مـقـدمتـها اجلـانب االقـتصـادي).وتابع
أن (الــــزيـــارة جـــاءت فـي إطـــار ســـعي
احلــكـومــتـ االحتــاديـة واحملـلــيـة في
ضـرورة اسـتـتبـاب االمن في احملـافـظة
ومـواصـلة الـتحـقيق في اجلـرائم التي
وقــعت مـؤخـرا).وأوضـح أن الـكـاظـمي
(وجـه الوزارات واألجهزة األمـنية كافة
لـالجتماع مع دوائرهم في البصرة من
اجل مـناقـشة اخلطـط األمنيـة اجلديدة
في تعزيز الوضع األمني واكد ضرورة
عنوية لألجهزة األمنية تـعزيز الروح ا
عـوقـات التي ألداء مـهـامـها وحل كـل ا

قد تعيق أعمال األجهزة األمنية). 
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مـن جــهــة اخــرى أكــد عــضــو مــجــلس
الــنـواب مـحـمـد شــيـاع الـسـوداني أن
أجــنـدات تـخـريــبـيـة تـســتـغل الـسـخط
الــــشـــعـــبـي عـــبــــر دعـــوات تـــســــلـــيح
ـــتـــظـــاهــريـن. وقــال الـــســـوداني في ا
تـغـريـدة عـلى تويـتـر إن (عـدم الـكشف
عـن مـــرتــــكــــبي جــــرائم االغــــتــــيـــاالت
واخلــطف واحلــدّ مـنــهـا أثــار سـخــطـاً
شـعبيـاً استغـلته األجنـدات التخـريبية
تـظاهرين عـبر دعـوةٍ علنـيةٍ لـتسلـيح ا
مـا يعني مزيدا من الـفوضى واالقتتال
الــداخـــلي وهــذا ســيــنـــاريــو مــا بــعــد
داعـش) واضــاف ان (الحلّ إال بــفــرض

القانون بقوة الدولة).

من جهته  ,اكد البهادلي ان (الوزارة
ـــســافــات عـــزمت عـــلى اخــتـــصــار ا
واالسراع باكـمال االجـراءات الكفـيلة
كـافـة بالـتـحـول الى مـرحـلة الـتـنـفـيذ
الـــفــعــلي لــلـــمــشــروع وذلك بــعــد ان
انتهينا من دراسته بشكل مستفيض
ونــــحن عـــلـى امل ان يـــطـــلـع عـــلـــيه
مـجلس الـوزراء خالل االيـام الـقلـيـلة

قبلة).  ا
من جـانـبه اشــاد وزيـر الـتـخـطـيط بـ
(الـتـحرك اجلـاد لـلـنقـل ومسـؤولـيـها
ـعـلق في تــنـفـيــذ مـشــروع الـقـطــار ا
شروع الى وسعيـهم احلثيث لـضم ا
اعمال ومشاريع النقل وحسب مجال
الـــــتــــخـــــصص) ,مـــــشــــيـــــراً الى ان
(التـخطـيط سـتقـدم الدعم الى جـميع
وزارات الـدولة الـتي تـتـحـرك خلـدمة

واطن). ا
ــشــروع ســيــوفــر مــؤكـــدا ان (هــذا ا
بـحدود 10 االف فـرصـة عـمل ألبـنـاء
بغداد اضافـة الى فرص العمل التي
شروع) ,داعيا ستكون بعد تشغيل ا
ـتخـصصة  الشـركات االسـتثمـارية ا
ـــقــاطـع االخــرى الـى (اســتـــكـــمـــال ا
للـمشـروع  تبـاعا) ,مبـينـا ان (جميع
متطلبـات الشروع بالتـنفيذ أصبحت
جــاهــزة وســـيــنــفــذ من قــبل احــدى
الــشـــركــات الــفـــرنــســـيــة الــكـــبــيــرة
بـالـتـعـاون مع شـركـة كـوريـة وبـكلـفه

مليون يورو). 
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مـبـيـنــا ان (اجـراءات خـفض أسـعـار
ـصـروفات الـطـيران وتـقـلـيل حـجم ا
لــلـــمــســـافـــرين عــلـى مــ طـــائــرات
ــواسم اخلــطــوط والســـيــمــا خالل ا
الـتي تـعــد مـريـحـة لـقـطـاع الـطـيـران
وتأم أجواء مـريحة وآمنـة للركاب
ــســتـــجــدة بــعــد في ظـل األوضــاع ا

تــداعـيــات جـائــحــة كـورونــا). ولـفت
الـــشـــبـــلي الـى ان (أســـعـــار تـــذاكـــر
الـطيـران مـعـقولـة حـالـياً ,باسـتـثـناء
الـرحالت االستـثـنـائـية الـتي تـنـطلق
إلعـادة الـعـالــقـ في بـعض الـبـلـدان
الــعـــربــيـــة واألوربــيـــة الــتي تـــكــون
مرتـفعـة بـسبب ذهـاب الطـائرات الى

األمـر الــبــلــدان من دون مــسـافــرين ,
الذي تسبب بزيـادة أسعار التذاكر),
وتابع ان (الـوزارة تعـمل على تـقد
خـدمـات مـريـحـة وآمـنـة لـلـمـواطـنـ
ــسـافــرين عــبـر اخلــطـوط اجلــويـة ا
وفـي مــقــدمـتــهــا تــخــفــيـض أســعـار

التذاكر). 

جاء نتيجة الضـغوط التي واجهتها
ـانــيـة الـتي خالل هــذه الـدورة الـبــر
حــــرمـــــتــــني مـن حتــــقـــــيق أهــــداف
الــنـاخـبــ بـســبب الـصــراعـات بـ
الـــزعـــامـــات وقـــادة الــــكـــتل والـــذي

انعكس على تقد اخلدمات). 
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07712544665
ـــــــؤمن/ د هـــــــيــــــثـم حــــــســــــ ا

اختصاص جراحة أطفال
07705505561

د إبـــراهــيـم عــبـــود/اخــتـــصــاص
باطنية غدد صماء وسكري

07801237130
د مـاجد أصغـر محمـد/اختصاص

جراحة اجملاري البولية
07705611340

د. وائـل جاسم الشـهابي/ جراحة
االنف واألذن واحلنجرة

07726000551
07807000882

07703128304
 د.مـحـمـد بـاقـر اخـصـائي جـراحة

فاصل العظام والكسور وا
07724130012

د.صــــــفــــــــــــاء كــــــاطـع مــــــزبــــــان
اخــــتــــصـــاص جــــراحــــة الـــكــــلى
ـسـالك الـبـولـيـة وعـقـم الـرجال وا

وزراعة الكلى  
07718783280

د.عــلي مـجـيــد الالمي/ اخـصـائي
طب االطفال

07800756672
الـدكـتـورة طال طـالـب /اخـصـائـية

نسائية
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وسوي/ جراحة اطفال د أمجد ا
07713550196

د صـــادق حـــسن/ اخـــتـــصـــاصي
جراحة االطفال 

07901555115
د وســيم الــتــمـيــمي/ اســتــشـاري

امراض الدم والطب الباطني 
07704293922

د حـــيـــدر عــمـــران حـــيـــاة عــلي /
اخـــتـــصـــاص جــراحـــة الـــعـــظــام

والكسور
07718195000

د.حـــــيــــدر طـــــارق اخلــــاصـــــكي/
اختصاص جراحة عامة

الـتـحالف الـدولي ان الـقوات الـعراقـية
ة داعش قادرة على هز

من جه اخرى شنت القوات االمنية في
مـحـافظـة الـبصـرة امس االحـد حمـلة
ـطاردة متهمـ مطلوب امـنية كبرى 
لــلــعـــدالــة في احملــافــظــة اســفــرت عن
اعـتـقال اكـثر من 300 مـطـلـوب. وقالت
مــديـريـة شـرطـة الــبـصـرة في بـيـان إن
(قـوة امـنيـة كـبيـرة نـفذت أوامـر قبض
بــحق مــطـلــوبــ لـلــعـدالــة في أنــحـاء
احملــافــظــة كــافــة خالل االيــام الـثـالثـة
ـاضـيـة) مـوضـحة ان احلـمـلـة نـفذت ا
(بـإشراف ومـتابعـة ميدانـية من جانب
قـائــد شـرطـة احملـافـظـة الـلـواء عـبـاس
نـاجي ادم).واسـفـرت احلـمـلـة بـحسب
الـــبـــيـــان  عن (الـــقـــاء الــقـــبض عـــلى
مـتهـم اثـن مطـلوبـ قضـائيا وفق
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قـال مـصدر  أمـني إن العـبوة الـناسـفة
الــتي انـفــجـرت جــنـوبي كــركـوك امس
اسـهدفت مـوكبـا حسـينـيا.واضاف  أن
(االنـــفـــجـــار ادى الى اصـــابـــة اربـــعــة
اشـخــاص) كـمـا اعـلـنت خـلـيـة اإلعالم
األمـنـي االحـد انـفـجـار عـبـوة نـاسـفـة
عـلى احدى عجـالت شركة متـعاقدة مع
الـتحالف الدولـي قرب التاجي. وذكرت
اخلـلــيـة في بـيـان   ان (عـبـوة نـاسـفـة
انـفـجرت عـلى أحدى عـجالت رتل تابع
ـتعاقدة مع قـوات التحالف لـلشركات ا
قـرب مركـز شرطـة التاجـي ضمن قاطع
مـسـؤولـيـة الـفـرقـة الـثـانـيـة بـالـشـرطـة
االحتـادية).واضافـت ان (االنفجار ادى
الـى أضــــــــرار فـي إحــــــــدى عـــــــــجالت
الـشركة .«مـن جهته قال الـناطق باسم

ــادة الــرابــعــة من قــانــون مــكــافــحـة ا
االرهـــاب و الــقــاء الــقـــبض عــلى 304
مـتـهمـ مطـلوبـ قضـائيـا وفق مواد
جـنـائـيـة مـخـتـلـفـة وضبط 12 بـنـدقـيـة
كالشـــنــكــوف وبــنــدقــيــة واحــدة نــوع
 RBKوبــنـدقـيــتـ نـوع GC وأعــتـدة
مـخـتلـفة و  3مـسـدسات كـمـا  ضبط
مـواد مخدرة وادوات تعاطي اخملدرات
وحـبوب مخدرة) مـؤكدا (إحالتهم إلى
الـقـضاء لـينـالـوا جزاءهم الـعادل).كـما
ضـبطت مـفارز افـواج شرطـة الطوار
وشـــرطـــة الــنـــجــدة  1,985عـــجـــلــة و
 1,481دراجـة نـاريـة مـخـالـفـة لـقـواعد
ــرور. ووفق وتـــعــلــيـــمــات مــديـــريــة ا
مـصادر فإن تـنفيذ احلـملة جاء تـنفيذا
لــتــعــلــيــمـات الــقــائــد الــعــام لــلــقـوات
ـسـلـحـة مـصـطـفى الـكـاظـمي لـشـرطة ا

اسطنبول
Íœ«bI*« rþU

ÂöJ « WOIÐË ÆÆ  ÂU¼— Ë ÂUA¼
موقف اخالقي و وطـني  ان يذهب السـيد رئـيس الوزراء .. وبـعد عودته
تـحدة االمريكي الى الـبصرة  بشكـل مباشر .. وموقف  من الواليات ا
اخالقي اخـر .. ان يـذهب الى بـيت الـشـهـيـدة رهـام يـعـقـوب  بـشـجـاعـة
غامر .. لكن ان نسمع منه ( الكالم نفسه ) الذي قاله في بيت الشهيد ا
هـشام الـهـاشـمي  مـنـذ اقل من شـهـرين فـهـو امـر ال يـطـاق .. وتـصرف

مستهجن ال يليق برئيس مجلس الوزراء  .
ا تعودنـا ان نسمع مـثل هذا التـعهد الـذي  ينتـهي مفعـوله بسرعة  .. ر
سلحة  الذي من مسؤول  صغار  وليس بحجم القائد العام للقوات ا
يـفـتـرض ان تـكـون له هـيـبـة الـعـراق  .. وهـو الـذي يـتـربع عـلى  مـقـدرات
وامـكــانــات الـســلــطـة الــتـنــفــيـذيــة  وحتت امــرته اجلـيـش  والـشــرطـة 

واالجهزة االستخباراتية .
ال اريد االطالة .. و كنت قد كـتبت .. في مقالتي  السـابقة ( كاتيوشا  ..
عـلى الـبـيت  االبـيض ) / مـا يـكـفـي  من  حـاالت الـتـبـكـيت والـتـنـكـيت 

والتشرذم والتفتيت .
اتفق.. مع من يقول .. / ان السيد الـكاظمي في بداية جتربـته  التنفيذية
كـلوم قد  وان حمل العـراق   يعادل حـمل االمة الـعربيـة  .. فعراقـنا ا
ثــخــنت جــراحه  وزادت عــلــله  وقل زاده  ومــاؤه  و غــرق  فـي بــحـر

عارك  من كل صنف ودروب ..  االزمات واحلروب  وخاض ا
هـمة ـاذا قبل الـسـيد الـكاظـمي  هـذه ا واجلواب عـلى مثـل هذا االراء.. 
ـنـصب   وهـو يـعـرف ان فــيه ورطـة  ومـقـلب  وهـو الـذي  كـان وهـذا ا
اذا كـثرت اليـوم وعوده  دون وفاء  مترددا  ال طـامعـا  وال عابثـا .. و
وزادت هفواته دون اسـتحـياء .. فـاالستـهالك االعالمي في السـياسات 
ـطـلوب مـنه  االن  توجـيه كلـمة  لـلراي مـارسات .. وا يعـد  من اخطـر ا
العـام .. يـشـرح فيـهـا مالبـسات واسـبـاب تـأخيـر  عـمـليـات الـقـبض على
اجملرم الـلئام .. لكـي يريحنـا  ويريح نفـسه  من وساوس االيام  وال

يورط اجملتمع  في كالم  معسول  وخطاب باهت غير مقبول .
لـيس من طــبـعـي الـتــسـقــيط .. وال االنـتــقـاد من دون ســبب قـصــدي مـنه
ـا همي  ومهـمتي انـقاذ السـيد الـكاظمي  السفـسطـة و التسـفيط  .. ا

من كبوة قد تطول ..ومن وعود قد تزول .
االعالم  الوطني يا سيادة الرئـيس   يرصد السياسات  من دون تزويق
 وترقـيع  او تلـميع .. وعـندمـا تقـدم  على اتـخاذ جـملـة اجراءات رادعة
نـفلته .. سـاكون لكم  اول احـقة  و التي سـميتـها با بحق اجلمـاعات ا

ساندين . ؤيدين  وا ا
فلـست حـزبيـا  مـتمـلـقا  او  مـسـتشـارا مـستـفـيدا
..كي اســـكـت عن الـــبـــاطـل .. هـــذا طـــريـــقي كـــان

وسيكون .. الى يوم يبعثون.. دمتم بخير.
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وحــضـر احملــاضـرة بـعـض االطـبـاء
والــكـوادر الــطـبــيـة والــصـحــيـة في

ستشفى.  ا
والتـقى مـحمـد شـريف مديـر الوقف
الـســني في سـامــراء رئـيس ديـوان
ومة الوقف سعد كمبش وذلك لد
الـــتــواصـل وتــســـيـــيـــر الــعـــمل في

ديرية.  ا
ـهمـة التي وبحث الـطرفـان األمور ا
تخص االوقـاف. وفي خـتام الـزيارة
أثنى كـمبش عـلى جهـود شريف في
خدمة أوقاف سامراء وحرصه على
ـهمـة وتفـقدها ديـنة ا شخـصيـات ا
للسير على منـهجها القو لضمان
احلــفـــاظ عــلـى األوقــاف وإدارتـــهــا
والقيام بدورهـا الريادي السيما في

ظل جائحة كورونا. 
واستقـبل عبد احلـميد عـبد الرحمن

مـحـمـود السـالم مـديـر عـام الـشـركة
ستلزمات العام لصناعة االدوية وا

الطبية في سامراء.  
وفد منظمة هالو ترست الدولية في
ـــشــتــرك من اجل اطــار الــتــعــاون ا
مـكــافـحـة فـايــروس كـورونـا وبـحث
ـــديــــر الـــعــــام الـــدعم الــــوفـــد مـع ا
ـشــتــرك في مـجــابــهـة والـتــعــاون ا
فـايروس كـورونـا بعـد ازديـاد اعداد
االصابات فـي الفتـره االخيره فـيما
ــادة تــبــرع الــســالـم لــلــمــنــظــمــة 
ــعـقـمــة وبـكــمـيـة 600 الـسـبــتـول ا

عبوة حجم نصف لتر. 
وتــســـعى الـــشــركـــة في كل مـــحــفل
لــتـقــد الــدعم الالزم وبــشـكل دائم
ـــــا يـــــلـــــبـي نـــــداءات االغـــــاثــــة و
واحلـاالت االنـسـانيـة لـلـقـضـاء على

هذا الوباء
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أطــلع مــحــافظ صـالح الـديـن عــمـار
جــبـر خــلـيل مــيـدانــيـا عــلى الـواقع
الــعــمـــلي لــطــريـق مــفــرق ســامــراء
الـفـلـوجة وذلك ضـمن خـطـة عـاجـلة
العادة تأهـيله وافتتـاحه امام حركة
الـسـيـر مـطـالـبـا الـقـيـادات االمـنـيـة
الكـات الــفـنـيـة ـاســكـة لالرض وا ا
والـهـنـدسـيـة  بـتـقـد كـشوفـات عن
ـستـعجـلة االضرار واالحـتيـاجات ا
الفتتـاح هذا الطريق االسـتراتيجي
الــذي سـيـمـثـل شـريـانـا اقــتـصـاديـا
مهمـاً في احملافظـة. ودعا خليل الى
عــدم الـتــراخي بـتــنـفــيـذ االجـراءات
الـوقــائــيــة ضــد فــايــروس كــورونـا
ومــــتــــابــــعـــــة الــــوضع الـــــصــــحي
بـاحملـافـظـة بـشـكل مـتـواصل بـعـيدا
ــضــلــلــة خلــطـورة عـن االشــاعـات ا
الـفـايـروس و سـعـة انـتـشـاره. وأكد
احملــافظ خالل زيـارة مــيـدانــيـة الى
مــســتــشــفى الــطــوار في تــكــريت
واطن (أهميـة الوقـوف الى جانب ا
بـهـذا الــظـرف االسـتـثـنـائي وتـقـد
الـــــعـالج الــــصـــــحـي والــــنـــــفـــــسي
لـلــمــصـابــ  داعــيـا الى (تــشــديـد
االجـراءات الــوقـائـيـة لــضـمـان عـدم
انتـقال كورونـا ب الـكوادر الطـبية
رضى) مثـنيـا على (دور اجليش وا
االبــيض الــذي قـدم صــورة وطـنــيـة
رائــعـــة وهـــو يــواجـه هــذا الـــوبــاء
اخلــطــر). واقــامت وحــدة الــصــحـة
الــعـــامــة بــالـــتــعــاون مع مـــنــظــمــة
انــتـرســوس مــحــاضــرة لـلــتــوعــيـة
بــفـايــروس كـورونــا في مـســتـشـفى
ســامـراء الـعـام  بـعــنـوان (الـتـبـاعـد

االجـــتــمـــاعي لــلـــحـــد من انــتـــشــار
فـايـروس كـورونـا) وأكـد عـلي خـلف
علي مـدير مـستـشفى سـامراء الـعام
(أهـــمــيـــة اســـتــمـــرار احملـــاضــرات
والـلقـاءات الـتوعـويـة) مثـمـنًا (دور
ـنـضـمـة والــقـائـمـ عـلى أعــضـاء ا
بـادرة). وتضمـنت احملاضرة هذه ا
ـــرضى كــــيـــفــــيـــة الـــتــــعـــامل مـع ا
ــصــابــ وكــيــفــيــة نــشــر الــوعي ا
الــصــحـي حــول مــرض كــوفــيـد 19
و توعيتهم بأخطار الوباء وسبل

الوقاية منه . 
و تـقــد مــلــصـقــات تــوعــيـة عن
مــرض كـورونــا وطـرق الـوقــايـة من
الـفــايـروس و الـتـأكــيـد عـلى أهم
ــتــبــعـة في االجـراءات الــوقــائــيـة ا
ـوضوع وزارة الصـحـة حيـال هذا ا
وكـــيــفـــيــة تـــعــامل اجملـــتــمـع مــعه.

W∫ محافظ صالح الدين في جولة ميدانية لالطالع على مفرق سامراء الفلوجة uł
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شار اليها من واد ا ا انكم محكـوم غيابيا وفق ا درجة اسمائهم ادناه  الى احملكوم الغائبـ ا
عدل والن محل اقامتكم مجـهول لذا اقتضى تبليغكم قانون الـعقوبات العسكري رقم ١٩ لسـنة ٢٠٠٧ ا
في الصحف احملـلية عـلى ان حتضروا امـام احملكمـة العسـكرية اخلـامسة خالل مدة (ثـالثة اشهر) من
تـاريخ نشر هـذا االعالن وعنـد عدم حضـوركم سوف يكـتسب احلكم الـدرجة القـطعيـة استنـادا االحكام

عدل. ادة ٢٤٣ من قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ ا ا
w uI(« bOLF «
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عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا
WL d*« WF?DI « s  ¡eł v?KŽ +Ëœ ©±∞® WŠU ?0 WK UJ²?  WOł–u/ œu? Ë WD×  ¡U?A½« تعلـن الهيئة الـوطنية لالسـتثمار عن توفـر الفرصة االسـتثمارية
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ستثمرين الراغبـ باالستثمار في هذه الفرصة تـقد طلباتهم لالستثمار من خالل ملئ  فعلى كافة الشـركات االستثمارية احمللية واالجنـبية وا
وقع االلكتروني للهيئة الوطنية لالستثمار www.investpromo.gov.iq وتقد كافة الوثائق وجودة على ا استمارة طلب اجازة االستثمار ا
ذكـورة في االستمـارة وخالل مدة اقـصاهـا (٣٠) يوما من تـاريخ نشـر هذا االعالن وان صـادف اخر يوم السـتالم العـطاءات عـطلة رسـميـة يكون ا

موعد الغلق نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يليه.
نطـقة الدولية  –قرب مستشفى ابن عـلومات يرجى مـراجعة مقـر الهيئـة الوطنية لـالستثمـار/ دائرة النافـذة الواحدة الواقعـة في (ا ـزيد من ا و

سينا) او عبر البريد االلكتروني oss@investpromo.gov.iq او االتصال على الرقم ٠٧٧٠٦٧٧١٧١٩.

WÐuKD*« ozUŁu «

ــــــــــــــــــــــــــــ
- استمارة طلب اجازة االستثمار مختومة ومصدقة من الدائرة االدارية في الهيئة الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة.

لخص التنفيذي. - ا
- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.

- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.
شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا

عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا
ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا

- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.
ستثمر في مجال االستثمار او غيرها (٤ كحد اقصى). ماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمال ا
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عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا
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ستثمرين الراغبـ باالستثمار في هذه الفرصة تـقد طلباتهم لالستثمار من خالل ملئ  فعلى كافة الشـركات االستثمارية احمللية واالجنـبية وا
وقع االلكتروني للهيئة الوطنية لالستثمار www.investpromo.gov.iq وتقد كافة الوثائق وجودة على ا استمارة طلب اجازة االستثمار ا
ذكـورة في االستمـارة وخالل مدة اقـصاهـا (٣٠) يوما من تـاريخ نشـر هذا االعالن وان صـادف اخر يوم السـتالم العـطاءات عـطلة رسـميـة يكون ا

موعد الغلق نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يليه.
نطـقة الدولية  –قرب مستشفى ابن عـلومات يرجى مـراجعة مقـر الهيئـة الوطنية لـالستثمـار/ دائرة النافـذة الواحدة الواقعـة في (ا ـزيد من ا و

سينا) او عبر البريد االلكتروني oss@investpromo.gov.iq او االتصال على الرقم ٠٧٧٠٦٧٧١٧١٩.
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- استمارة طلب اجازة االستثمار مختومة ومصدقة من الدائرة االدارية في الهيئة الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة.

لخص التنفيذي. - ا
- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.

- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.
شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا

عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا
ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا

- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.
ستثمر في مجال االستثمار او غيرها (٤ كحد اقصى). ماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمال ا
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ـؤهلـ وذوي اخلـبـرة لـتـقد ١- يـسر (مـديـريـة مـاء مـحافـظـة كـركـوك) ان تـدعـوا مقـدمي الـعـطـاءات ا
ــلـتـقى). وبــكـلـفـة عــطـاءاتـهم لــلـعـمل (مــشـروع تـأهـيل مــجـمع خـالــد بـطـاقـة ٤٠٠ م٣/ سـاعـة نــاحـيـة ا
مول من دة (١٢٠) يوم وا (٤٦٥٫٣٠٠٫٠٠٠) اربعمائة وخمسة وستون مليون وثالثمائة الف دينار) و

منظمة اليونيسف
شروع نشرت في الصحف الوطنية (الزمان العراق االخبارية الشرق). ناقصة لهذا ا ٢- ان ا

ؤهل والراغب في ن لديه هوية تصنيف مـقاول الدرجة (العاشـرة) وا ٣- على مقدمي العطـاءات 
احلـصول علـى معلـومات اضافـية مراجـعة (مديـرية ماء كـركوك الشـعبة الـقانونـية وحدة الـعقود) خالل

قدمي العطاءات. (ايام الدوام الرسمي) وكما موضح بالتعليمات 
رفقة مع االعالن). طلوبة (كما في القائمة ا ٤ - متطلبات التأهيل ا

نـاقـصة بـعد تـقـد طلب حتـريـري الى العـنوان ـهتـم شـراء وثـائق ا ٥- بـامكـان مقـدمي الـعطـاءات ا
التـالي (مديـرية مـاء كركـوك الشـعـبة الـقانـونيـة وحدة الـعقـود) وبعـد دفع قـيمـة البـيع للـوثائق الـبالـغة

.(١٥٠٫٠٠٠)
٦- يتم تسلـيم العطاءات الـى العنوان التـالي (مديريـة ماء كركوك الـشعبة القـانونية وحـدة العقود) في
ناقصة ٢٠٢٠/٩/٧ السـاعة الثانية عشر ظهرا ) غلق ا وعد احملدد من تاريخ االعالن الى يوم (االثـن ا
ـدينـة كركوك واذا وافق يـوم الغـلق حظـر جتوال فيـكون الـغلق في الـيوم الذي حـسب التوقـيت احمللي 

يله.
ـثلـيهم تـأخرة سـوف تـرفض وسيـتم فـتح العـطـاءات بحـضـور مقـدمي الـعطـاءات او  ٧- العـطـاءات ا

الراغب باحلضور في العنوان التالي (مديرية ماء كركوك قاعة االجتماعات الطابق الثاني).
٨- كل العطاءات يجب ان تتضـمن ضمان للعطاء (صك مصدق او خطـاب ضمان او سفتجة مديرية ماء

بلغ (٣٫٦٥٣٫٠٠٠).  كركوك قاعة االجتماعات الطابق الثاني و
٩- تـكـون عمـليـة الـدفع عن طريق سـلفـة اولى بـنسـبة ٥٠% يـتم استـقطـاع مـنهـا نسـبة ٥% كتـأميـنات
ـستـقطع بـعد بـلغ ا صيـانة ثـم سلـفى نهـائـية بـنسـبة ٥٠% يسـتقـطع مـنهـا نسـبة ٥٠% ويتم صـرف ا

انتهاء فترة الصيانة والبالغة (ستة اشهر).
شار اليها انفا هي (العراق/ كـركوك/ مديرية ماء محافظة كـركوك/ الشعبة القانونية/ ١٠- العنـاوين ا

وحدة العقود).
ناقص الفائز اجور نشر االعالن. ١١- يتحمل ا
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علوماتية احدى تـشكيالت وزارة االتصاالت دعوة جميع الشركات اخملتصة العـراقية والعربية واالجنبية للتقدم يسر الـشركة العامة لالتصاالت وا
طلوبة وباالمكان احلصول واصفات الفنية والشروط القانونية ا يكانيكية وحسب ا دنية والكهربائية وا البرام عقود مشاركة في مجال االعمال ا
على شروط  االعالن عن طريق ارسال مخولكم مع كتاب التخويل الرسمي الى مقر الشركة الكائن في (بغداد - شارع ابو نؤاس قرب فندق بغداد –
دير العام  – الطابق العاشـر) لقاء مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار غير قابل للرد تقـبل العطاءات لغاية الساعة الثانية عشر (١٢ ظهرا) مكتب ا
ـصادف (٢٠٢٠/٩/١٣ ) وفي حـالة صادف مـوعد الـغلق عـطلة رسـميـة فيمـدد تاريخ الـغلق لـليوم الـذي يلـيه وتودع الـعطاءات في من يـوم (االحد) ا
عـلوماتـية الكـائن في مقر الـشركة  –الطابق االرضي  – االسـتعالمات - وعـلى ان تقدم صـندوق الـعطاءات اخلـاص بالشـركة العـامة لالتصـاالت وا
ـوقع االلكـتروني فـي وثائق الـعطـاء واسم ورقم البـريد العـطاءات داخـل مظـروف مغـلق مكـتوب عـليـه اسم ورقم الشـركة والـعنـوان الكـامل وبـيان ا
تقـدمة بتـوقيع وختم اوراق الـعطاء سـؤول عن متابـعة االستـفسارات الـتي تخص العـطاء وتقـوم الشركـة ا االلـكتروني لـلشخص حـامل العـطاء وا
شاركة.. طلوبة علما ان الفتح سيكون علنا وبحضور كافة الشركات ا ستوفي للمـتطلبات الفنية والشروط القانونية ا كافة وسيهمل العطاء غير ا

مع التقدير.
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التسلسل او رقم القطعة: ٢٠٦٩٣/٦
قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: دارين
النوع/ ملك صرف
ساحة/ ٢٢٠ ا

شتمالت/ الدار االول يحتوي على هول وغرفة نوم وحمام وملحقاته ا
الدار الثانية يحتوي على هول وغرفة نوم وحمام وملحقاته وغرفة فوقانية

بيع/ صفة الراهن مقدار ا
وصوف أعاله زايـدة العـلنيـة العقـار ا سـتبيع دائـرة التسـجيل الـعقاري في الـزهور/ بغـداد با
رتهن مصرف الرافدين البالغ (١٨٦٦٦٧١٢) العائد للراهن عامر بهير درجـال لقاء طلب الدائن ا
دينـار فعلى الراغب في االشـتراك فيها مـراجعة هذه الـدائرة خالل (٣٠) يوما اعـتبارا من اليوم
التالي لـتاريخ نشـر هذا اإلعالن مسـتصحـبا معه تـأمينـات قانونـية نقـدية او كفـالة مصـرفية ال
زايدة ستجري في قدرة لـلمبيع البالغـة (٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار وان ا تـقل عن ١٠ % من القيمة ا

الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير.
œ«bGÐ Ø—u¼e « w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ d¹b
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التسلسل او رقم القطعة: ٩٢٨٩/٥
قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: قطعة ارض
النوع/ ملك صرف
ساحة/ ـــــ ,٣ ا

شتمالت/ قطعة ارض خالية من البناء مفرزة معالم االفراز ا
بيع/ صفة الراهن مقدار ا

وصوف ـزايدة العـلنيـة العقـار ا سـتبيع دائـرة التسـجيل الـعقاري في الـزهور/ بغـداد با
رتـهن مصرف الرافدين البالغ أعاله العائـد للراهن عباس كاظم علـوان لقاء طلب الدائن ا
(١٥٠٠٠٠٠٠) ديـنـار فعـلـى الـراغب في االشـتـراك فـيـهـا مـراجـعة هـذه الـدائـرة خالل (٣٠)
يوما اعتـبارا من اليوم التالي لتاريخ نـشر هذا اإلعالن مستصحبا مـعه تأمينات قانونية
قـدرة للـمبـيع البـالغة (١٢٧٥٠٠٠) نقديـة او كفـالة مـصرفـية ال تـقل عن ١٠ % من القـيمـة ا

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير. دينار وان ا
œ«bGÐ Ø—u¼e « w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ d¹b
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ا يلي: درجة اسمائهم ادناه غيابيا  دان ا ١- حكمت احملكمة العسكرية االولى على ا
عدل.  ادة و(٦٢ / ثانيا/ثالثا/أ) من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ ا ادة (٣٣ / اوال) و(ثالثة اشهر) وفق ا دة (ستة اشهر) وفق ا أ. احلبس الشديد 

ـادة (٢٤٣) من (ق أ م ج) رقـم ٢٣ لـسـنة ١٩٧١ ب. تـنـفـذ بـحـقه الـعـقـوبـة اعـتـبـارا من تـاريخ الـقـاء الـقـبض عـلـيه او تـسـلـيم نـفـسه نـادمـا مع مـراعـاة احـكـام ا
وتعديالته. 

ادة ـكلف بخدمـة عامة باالخبـار عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام ا وظف وا ج . مـنح احلق للموظفـ العمومي بـالقاء القبض عـليه اينما وجـد والزام ا
(٨٠ /ثالثا/ رابعا) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ .

٢- لـذا عليك مـراجعة وحـدتك العـسكريـة او تسلـيم نفسك الـى اقرب جهـة عسكـرية رسمـية خالل ٩٠ يومـا من تاريخ نـشر هذا االعالن وبـعكسه يـصبح احلكم
ـادة (٢٤٣) من قانون اصـول احملاكمـات اجلزائية رقـم ٢٣ لسنة ١٩٧١ نصـوص عليـها با دة القـانونيـة اعاله وا ـنزلة احلـكم الوجاهي بـعد نفـاذ ا الـغيابي 

وتعديالته.
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ا يلي: درجة اسمائهم ادناه غيابيا  دان ا  ١- حكمت احملكمة العسكرية االولى على ا
عدل.  ادة و(٦٢ / ثانيا/ثالثا/أ) من ق ع ع رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ ا ادة (٣٣ / اوال) و(ثالثة اشهر) وفق ا دة (ستة اشهر) وفق ا أ. احلبس الشديد 

ـادة (٢٤٣) من (ق أ م ج) رقـم ٢٣ لـسـنة ١٩٧١ ب. تـنـفـذ بـحـقه الـعـقـوبـة اعـتـبـارا من تـاريخ الـقـاء الـقـبض عـلـيه او تـسـلـيم نـفـسه نـادمـا مع مـراعـاة احـكـام ا
وتعديالته. 

ادة ـكلف بخدمـة عامة باالخبـار عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام ا وظف وا ج . مـنح احلق للموظفـ العمومي بـالقاء القبض عـليه اينما وجـد والزام ا
(٨٠ /ثالثا/ رابعا) من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ .

٢- لـذا عليك مـراجعة وحـدتك العـسكريـة او تسلـيم نفسك الـى اقرب جهـة عسكـرية رسمـية خالل ٩٠ يومـا من تاريخ نـشر هذا االعالن وبـعكسه يـصبح احلكم
ـادة (٢٤٣) من قانون اصـول احملاكمـات اجلزائية رقـم ٢٣ لسنة ١٩٧١ نصـوص عليـها با دة القـانونيـة اعاله وا ـنزلة احلـكم الوجاهي بـعد نفـاذ ا الـغيابي 

وتعديالته.
v Ëô« W¹dJ F « WLJ;« fOz— Ø w uI(« bOLF «
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شهق الناس

احلـريـة سـواء حدث ذلـك في احلـياة
الـــعــامــة أو اخلــاصــة)فــيــمــا تــعــرّفه
ــيــة بــأنه : مــنــظـمــة الــصــحــة الــعــا
ـــتـــعــــمـــد لـــلـــقـــوة (االســـتـــعــــمـــال ا
ادية) ضد الذات أو ضد الفيزيائيـة(ا
شــخـص آخــر أو ضــد مــجــمــوعــة أو
مجـتمع يـؤدي إلى حدوث إصـابة أو
و أو موت أو ضرر نفسي أو اعاقة 

حرمان).
 كما انه لم يقدم تعريفا موفقا للعنف
ـرأة سـوى ـوجه مـن الـرجل نـحــو ا ا
ـــوجـــبــة هي عـــبـــارة في األســـبــاب ا
ـرأة من األفـعال بـالنص (.. ووقـايـة ا
التي تـشـكل عنـفاً بـأشـكاله اخملـتلـفة
ـــا يـــســتـــوجب الــســـعي احلـــثــيث
لـــتـــجـــر تـــلـك األفـــعـــال ومالحـــقـــة
مرتكبيها)..فـيما عرّفته األدبيات بأنه
: أي سـلوك يـصـدر من الـرجل بـطابع
فردي أو جمـاعي وبصورة فـعلية أو
رمزية أو على شكل محاولة أو تهديد

أو تـخـويف أو اسـتـغالل أو الـتـأثـير
في اإلرادة في اجملــاالت األسـريـة أو
ـؤسسية سواء أكان اجملتمعية أو ا
هــذا الـرجـل أب أخ عم خـال زوج
إبن زميل أو أي رجل آخر قريب أو
غــريب بـقــصـد إيــذائـهــا جـســديـا أًو
ً أو جــنــسـيــا أًو نـفــســيـا أًو لــفـظــيـا
بـقصـد الـتـحقـيـر واحلط  من شـأنـها
أو االنـــتــقـــاص مــنـــهــا أو انـــتــهــاك
حقـوقهـا اإلنسـانيـة أو القـانونـية أو
ــا يـتــســبب في إحـداث كــلـيــهــمـا 
أضرار مـادية أو مـعنـوية أو كـليـهما
بـغـيـة حتــقـيق غـرض شـخـصي لـدى
ـرأة الضـحيـة)..وهكذا عـنَفِ ضد ا ا
يـنـبـغي ان يـكـون مـفـهوم الـعـنف في
القانون لتكون الصورة واضحة لدى
ـعـنـيـة بـتـنـفـيـذه واألدعاء األجـهـزة ا

العام والقضاة.
nMF « Ÿ«u½« 

ـرأة نوعـا واحدا ليس الـعـنف ضد ا

كــــمــــا هــــو شـــائـع في ثــــقــــافــــتــــنـــا
بل وانـعـكاسـهـا في الـقـانـون ايـضا!

على انواع نوجزها باآلتي:
∫Íb '« nMF «

كل سـلـوك عــدواني يـهـدف إلى إيـذاء
جـسم الضـحـيـة وإحلاق الـضـرر بـها
ســواء كـــان بــالــضــرب أو الــتــعــذيب
بـــالــكي واحلــرق أو شـــدّ الــشــعــر أو
الرمي والـقـذف من مكـان آلخر. ويـعدّ
الـــعــنف اجلـــســدي مـن أشــد  انــواع
ويتراوح من العنف واكثـرها شيـوعا
أبـسط أشـكـال الـضـرب الى اخـطـرها
الـذي يـتسـبب بـتـرك آثـار وتـشـوهات
على جـسد الضـحية يـسبب لـها آالما

وينتهي بافضعها..القتل. نفسية
∫w M'« nMF «

الــســلــوك الــذي يــتــمـثـل بــاسـتــغالل
الضحية جًنسيا سًواء أكانت قاصرة
أو بالـغة.. بـالـغصب ولـيس بالـرضا
ــرأة بــصــورة اعــتــداء دون رضــاء ا
ــتــزوجـة ــتـزوجــة أم غــيـر ا ســواء ا
كاالغتصاب والـتحرّش واإلرغام على

احملرمات اجلنسية الشاذة.
∫w HM « nMF «

محـاربة الـضـحيـة معـنويـا وًمحـاولة
إيــذائــهـا وإذاللــهـا نــفــسـيــا بـإيــجـاد
ــعــنف لـنــفــسه األعــذار كـأن تــكـون ا
حتت مــســمى الــدين أو الـســلــطـة أو
غـيـرهـا.ويـتـجـسـد بـاحلـبس وتـقـيـيد
احلـــريــة فـــرض احلــجـــاب الــطــرد
الـهــجـر اجلـفــاء الـتـحـقــيـر.. وكـذلك
إذاللها وإشعارها بالدونية أو الشتم
والـتـحـقـيـر.. واتـهـامـهـا بـاجلـنون أو
الـــتـــهــــديـــد الــــتي  تـــؤدي الـى قـــتل
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أربيل

الطاقات الـعقليـة واالصابة بامراض
نفسيـة مثل االكتئـاب  واالنكفاء على
الــذات.. والـــتي غـــفــلـــهـــا الــقـــانــون

العراقي لألسف.
∫wEHK « nMF «

وفـيـهـا تـكـون األلـفـا ظ اجلارحـة هي
ـعنَفِ الـوسـيـلة الـتي يـسـتـخـدمـهـا ا
ـا يــؤدي إلى إيـذاء ضــد ضـحــيـتـه 
مـشــاعـرهـا مـثل الــسب أو الـشـتم أو
أي كالم يتضمن التجريح أو وصف
الـضـحـيـة بـصـفـات مـزريـة تـشـعـرهـا
بـــاإلهـــانـــة أو إنـــقـــاص قـــيـــمـــتـــهـــا

االعتبارية.
رأة وجه ضد ا وال ينحصر العنف ا
أخ..)كما هو شائع زوج باألسرة (أب
بل هنالك ثالثة مصادر اخرى غفلها

هي: القانون
wFL²:« nMF «

ـمـارس من قبل ويـقصـد به الـعـنف ا
ـرأة الضحـية الناجم اجملتمع ضد ا
عن مــوروثــات األعــراف والــتــقــالــيـد
االجتماعية والتفسير اخلاطئ للدين
الــتـي تــســوغ أو تــســـهل أو تــعــطي
ـارسة الـعـنف ضد احلق بـشرعـيـة 
ـارسات ـرأة وتقـيـيـد حـريتـهـا و ا
ـرأة الـتي قـد تـكون تـنـتـهك حـقـوق ا
على شـكل حتـرّش أو حتـمّل أي نوع
مـن الــتــمـــيــيــز  اجلـــنــدري. وتــكــون
ـنتـزهات بيـئتـها  األمـاكن العـامة وا

وطوابير االنتظار والشوارع.
∫W —UH

فـي الـــــعــــــراق..(جــــــاد) الــــــنــــــظـــــام
ـرأة بـنوع جـديد ـقـراطي على ا الد
من العنف هو (العنف الطائفي).ففي
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فـعلها الـرفيق بوتـ كما فـعلهـا في ميدان حروب الـعسكـر والدبلـوماسية
ـركـز األول في وحـروب الــدعـايـة في الــسـنـوات األخــيـرة عــنـدمـا حــقق ا
; سـتجدّ إعالنه عن لـقاح روسي لـتخـليص الـبشـرية مـن فيـروس كورونـا ا
بـغض الــنـظــر عن جــدواه الـطــبـيــة وجنـاحه الــفـائق فــقـد أربك خــصـومه
ـفـاجئ بـهذه الـسـرعة الـفـائـقة بـعـد صمت وأصـدقـاءه في إعالن احلدث ا
طـويل وسـرّيّة خـارج الـتـوقعـات.. خـاصة أن الـلـقـاح ما عـاد لـقـاحاً طـبـياً
ـال فـقـط بل لــقـاحــا ســيــاســيـا مـن طـراز فــريــد يــتــشــابك فــيه جــشع ا
ـتـسـلـطـة وحـروب الـدعـايـة الـسوداء واالسـتـثـمـار مع جـشع الـسـيـاسة ا

والتشويه.
سـتجدّ اللع باب الرعب واخلوف في حياة ومـثلما فتح فيروس كورونا ا
الـبـشـريـة فـإنـه فـتح حتت مـظـلـته بـاب جــهـنم في رفع مـنـسـوب الـصـراع
الـدولي وفــجَّـر حـروبـاً بـاردة جــديـدة واسـتـحــدث حـروبـاً من نـوع آخـر
وعالقـاتٍ حتكـمهـا األنانـية الـدولـية والـشخـصيـة فقـد أبرز هـذا الفـيروس

مرض النرجسية الفردية في إدارة السياسة في مواجهة اخلصوم.
وقف الواحد ضد أمريكا سـابقاً كنا نعرف أن روسيا والصـ تتبادالن ا
في الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة بـيـنـما نـرى الـيـوم كل دولـة تـغـني عـلى لـيـالها
فارقة في هذا اللقاح تكمن في أن ترامب وبوت وبينغ لـكسب الغنيمة. فا
صاحلهم الشخصية وأنظمتهم الوطنية يـخوضون (حرباً بالوكالة) خدمة 
سؤوليـة االجتماعية وقـريباً من حتقيق نصر ـتنافسة بعيـداً عن فكرة ا ا

مادي وسياسي!
تحدة قد أطـلقت بجهد توفير 300 مـليون جرعة من لقاح آمن فـالواليات ا
ليارات في قابل أنفقت الص ا وفـعال لكوفيد19 بـحلول يناير 2021 بـا
ـنـافسـة احملـمـومـة لـتـأتي روسـيـا فجـأة وتـنـتـزع هـذا الـنـصـر على هـذه ا
ـثـير لـلـجدل في الـصـديق والعـدو مـعا بـاكـتشـافـها لـقـاح (سبـوتـنيكV) ا

أوساط اإلعالم والسياسة والطب!
وكـعـادة الدول الـكـبـرى وحـروبهـا الـنـفـسـية والـدعـائـيـة بدأت حـمـلـة لـقتل
الـلقاح الـروسي في مهـده وتشويه سـمعته وإيـجاد تـفسيـرات طبيـة تقلل
ية من اسـتخدامه كونه لم من فـاعليته وتـصعيدا لـلتحذيـرات الطبية الـعا
تُـستـكـمل جتـاربه السـريـرية كـمـا اعتُـبـر طرح لـقـاح (سبـوتـنيك V) بـهذه
وسكو وإشارة إلى إطالق االحتاد ثابة تسجيل نـقاط دعائية  الـسرعة 
تحدة األميركية الـسوفيتي للقمر الصـناعي األول متغلباً على الـواليات ا
خـاصـة وأن اإلعالم األمريـكي قـام بـحمـلـة إعالمـية مـنـظـــمة لـتـشـويه هذا
الــلــقــاح األول الــذي قــد يــعــطي بــعض األمـل لــلــبــشــر الــغــريق بــرعــــب

الفيروس!
أصـوات أخــرى حـاولت أيــضـاً قـتـل (االنـتـصــار الـروسي) كــمـا عــنـونـته
الـصحف األجـنبيـة وبررت انـتقـادها بـوجود ثغـرات في اكتـشاف الـلقاح
بـاعتبار أن الهيئة العلمية الروسـية التي طورت اللقاح لم تقم بعد بتجارب
ــبــدأ هــو أن تـمــر الــلـقــاحــات بـثالث مــراحل من ـرحــلــة الـثــالــثـة ألن ا ا
ـوافـقـة على اسـتـخـدامـهـا عـلى نـطاق واسع. االخـتـبـارات البـشـريـة قـبل ا
ـرحـلـتـان األولَـيَـان الـلـقـاح علـى مجـمـوعـات صـغـيـرة نـسـبـيّاً من تـخـتـبر ا
ـرحـلة ـنـاعـة ثم تقـارن ا عـرفـة مـا إذا كان مـحـفـزاً جلـهاز ا األشـخـاص 
رحلة 3 اللقاح بالعالج الوهمي لعشرات اآلالف عروفة باسم ا األخيرة ا
كن من األشـخاص. وهنا طـرحت األوساط الطبـية السؤال الـتالي: كيف 
ـرحـلة الـنـهائـية هي لـروسيـا أن تـعلن تـوصلـهـا للـقـاح فعـال في ح أن ا
نع العدوى ومدى ـكن أن  الـطريقة الوحـيدة لتأكيـد ما إذا كان اللقاح 

فعاليته?!!
ولـلحقيقة أيضاً بدأت أوسـاط من داخل روسيا حتذر من مخاطر اللقاح
وعـدم جــاهــزيــته وفــعــالــيــته فــقــد أكــد أحـد كــبــار أطــبــاء روســيــا وهـو
الـبروفـيسـور ألـكسـندر تـشـوتشـال كـبـير أطـباء اجلـهاز الـتـنفـسي الذي
اسـتقال من (مجلس األخالقيات) بوازرة الصـحة الروسية احتجاجا على
ـهنـة) نتـيجة سـرعة اإلعالن بـأن اللـقاح هـو (انتـهاك جـسيم ألخالقـيات ا
ـا االسـتـعـجـال في إنــتـاج الـلـقـاح وضـعف الـتــجـارب وعـدم كـفـايـتـهـا 
سيؤدي إلى كوارث في حياة البشر! بل إن هناك من يتندر بحملة تسويق
االكــتــشــاف الــروسـي وهــنــاك عــشــرات اآلالف من الــروس حتت عــذاب

الفيروس بدون أمل بالنجاة! 
بالكالم الفصيح: أصبح فيروس كورونا كأنه منجم من ذهب لدول العالم
ي وإصـابـة أكـثـر من 20 مـلـيـون شـخص رغم تـدمـيـره لالقـتـصـاد الـعـا
الي خارج تغـطية العمل إال وقـتله لآلالف وجتويـعه للمالي وخـروج ا
نـجم الـذي سيـدرّ على ـية مـازالت جادة لـلـظفـر بهـذا ا أن احملـاوالت العـا
الـشـركات مـلـيـارات الدوالرات فـهـناك 140 مـشـروعاً مـقـبـوالً من منـظـمة
ية و28 بـحثـاً علمـياً رصـيناً وصـلت إلى مراحـلهـا األخيرة الـصحـة العـا
من أصل 3 مـراحل جتـريبـية وهـنــــــــاك 6 مـرشحـ من أكســـــــــفورد
إلى بـكــ لـلـقـاحــات وصـلت إلى اخلط الـنــهـائي وهـنـاك 3 مـــــــــشـاريع
صـينـية و 12لـقاحـاً مـضاداً لـلـفيـروس في مراحل مـخـتلـفـة من التـجارب
ـانيـة وأمـريـكيـة وبـريـطانـيـة. وهـو ما الـسـريريـة حـول الـعالم وحتـالـفـات أ
زاولـة حياتـهم بشكل يـعطي األمل لسـكان األرض أن يتـنفـسوا الصـعداء 

طبيعي! 
ـقـابل; هـنـاك تـخوُّف من هـذه احلـروب الـبـاردة الـتي تـشـتـعل بـقـوة ب بـا
ـكاسب الـدول الـكـبرى وتـلك احلـسـاسـيـات واخلالفات والـتـنـافس عـلى ا
بـاشرة لـلبـحث عن التـرياق بل ال مـبالـغة في الـقول إن ـباشـرة وغيـر ا ا
ـتحدة ـوعود هـو محور حـرب جيـوسياسـية كـبرى ب الـواليات ا الـلقاح ا
ـا يجعـلنا والـص تكـون تتـمة للـجبـهات األخرى خـصوصـاً التجـارية 
أمـــام الــتــســـاؤل األخــطــر: هـل يــعــنـي هــذا أن االســتـــثــمــار الـــســيــاسي
ي سيـكون على حساب صـحة البشر? وهل واالقـتصادي لهذا الـوباء العا
ي) حملاربة وتى حتت شـعار (الـسبـاق العـا نـحن أمام مـوجة أخـرى من ا

الوباء?!!
يـبـدو أننـا مـازلـنـا أمـام أزمه أخالقـية كـبـرى أبـطـالُهـا الـكـبـار في سـباق
ال وعـقدة قيادة العـالم وما زال الكبار بال أخالق رغم مـحموم للظـفر با
ادي الـتجـارب الـقاسـية الـتي مـر بهـا سـكان الـكون ومـا زال تـوحشـهم ا

نهارة.  يزداد أمام أزمه موت شعوبهم واقتصاداتهم ا
وت بـدالً من توحـدهم اجلماعي شيء ال يـصدق أن يـتسابق الـكبـار على ا
لـلعثور على ما يسـمى (الرصاصة السحرية) لـقتل الفيروس والبحث عن
(إكـسـيــر احلـيـاة) إلدامــة األمل والـسـعــادة مـثـلـمــا نـاسف لـكــون الـعـالم
عـركة اللـقاح بل هـناك من يـتحدث بال مـنقسـماً ال تـنسـيق فيه وال قيـادة 
تـردد عن فـتـح جـبـهـات جـديــدة في احلـروب وتـنـشـيـط الـكـوارث وافـتـعـال

األزمات! 
يـثبت أن حكّام األرض لم يـتعلموا شـيئاً من دروس التـاريخ القاسية وهم
ـزاجـهم وسـلـوكهم الـصـبـيـاني أكـثر من الـذين أزعـجـوا سكـان األرض 
الـفيـروس نفسه لـذلك فإن احلل هـو اختراع لـقاح طبي  _ سـياسي يقتل
ريـضة ويخرجهم من التـاريخ إلى القبور لتخـليص البشرية نـرجسيتهم ا

من أطماعهم وشرورهم وغطرستهم.
كـنت أتمنى لو كان من يحـكم العالم اليوم أكـثر صدقاً وإنسانـية وشفافية

في مواجهة مأساة الفيروس!  
هازل!  أساة في ا حقا ..كم يكبر حجم ا
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اإلمارات

włu uJ¹UÝ qOK%Ë .uIð
سنـوات األحـتراب الـطـائفي (-2006
2008) اسـتــغل او اضـطــر او اجـبـر
الرجـل الشـيـعي علـى تطـلـيق زوجته
وكـذا حـدث لــلـرجل الـسـنّي الـسـنّــيـة
ــتـزوج من شــيـعــيـة..حـتـى لـو كـان ا
لـديـهم اوالد وبـنـات وصـلـوا مـرحـلـة

الدراسة االعدادية!.
w ÝR*« nMF «

ـؤسـسات ـمـارس في ا هـو الـعـنف ا
احلـكومـيـة وغيـر احلكـومـية مـتـمثال
بًالقوانـ والتعلـيمات والتـشريعات
واألوامـر والــنـصــوص الـتي تــتـبـنى
في دوائر حـكومـية أوقـطاع التـميـيـز
خــــاص,تـــــقــــرّه عــــادات اجملـــــتــــمع
ومعـترف بـها  قـانونا أو بـصمت من

ؤسسة القانونية الرسمية. ا
∫W —UH   

قبـل كذا الف في شـريـعـة حـمورابـي 
نص يــــعـــطي الــــزوجـــة حق ســــنـــة!
الطالق في حالـة عدم ترك زوجـها ما
او تقليله من قيمتها يكفي ألعالتها 
او رغبته في الزواج من أمـرأة سيئة
األخالق,فــيـمــا الــقـانــون الــعـراقي ال
يـجيـز لـها الـطالق ويـسـاند اخلـيـانة
الــــزوجـــيــــة من قـــبـل الـــزوج..اال في

فراش الزوجية!.
W œUI « WIK(« w

ـــــاذا عـــــارضت احـــــزاب ديـــــنـــــيــــة
ـاذا ـانـيـون تـمـريـر الـقـانـون? و وبـر
ومـــا ــــارس الــــعــــــــنـف األســــري?
خـــصـــائـص شـــخـــــــصــــيـــة الـــرجل

عنف? ا
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لف تنـاولت احلـلقـة االولى من هـذا ا
تـعريـفا بـالـقانـون وتشـخـيصـا لنـقاط
الضـعف الـعـلمي في اهم مـادتـ فيه
وأهـــــــداف (تــــــــعـــــــريـف الـــــــعـــــــنـف 
الـقانـون)..ومن اجل تـقـو مـضـام
ــــــــــادتــــــــــ ومـــــــــواد هـــــــــاتــــــــــ ا
اخـرى..خـصصـنـا هـذه احلـلـقـة.  كان
القانون قد عرّف العنف بأنه (كل فعل
أو امـتـنـاع عن فـعل أو الـتـهـديـد بـاي
منـهـما يـرتكـب داخل االسرة يـترتب
عـلـيه ضــرر مـادي أو مـعـنـوي)..وهـو
تعـريف موجـز وضبـابي وغيـر شامل
اذا مــا قــورن بـتــعــريف اهم جــهــتـ
اذ تـعـرّفه األ عـلـمــيـتـ في الــعـالم
ـتـحـدة بـأنـه: (أي فـعل عـنـيف تـدفع ا
إلـيه عـصـبـيـة اجلـنس ويـترتـب علـيه
أذى أو معانـاة  سواء كان  بـدنيا أو
ــا في ذلك جـــنــســـيــا أو نــفـــســيـــا 
أو الـتـهـديـد بــأفـعـال من هـذا الـقـبـيل
الــقــســر أواحلــرمــان الــتــعــســفي من
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والـية لـها وفـيها إليران ولألحـزاب ا
رحلة القادمة رسالة إلى اجلميع أن ا
ســتــشــهــد حتــركــاً حــكــومـيــاً وبــدعم
أمـريـكي حلـصـر الـسالح بـيـد الـدولة
السـيـمـا أن اجلــانب األمـريـكي حتـدث
ــــا عـن اعــــادة بـــــنـــــاء اجلــــيـش ور
ـكـون سـيـكــون الـبـاب مـفــتـوح أمـام ا
الـسـني لـلـدخـول في صـفوف اجلـيش
واجهة الـقادمة ستكون اجلديد ألن ا
ضــد الــقــوى الــشــيــعــيــة وأفــضل من
ـواجـهـة هـو اآلخـر اخملتـلف يـتـولى ا

واخلصم.
نفلت تعـده أمريكا موجهاً والسالح ا
ضـدهـا ومـن مـصـلـحـتــهـا حتـطـيم أي
نفـوذ أو سالح إيراني لـلحـد من نفوذ
إيـران ووضع حـد الـتـدخل في شـؤون

العراق وانتهاك سيادته كما إن هذا
السالح يـشكل ازعاجـاً وقلـقاً حلـلفاء
أمـريـكــا وهي حتـرص عـلـى تـطـمـ
حلـفـائهـا بـهذا االجتـاه لـذلك حرص
اجلانب األمـريكي عـلى الـتنـسيق من
واشـنـطن مع الـسـعـوديـة بـشـأن دعم
الـكــاظـمـي وعـبــر ضـمــانـات من ولي
العـهد مـحمـد بن سـلمـان نفـسه وقد
تخلل الـزيارة لقـاء منفـرد ب ترامب
والكاظمي وبالتأكيد أمريكا تعلم أن
ثل إيران من ب أعضاء الوفد من 
ــوالـيـة لـهــا وهـذا الـلـقـاء والـقـوى ا
نفـرد كان رسالـة لألحزاب أن هناك ا
اتــفــاقــات ســريــة تــســتــهــدفــهــا بـ
ـعــلـوم أن الـكــاظــمي وتـرامـب.ومن ا
تـرامـب يـريــد أن يـوظف الــزيـارة في

حـمـلـته االنــتـخـابـيـة وكل مـا ورد من
ـســاعـدة في عــبـارات الــشـكــر عـلـى ا
ــة داعش وتـــعـــاظم الــعـــوائــد هـــز
االمـريــكـيـة الى تــرلـيـوني دوالر وأن
ترامب يحـرص على تقـد تطمـينات
السـرائــيل بـشــأن مـوقف الــعـراق من
الــتـطــبــيع ومن صــفــقـة الــقــرن ومـا
تسرب من أخبار بشأن قيام إسرائيل
بفـتح سـفارة افـتـراضيـة في الـعراق
كـل ذلك يـــــتـم في اطـــــار الـــــدعـــــايـــــة
االنتـخابـية ذلك أن إسـرائيل ترى أن
صفـقـة الـقرن هي الـرد الـواقـعي على
التهديدات االيـرانية رغم أن البعض
يــنــظــر إلى الــتــهــافت الــعــربي عــلى
مـائــدة الـتــطـبــيع هـو لــلـتــخـلص من
التهديدات اإليـرانية وأن إيران تعمل

باخلفاء مع إسرائيل.
WOJ¹d «  «—uBð

أما التـعهـدات األمريكـية باالنـسحاب
عـــلى وفـق مـــراحل تـــنـــتـــهي بـــثالث
ســنـــوات فــهي تــأتـي من تــصــورات
ــدة كــافــيــة إلقــنـاع أمــيــركــيــة بــأن ا
الـعـراقـيـ بـأهـمـيـة الـدعم األمـريـكي
االقــتـصــادي وفي مــجـال الــكـهــربـاء
وكـذلك االقـناع بـضـرورة انـهـاء نـفوذ
إيـران والـقـضـاء عـلى مـيـلـيـشـيـاتـها
ـسـاعدة السـيمـا أن الـكـاظـمي طـلب ا
األمريـكيـة في القـضاء علـى اجملاميع
اإلرهــابـيــة ومن ضـمــنـهــا الـفــصـائل
ـــــوالـــــيـــــة إليـــــران لـــــذلك جـــــاءت ا
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بغداد

ـناقشة الـكي باألحزاب  اجتمـاعات ا
الـسـبل الـكـفـيـلـة بـإسـقـاط الكـاظـمي
ولـعل اجلـميـع يفـتـقـد دور سـلـيـماني
ـواقف بعد فـشل خلفه في مثل هذه ا
ـــــوقف فـي الـــــعـــــراق فـي حتـــــريـك ا
ا بـطريـقـة مشـابـهة لـسـليـمـاني ور
انــحـــســر دور قــاآني بـــقــرار ايــراني
بـسـبـب اخلـوف من الـعــقـوبـات الـتي
تـــلــوح بـــهــا االدارة األمـــريــكـــيــة في
ستـقبل.وقـد بدأ واضـحاً أن ترامب ا
يـــــحــــرص عـــــلى اجلـــــانب اخلــــاص
باالنتـخابات ويـبدو أن ما تـمخضت
عـــنـه الـــزيـــارة ومـــعـــطـــيـــات أخـــرى
سـتــجــعل فـرص خــســارة تـرامب في
االنــتــخــابــات ضــعــيــفــة جــدًا وهـذا
يــتـطــلب من إيــران الــبـحث فـي سـبل
تفـادي الـعقـوبات وتـقـد التـنازالت
ويـــبــدو أن وصـــول الـــكــاظـــمي أربك
اخملـــطط االيـــرانـي في الـــعـــراق إلى
ثـليها في احلد الذي أفـقد سيـطرة 
احلكـومة عـلى اتخـاذ مواقف مـحددة
بتوجيه ايراني وأن الـسيد العامري
ـثل إيران في الـعراق من بـعد الذي 
ـهـنـدس; يـتحـرك لـلـعـمل على مـقتل ا
إسقـاط حـكومـة الـكاظـمي الـذي بات
واضـحاً انـهـا غـير مـرغـوب فـيـها من
ـثلـيها ولـكنـها حتظى قبل ايران و
بــــدعـم واشـــنــــطـن وأن الـــكــــاظــــمي
ســيــعــمل بــحـمــايــة من األمــريــكــيـ
ـواصـلـة احلـد من الـنـفـوذ االيـراني

السيما أن عملية اسقاط حكومته عن
طـريق سـحب الـثــقـة مـنه في مـجـلس
ــكــنــة في ظل الــنــواب بــاتت غــيــر 
الــدعم األمــريـــكي وســيــكــون طــريق
الــــــــفـــــــوضى أحــــــــد األوراق الـــــــتي
تــسـتــخـدمــهـا األحــزاب الـســيـاســيـة
لـــتـــأجـــيـج الـــشـــارع ضـــد حـــكـــومــة
الــــكــــاظـــمـي ودفع الــــنــــاس إلى دعم
مــســاعي اســقـــــــاط احلــكـــــومــة.في
ـــكـن الـــقـــول أن ضــــوء مـــا تــــقـــدم 
الــفـــوضى الـــتي تــعم اجلـــنــوب رغم
مــــؤشـــرات كـــراهـــيـــتــــهـــا لألحـــزاب
ولـلـوجـود اإليـراني إال أنـهـا مـتنـفس
األحزاب الوحـيد في زعزعـة استقرار
ـــا في الـــعــودة إلى احلـــكــومـــة ور
شـهـد السـياسي من جـديد واجهـة ا
وحــــتـى عــــمــــلـــــيــــات اســـــتــــهــــداف
الـنـاشــــــــطـ بـقـدر مـا تـزيـد الـثوار
اصراراً على مواصلـة الثورة وتعمق
كراهية األحزاب; إال أنـها مؤشر على
واجهة نفـــــــوذ األحزاب لـكن هذه ا
ب الشعب واألحزاب ستعزز قرارات
الـكــاظـمـي االصالحـيــة إذا مـا بــقـيت
مــحــدودة لـــكــنـــــــهــا قــد تــؤدي إلى
فـوضى عــارمـة في ظل تــمـسك ايـران
بنفـوذها والـتصدي بـاحلديـد والنار
لــلـمــتـظــاهـرين وســتـكــون عـواقــبـهـا
وخــيـــمــة عــلى تــدمـــيــر احملــافــظــات

اجلنـــــــوبية ال سمح الله.
ي عراقي { اكاد

حتــرص األحــزاب الــســيــاســيــة عــلى
ـــومــة مـــكــاســـبــهــا الـــســيـــاســيــة د
واالقـتـصـاديـة ولـكـنـهـا مـتـخـوفـة من
ضـغـوط الـشـارع عـلى رئـيس الـوزراء
مـصــطـفـى الـكــاظـمي وهي تــنـاور في
أوراقـهـا األخـيـرة ومـطـالـبـة االحزاب
باالنسـحاب االمـريكي الهـدف منه جر
الـــكـــاظـــمـي الى مـــعـــركـــة جـــانـــبـــيــة
للمـشاغلة وبـنفس الوقت االسـتجابة
للضغوط االيرانية ويبدو أن اجلميع
ال يــثق بــالـكــاظــمي وأن االسـتــقــبـال
األمـــريــكي لـــلــكــاظـــمي كــان صـــعــقــة
ــوازين رأسـا ـا قــلب ا لــلـجــمـيـع ور
عـلى عقـب وما صـدر من تـصـريـحات
أمـريكـيـة وعـراقـيـة ومن تكـرار لـكـلـمة
ــكن عــدهــا اســتــفـزازاً (الــســيـادة) 
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ـوذجـا قائـمـا على الـتـنمـية بـكونه 
الـــثــقـــافــيــة لـــلــخـــروج من األزمــات
االقــتـصــاديــة وتــوجــيه االقــتــصـاد
ـسـتـقـبلي وكـذلك جتـديـد االنـشـطة ا

االنتاجية .
مصطـلح االقتصـاد البنفـسجي ظهر
أول مرة في فرنسا في الوثيقة التي
Le نشـرها في صـحيـفة "لـوموند 
  " Mondeمـن قـــــبل جـــــمـــــعـــــيـــــة
"ديــفــيــرســوم" في تــنــظــيــمــهـا ألول
منتـدى دولي لالقتصـاد البنـفسجي
ان برعـاية كل مـن اليـونسـكو والـبر
ــفــوضــيــة األوروبــيــة. األوروبـي وا
وللحقيقة فقد أعجبني كثيرا الربط
ب الثقافة والتنمية االقتصادية

فـــتــكـــون بـــذلك الـــثـــقـــافـــة خـــادمــة
لالقتصاد موصلة ألهدافه. 

وتــوصـف الــثــقــافــة بـــأنــهــا الــقــوة
الــــنــــاعـــمــــة ذات األثــــر الـــبــــالغ في
االقــتـــصــاد.وتــتــعـــدد األلــوان الــتي
يـتلـون بهـا االقتـصاد وتـتعـدد معـها
ــبــاد الـتي حــمـولــة الــقــضـايــا وا
تتـقمسـها هـذه األلوان وقد حـصرها
البعض في سـبعة ألـوان ومنهم من
زاد عن الــسـبــعـة  ومــنـهم من رشح
االقــتـصــاد لــلــتـلــون بــألــوان أخـرى

تتباين في دالالتها ورمزيتها.
pur- وتـرتـبط األعمـال الـبـنفـسـجـية
ple jobs مـباشـرة من حـيث الـغـاية

بــاحملــيط الــثــقـــافي (مــثل مــخــطط
تـطـويـر أو حتـويل مـنـزل قد إلى
متحف أو منح اجلـوائز واألوسمة
تعلـقة بالثـقافة للـمؤسسات التي ا
تــــســــاهـم في تـــــطــــويـــــر اجلــــانب

الثقافي).
وهــــنــــا يــــتـــــضح أن االقــــتــــصــــاد
البنفسجي يرتـبط بشكل كبير بقيم
ـــا يـــضــبط وثـــقـــافــة اجملـــتـــمع 
استـجابـة اإلنسان ويـضمن تـفاعله
اإليجـابي وبذلك تكـون الثقـافة أحد
ـــســــاعـــدة في تـــطـــويـــر احملـــاور ا
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وجتـــــــدر االشــــــارة الـى أن فــــــروع
االقتـصاد مقـسمة إلى عـشرة ألوان
وهـي "األســود لالقـــتــصـــاد اخلــفي
تعـلق بالتـهريب واجلرائم والذي ا
يـعــتـمـد عــلي االنـشــطـة الـتــجـاريـة
الــغـــيــر قــانــونـــيــة " واألبــيض أو
ــتــعــلق بــتـكــنــولــوجــيـا الــرقــمي ا
علـومات واالتصـال احملرك األكثر ا
أهــمـيـة لالقـتـصـاد في بـريـطـانـيـا 
واألخـضـر الـذي يـركـز عـلى الـبـيـئة
ـسـتـدامـة من لـتـحـقـيـق الـتـنـمـيــة ا
خـالل حتـــســـ نـــوعـــيـــة احلـــيـــاة
ــــســـاواة وحتــــقـــيـق الـــعــــدالـــة وا
ــتـــعــلق االجـــتــمـــاعــيـــة واألزرق ا
بــاالسـتـفــادة من مـخـلــفـات اإلنـتـاج

وارد واالسـتـهالك والـذي يـهـتم بـا
ائية وحسن استـخدامها لتحقيق ا
ـو اقتـصـادي"  واالقـتصـاد الـبني
ــدمــرة ـــتــعـــلق بـــالــصـــنــاعـــات ا ا
ــلــوثــة لــلــبــيــئــة  واالقــتــصـاد وا
ـركزي تـعلق بـاالقتـصاد ا األحمـر ا
االشـتراكـي في زمن الشـيـوعـية. أي
اإلقـــتــصـــاد الـــذي تـــســـيـــطـــر فـــيه
احلكومة على معظم وسائل اإلنتاج
والـــــتــــــوزيع" ويــــــضـــــيـف بـــــعض
اخملتص لونـا آخر وهو االقتصاد
تـعـلق بكـبـار الـسن حيث الـفضـي ا
أي أن الـلـون الفـضي يـرمـز لـلـشيب
اإلقـتـصـاد الـذي يـهتم بـفـئـة عـمـرية
معـينة وهي فـئة كبـار السن وتلـبية
احتياجاتهم وأثر احتياجاتهم علي
مــخــتــلـف الــقــطــاعــات "اإلقــتــصــاد
االصفـر الـذي يهـتم بدراسـة الطـاقة
الـشمـسيـة وكيـفيـة االستـفادة مـنها
ــســتــدامـة" لــتــحــقــيق الــتــنــمــيــة ا
االقــتـصـاد الــرمـادي هـو االقــتـصـاد
غــيــر الــرســمـي الــذي يُــعــرف بــأنه
(جـمـيع األنشـطـة االقـتصـاديـة التي
ــؤســســات ــارســهــا األفـــراد أو ا
والـــتي ال تُــدرج في اإلحــصــائــيــات
الـرسمـيـة وال يتم حتـصـيل ضرائب
عـنـها  وال يـخـضع العـامـلون فـيـها
ألي نــــظـــام ضــــمــــان اجـــتــــمـــاعي)
واإلقـتـصاد الـبـنـفسـجي "اإلقـتـصاد
الــــنــــاجت مـن حتـــالـف اإلقــــتــــصـــاد
والثـقـافة إلضـفاء الـطابع اإلنـساني
ـة للـتوفـيق بـ التـنمـية عـلى العـو

االقتصادية واالستدامة".
كنـنا القول إن في ضوء ما تـقدم 
ألــوان االقـــتــصــاد ســالـــفــة الــذكــر
لـيست جـميـعهـا جيـدة خاصـةً تلك
التي ينتج عنها مساو وسلبيات
كـنـنا الـقـول إن أفـضلـهـا هو كـمـا 
االقتصاد األزرق ثم البنفسجي ثم

األخضر.
اخلالصة ان االقتـصاد البـنفسجي
هـــو حــقـل جــديـــد من حـــقـــول عــلم
االقـتصـاد يسـتخـدم الـثقـافة كـعامل
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بغداد

مسـاعد على تـرسيخ أبعـاد التنـمية
ـســتــدامــة وهـو يــعــني ان تــكـون ا
الثقافة هي القوة الناعمة ذات األثر
البالغ في تـنمية االقتـصاد وحتقيق

أهداف الرفاه والتنمية.
والــــــــعــــــــراق ونـــــــحـن اآلن فـى ظل
مــواجــهــة جـــائــحــة كــورونــا الــتى
ــــكن جتــــتــــاح الــــعــــالـم أجــــمع ال
مواجـهة األثار االقـتصـادية السـيئة
إال بـاالقـتـصـاد البـنـفـسـجى بـجانب
اإلقــــتـــصــــاداألخـــضــــرواألزرق عن
ــســتــحــدثــة فى طــريق الـــثــقــافــة ا
اإلقـتصـاد وذلك  عن طـريق احلـفاظ
ــنــتــجـة عــلى الــثـروة الــبــشــريـة ا
بثقافة التباعد اإلجتماعي والنظافة
والـتـواصـل عن بـعـد حلـ وصـول
األبــحـاث الـعــلـمـيــة إلى عالج لـهـذا
الـوباء. إقـتـصاد الـبنـفـسجى مـجال
واعـــد وســوف نـــرى الـــكـــثــيـــر من
االبـــتــــكـــارات قـــريــــبـــا فـى مـــجـــال
الـتــسـويق اإللــكـتــروني والـتــجـارة
يا وعـلينا اإللكتـرونية مـحليا وعـا
االســــتـــعـــداد واجلـــاهــــزيـــة لـــتـــلك
ــتـغـيـرات  وبـأعــتـبـار أن الـعـراق ا
ـــــكن جـزء من منـظـومة دولـيـة ال 
لـه اال ان تـــتـــعـــايش ســــلـــمـــيـــا مع
مــتــــطــلــبـاتــهــا ومـنــهــا االقـتــصـاد
األخــــضـــر الــــذي والبـــد ان يــــكـــون
للمـسار نحـوه معوقـات وحتـــديات
كـبيـرة تـلـقي بظاللـهـا على مـخـتلف
جوانب احلــــيـاة في كافـــــة مراحل
التنــــفيذ.  قد تـكون هذه التاثيرات
قاسـية فـي البـدء لكنـها فـي النـهاية
ســـتـــكـــون في صــــالح الـــتـــنـــمـــيـــة
ا انـعكس سـتدامـة في العـراق.  ا
ســلــبــا عــلـى الــثــقــافـــة الــعــراقــيــة
وحتــولـهــا إلى ثــقــافــة ريــعــيـة هي
األخرى فـبـعد االعـتمـاد الكـلي على
الــنــفط فـي واردات الـدولــة وتــوقف
ــصـانع وحتــول مـعـظم اآلالف من ا
األراضي الزراعـيـة إلى أراضي بور
غير منتجة بسبب إهمال الفالح
لهـا واعتـمادهم عـلى مصـادر للرزق

أسهل وأقل عناء من مـهنة الفالحة
أصـبـحت ثـقـافـة الـريع الـنفـطي هي
الــســـائــدة عـــلى ثــقـــافــة الـــنــخـــلــة
ــــصــــنـع وهــــذه الــــنــــمــــطــــيــــة وا
االقـتـصـاديـة ال تـولـد إبـداعـا فـكـريـا
فمـهـما تـكن وفرة لـدى مجـتـمعـاتهـا
ـتــأتي من الـنـفط فـهـو ـال ا راس ا
يـحــتـاج الـى ادامـة مــسـتــمــرة لـكي

يستدام. 
فـــالــثــروات الــطــبــيـــعــيــة ومــنــهــا
ــال (الــنـــفط) جــزء مــهم من رأس ا

الطبيعي. 
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فبـرغم وفرته في الـعراق فـهو مورد
نــاضب ال مــحــالــة ويــجب مــراعـاة
كميات استخراجه وكيفية تدويرها
الى مواد تكون ذو فائـدة اقتصادية
أكبـر وبالتـالي تسـاهم بشكل اوسع
في حتـــقــيق األهـــداف الــتــنـــمــويــة
لأللـفيـة الـثالـثـة وهذا بـدوره يـفعل
دخــول الــعــراق نـــطــاق االقــتــصــاد
البنفسجي بعد اعتماد شعار القول
مـأثـور شـعـاراً (األمـة الـتي ال تـنـتج
غــذاءهــا ال تـــنــتج ثــقـــافــة).امــا في
جانب االسـتـشارات والـتخـطيط في
مــجــال الــتــحــول نــحــو االقــتــصـاد
االخضر فـان غياب مفـهوم التـنمية
ــســـتـــدامـــة عـن ذهــنـــنـــة مـــعـــظم ا
أصحـاب القـرار في كافـة القـطاعات
(الــعــام واخلـاص) وعــدم االهـتــمـام
ــؤسـســات الـعــراقـيـة بـاخلــبـراء وا
الـعــامـلــة في هـذا اجملــال سـتــجـبـر
الـعراق مـرة اخـرى على مـنح عـقود
خلــــــبـــــــراء أجــــــانـب فـي مــــــجــــــال
االسـتـشـارات والـتـخطـيط لـلـتـنـمـية
ـــســتـــدامــة و تــكـــلف االقـــتــصــاد ا

العراقي ثروة إضافية أخرى.
فـــضالً عن حتـــســ الـــوصــول إلى
الـبــيـانـات ورفع مـسـتـوى مـهـارات
الشباب من خالل تزويدهم باخلبرة
ـعرفـية وتـوسيع الـتكـنولـوجيـة وا
نطاق النظام الـبيئي الرقمي لريادة

األعمال.

هــو مــجـــال اقــتــصـــادي يــســهم في
ـسـتـدامـة من خالل زيادة الـتـنـميـة ا
االعـتـبـار وتــثـمـ الـعـائــد الـثـقـافي
للـسلع واخلـدمات. فـهو حتـالف ب
االقتـصاد والـثقـافة إلضـفاء الـطابع
ة لـلتـوفيق ب اإلنسـاني على الـعو

التنمية االقتصادية واالستدامة.
ـثل االقتـصاد الـبـنفـسجي ومن ثم 
ــكـونــات الــثالثـة لـالقـتــصـاد أحـد ا
ستد وهي االقتـصاد االجتماعي ا
والـبـيـئي والـبـنفـسـجي. فـاالقـتـصاد
الـــبـــيــــئي (االقـــتــــصـــاد األخـــضـــر)
واالجـتـمـاعي يـتـضح من تـسـمـيـتـها
مجـال اهتـمام كل مـنهـما فاألول في
قـضـايـا الـبيـئـة والـثـاني في قـضـايا
اجملـتمع. أمـا االقـتصـاد الـبنـفـسجي
فهـو هو مـجال اقـتصادي يـسهم في
ـسـتـدامـة من خالل زيادة الـتـنـميـة ا
االعـتـبـار وتــثـمـ الـعـائــد الـثـقـافي

للسلع واخلدمات.
ويــرتـبط بـشـكل كـبـيـر بـقـيم وثـقـافـة
ــا يــضــبط اســتــجــابــة اجملــتــمع 
اإلنـسـان ويضـمن تـفـاعـله اإليـجابي

وبذلك تكون
ـسـاعـدة في الـثـقـافـة أحـد احملـاور ا
تـطـويـر االقـتصـاد ورغم انـه يراعي
ويـركــز عــلى الـبــعـد الــثــقـافي لــكـنه
مـخـتـلف عن اقـتـصـاد الـثـقـافـة الذي
يعد قطاعا بحد ذاته.إنه مجال واعد



منتخب الشباب
يتعرض لزيارات
عديدة من قبل
القائم على
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زارَ رئــيس
الـــــهـــــيــــأة
الـتـطـبـيـعـيـة
لـالحتـــــــــــــــــــاد
الـــعــراقـي لــكــرة
القدم إيـاد بنيان
واألمـ الــعـام مـحـمـد
فــــرحــــان مــــعــــســــكـــر
ـقـام مــنـتـخب الـشـبـاب ا
حـاليـاً في محـافظـة كربالء
ـقــدسـة حتـضــيـراً لـبــطـولـة ا

آسيا حتت  19عاما.
الك ووعــــــدَ بــــــنـــــــيــــــان ا
الــــــتـــــــدريـــــــبي
والـالعـــــــــبـــــــــ
بـــتــقــد الــدعم
الكـامل للـمنـتخب
قـبل الـتـوجه لـبـطـولة
آســـــيــــــا حتت 19
والــتي سـتــقـام في
أوزبـكـسـتـان خالل
شــهــر تــشـرين االول

قبل. ا
وأكــــد  بــــنــــيــــان حــــرص
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الــــشـــوط األول قــــبل أن يــــســـجل
برأسه هدف التتويج.
ÊËdÝU)«
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أهـدر الـثالثي الـهـجـومي لـبـاريس
ســان جــيــرمــان فـــرصــا مــحــقــقــة
لــلــتـــســجــيل وخــاصــة في شــوط
ــبـاراة األول حــيث فـشل نــيـمـار ا
في فــرض نـفـسه وأضـاع انـفـرادا
ولـم يـــظــهـــر بـــصـــورة جــيـــدة في

الشوط الثاني.
وكـذلـك احلـال مع كـيـلـيـان مـبـابي
الــذي أخــفق في تـرك بــصــمـته في
مــعـظم الــفــتـرات وأضــاع فــرصـة
محققة للتسجيل في نهاية الشوط
األول كــمــا أهــدر دي مــاريــا أمـام
نـــويـــر لـــيــــفـــشل بـــذلـك الـــثالثي
اخلــطــيـــر في إهــداء الــكــأس ذات

األذن لفريقه.
d¹dO  uKOð

كــان احلـــلــقــة األضـــعف في دفــاع
سـان جيـرمان وعـانى بـشكل دائم
أمـام سـرعـة كـومـان كـما فـشل في

مراقبة األخير في كرة الهدف.
ــاني تــوني كــروس جنم ووجه األ

بـاراة بـفـوز بـايرن (-1 وتـنـتـهي ا
.(0

ـاني في وجنح بــايـرن مــيــونخ األ
اســــتــــعـــادة لــــقـب دوري أبــــطـــال
أوروبـا الـيـوم األحـد بـعـد تـغـلـبه
ـبـاراة النـهـائيـة عـلى باريس في ا
سـان جـيــرمـان الـفـرنــسي بـهـدف
دون رد عـــلـى مـــلـــعب الـــنـــور في

العاصمة البرتغالية لشبونة.
ويستعرض "كووورة" في السطور
الـــــتــــالـــــيــــة أبـــــرز الــــرابـــــحــــ

واخلاسرين من مباراة اليوم:
Êu×Ð«d «
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ـــاني مــســـتــوى قـــدم احلــارس األ
ــيـزا لـلـغـايـة وكـان حـاضـرا في
كل لــقــطـات بــاريس الــهـجــومــيـة
حارمًا الفريق الفرنسي من التقدم
ـــبـــاراة خــــاصـــةً في شـــوط فـي ا
األول وذلـك بـــتــــصـــديه النــــفـــراد

نيمار وتسديدة مبابي اخلطيرة.
وفـي الـشـوط الـثـاني أبـعـد فـرصـة
ماركـينـيوس إضافـة إلى تدخالته
الــرائـــعــة في الــكـــرات الــبــيـــنــيــة
لباريس سان جيرمان ليؤكد بذلك

جـــــدارتـه بـــــاالســـــتـــــمــــرار
ـــــــــرمى كـــــــــحــــــــارس أول 
ــانـشــافت مــتـفــوقــا عـلى ا

منافسه تير شتيجن.
«—U²½UJ √ ułUOð

ـًسا من أكـثر العـبي بـايرن 
لــلــكــرة في مــبــاراة الــيـوم
وجنح في مـنح االسـتـحواذ
لـلـعمالق الـبـافـاري وضبط
لعب أكثر من إيقاع وسط ا
أي العب آخــــر كــــمــــا كـــان
حــــلـــقـــة الـــوصل بـــصـــورة
ــــــيــــــزة بــــــ الــــــدفــــــاع

والهجوم.
ÊU u  wK −MO

كــــان الالعـب األخــــطــــر في
صــــفـــوف بــــايــــرن وشـــكل
إزعاجـا دائمـا للـمنافس في
اجلانب األيسر مـتفوقا في
ــواجـهــات الــفــرديــة عـلى ا
تـيلـو كـيريـر ظـهيـر باريس

سان جيرمان.
وكاد أن يـتحصل عـلى ركلة
جــزاء لــبــايــرن في نــهــايـة

منطقة العمليات.
لـكنـه لم يسـتـجب لطـلـباتـهم وهو
مــا أيــده حـكـم الـفــيــديــو لــيـذهب
الــفــريــقــان لالســتــراحــة بــتــعـادل

سلبي.
w½U¦ « ◊uA «

وجـــاءت بــدايـــة الـــشــوط الـــثــاني
هادئـة حتى مـرور ربع ساعـة قبل
أن يــنـجح بـايــرن في خـطف هـدف
التقـدم بعدما أرسل كـيميتش كرة
مــقــوســـة داخل مــنــطــقــة اجلــزاء
قــابــلــهــا كــومــان بــتــســديــدة

رأسية سكنت الشباك.
وكـــــــاد كـــــــومــــــان أن
يــضـاعف الــنـتــيـجـة
بعـد دقائق مـعدودة
عــبـر تـســديـدة عـلى
الطائر لكن تياجو
سـيــلـفـا أخـرجـهـا
بـبـراعـة من أمام

رمى. ا
وخــــــــــادع دي
مـاريـا الـدفاع
الـــــبـــــافــــاري
بتمريرة ذكية
اركـينـيوس
داخل مـنطـقـة اجلـزاء لكن الالعب
الـبـرازيلي سـددهـا في قـدم حارس

بايرن.
وظـهر نـيمـار بعـد غيـاب بتـسديدة
مـن مــســافــة بــعــيــدة لــكن الــكــرة

ذهبت أعلى العارضة.
ونـفـذ كـوتيـنـيـو ركلـة حـرة رائـعة
لكن تسديدته ذهبت بجانب مرمى

نافاس.
وظل سـان جيـرمان عـاجزًا خالل
الشـوط الثاني رغم الـتأخر في
الـــنــتــيـــجــة في ظـل ســيــطــرة
بايـرن الكـبيـرة على مـجريات

اللعب.
رغم ذلـك كــــثـف الــــفـــــريق
الـبــاريــسي هــجـمــاته في
الـدقائق األخـيـرة وشكل
نـيـمــار خـطـورة بــالـغـة
ــرمى الـبــافـاري عــلى ا
بتسديـدة فشل تشوبو
مـوتيـنج في توجـيهـها
إلـى الـشـبــاك لـتــضـيع
فرصة معادلة النتيجة

وأنـقـذ كــيـلـور نـافــاس مـرمـاه من
فـرصة هـدف محـقق بـعد تـصديه
لضربـة رأسية من ليـفاندوفسكي
لــيـحــرم الــبـايــرن من الــتــقـدم في

النتيجة.
وأهــدر مــبــابي فــرصــة خــطــيـرة
بعدما وصلتـه الكرة داخل منطقة
اجلـزاء لـكـنه وجـهـهـا بـتـسـديـدة
ضعيفة ذهبت ب أحضان نوير.
وقبل نـهايـة الشوط
األول طــــــــــــالـب
العـبـو بـايـرن
باراة حكم ا
بــاحـتــسـاب
ركـلـة جزاء
بعـد سـقوط
كومان داخل

{ بـرلـ - وكـاالت - تـوج بـايـرن
مـــيــونـخ بــطـــلًـــا لـــدوري أبـــطــال
أوروبـــا لـــلـــمـــرة الـــســادســـة في
تاريـخه بفـوزه على بـاريس سان
ــــبــــاراة جــــيـــــرمــــان (0-1) فـي ا
الــنــهــائــيــة  عــلى مــلــعـب الــنـور

بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
ـبـاراة الـوحـيـد عن وجـاء هــدف ا
طـــــريق اجلـــــنــــاح الـــــفــــرنـــــسي
كينجسلي كومان في الدقيقة 59

لـيـتـوج الـعـمالق الـبـافـاري
بالثالثية للمرة الثانية في
تــــاريــــخـه بـــعــــد مــــوسم

.(2012 - 2013)
w½U*« jG{

وضــــغط بــــايـــرن عــــلى
منافـسه الباريسي في

5 الــــــــــدقــــــــــائـق الـ
األولى بـــيـــنـــمـــا
فـــشـل األخـــيــر
فـي جتـــــاوز
مـنـتـصف

لعب. ا
وغـــابت
اخلطور
ة عـــــــــن

كــــــــــــــــــــــــال
ــرمـيـ في أول ربـع سـاعـة من ا
باراة قبل أن يـصل نيمار بأول ا
ـرمى مــانـويل فــرصـة حــقـيــقـيــة 
نـوير بعـدما تـلقى تـمريـرة بيـنية
ـاني من مـبـابي لـكن احلـارس األ
. تصدى ببراعة لكرت متتاليت
ووصل بـــايــرن بـــأول فـــرصــة مع
انتصاف الشوط األول عن طريق
لـيـفـانـدوفـسـكي الـذي تـسـلـم كرة
داخل مـنـطـقـة اجلـزاء لـيـسـتـديـر
ويـســددهـا بـيــسـراه لـكـن الـقـائم
األيـســر حــال دون وصــولــهـا إلى

الشباك.
…bðd  WL−¼

وشن ســان جـــيــرمــان هــجــمــة
مـــرتــدة ســـريــعـــة عن طــريق
نيـمار الذي مـرر الكرة إلى
دي مــاريـا داخـل مـنــطـقـة
اجلزاء ليهيـئها اجلناح
األرجـنــتــيـني لــنــفـسه
قــبـل أن يـــســدد أعـــلى

Z¹u²ð ∫ فريق بايرن ميونخ يتوج ببطولة دوري ابطال اورباالعارضة.
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االحتـــاد عــلى تــوفــيـــر مــعــســكــر
خـارجي لـلـمـنـتـخب خالل الـشـهر
ــقــبل وإقــامــة مــبــاريــات وديـة ا
ـنـتـخب لـلـمـنــتـخب لـكي يــصل ا
ـطلـوبـة لـتـقد إلى اجلـاهـزيـة ا
ـستـوى الـذي يؤهـله للـمـنافـسة ا
في اجملـمـوعـة احلـديديـة الـثـانـية
لـــلــنـــهـــائــيـــات اآلســـيــويـــة امــام
مـــنــتـــخــبـــات الــيـــابــان وكـــوريــا

اجلنوبية والبحرين.
ومن جــانـبه اعـلن نـادي الـشـرطـة
الــريــاضـي عن انــتــهــاء مــشــوار
ـسـاعد عـبـاس عـبـيد مع ـدرب ا ا

فريق كرة القيثارة اخلضراء.
ونشر النادي صورة لعبيد وكتب
عـلـيـهـا شـكـراً عـبـاس عـبـيـد عـلى
ـوسم خــدمـاتك لــنــاديــنـا خـالل ا
اضـي متـمنـ لك التـوفيق في ا

عملك التدريبي القادم.
والـتــحق عـبـيــد بـفـريق الــشـرطـة
ــسـاعــد لـلــمـدرب ضـمن الــكـادر ا
عــبـــد الـــغــنـي شــهـــد في شـــبــاط

اضي. ا
ولم يتم جتديد الـعقد ين الشرطة
ـقــبل بـسـبب وعـبـيــد لـلـمــوسم ا

خالفات مادية على قيمة العقد.
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أشاد  وزيـر الشبـاب والرياضـة  عدنان
درجال بـاألجنازات الـتي حقـقهـا احتاد
ـواي تـاي عــلى الـصــعـيـديـن الـعـربي ا
ـاضـيــة مـؤكـداً والـدولي في الــفـتــرة ا
بالـوقت ذاته عـلى دعم األلعـاب الفـردية
بـأعـتــبـارهـا صـاحـبــة أجنـازات كـبـيـرة

للرياضة العراقية.
ــقــر جـــاء ذلك خالل زيـــارة مــفــاجـــئــة 
ركـزي لـلـمـواي تاي االحتـاد الـعـراقي ا
ــصـادف الــثـالث مـســاء الـيــوم األحـد ا

بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال تـوخيل عقب لـقاء الفـريق
ـانـيـة: "نـويـر لـشـبـكـة "سـكـاي" األ
نافسة في دوري األبطال يشوه ا
لألسف لــــقــــد اســـتــــعــــاد أفـــضل
مسـتوياته أمـامنا لـقد عاد لـلقمة
في الــتــوقــيت اخلــاطئ".وأضــاف
ــاني: "بـــاريس أيــضــا ــدرب األ ا
لــديه حـارس مــرمى رائع (كــيـلـور
نــافــاس)".وانــتــقل مــدرب بي إس
جـي لإلشــادة بالعــبه الــبـرازيــلي
نـيـمـار جـونـيـور مـؤكـدا أنه "قـدم
أداء رائــعــا وظــهــر بــشــخــصــيـة
مــقــاتل في حــرب الــشــوارع لــقـد
حتــول لـقــائــد حــقـيــقي والعب

مرهق ألي منافس".
: "لـــدي قــنـــاعــة راســـخــة وأ
بـأنـني مـسـتـمـر في مـنـصـبي
ــقـبل ومــنـدهش ـوسم ا بــا
من تــعـرضي لـهـذا الـسـؤال
أكـــثـــر من مـــرة".يـــذكـــر أن
تـوخــيل تـولى مـسـؤولـيـة
بـي إس جـي في صـــــــيف
2018  وقــام بـــتــمـــديــد
تـعاقـده لـصيف 2021.

ريــال مــدريــد الـتــهــنــئـة لــبــايـرن
مـيـونخ عـقب تــتـويج الـبـافـاريـ

بلقب دوري أبطال أوروبا.
وفـاز بــايـرن مـيـونخ عـلى بـاريس
ســـان جــيـــرمــان 0-1 في نـــهــائي
الــبــطـولــة الـقــاريــة بـالــعـاصــمـة
البرتـغاليـة لشبونـة اليوم األحد
بهدف سجله الفرنسي كينجسلي
كومان.ونـشر كروس عـلى حسابه
الــشــخــصي عــلى مــوقع تــويــتـر:
"تــهـانــيـنــا بــايـرن مــيـونخ".وودع
كــروس الـبـطـولــة مع فـريـقه ريـال
مـــدريــد من ثـــمن الــنـــهــائي أمــام
مــانـشــســتـر ســيــتي.وكــان تـوني
كــروس قــد تـوج بــدوري األبــطـال
ألول مــــرة مـع بــــايــــرن مـــــيــــونخ
(2013) قــبل أن يـنـتــقل إلى ريـال
مــدريـد في يــولـيــو/ تـمـوز 2014
لــــيـــضـــيف 3 ألــــقـــاب أخـــرى من
الـبـطـولة الـقـاريـة إلى رصـيده مع
ــيـرجني.يـرى تــومـاس تـوخـيل ا
ـــديــــر الـــفــــني لـــبــــاريس ســـان ا
جيرمـان أن مانويل نـوير حارس
مرمـى بايـرن ميـونخ له دور كبـير
في تـــتــويج الــعـــمالق الــبــافــاري
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األبــطــال. وبـدوره ثــمن رئــيس االحتـاد
ـركـزي لــلـمـواي تـاي عـضـو الـعـراقي ا
احتاد غرب آسيا السيد مصطفى جبار
عــلك زيــارة مــعــالي الــوزيــر الى مــقـره
أحتـــاده واصــفـــا ايــاهـــا بــأنـــهــا أروع
مفاجئة.  وقـال علك : ان حضور معالي
الـوزيـر لـلوحـدة الـتـدريـبـيـة لـلـمـنـتخب
الوطني اعطـتهم "دافعا كبـيرا" لتحقيق
اإلجنازات مشيرا الى ان درجال شاهد
عـدد كـبـيـر من "مـقـاطع نـزاالت العـبـيـنا
األبـــطــــال" وابـــدى أعــــجـــابـه وتـــأثـــره

واي تاي كثيرا. برياضة ا
وختم علك حـديثه بالـقول: بأسم احتاد
ـــواي تــاي وبـــأسم الـــعــاب الـــفــنــون ا
القـتاليـة جميعـا نقدم شـكرنا وتـقديرنا
العالي للـسيد الوزير على زيارته تلك
ومـتـابــعـته مـيـدانــيـا لـواقع االحتـادات
الـريـاضـيـة  وهـذا لم يحـصل حـقـيـقـية
بــالـسـابق وان دل عــلى شيء يـدل عـلى
األهــتـــمــام الــكـــبــيــر لــوزيـــر الــشــبــاب
والـريـاضـة جلمـيع األلـعـاب ولـيس كرة

القدم فقط.

وسط والـــــعـــــشـــــرون من اب اجلـــــاري
العاصمـة بغداد وشاهـد معالي الوزير
ـواي األجنـازات الـتي حـقـقـهـا أبـطـال ا
ـــاضـــيـــة في تـــاي خالل الـــســـنـــوات ا
بـطوالت الـعـالم وآسيـا وكـذلك الدورات
األسـيــويـة والـعــربـيــة من خالل عـرض
فيـديوي اوضح مراحـل ترميم وجتـهيز
ـــكــون مـن ثالثــة ــركـــز الـــتــدريـــبي ا ا
طـــوابق و فـــيـــديـــو اخـــر اســـتـــعــرض
اجنـازات ونتـائج ابـطال الـلعـبـة عربـيا
واسيـويا ودولـيا  حـيث ابدى اعـجابه

الكـبير بتـلك األجنازات وكذلـك بالعمل
األداري والفـني  لالحتاد واصـفا اياه

ميز. باالحتاد ا
وأســتــمع درجــال الى عــدد من العــبي
ــنـــتــخب الــوطــنـي وهم يــواصــلــون ا
تــدريـبـاتــهم الـيــومـيـة لــلـمــشـاركـة في
بطولـة العالم "األفـتراضيـة" وألتزامهم
بـأجـراءات الـسالمـة وتـطبـيق مـعـايـير
خلية األزمة للـوقاية حيث وعد معاليه
واصلة بتذليل كافة الـصعاب امامهم 
سـلــســلــة الـنــجــاحــات الـتـي حـقــقــهـا
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ــؤقــتـة عــقــدت الــهــيـئــة اإلداريــة ا
لــنــادي الـقــوة اجلــويــة الــريـاضي
اجتـماعـا بحضـور جمـيع األعضاء
اتــخــذت فــيه عــدة قــرارات تــخص

قبلة. رحلة ا النادي خالل ا
وقـال قــائـد الــقــوة اجلـويــة رئـيس
الــنـادي الــلــواء شـهــاب جــاهـد في
بيان تـلقت السـومرية نيـوز نسخة
مـنه إن هـذا االجـتمـاع هـو األخـير
ؤقتة كون الثاني للهيئة اإلداريـة ا
قبل سيكون عشر من شهر أيلول ا
مـوعـدا إلجراء انـتـخـابات الخـتـيار

هيئة إدارية جديدة.
h ý —UO²š«

وأضـاف قــائــد الـقــوة اجلــويـة أن
وعد  االتفاق عليه من قبل هذا ا
ــؤقـتـة أعـضــاء الـهــيـئــة اإلداريـة ا
الختيار أشخاص تقود النادي إلى
بر األمـان مؤكـداً أن "ذلك االختـيار
سـتـكـون فيه الـكـرة لـلهـيـئة الـعـامة
الــتي يــجب ان تــخــتــار الــشــخص
ــصــلــحــة هــذا الــنــادي الــكــفــوءة 
الـعـريق.وتـابـع أن الـهـيـئـة االدارية
خالل اإلجـتــمـاع حتـدثت عن وضع
ـالية ا فيـما ذلك األمور ا النـادي 
ـستـلـزمات وإالداريـة وتـهيـئـة كل ا
الـتي حتتـاجهـا فـرق النـادي وعلى

جـمـيع األصعـدة. ومن جـهـة اخرى
أكــد مـــديــر الـــكــرة بـــنـــادي اربــيل
الريـاضي الكـاب محـمد خـوشناو
درب انه على تواصل مستمر مع ا
الـــكــرواتي رادان حـــول إمــكـــانــيــة
استـئـنـاف تـدريـبـات فـريق الـقـلـعة
الــصـــفــراء.  وتــابـع خــوشــنــاو أن
إدارة الـنــادي مـتــمـســكـة بــقـرارات
وزارة الـصـحـة بـإقــلـيم كـردسـتـان
وهـــذا مـــا تــــامـــله اإلدارة من عـــدم
ـاليـة بحـالة الـوقوع بـالصـراعات ا
إعـطــاء الـضـوء األخــضـر لــلـمـدرب
رادان بــــالـــعـــودة إلـى أربـــيل هـــذا
يــعـني أن اإلدارة عــلـيــهـا أن تـوفي
درب حلظة الـية أمام ا بوعودها ا
دخـولـه أربـيل.  وبـ خـوشـنـاو أن

اسـتـئنـاف تدريـبـا الفـريق مـرتبـطة
ـوعد بـإعالن اللـجنـة التـطبـيعـية 
انـطالق الـدوري الـعـراقي لـلـمـوسم
2020- 2021 لــــيــــتـــســــنى إلدارة
ــــدرب رادان الـــــنــــادي بـــــدعـــــوة ا
بـــالـــعـــودة الربــــيل واســـتـــئـــنـــاف
تــدريـبـات الـفــريق.  وأضـاف مـديـر
الــــكــــرة بــــنــــادي اربــــيل  أن إدارة
الـنــادي وضـعت اخلـطـط الـكـفــيـلـة
ــتـعــلـقــة بــإجـراء الــفـحــوصـات وا
الـطــبــيــة لــكــافــة أعــضــاء الـفــريق
وظهـور النتـائج الكـاملة لـتعلن عن
البدء بـالتدريـبات اليـومية وحسب
ـدرب ــرسـومـة مـن قـبل ا اخلــطـة ا

الكرواتي رادان.
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اعــــرب نـــائـب نـــقــــيب الــــريـــاضــــيـــ
الـعراقـي صـباح الـكنانـي عن تفاؤله
بـأن تكون مـخرجات اجـتماع اجلـمعية
ـبـيـة الـوطـنـية الـعـمـومـيـة لـلـجنـة االو
ــقــرر الـــعــراقـــيــة خالل االجـــتــمـــاع ا
ـقبل فـيه خير انـعقـاده يوم االربـعاء ا

وصالح للرياضة العراقية .
وقــــال الــــكــــنــــانـي في بــــيــــان ان زمن
الـتـقـاطـعـات والـتـجـاذبـات والـتـكـتالت
ومصادرة الرأي قد انتهى ال سيما ان
اغـلب االحتادات الرياضية عازمة على
ــقـبل ـكــتب الـتــنـفــيـذي ا ان يــتـمــتع ا
بشخوص اكفاء من خالل ابعاد كل من
بية وعدم تـسبب بتعطيـل احلركة االو
الـــنـــهـــوض بـــهـــا. ونـــوه الى ان تـــلك
الـفـرصة هي االمـثل للـجـميع لـلتـشاور
واخلروج بخارطة طريق جديدة تسهم
فـي إعــادة بــريق وســمـــعــة الــريــاضــة
الـعـراقـيـة في جـمـيع احملـافل الـدولـية.
وطـــالـب الـــكـــنـــانـي جـــمـــيع اعـــضـــاء
ــهـمـة "كـبـرى اجلــمـعـيـة الـعــمـومـيـة 
تـتلخص في اختيـار تشكيلـة منسجمة
ال تـشـوبهـا شـائبـة للـمـكتب الـتـنفـيذي
ــقـبل لـتـتـمــكن تـلك الـتــولـيـفـة الـتي ا
تــوضع الـثـقـة بـهــا من قـيـادة ريـاضـة
االجنـاز العالي الى بـر االمان ال سيما
ـوجـود حـالـيـا ان هـنـاك من االسـمـاء ا
في اجلــمـعــيـة الـعــمـومـيــة قـادرة عـلى
ــسـؤولــيــة وبـنــجــاح كـبــيـر". حتــمل ا
وتـتـرقب اجلـمـاهـيـر الـعـراقـيـة  نتـائج

اجـتماع الـهيئـة التطـبيعـية الحتاد
الــكــرة مع وكــيل أعــمــال مـدرب
ـنتخب الوطني سريتشكو ا
كـاتـانيـتش لـبحـث مسـألة
جتـديـد عـقـده. وسـيـجـتمع
نـائب رئـيس الهـيئـة شامل
كـامل مع بهـروز وكيل أعمال
كــــاتــــانــــيش عــــبــــر الــــدائـــرة
ؤمل أن االلـكترونية حيث من ا
يـصل الطرفان الى صيغة مرضية
ــدرب. وســيــكــون وجتــديـــد عــقــد ا
االجــتـمــاع الــكـتــرونـيــاً بــ الـطــرفـ
ـاديـة ـسـتـحـقـات ا وسـتــتم مـنـاقـشـة ا
لـلمـدرب وكذلك عـقده اجلـديد مع االخذ
ــر به الــعــالم في ظل بــاالعــتــبــار مـا 
جــائــحـة كــورونـا. وفي حــال لم يــكـتب

للمفاوضات

الــــنـــجــــاح فـــإن
الـــتـــطـــبـــيـــعـــيــة
ســـــتـــــلـــــجـــــأ إلى

درب احمللي.  ا
كـــاتــانــيــتش قــد وقــــــــع
ـتــــــــد لثالث عـلى عـقد 
ســنـوات يــتـجـــــــــدد كل
عـــــــام في الـــــــثــــــالـث من
أيـــلـول بـعـد تـقــــــــــييم
مـن قـــــــــــــــــبـل احتـــــــاد

الكرة.

لقطة الحدى مباريات فريق اربيل

vKŽ œdð WO½U*d³ « »U³A « WM'

WO³*Ë_« `¹dBð
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

انـية الـعراقيـة حول ما قال  النـائب ديار الـطيّب برواري عـضو جلـنة الشـباب والريـاضة الـبر
بيـة الوطنـية العـراقية  رعد نشر مـؤخراً بخـصوص التـأكيد الذي قـيل بأن رئيس الـلجنـة االو
حمودي يـلقاه ونـضعه كـما هو مـؤكد هذا جـوابنا عـلى ما نشـر حول رأي اللـجنة في الـكاب
رعـد حـمودي واضـاف بـرواري ان اللـجـنة ال تـخـجل من طرح رأيـهـا بصـراحـة و بعالنــية وال

حتتاج وسيطاً ومترجماً وهي تصدر رأيها ورؤيتها في بياناتها وكتبها وكالم رئيسها.

جانب من
زيارة  وزير
الشباب
الحتاد

واي التاي ا
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ـطـربــة الـعـراقـيــة  شـذى حـسـون شــاركت ا
مـتـابـعـيـهـا عبـر صـفـحـتـهـا عـلى أحـد مواقع
الــتـواصل اإلجـتــمـاعي صـورة لــهـا ظـهـرت
فــيـــهــا مــســـتــلـــقــيــةً عـــلى ســريـــرهــا داخل
سـتشفى مشيرةً في تعليقها (أنها أجرت ا
عـــــمــــلــــيـــــة جــــراحـــــيــــة) لـم تــــكـــــشف عن
تابعـون بشكل كبير مع تفـاصيلها.وتـفاعل ا
الــصـورة إذ هـنـؤوهـا عـلى جنـاح الـعـمـلـيـة
مـتـمـنـ لــهـا الـشـفـاء الـعـاجل فـيـمـا أعـرب
البـعض اآلخر عن قـلقه مـتسـائالً عن طبـيعة
مـرضـهـا. وكـان آخـر أعـمـال حـسـون أغـنـية
(أخـاف أحـجي) وهي من الـتـراث الـعـراقي
من كـتـابـة مـحـمـد الـعـزاوي وأحلـان عـباس
طـربـة زهور جمـيل وغـنـتهـا لـلـمرة األولـى ا
حـســ في فـتـرة اخلــمـسـيـنــيـات من الـقـرن

اضي. ا
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ــصــريـــة دالــيــا مــصــطــفى ــمــثــلــة ا نــفـت ا
خضـوعها لـعملـية جتمـيل اذ نشرت صورة
قريـبة لوجـهها عـلى صفحـتها اخلـاصة على
احـد مـواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي وعـلّـقت
علـيها قائلة: (مساء اخلـير كلوز اهو علشان
تـتــاكـدوا مــفـيش عــمـلـيــة في مـانــخـيـري وال
عـيـني وال شـفــايـفي وال خـدود وال انـتـوا ايه
رايـكوا قـولوا بـجد). وتـشـارك مصـطفى في
) وتدور أحـدثه في إطار فـيلم (فـوق األربعـ
من اإلثـارة والـتـشـويـق والـرعب الـنـفـسي
ــمــثــلــ ويــشــارك فــيه أيــضــاً ا
بـــســـمــــة وإيـــهـــاب فــــهـــمي
ومـحمـد علي رزق وعدد
من ضـيوف الـشرف
وهـــــو من تـــــألــــيف
أحـــمـــد عـــثـــمــان
وإخــــراج مـــعـــتـــز

حسام.
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ـاضي مـحـاضـرة عن الـروائي الـعـراقي الـقى االحـد ا
ـنــصـة االلـكـتـرونـيـة (تـاريخ الـروايـة الــعـراقـيـة) عـبـر ا
لـرابـطـة اجملـالس الـبـغـدادية الـثـقـافـيـة ضـمن فـعـالـيات

مجلس الدكتور وائل عبداللطيف.
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ــســرحي اخملـــرج الــســوري بـــدأ بــتــقـــد الــعـــرض ا
أدريـنــالـ عـلـى خـشـبــة مـسـرح احلــمـراء الــذي كـتـبه
بـالشراكة مع يارا جروج فضال على اخراجه وهو من

سرح القومي . إنتاج ا

wÝUL)« nOD  Í“Uſ
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يـة العلـوم البلـغارية  ي االردني مـنحـته اكاد االكاد
ويـعـد البـرمـاوي ثـالث عربي درجة بـروفـيـسورفـخـري 
ـيـة  خـالل سـجـلـهـا يـحــصل عـلى تـكــر من االكـاد

العلمي والعملي الطويل.
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ناسـبة عيـد ميالدها و نـشر صورة له
برفقتهـا على صفحـته اخلاصة على احد
مـــواقع الـــتــواصـل االجــتـــمــاعـي وعــلّق

عليها قائلة: 
(كل ســـنــــة وانـــتي طــــيـــبـــة يـــا
حــبــيــبــتي وعــقــبـال 100 ســنـة
ويخليـكي لينـا). ونالت الصورة
تـابع اعجاب عـدد كبـير من ا

الـذين بــدورهم قـدمـوا الــتـهـاني
لها.

وكان آخر أعـمال كرارة مـسلسل
(األخـــتـــيــــار) بـــطـــولــــة أحـــمـــد
الــعــوضي وديــنــا فــؤاد وســارة
عادل وضيـاء عبـد اخلالق وعدد
كـبيـر من ضـيـوف الشـرف مـنهم
محمـد امام آسـر ياس ومـحمد
رجب وإيــــــاد نـــــصــــــار وكـــــر
مــحــمـود عــبــد الــعـزيــز ومــاجـد
صري وصالح عبد الله ورامز ا
أمـير وحـازم سـمـير ومـحـمـد عز
ومـها نـصـار وهو تـألـيف بـاهر

دويدار وإخراج بيتر ميمي.
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صـري أمـيـر كرارة رسـالة ـمثـل ا وجّه ا
تــهــنــئــة لــزوجــته هــنــد صالح حــســني
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جـدالً كبـيـراً أثارته إجـراءات قررت
ـنــظـمـة حلــفل سـيــحـيـيه اجلـهــة ا
ــصـري عــمـرو ديـاب في ــطـرب ا ا
الـســاحل الـشــمـالي وذلك بــسـبب

إنتشار فايروس كورونا.
وأعـــــــلن الــقــائـمــون عــلى احلـفل
ـوقـــــــــع الـفن أن احلـضور وفـقـا 
ا لن يـكـون عـبر بـيع الـتـذاكـر وإ
بــــدعـــــوات خـــــاصــــة الـــــتـــــزامــــا
بــاإلجــراءات االحـــتــرازيــة الــتي ال
زالت مـفــــروضـة عـلى الـتـجـمـعات
ــنع تـــفــشي فــايــروس في مـــصــر 

كورونا.
و طرح ديـاب مؤخـراً برومـو كليب
أغــنــيـتـه اجلـديــدة أمــاكن الــســهـر

ـــتــوقع طـــرحه كــامال والــذي من ا
الفترة القادمة.

األغـنــيـة من كـلــمـات تـامــر حـسـ
وأحلـان عــزيـز الــشـافــعي وتـوزيع
أســامــة الــهــنــدي وإخــراج أحــمــد

النجار.
وفي وقت ســـابق انـــتــهى عـــمــرو
ديــاب من تــصـويــر أغــنــيــة أمـاكن
الـــســـهـــر بـــالـــســـاحل الـــشـــمـــالى
وشـاركت فى تـصــويـرهـا الــفـنـانـة
ديـنـا الـشـربـيـنى ومـديـر تـصـويـر
ـــتـــجـــول إخـــراج أحـــمــد مـــازن ا
الـــنــــجــــار إشــــراف عـــام مــــوسى

عيسى.
الى ذلك وبـالـكـثــيـر من االيـجـابـيـة
واألجــواء الــراقــصــة الــصــيــفــيــة

أعطِ أفــضل مـا لــديك ألنّ الــظــروف تـمــتــحن قـدراتك
وهي ال تريد إضعافك. 

qL(«

قـد جتــد نـفــسك مـضـطــراً إلى مـؤازرة الــشـريك في 
مواجهة عائلية رقم احلظ .9

Ê«eO*«

تشهد أسـبوعا غنيّاً بالـتواصل والتفاعل اجليّد لذلك
لن تشعر بالوحدة .

—u¦ «

ـواعـيد سـيتـرك انطـباعـاً إيجـابيـاً جتاهك. التـزامك با
ستقبل يتحدث عن مشروع.  ا

»dIF «

تـبتـعد عن الكـآبة وتشـعر بـاألمل والتفـاؤل وتضاعف
رقم احلظ .2 جهودك

¡«“u'«

وكـلـة إليك بـدقة وجنـاح وتـبدو شـرساً هـام ا تنـجـز ا
في مفاوضاتك.

”uI «

تــشـــارك في انــشــطــة مــخــتـــلــفــة وتــمــارس جــمــيع 
صالحياتك بنجاح.رقم احلظ.3

ÊUÞd «

لن جتد الهـدوء والطمأنينة إال عند الشريك فهو أكثر
من يدرك األنسب لتوفير راحتك.

Íb'«

كن دقــيــقــاً فـي عــمــلك ال تــلــفـت الــنــظــر إلى نــقــاط 
ضعفك.يوم السعد السبت.

bÝô«

تـسـعى لـلـتـحـقق من أمـر وتـبـدو عـازمـا عـلى الـنـجاح
.يوم السعد اخلميس.

Ë«b «

يـوم جــديـد وأكـثــر تـطــوراً في حـيــاتك الـعــمـلــيـة لـذا
سؤولية. يستحسن أن تكون على قدر ا

¡«—cF «

تـبـدو متـأهـبـا لـلدفـاع عن قـضـايـاك ومؤمـنـا بـتـفوقك.
مشاريع باجلملة.رقم احلظ .3

 u(«
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اشــــطب الــــكــــلـــمــــات بــــكــــافـــة
ـكن شـطب اكـثر االجتاهـات و
من حرف لتحـصل على حروف

طلوبة : الكلمة ا
WO*UŽ ¡U³½« W U Ë

لوكسمبورج  –ليالي  –ليلى –
سلـمى  –لـيـمون  –مـجـاهد –
ســبـــيل  –جـــهــاد  –قـــبــول –
اسـتـحـسـان  –شر  –غزال –
ليث  –شمس  –حرص  –سن

 –هم –جم.

عـروف بـ(ابـو جالل الشـاعر) نـعته الداعـيـة العـراقي ا
االوساط الـسياسيـة والدينيـة في محافظـة ذي قار بعد
سائـل الـله تعالى ان ـاضي  وت الـسبت ا ان غيـبه ا

يسكنه فسيح جناته.

نهج) صـرية انضـمت إلى بطـولة فـيلم (بـره ا مـثلـة ا ا
ـمـثل ?مـاجـد الـكـدواني ??ومن الـذي يـقـوم بـبــطـولـته ا
ؤلفه خالد دياب ومخرجه تـوقع بدء تصويره قريبـاً  ا

عمرو سالمة.

ـصور الـعـراقي في وكـالة االنـباء ا
الـعراقيـة نعـته االوساط الـصحـفية
اضي وت السبت ا بـعد ان غيبه ا
ـرض ســائـلـ بــعـد مــعـانــاة مع ا

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

الـكـاتـب األردني صـدرت له حــديـثــا عن دار فـضـاءات
األردنيـة لـلـنشـر والـتـــوزيع روايـة (سيـدة أيـلـول) تقع

توسط. في  216 صفحة من القطع ا

 bO−  bL×  Õö

الشـاعر الـعراقـي أقامت دار الـثقـافة والـنشـر الكـردية
ندوة إلـكترونية عن جتربته  ومؤلفـاته وكتابته للقصائد

غناة  عبر صفحتها في (فيسبوك) . ا

دوا ليبا

يـــحــدث أن رجـــاال تـــســـتـــهــويـــهم
ـشــاهـد اإلبـاحــيـة يـقــدمـون هـذه ا
ـشـاهـد لـرجال مـثـلـهـم. والـنـساء ا

مطالبات بالرضوخ لألمر).
وتقـول باربـرا إن (هذا لـيس حكـيا
ــا تــطــبـيــعــا لالســتــغالل. إنه وإ
كـــسـل ولــيـس إبـــداعـــا أن تُـــكــره
ـمـثــلـ عـلى الـتــعـري ومـحـاكـاة ا

شاهـد تبدو التـكنولـوجيا جلـعل ا
حقيقية.

وتــوصي الــتــوجــيــهــات مـخــرجي
ـا إذا كـانت هذه األفالم بـالـتأكـد 

شاهد ضرورية. ا
وتـضــيف الـكــاتـبــة أن الـنــظـر إلى
ـثـلـة شـابـة في مـوقـع الـتـصـوير
وهي تــرتـعش خـوفــا من أن يـحـتم
علـيها دورهـا أداء مشـاهد جنـسية
صـريــحـة أمـر ال يــحـتـمل. فــهـنـاك

فرق ب اإلبداع واإلهانة.
وتـــــــــــــــرى أن أغــــــــــــــلــب هــــــــــــــذه
الـسيـناريـوهـات مهـينـة للـمرأة إذ
أنـهـا تـخـتـزل أكـثـر الـنـسـاء جـماال
ومـوهـبــة في كـتـلـة حلـم جـنـسـيـة.
مـثلـة ليس لـها اخلـيار في هذه وا
ـشـاهـد فـإما أن تـقـبل أو تـخـسر ا

الدور.
وتـــضــــيف (أن أغـــلب الـــنـــســـاء ال
ـشاهـد اإلباحـية وال تـستـهويـهن ا
يـشـاهـدنـهـا. وألن أغـلب اخملـرجـ
ذكـور فـهم يـعـتـقـدون أن اجلـمـهور
ـشـاهـد وأن من يــقـبل عـلى هــذه ا
حــقه أن يــجـــدهــا في األفالم. ومــا

أو كـــتف أو
ساق عار. 

ـــمــكن فـــمن ا
أن تــعــبـر عن
الـــــــرغـــــــبــــــة
اجلـــنـــســـيـــة
دون أن
تـــــــــــصــــــــــور
ـــــــثــــــــلـــــــ

ــــــــــارســـــــــان
اجلنس).

وتــرى الــكــاتــبــة
(فــي ظــــــــــــــــــــروف

اإلجــراءات الــصـحــيـة
احلـــالـــيـــة والـــتـــبـــاعــد
االجــــتـــمـــــاعـي فـــرصـــة
إلعــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر في
ـــشـــاهـــد اجلــنـــســـيــة ا
الـصــريـحــة والـتــخـلي

عنها نهائيا).

ـــــــارســــــــة اجلـــــــنـس في
مـحـاولـة إلضـفـاء اجلـاذبـيـة عـلى

ل.  فيلم 
واجلــمـــيع يـــعـــرف أن األغــلـــبـــيــة
ـشـاهـد اجلـنـسـيـة الـسـاحـقـة من ا
الـصــريـحـة غــيـر ضـروريــة.فـلـيس
ـكن أن يـوصـلـه مـشـهد هـنـاك مـا 
عري كـامل وال يوصلـه مشهـد ظهر

ـوسـيـقي في الـعـراق سـجل حـضورا ا
ــيــا من خالل مــحــلــيـــا وعــربــيــا وعــا
وسيقيـة التي قدمتها الفرقة االعمال ا
الـسيـمـفونـية الـوطنـيـة العـراقيـة التي
ــوســيــقـى في الــعــراق تــضم جنـــوم ا
يـــقــــودهـــا اصــــحـــاب االخــــتـــصـــاص
ــوســيــقـي لــتــؤكــد ان الــفــرقــة الــتي ا
تــاســست قــبل عــقــود كــانت ومــازالت
وسـيقـية الـعراقـية من خالل الـهويـة ا
ماقدمته وتـقدمه من اعمال سيـمفونية
حديثة وكالسيكية صفق لها اجلمهور

طويال .
 الــيــوم وفـي زاويــة بــعــيـــدا عن الــفن
نـلـتــقي قـائـد االوركــسـتـرا فـي الـفـرقـة
السـيمـفونيـة الوطنـية الـعراقيـة وقائد
فرقة بغداد للموسيقى العربية التابعة
وسـيقية علي خصاف لدائرة الفنون ا
الـذي اسسـهـا وحقق لـهـا اسمـا بـاهراً
ـوســيــقي واسس فــرقـة ـشــهــد ا في ا
مـوسـيـقـيـة وغـنـائـيـة بـاسم فـرقـة عـلي
ــوسـيــقي خــصــاف تـهــتم بــالــتــراث ا
القـد واحلديث وجـمع كبـار الفـنان
ـوسـيــقـيــة الـتي لـيــضـمــهم بـفــرقـتـه ا
حـقـقت مـنـجـزات رائـعـة ومع خـصاف
كـان لنـا هذا احلـوار بـعيـدا عن اسوار

الفن :

{ بـعــيـدا عن اخـتـصــاصك مـاهي  الـهـوايـة
التي جتد انك تبدع فيها ?

- نوعا مـا كرة القـدم فقد مـارستها في
بداية حياتي لفترة قصيرة جدا.

{ تاريخ لن تنساه  ? 
- يــوم قـــبـــولي كــعـــازف كالرنـــيت في
الـفـرقــة الـسيـمـفـونيـة الـوطـنيـة نـهـاية

عام 1979
{ متى جتد  نفسك في قمة السعادة ?

- عندما انهي قيادة اي حفل موسيقى
أو غنائي.

{ زميل  تتواصل معه ولن تنساه ?
- تـقـريـبـا كل الـزمالء أتـواصل مـعهم..

حسب طبيعة العمل الفني.
{ اللون الذي تفضل ?

- االزرق.
{ متى تذرف دمعة ?

- عندمـا أرى متسـوال في الشارع... أو
فقيرا ال يجد قوته اليومي.

{ اجمل مدينة عراقية وعربية زرتها ?
- عـراقــيـا  بـغــداد احلـبــيـبـة.عــربـيـا 

الدوحة.
{ لقب لقبت به وتعتز به دوما ?

- الني مـتـوافـق مع اجلـمـيع...ولـيـست
لــدي ايــة تـــــــــقــاطــعـات مـع االغـلب...
ـتــــــــعـاون مع لــذلك يـلــــــــقـبـونــني..ا

{ عمل فني تعتز به ?
وسيـقية والغـنائية - جميع اعـمالي ا
اعتز بها..و كذلك منجز اعمال زمالئي
ايـضــا...الــتي تــصب فـي خــدمـة الــفن

العراقي األصيل .
{ واخـيــر مـاهي الــوسـيــلـة االعالمــيـة الـتي

اذا ? تعه والفائدة و جتد فيها ا
-  صفـحات التـواصل االجتـماعي...لو
تـسـتـخـدم بـشـكل صـحـيح.  بـعـيدا عن
ـــشــــادات الـــكالمــــيـــة الـــتــــجـــريـح وا

..وتسقيط اآلخر. 
 اخـــيـــرا يـــؤكـــد خـــصـــاف ان االبــداع
ــــوســــــــــــيــــقي اليــــتـــوقـف مـــازالت ا
الـرئـتــــاين تسـتـنـشـقان الـهـواء الـنقي
فـانــني اتـنـفـس الـفن  رغم ان الـوزارة
لم تــنــصــفــني عــنــدمــا احــالــتــني الى
ــتـقــاعـدين من الـتــقـاعــد ويـقــيـنـا ان ا
ـــبـــدعـــ هم صـــمـــام االمـــان لـــلـــفن ا

والـــثــقـــافـــة ويــكـــفـــيــني
مـــــاقــــــدمـــــــــــتـه من
مـنــجـز فـني خالل
عـــــــــمـــــــــلـي في
دائــــــــــــــــــــرتــي
ووزارتـــــــــــــي
الـــــــعــــــــاتب
عليها كثيرا

ــصــري مــحــمـد ــطــرب ا يــحــقق ا
حـمـاقي جنـاحـاً بأغـنـيـته اجلـديدة
هـو ده حـبـيـبي. فـبجـمـالـيـة الكالم
من رئـيس الـهيـئـة العـامـة للـتـرفيه
ــســتـشــار تـركي آل الــسـعــوديـة ا
الـشيـخ واللـحن الـبسـيط االيـقاعي
صـري عمرو مصطفى من الفنان ا
والــــتــــوزيـع الــــرائع مـن ريــــهــــاب
استطاع العمل أن يصل لعدد كبير
من اجلـمهـور الذي اشـاد بـاألغنـية

وتداولها بكثرة.
وبأقل من اسبوع جتاوز حماقي
الـ 5 ماليـ مسـتمع لألغـنيـة على
يوتـيوب وهي تـنافس حـاليـاً على
ـــراتب االولى عــبــر تـــطــبــيــقــات ا

وسيقى الشهيرة. ا
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ـية دوا لـيبا أستـذكرت النـجمـة العا
أول عـــمل طــرحــتـه في مــســـيــرتــهــا
الفنية وهو اغـنية (حب جديد)الذي
صورته عـلى طـريقـة الفـيـديو كـليب
ويصادف مرور 5 سنوات على ذلك
اذ نشرت دوا ليبا مـقطع فيديو على
حـسـابـهــا اخلـاص عـلى احـد مـواقع
الــتــواصل االجـتــمــاعي ظــهــرت فـيه
تـــدخن الــســجــائـــر وأمــامــهــا قــالب
حـلـوى. وقـد القى الـفـيـديـو اعـجاب

. تابع عدد كبير من ا
وتــوجـهت  دوا لــيــبـا مــؤخـرا
بـالتـهـنـئة لـوالـدتـها أنـيـسا

ـناسبـة عيد ميالدهـا موجهة ليبا 
لها رسـالة شكر على دعمهـا لها

وألخـوتـهـا مــعـتـبـرة أنـهـا
مـحـظـوظـة لـوجـودها

في حياتها.
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أوقف الـقائـمـون على مـسـلسل إسـعاف
يـــونس الــذي يـــخــوض به جنـم مــســرح
طلقة مصـر محمد أنور جتربة البطولة ا
األولى وذلك بـعد بـدء التصـوير بـيوم
فــقط بــســبب إرتــبــاط أنــور بــتــصــويــر
ــشــاهــد األخــيــرة في مــســلـسـل قـوت ا
ـشـاهد الـقـلـوب. ويـصـور أنـور حـالـيـاً ا
األخيرة في مسلسل قوت القلوب حيث
يــتـبــقى فــيه أسـبــوع ويـتـم االنـتــهـاء من
ــنــتــظــر عـرض الــعــمل نــهــائــيــاً ومن ا
الـنصف الثاني من حـلقات الـعمل مطلع
ــقـبل وذلك بــعـد عـرض اجلـزء ايـلـول ا
ــكـون من 25 حـلــقـة قـبـل شـهـر األول ا
ــاضي. ويــتـــكــون إســعــاف رمــضـــان ا
يــونس من 10 حـلــقــات ومــقــرر عـرضه
ـنـصـات الـرقـمـيـة بـطـولـة عــلى إحـدى ا
مـحمـد أنور سـارة سالمة مـحمـد علي
رزق مــنـه عــرفــة هـــنــاء الــشـــوربــجي
هـشام محـمد شـرف إضافـة إلى ظهور
عــدد من الــفـــنــانــ كــضــيــوف شــرف
والــــعـــــمل من تــــألـــــيف فــــاروق هــــاشم
ومـصطـفى عمـر وإخـراج معـتز الـتوني.
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نـــشــــرت صـــحـــيـــفـــة الـــغـــارديـــان
الـــبــريـــطـــانـــيـــة في نـــســـخـــتـــهــا
اإللـكـتـرونـيـة مــقـاال كـتـبـته بـاربـرا
إيـلن تـدعــو فـيه إلى الـتــقـلـيل من
ـشـاهـد اجلـنسـيـة الـصـريـحة في ا

األفالم.
ـــاذا يـــريــد أي شـــخص بـــاربـــرا: 
ــفــهـوم االســتــغاللي الــتــمــسك بــا
الـــقــد لـــلــمـــشــاهـــد اجلــنـــســيــة
الــصــريــحــة في األفالم? وهـل هـذه
ـشـاهـد ضـروريـة? ومن يـسـتـمتع ا

شاهدتها?
وذكـــرت الـــكـــاتـــبـــة أن جـــمـــعـــيـــة
اخملــرجـ في بـريــطـانـيـا أصـدرت
ـشـاهد تـوجـيـهـات جـديدة بـشـأن ا
ـــمـــارســـة الــــعـــاريـــة وتـــمـــثــــيل ا
اجلــنـســيـة تــقـول فــيـهــا إنه عـلى
العامل في األفالم والتلفزيون أن
يفكروا بطريقة إبداعية خالل فترة
ــــواجـــــهــــة فــــايــــروس اإلغالق - 
كـورونـا - كــأن يـعـتــمـدوا اإليـحـاء
اجلـنسي بـدال من تـصويـر مشـاهد
جـنسـية صـريحـة وأن يسـتعـملوا
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ـــشـــهــد اليـــخـــتـــلف اثـــنــان عـــلى ان ا
ـوسيـقي والغـنـائي في العـراق تمـيز ا
بـالـنـجـوم الـتي قـدمت مـنـجـزات ومـنذ
ـــنــصــرم الـــســتـــيــنــيـــات من الــقــرن ا
ومـازالـت الـنــجــوم الـعــراقـيــة تــسـجل
شـهد ـنـجز ويـقيـنـا ان ا ـنجـز تـلو ا ا

علي خصاف

الكــــل في إجناز النشاطات الثقافية.
{ ماذا تعني لك الطفولة ?

- عمر ضايع..ومبـهم لم افهم منها اي
شي ...مجرد احداث مرت.

{ موقف تتمنى ان اليتكرر في حياتك ?
- اليوجد.

{ عرف لنا االم ? 
- احلــنــان الــكــامل واحلــضن الــدافئ.

فقدانها ال يعوض.
{ وعرف لنا الوطن ?

الذ .. الـــوحـــيـــد.. لـــلـــهـــروب - هـــو ا
نـحـوه...عنـدمـا نحـس بالـضـياع .. في
الــــغـــربــــة ..وهــــو كــــذلك مــــســــتـــودع

لطفولتنا..وذكرياتنا ... واحالمنا.
{ هل غامرت في حياتك ومتى كان ذلك ?
- ال ابـدا لـم اغـامـر..الني ال اجــيـد هـذا

مطلقا.
{ اين انت مـن الــريــاضــة هل جــربــتــهــا او

مارستها ?
- لـعــبت فــتــرة في بــدايــة حـيــاتي مع
الـفــرق الـشـعــبـيــة..وبـعــد دخـولي الى
ــوســيــقى الــعــســكــريــة... سـرقــتــني ا
ـوسيـقى من الـرياضـة...لكـني مـتابع ا
همة وبدون تعصب جيد للمباريات ..ا
الي فـــريـق. لـــكـن اتـــعــــصب لــــلــــفـــرق

العراقية..بكل األلعاب.
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{ عـــمــــان (أ ف ب) - انـــطـــلـــقت
مــســاء امس االول األحــد الـدورة
األولى مـن مـــــهــــرجـــــان عـــــمــــان
الـسـيـنــمـائي الــدولي عـلى نـسق
(درايف إن) في الهواء الطلق في
مــنـطــقــة الـعــبــدلي وسط عــمـان
بـفـيـلم "لي مـيزيـرابل" (الـبـؤساء)
لــلـــفــرنــسـي الدج لي رغم األزمــة
ـيـة التي خـلـفهـتا الـصـحيـة الـعا
جائحـة كوفيد-19. وتمـاشياً مع
قـــواعــد الــتــبــاعـــد االجــتــمــاعي
هـرجان إلى إيجاد عمدت إدارة ا
طــريــقــة بــديــلــة من خالل نــصب
ثالث شاشات سـينمـا عمالقة في
بارك منطقة الـعبدلي الذي يتسع

حلوالى 240 سيارة. 
ـتـفـرجـون في سـيارات وحـضـر ا
في كـل واحـــدة شــــخــــصـــان في

جتربـة (درايف إن) هي األولى من
نـــوعــهـــا في عــمـــان. وكــان فـــيــلم
(الـبــؤسـاء) الــذي يـتــمـحــور عـلى
عــنف الــشـــرطــة الــفــرنـــســيــة في
ضواحي باريس نال جائزة جلنة
الـــتــــحـــكـــيم فـي مـــهـــرجـــان كـــان
الــســيــنـــمــائي بــدورتـه الــثــانــيــة
اضي مـناصفة والسـبع العـام ا

مع فيلم (باكوراو) البرازيلي.
ويشـارك حوالى  30فيـلمـاً روائياً
طـويالً ووثـائـقـياً عـربـيـاً ودولـياً
بـاإلضافـة إلى تسـعـة أفالم عربـية
هـرجان الذي يستمر قصيرة في ا
من 23 آب إلى 31 مـــنـه لـــلــــفـــوز
بــجــائــزة (الـســوســنــة الــسـوداء)
ألفــضل فـيــلم روائي عــربي طـويل
وأفضل فـيلم وثائـقي عربي طويل

وأضــافت (في هــذه األوقـات غــيـر
ألوفة نحن بحاجة أكثر من أي ا
وقت مـضى إلى فعـالـيات ثـقافـية
نـــــؤمن بـــــقـــــوة الـــــفـن واإلبــــداع
وضـرورة دعم صانـعي األفالم في
ـــنـــطـــقـــة.وســـتـــعــرض األردن وا
لـكـية األفالم في مـسـرح الـهيـئـة ا
األردنـيـة لألفالم في مـنـطـقـة جـبل

عمان في الهواء الطلق).
ـــديــر الـــفـــني من جـــهـــته قـــال ا
لــلـمــهـرجــان حـنّــا عـطــا الـله إن (
جــمــيع األفالم اخملــتــارة حــديــثـة
اإلنـتـاج تُـعـرض لـلمـرة األولى في
األردن مــعـــظــمــهـــا الــعــمل األول
لـــصـــانـــعـــيـــهـــا وفـــقـــا لـــشـــروط
هرجـان) مشيرا إلى أن (األفالم ا
تـسـتخـدم لـغة سـيـنمـائـية جـديدة
ومـبتـكـرة).وأضاف (نـحن سـعداء
أن ثــــمـــة مـــجـــمــــوعـــة من األفالم
األردنــيــة تــتــنـافـس عــلى جــائـزة
الـسـوسـنـة الـسـوداء في أكـثـر من

فئة).
ــهـرجـان تـســلـيط الـضـوء وأراد ا
عــلى األعــمــال اخملــتــارة في وقت
يـعــاني فـيه قــطـاع الــسـيــنـمـا من
صـعـوبــات كـثـيـرة بــسـبب األزمـة

الناجمة عن وباء كوفيد-19.
وال تـزال دور السـينـما مـغلـقة في
مـلكـة منذ مـنتـصف شهر عمـوم ا
ـاضي في إجـراء احـتـرازي آذار ا
خوفا من تـفشي فـايروس كورونا
ـسـتـجد فـيـما تـمـنع الـتجـمـعات ا

ألكثر من 20 شخصا.
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اخلطى ضياع
والدروب هروب…

اقطع أنفاسك عن رئة اخلراب
خياشيم احلرف;

تك الريح! كيما جتسسُّ على هز
في السيطرات التي مرَّ بها الناجون
من مقصلة النار وحديقة البارود

كان اخلوف بأصابع الرماد 
يصافح دون حيلة

هراوة نقطة التفتيش;
يتجنَّبُ الصمت بالهذيان

ــطــر إلـى الــتــصــعــلك في زجــاج ويــدعــو ا
العيون 

وتنا هل رآنا الرصاص ونحن نعبر 
من مرجل اجلنوب إلى أيقونة الثلج?
من دوَّنَ الشعر على أبواب اخلنادق

ومعاطف اجلبال?
وتنكـَّر بزي اخملبول

والهلع زاده
مشرّدون من تنانير السواتر األولى

متسرّبون من سيطرات اإلعدام;
والكون كله يصيح:

هروب..
ردَّدَها صفير القذائف البلهاء

عتقل ب كفوف اخلوف   والقصف ا
ـــطــفـــأة بـــالـــقــلـق من هــول ـــآقي ا وبـــرك ا

السهر; 
هروب..

حـروف دجّــنــهــا الــهـلـع في مــنـزل الــفــتــنـة
والدم

والسيطرات شكوك واحتمال
لكن األقدام اجلريحة راكضة إلى عماها

من سواها اآلن
دينة نارها الريش! يترقَّبُ وهم الطيران 

يسطع أسىً حتى األزل
ال ترقــّب لنا..

مادامت إجازاتنا في قبضة نقطة التفتيش

كانت اإلجازات في زمن احلرب
حبَّة اسبرين لعليل بداء السرطان; 

بالله عليكم هل يُشفى?
كـــانت اإلجــــازات صك غـــفـــران مـــدمـــوغ

بالشتائم وسيل إهانات;
 للعبور إلى حانة 

أو منتجع قروي للغانيات..
أو لثم شباك وليّ وإمام معصوم

في مدن مقدسة كانت ال تدنو منها النار
بنا ظمأ   لع خلمرةٍ تلجم رعبنا

بنا جوع أعمى لشمّ رائحة النساء;
بنا بكاء ذليل التنوح به حتى امرأة عمياء

بنا شغف لهضم كتاب صدر حديثاً
بنا لوعة وشغف لكأس في نادي األدباء
بنا رعب فاتك عشَّشَ في مجاهيل قلوبنا

جحيم السماء أرحم منه;
هكذا كُنَّا

واإلجازات تشحُّ في أتون النار
رواتبنا فداء لها;

دينة وهدايا نسرقها من حوانيت ا
هورة بالذل

قصلة كلها رشاوى; وأكباش قرونها ا
حتى نتجَّنب اإلهانة والركل والبصاق 

في السيطرات
 وا ويلتي على األمهات;

- امي احرقي كفني..
ألني سأعود حفنة رماد;

ــدنـي لــنــا تـُـــرى هل يــشـــفع قــمـــيــصـــنــا ا
رور.. با

وانت أيها البريء مثل مطر
طر.. أنت أيها ا

تصعلك وانهمر بكثافة على نافذة احلافلة
حتى ال ترانا هراوة نقطة التفتيش 

دمـّى كفّ عن نزف الكحل ا
التفضح ارتباكنا

التفضح خوفنا بتمرد الدموع
التفضحنا..

هات لنا سرواالً جبليـَّاً;
يطفئ فضول السيطرات

تأهبة جللد ظهورنا.. وريبة الهراوة ا
السيطرات بحجم اخلوف الذي يتقدمنا

السيطرات فخاخ معلنة للجنون والعدم 
ضي مرتبكا إلى رابية التجلــّي - أراهُ ُ
»شــوان «رابــيــة مـــشــاعل الــنــفط وأعــواد

شانق للعصاة? ا
»شوان«ربيئة صارت لنا..

لكة  صارت 
اء رعى وغناء ا نسمع صيحات ا
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الـعــراق في حـالــة طـوارىء فـعــلـيــة وال داع العالنـهـا
ـادة أربـعـة  ارهــاب تـنـتـمي بـشـكل صــريح ذلك انّ ا
الـى عـالم الــطـوارىء واسـتــخـدمت ســيـاســيـاً كــثـيـراً
ـاضـية لـلتـصـفـيـات بـحسـب األهواء  في الـسـنـوات ا
ا احلـاجة لتـطبيـقها اآلن بصـورة قانونـية حقـيقية ور
الحـقـة اجملـرمـ قَـتَـلَـة الـنـاشـطـ بـاتـت اسـتـحـقـاقـا 
دني في بغداد والبـصرة والناصرية وبابل والكوت ا

وبقية مدن العراق.
رئيس احلكومة له عنوان آخر هـو القائد العام للقوات
ـسلّـحة بحـسب الدسـتور وهي الـصفـة التي يـحتاج ا
الـشعب الـعـراقي الى ظهـورها بـقـوة في الشـارع لكي
تـعــرف كُل اجلــهــات الـتي تــســتـغـل أو تـتــســتـر حتت
عنـاوين أخـرى غـيـر شـرعـيـة أنّه ال يـزال هـناك إرادة
ـعــنى الـعـسـكـريـة واألمن لـلـدولــة حتت عـنـوان جـامع 

قادرًا على رفض األوضاع الشاذة.
عمليـات االغتيال تتصـاعد منذ أكثـر من تسعة أشهر
وجميـعهـا مقـيد ضـد مجـهول  وهـناك مـعهـا عمـليات
خطف واخفاء وال يزال الفاعل مـجهوالً. تلك جميعها
عالمـات ال تـصب فـي صـالح االسـتـقــرار واعـادة ثـقـة
واطن باالجهزة األمنية بالرغم من تفاني كثير من ا
. ـتظاهـرين السـلمي أجهـزة األمن في سبيل حـماية ا
لــكنّ الـوضـع االن دخل مـرحــلـة ســيــادة الـقــانـون من
ـسـألة تـخص الـنـاشـط وإنّـمـا ثـمّة عدمـه وليـست ا
تـماد كبـير لتـقويض جهـد الدولـة اجلديد في تـصحيح

مسارات أو بعضها وهذا سيفضي الى الفوضى .
هـناك تـوجـهـات صحـيـحـة لكـنـهـا لم ترق الـى تطـهـير
الـبـقع الــفـاسـدة والـتي التـخــدم األمن وال تـزال تـعـمل
حتت عـنـاوينه ولـعـلّهـا إحـدى مسـارات الـتهـاون التي
أدت الى تـمـادي اجملـرم وضـمـان تـنقـلـهم في حـرية

وسط الشوارع والساحات.
قوى الشر مهما توهمت ان شأنها عال  فإنها ستقع

في الشِباك التي نصبتها.

لكة السكوت هي خيمة العنكبوت; 
وانا ملك تاجي الكالم;
وعرشي هذا اللسان
وحتد ٍمبتكر للظنون!

اآلن فقط..
دني من دبق احلروب سأغسل قميصي ا

وهذيانات الشظايا
هل هذا ملح في سرّتي

أمْ لعنة البارود?
جائع لطعام مدني

ليس هناك أخطر من فتنة اجلوع
في رابية »شوان?«

بينما البغال حتلب ضرع الشعر
بهزائمنا ومخاوفنا

ر للنجمة وأنا أبحث عن 
اعتق في ثناياه  الزغب

الليل في »شوان«
الشاهد األخرس

عمـّا ينطق به النهار الثرثار
والبنادق .. هي .. هي ..

تخدش ذاكرة اجلبل في فجر العرضات
هروب..
هروب..

مادامت السواتر توابيت
والسيطرات مقصلة
والشاعر مئذنة

وسور الفجيعة يضيق كالنطاق..
هذي رابية »شوان«

أمْ حديقة الهايد بارك?
ما أروع أنْ تشتم الطاغية بال خوف 

عنى تصفق إليك ورعية ا
ياه..

في فردوس أنا..
وت تخدعني ربَّما غرغرة ا

في شعلة أبراج النفط
سأقود قنديلي..

وأشعلهُ في قلب األسى
نكاية بالغاب وقبعة االنضباط العسكري..

اصعد جبال من بياض حلى الشيوخ
وحنيني لسواد القاع..

اجتاز قرى من جوع وبارود
ومقابر من هالهل ونحيب

ومزارع من فحم
وخطاي في السيطرات آخر اختبار

ثلوم لشراء زجاجة خمر; بعت سيفي ا
ومكثت أحارب بطلق اللسان

يا ألجنحتي ما أبهاها
فلقد نضج الزغب عليها

وصارت حتلِّقُ بعيداً عن رابية »شوان?«
وهناك استجوبني

فــلم يـجـد سـوى قـمـيــصي الـذي خـرمـشـته
احلروب بحرابها وشظاياها

ولسان  دون أجنحة
»ماس تاو.. ماس تاو  »

صفرة في البياض
وصورة الطاغية في ورق القمار تختنق

اسقيه لبنا من ثدي اجلبل
أم شعراً من حوصلتي اخملتنقة بالدخان

أمْ خمر ثوُّار?
كأنَّ الطاغية يترنَّحُ في رأسي

واجلبل يحتضر
تلك سيطرات الثلج

تابوته األخير
اآلن ارقص مثل طائر »القبج «األعمى

واشعل مواقد الثلج  بالبروق
خنجري فكّ شاة نافقة من اجلنوب;

واصابعي..
تجمد على خدِّ العروس الدمع ا
وهبطت من أعلى جبل في رأسي

جنوتُ من سيطرة أولى;
بهلوسة اجملنون والرعب ثوبي

واستغفلتُ ثانية
بالبكاء حرقةً على شهيد  

عدوم! هو بالواقع صديقي ا
وعبرتُ ثالثة

لعون; بترديد شعار احلزب ا
 ورابــعـة وخــامــسـة وعــاشـرة وانــا اصـرخ

همسا داخل قلبي:
.. أمَّن يجيب الشاعر إذا دعاهُ
ـرّ الشاعر مطمئناً .. متى  آهٍ

بريئاً كحبات مطر..
والسيطرات..

 تومىء له بالتحايا والقـُبلْ!
ـرّ الشاعر متى 
 واثقاً من موتهِ

ويـــــؤجل هـــــذا الـــــهــــروب.                  
 بغداد
إشارات

. »ماس تاو  »كلمة كردية تعني الل
 »القبج  »طائر جبلي غرِّيد.
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توفي مواطن من جنوب أفريقيا
يُعتقد أنه أكبـر معمر في العالم
عن عـمـر يـنـاهز  116عـامـا يوم
ــــاضـي. وبــــحــــسب الـــــســــبت ا
الــوثـــائق الــرســمــيــة فــقــد ولــد
فــــريـــدي بـــلــــوم في آيـــار 1904
ولكـن موسـوعـة غيـنـيس لألرقام
الــقــيــاسـيــة لم تــتــحــقق من ذلك
حـتى األن.وعـنـدمـا كـان مـراهـقا
شــاهـــد جـــائـــحــة اإلنـــفـــلـــونــزا
اإلســــبــــانـــيــــة عـــام 1918 وهي
تقـضي على عائـلته بـأكمـلها ثم
ـيـتـ والـفصل عـاش حـرب عـا

العنصري في بالده.
وقـال بـلـوم في تـصريـح صحـفي
في 2018 إنـه (ال يـــــوجـــــد ســــر
خـــــــــــــــاص وراء عـــــــــــــــمـــــــــــــــره
الــطــويل(وأضــاف قــائال )هــنــاك
شيء واحــد فــقط إن األمــر بــيـد
الـــله فــهـــو صــاحب كـل الــقــوة.
بينمـا أنا ال أملك شيـئا فهو من

صـيري) .وقـضى بلوم يتـحكم 
مـــعــظـم حــيـــاته عـــامال أوال في
مـزرعة ثم في مـجـال الـبـناء ولم
يـــتــقـــاعـــد إال عـــنـــدمـــا كـــان في
الـثــمـانـيــنـيـات من عــمـره.وأقـلع
بلـوم عن تناول الـكحـوليـات منذ
ســــنــــوات عــــديـــدة إال أنـه كـــان
مـدخـنا مـنـتـظـمـا.ومع ذلك يـقال
ــتــعــلق بــفــايـروس إن اإلغالق ا
كــورونـا الــذي فـرضــته حـكــومـة
جـنوب إفـريـقيـا جـعله غـيـر قادر
عـــلى شــــراء الـــتــــبغ لــــتـــدخـــ
ســـجـــائـــره في عـــيــد مـــيالده الـ

.116
وقــالت عـــائــلــة بــلــوم إنه تــوفي
ألسبـاب طبـيعـية في كـيب تاون.
ـتـحـدث بـاسم الـعـائـلة وصـرح ا
أندريه نايدو قبل أسبوع (كان
اجلد ال يـزال يقـطع اخلشب. لـقد
كان رجـال قويـا). وأكـد نـايدو أن
(األســــرة ال تـــعـــتــــقـــد أن وفـــاته

مرتبطة بتفشي وباء كورونا).
وأفــــــضل فــــــيـــــلـم عـــــربـي روائي
قصير.وتمنح اجلوائز ثالث جلان
حتــكـيم يـتـرأس كـل مـنـهـا اخملـرج
الـصـربي ســردان غـولـوبــوفـيـتش
ــانـيــة أنـدريــا لـوكـا والــفـنــانـة األ
ـرمان واخملـرجـة البـريـطانـية- ز
الـعـراقـيـة مـيـسـون باشـاشي.ومن
هـرجان ـشاركـة في ا ب األفالم ا
(مـيكي والـدب) النابـيل أتـاناسـيو
و(الــنـــســور الـــضــالـــة) جلـــيــاني
أوريـلي و(صــمت الـنــهـر) لــروجـر
سواريس و(غزة) ألنـدرو ماكونيل
ـهدي وغـاري كـ و(بيك نـعـيش) 
بــــرصـــاوي و(أبـــو لـــيـــلى) ألمـــ
ســـيـــدي بــومـــدين و(بـــ اجلـــنــة
واألرض) لـــنـــجـــوى جنـــار و(ذات
مــــــــرة إمــــــــرأة)
جلـــــــــــــــــــــــــــــيــل

أكبريسهات.
وقـــالت مـــديــرة
ـهـرجـان نـدى ا
دومــــــــانـي في
بـــــــــــيــــــــــان إن
ـــــهـــــرجــــان (ا
يــنــظم رغم كل
الــــــصــــــعـــــاب
والـــعـــقـــبــات
والــــــــفــــــــضل
يـعــود بـشـكلٍ
رئـــيـــسيّ إلى
الـتـزام وعـزم
ـــنــــظـــمـــ ا
والشركاء).
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{ رومـــــــا-(أ ف ب)  –أصــــــــيب
دركي إيطـالي بجـرطفيـفة بـعدما
هـاجـمه دب يـافع مـسـاء الـسـبت
في مـقـاطـعـة تـريـنـتـو في شـمـال
شــرق إيــطــالــيــا عــلى مــا ذكــرت
مــعــلــومــات أوردتــهــا الــصــحف

اإليطالية األحد. 
وكــان الــرجل يــقــوم بــنــزهــة في
بـلــدة انـدالــو احملـاطـة بــاجلـبـال
عندما خرج الدب فجأة من حرج
ــمـارسـة الــريـاضـة قـرب مــلـعب 
ومــوقع تــخــيــيم عــلى مــا ذكـرت

وكالة (أجي)  لألنباء. 
وطرح الـدب البـالغ سنـت ويزن
120 كــيـلــوغـرامــا الــرجل أرضـا

وأصابه بـجروح طـفيـفة عـلى ما
ذكــرت وكــالـــة (انــســا) لألنــبــاء
مــــشــــيــــرة إلى الــــقـــــبض عــــلى
احليوان فـجرا عنـدما أتى ليأكل
من حـاويـات نـفـايـات. في نـهـاية
حـزيـران تـعـرض مـتـنـزهـان هـما
رجل وابـــــنه ( 59و28 عـــــامـــــا)
لهجوم دب في جـبال دولوميتي.

ويبلغ عدد الدببة في ترينتو 82
فيما يتواجد فيها 13 قطيعا من
الــــذئـــاب تـــتـــوغل أحـــيـــانـــا في
واشي مناطق مأهولة وتهاجم ا
بــحــسب نــقــابــة (كــلــوديــريــتي)

الزراعية الرئيسية.
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{ لندن (أ ف ب) - قبل اإلغالق كان
االقتراب من مجسم مـتحرك لتيكس
ريكس في متحف التـاريخ الطبيعي
في لندن مهـمة شبه مستـحيلة لكن
الــيــوم انــتــهت الــزحــمــة الــكــبــيـرة
والــــتـــدافع ويــــقف عـــدد قــــلـــيل من
األطفال أمامه مدهوش باألصوات

الصادرة عنه.
ــتــحف عــادة إقــبــاال يــشــهــد هــذا ا
واســعـا إال أن عــدد الــزوار فـيه اآلن
مــحـــدود ويــســـوده الــهــدوء في آب
عـــلى غـــرار مــــتـــاحف كــــثـــيـــرة في
الــعـاصــمـة الــبـريــطـانــيـة هــجـرهـا
الــســيـاح األجــانب بــســبب احلــجـر
ـفـروض عـلى كـثـر مـنـهم الـصـحي ا
لـدى دخــولـهم بـريــطـانـيــا. وتـعـاني
ــتـاحف بــســبب هـذه مــالــيـة هــذه ا
األزمـة إال أن عدد احلـضـور الـقـليل
يــشــكـل نــبــأ ســارا لــلــزوار الــقالئل
خــصـوصــا من ســكـان لــنــدن الـذين
راحــــوا يـــســــتـــكــــشـــفــــون مــــعـــالم
تحف مدينـتهم.عنـد وصولهـا إلى ا
توجهت لـينـسي ويلدون (39 عاما)
مباشرة إلى قاعة الديناصورات مع

أوالدها. 

وتوضـح لوكـالـة فرانس بـرس (كـنا
مـع ست أو ســــبـع عــــائالت أخــــرى
فقط. رأيـنا الـكثـير من األشـياء. إنه
أمـر رائع).كــانت قـلـقــة من احـتـمـال
اإلصابة بعدوى كوفيد- 19إال أنها
ـتحف الـسـماح اطمـأنت الى قـرار ا
ـئــة فـقط من الـزوار بـدخـول 20 بـا

مقارنة بقدرته االستيعابية. 
ـا لو لم وتـوضح (مـا كنـا أتـيـنـا ر
يكن الـوضع هـادئا".مـنذ إعـادة فتح
ــــــتــــــحف فـي اخلـــــامـس من آب  ا
ــــئــــة من يــــشــــكـل األجــــانب 3 بــــا
الـــــــداخــــــــلـــــــ في مــــــــقـــــــابل 70
ــئــةسـابــقــا. وبــات ابـنــاء لــنـدن بــا
ــــــئــــــة من يـــــشــــــكــــــلـــــون 57 بــــــا
الــزوار.ويـــرحب الــســيـــاح الــقالئل
الـــذين أتـــوا إلـى لــنـــدن بـــالـــهــدوء
سيطر على العاصمة البريطانية. ا
ويقول الفرنـسي ميشال بيس الذي
أتى مـع عــائـــلــتـه قــبل قـــرار فــرض
احلجر اإللزامي على الـفرنسي "ال
تـدافع اآلن وال طوابـيـر انـتـظار (..)

هذا أمر مثالي للسياح).
تضررت بريطانيا كثيرا من جائحة
كــوفـــيــد-19 مع أكـــثــر من 41 ألف
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وفـــاة. ورغـم رفع إجـــراءات اإلغالق
بـشــكل شـبه تــام ال يـزال كــثـيـر من
البريـطانـي يخـشون اخلروج.وفي
عالم محاولـة لطـمأنتـهم اعتمـدت ا
ــتـــاحف وقــاعــات الـــســيــاحـــيــة وا
العرض الـفنيـة نظام حـجوزات عبر
االنــــتـــرنت مـع مـــســـارات أحـــاديـــة
االجتــاه وسـائـل مـعــقم لــلـيــدين في
تـــصــرفــهم فــيــمـــا وضع الــكــمــامــة

إلزامي.

امــا الــقــاعـات الــتي يــعــتــبـر فــيــهـا
مـسـتـوى اخلــطـر مـرتـفـعـا فال تـزال
مــغــلـقــة وهي بــغـالــبـيــتــهـا أصــغـر

حجما.
ـكـن لـلـزوار الــتـجـول ــقـابل  في ا
ـــفـــردهم تــــقـــريـــبـــا فـي مـــتـــحف
فــيــكــتــوريــا أنــد ألــبــرت والــتــوقف
طويال أمام إحدى لوحات روبنز في
(ناشونال غاليري) من دون حصول

تدافع.

{ بـــــاريس,أ ف ب)  –تـــــشـــــكل
الـكــمـامــات الـشــفـافـة “تـقـدمـا”
كـبـيـرا لــلـصم أو الـذين يـعـانـون
مـشــاكل في الـسـمع ويــعـتـمـدون
قـراءة الــشـفــاه فــهي حتـمي من
كوفيد- 19وتسهـل التواصل إال
ــرتـفع يـلـجم حـتى ان سـعـرهـا ا
االن تعـميمـها في أوروبـا وآسيا

وأميركا الشمالية.
وفي مــؤشــر إلـى شــعــبــيــة هـذه
تـزايدة تتـوافر عبر الكمـامات ا
االنـتـرنت مـقـاطع مـصـورة تـعـلم
عـلى كـيـفـة صـنع كـمـامـة شـفـافة
فــيـــمــا يــضع مــدرب كــرة الــقــدم
األمــيـركــيـة نــيك سـابــان كـمــامـة
كــــهـــذه وهــــو واقف إلـى جـــانب
ـعـوقـ ـلـعب ومــثـله وزيـرة ا ا

فـي فــرنـــســـا خـالل جــلـــســـة في
اجلــمـعــيـة الــوطــنـيــة. وعـرضت
مــتـــرجــمــة بــلــغــة اإلشــارات في
مـــســـتــشـــفى بـــورتــســـمــوث في
بريـطـانيـا كمـامـاتهـا في تغـريدة
كذلك… وخالفـا لـلكـمامـة العـادية
يـسـمح هـذا الـتـصـمـيم الـشـفـاف
بــرؤيـة تــعــابـيــر الــوجع وقـراءة
الشـفاه. ويـقول الفـرنسي األصم
منذ الوالدة فيفي البران لوكالة
فرانس بـرس (قراءة الـشفـاه أمر
رئـــيــــسي بـــالـــنـــســـبـــة لي. ومع
الـــكـــمـــامــات الـــعـــاديـــة الــوضع

أصعب بكثير).
ويـــــصــــــنع زوجــــــان أصـــــمـــــان
اندونـسيان يـعمالن خـياط في
مكـاسار عـلى جـزيرة سـوالويزي

مــنـــذ نــيــســان/أبــريل كــمــامــات
شفافة ويسوقانها. وتقول فايزة
بدر الدين التي تنتج حوالى 30
ستحيل على كمامة يوميا (من ا
أصم يـقرأ الـشـفاه أن يـفـهم على

اآلخرين) مع الكمامة العادية.
ويـــــســــهل ذلـك تــــواصـل الــــصم
وأولئك الذي يعـانون مشاكل في
الــــســــمع والــــبــــالغ عــــددهم 70
ي مــلــيـــونــا وفق االحتــاد الــعــا
لـــلــصم. ويــفـــيــد احتــاد خــبــراء
تقـو الـنطق في فـرنـسا أنه مع
الــكـــمـــامـــات الــعـــاديـــة (يـــحــرم
ــــرضى من مــــصـــدر رئــــيـــسي ا
لــلــتـواصل الــشــفــهي وهــو الـفم

وتعابير الوجه).
ـــــدرســـــون أيـــــضـــــا ويـــــرحب ا

بالكـمامة الـشفافـة. فتقول روري
بــرونــهـــام بــيــكت االســتــاذة في
ســابــورو في الــيــابــان (شــمــال)
ــــــــــزعـج جـــــــــدا (ادرك أنـه مـن ا
لـطالبي أال يــروا فـمي وتــعـابـيـر
وجــهي. وقـــد صــنــعت بــنــفــسي
كـــمـــامـــة شــفـــافـــة ألنه يـــصــعب

إيجادها في السوق).
ولـتـجنب االعـتـمـاد عـلى مـصادر
بـديــلـة غـيـر مـوثــوق بـهـا تـولت
حـكــومـات هـذا األمـر مـع تـوفـيـر
شــهــادات او من خالل قــيــامــهــا
بـطـلـبيـات. فـقط طـلـبت مـقـاطـعة
كيبيك مـئة ألف كمامة لـتوزيعها
عــلى شــبــكــة الــصــحــة عــلـى مـا

ذكرت وسائل إعالم محلية.
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{ بـلـغراد (أ ف ب)  –علـى مدى
أربـع ســـنــــوات كـــانت نــــهـــارات
ـيـر مـيالديـنـوفـيـتش تـبـدأ فالد
عـــلى الـــدوام بـــفـــنــجـــان قـــهــوة
وبـيـومـيـات أحـد أشـهـر مجـرمي
احلـــرب في الـــبــلـــقــان… راتـــكــو
مالديتش. فـقد نـسخ هذا الـفنان
كــلــمــة بــكـلــمــة بــخط الــيـد 400
صفـحـة من هذه الـيـوميـات التي
بدأ مالديتش كتـابتها في 1992
علـى أوراق بيـضـاء كبـيـرة باتت
تغـطي جدران صـالة “اوغسـتر”
الـفــنـيـة في بــلـغـراد. وقــد كـتـبت
اليوميات بـلغة عسكـرية محضة
لـــكــــنــــهـــا لــــيــــست عــــبـــارة عن
مالحظات مدونة بشكل عشوائي
كــمـا يــتــوقع من رجل غــالـبــا مـا

وصف بــأنه جتـســيـد لـلــشـر. بل
هي مالحظـات مقـتضبـة مكـتوبة
بــعــنـــايــة تــتـــنــاول الــســـيــاســة
سائل العسكرية مع تعليقات وا
ومالحـــظـــات أنــيـــقـــة. ويــوضح
ير ميـالدينوفيـتش لوكالة فالد
ـطاف فـرانس بـرس في نـهـايـة ا
ـكن الــقـول إن الـلــغـة عـاديـة ال
تكشف الكثير إال أنها في الوقت
عـيـنه تــقـول الـكـثـيـر من األمـور.
ويـقول إن نـسخ هـذه الـيـومـيات
كان مـسـعى يـهدف إلى مـواجـهة
ـاضي الـذي ال زلـنـا مـضـطـرين ا
إلى تـناوله الـيـوم بـعد 25 عـاما
عــلى احلـــرب. فــفي حــ يــأخــذ
الـقـضـاء مـجـراه ال تـزال جـروح
الـــــــنـــــــزاعـــــــات الــــــتـي مـــــــزقت

يــوغـوســوالفــيـا الــسـابــقـة غــيـر
مــلـتــئـمــة. فــقـد قــضت احملـكــمـة
الدولـية اخلـاصـة بيـوغوسالفـيا
السـابـقـة بسـجن مالديـتش مدى
احلـيــاة بـســبب مـسـؤولــيـته في
مجزرة سـريبرينـيتسـا في نهاية
نــزاع الـبــوســنـة (1992-1995)
إال ان استـئنـاف احلكم مـقرر في
25 آب. لــــــــكـن إرث الــــــــزعــــــــيم
الـــعـــســـكــري الـــســـابق لـــصــرب
البوسنة البالغ 77 عاما موضع
جـــدل. فـال يـــزال الــــكــــثـــيــــر من
الـــــصــــــرب يـــــرون فــــــيه بــــــطال
ويـأخـذون عـلى الـقـضـاء الـدولي
بأنه اختزل نـزاعات التسـعينات

واجهة ب اخلير والشر.
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