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ان (الـــوزارة دخــــلت في حـــالـــة انـــذار
صـحي وقـد نـكـون مـقبـلـ عـلى حـالة
تـفـشي كـبـرة لـلفـايـروس بـعـد مالحـظة
ارتــفـاع طـفـيف بـعـدد االصـابـات خالل
االيــام االخـيـرة)  ولــفت الــبـدر الى ان
(اعـراض الـسـاللـة اجلـديـدة لـفـايروس
كـورونا هي نفس سابقتها من ارتفاع
درجـة احلـرارة والرشح كـمـا ان بعض
االطـفال يكـونون مصـاب لكن ال تـظهر
عـلـيهـم اعراض الـعدوى) مـشـددا على
الـقـول ان (الصـحة قـد تلـجـأ للـتوصـية
بــإعـــادة فــرض االجــراءات الــســابــقــة
كــحـظـر الــتـجـوال اذا اسـتــمـر جتـاهل
ــــواطــــنـــــ لالجــــراءات واهـــــمــــال ا
الوقائية) وتابع انه (عند نهاية الشهر
اجلــاري سـنـتـسـلـم اولى دفـعـات لـقـاح
كـورونا من ثالث شـركات مخـتلفـة كما
ــئــة من ان الــلــقــاح ســيـشــمل  20 بــا
الـشعب اي نحو ثمـانية مالي مواطن
لــفــئـات حــددتـهــا الــوزارة من بــيـنــهـا
الـطبـية واالمـنيـة وكبـار السن)  ونـفى
الــبــدر (تــســجــيل اي اصــابــة جــديـدة
بـالـساللـة اجلديـدة لـكـورونا بـالـعراق
لـكـنه لم يسـتـبعـد تسـجـيلـها) ومـضى
الى الـقـول ان (لـقـاحـات أسـتـرازيـنـيـكا
ضـد كورونا سـتصل الى العـراق نهاية
الـشـهر احلـالي كـما تـعـاقدنـا مع اكـثر
مـن شــركــة فـــفي حـــال تــعــطـــلت احــد
الــشـركـات إلي سـبب  سـيــكـون لـديـنـا
الـبديل). وفي االمارات  قـرّرت سلطات
إمـارة دبي إغالق احلانات وكذلك إلزام
ـقاهي بـإغالق أبـوابـها في ـطـاعم وا ا
مـوعـد أقـصـاه الواحـدة بـعـد مـنـتصف
الـلـيل في إطـار سـلـسـلـة من اإلجراءات
ـكــافـحـة فــايـروس كـورونـا. اجلــديـدة 
وقــــــال بـــــيــــــان امس ان (اإلجـــــراءات
اجلـديـدة طـبـقت من يـوم امس ولـغـاية
 28 شـــبــاط هــدفـــهــا ضـــمــان سالمــة
قـيـم  حـيـث ستـشـمل ـواطـنـ وا ا
الـــقــــرارات إغالق احلـــانـــات وخـــفض

أعــداد اجلــمــهــور في دور الــســيــنــمــا
والــعــروض واألنـشــطـة والــفــعـالــيـات
الـتـرفيـهيـة والريـاضيـة داخل القـاعات
ـــغــــلـــقــــة بـــنــــســـبـــة 50 واألمــــاكن ا
ـنظـمة ـديرة الـفنـية  ئـة).وأعـلنت ا بـا
ــيــة لـشــؤون فــيـروس الــصــحــة الـعــا
كـورونا مـاريا فـان كيـركوف  أن فـريقا
ـنـظمـة يزور الـص لـلتـقصي عن من ا
مـنــشـأ الـفـايـروس ويـجـري مـحـادثـات
مــثـــمــرة هــنــاك.وقــالـت كــيــركــوف في
نـظمة يجري تـصريح امس ان (فريق ا
مـناقشات مثـمرة للغايـة مع الصيني

ويـزور مسـتشـفيـات مخـتلـفة لـلتـقصي
عن مـنـشأ الـفايـروس).  وراى باحـثون
ان (الـلقاحـات ال تؤدي مفـعولهـا بشكل
فــوري ألن اجلـــسم يــحــتــاج إلى مــدة
حـتى يتمكن من تطوير مناعة بعد أخذ

 .( اجلرعة الواحدة أو اجلرعت
ـتحـدة  يحـتاج لـقاحا وفي الـواليات ا
فــايــزر ومــوديــرنـا إلى جــرعــة ثــانــيـة
يـجـري مـنـحـها بـعـد أسـابـيع وهـو ما
يــعــني ضـرورة الــتــريث واالنـتــظـار.و
ــكن أن يــكــون الـشــخص الــذي أخـذ
الـلـقاح قـد أصيب قـبل مـدة قصـيرة من
الـتــطـعـيم وعـنـدمـا يـحـصل هـذا فـإن
نـتيجة الفحص ستـكون إيجابية. واكد
الــبـاحــثـون أن (الـلــقـاحــات حتـمي من
ــــرض ولــــيس من اإلصــــابـــة أي أن ا
نع إالصـابة بالفايروس الـتطعيم لن 
لــكن أعــراضه ســتــكـون أخـف بـكــثــيـر
مـــقــارنـــة بــالــشـــخص الــذي لـم يــجــر
تـطـعـيمـه).وتبـعـا لـذلك فإن الـلـقـاحات
ــصــابــ الـذين تــعــمل عــلى خــفض ا
ــسـتــشــفى بــعـد يــحــتـاجــون دخــول ا
اإلصــابـة أو يـلـقـون حــتـفـهم من جـراء
ــرض.ولـهـذا الــسـبب ال يــنـال آخـذو ا
الـلقاح امتيازا يسمح لهم بالتوقف عن
ارتــداء الــكــمـامــة ومــراعــاة الـتــبــاعـد
االجـتمـاعي ألنهم لـيسـوا في مأمن من

اخلطر. 

اجلــديــدة تــمــتــاز بــقــدرة كــبـرى عــلى
االنـتشار وتصيب فئات عمرية لم نعتد
عـلـى اصـابـتـهـا كـاالطـفـال) مـبـيـنـا ان
(اعـراض الـساللة اجلـديـدة أشد وأكـثر
ـواطـنـ اخـذ خــطـورة ويـجب عـلـى ا
ذلك باحلسبان والسيما انها جاءت في

فصل الشتاء).
واشــار الى ان (هــنـاك عــدم الــتـزام من
واطن وارتداء الـكمامة اصبح قـبل ا
شـبه مـعـدوم في عـمـوم الـبالد) مـؤكدا

حــيث  رصـد اصــابـتــهــا بـالــعـدوى 
ستجد في  1135 اصابة بكورونا ا
عــمــوم احملــافــظــات) مــشــيــرا الى ان
(الـشفاء بلغ  1210 حاالت وبواقع 11
حالة وفاة جديدة). فيما اكدت الوزارة
دخــول مالكـاتـهـا حـالـة االنـذار  الفـتـة
الى ان الـعراق مقبل عـلى موجة تفشي
ــتـحــدث بـاسم الـوزارة كــبـرى. وقـال ا
ســيف الــبـدر في تــصـريح تــلـفــزيـوني
تــابــعــته (الــزمــان) امس ان (الــسـاللـة
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 1135 سـجلت وزارة الصحة والبيئة 
ــسـتـجـد اصــابـة بـفـايــروس كـورونـا ا
وشــــفـــاء  1210 حــــاالت وبـــواقع 11
ــوقف حــالــة وفــاة جــديــدة. واوضح ا
الـوبـائي الـيـومي  الـذي اطـلـعت عـليه
(الــزمــان) امس ان (عـدد الــفـحــوصـات
اخملتبرية التي اجرتها مالكات الوزارة
بـلـغت اكـثر من  45 الـف عيـنة مـشـتبه
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الـكـارديـنـال لـويس سـاكـو بـطـريـرك
الــكـلـدان الـكـاثــولـيك في الـعـراق إن
رجع البابا (سيلتقي خالل زيارته ا
االعـلى علـي السيـستـاني في مـدينة
الـنـجف. وفي بغـداد سيـقيم قـداسا
في كــنــيــســة سـيــدة الــنــجــاة الـتي
تـعرضت لـهجـوم دام في عام 2010
. صل أدى الـى مقتل عشـرات من ا
ـوصل ومــنـطــقـة وســيـســافـر الـى ا
ســهل نـيــنـوى احملــيـطــة بـهــا الـتي
ســيـطــر عــلـيــهـا تــنـظــيم داعش في
 2014 وسيزور مدينة إربيل حيث
سـيـقيم قـداسًـا في استـاد في كـبرى
مـدن إقلـيم كردسـتان الـذي جلأ إليه
ــســيــحــيــ بــعـد عــدد كــبــيــر من ا
هـــجـــمـــات داعـش عـــلى بـــلـــداتـــهم
وقــراهم). وقــال ســاكــو إن (الــبــابـا
سـيـقـيم صالة مـشتـركـة بـ األديان

فـي أور في اجلـــنــــوب بـــحـــضـــور
ــثـلـ لـطـوائف عــراقـيـة واسـعـة
الــنــطـــاق من الــوجــهــاء الــشــيــعــة

والسنة واليزيدي والصابئة).
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شــهـــدت صــالــة عــمــلـــيــات اجلــمــلــة
الـعـصـبيـة في مـدينـة الـصـدر الطـبـية
إجـراء عـمـليـة جـراحـية فـوق الـكـبرى
ـريـضة تـبـلغ من العـمر ( 45 سـنة) .
وقـــال اخـــصــائي جـــراحـــة اجلــمـــلــة
الـعـصـبيـة في مـدينـة الـصـدر الطـبـية
عــمـار سـعـيـد رشـيـد فـي بـيـان تـلـقـته
ـريـضـة  ب . س كـانت (الـزمـان) أن (ا
تــعـاني من تـورم في فـروة الـرأس من
اجلـهـة اجلـدارية الـيـمـنى مصـحـوبة
بـنـوبـات صـداع حـادة مع اخـتـالجات
عــصــبــيـة اســتــمــرت اكـثــر من ثالث
سـنوات) . وب رشيد انه (بعد إجراء

الـفحوصات الـشعاعيـة واخملتبرية 
اكــتـشـاف الـورم حــيث تـبـ انه ورم
عـظمي في عظمة اجلمجمة من اجلهة
اجلــداريـــة الــيــمــنى وفي ضــوء ذلك
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اجـريت العمليـة وأزيل الورم بالكامل
و تـكللت العمليـة بالنجاح وكان حجم
الـورم اكثر من  20سـنتـمتـراً ضاغـطاً
عـلى انـسـجـة الـدمـاغ كـذلك  اجراء

عـــمـــلـــيـــة تـــرقـــيع
ـادة لــلــمــنــطــقــة 
تــيـتــانـيــوم بـلـيت)
.الفـــــــــتـــــــــاً الى أن
ــريـضـة أخـرجت (ا
مـن صالة العمليات
بــــصـــحــــة جـــيـــدة
وتـتلـقى العالج في
ردهــــات مــــديــــنــــة
الــصــدر الــطــبــيـة)
.وقـــدم شـــكــره الى
مـالكــات عــمــلــيـات
جـــراحــة اجلـــمــلــة
ـثـلـة الــعـصـبـيــة 
بــأطـبــاء الـتــخـديـر
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تـشــهـد بـغـداد حـراكـا يـسـتـبق اقـرار
مـوازنة الـعام اجلـاري من اجل انهاء
اخلـالفات والصـراعات احلزبـية على
بـنـود مـسـودة الـقـانـون الـتي يـعـتـزم
مــجـلس الـنــواب الـتـصـويت عــلـيـهـا
وبـــــرغم ــــقـــــبـــــلـــــة  خـالل االيـــــام ا
ـفاوضات التي يجـريها وفد االقليم ا
فـي الــعــاصــمـــة بــشــأن حـــصــته من
ـوازنـة اال ان بـعض االطـراف تـصر ا
ـسـتـحـقـات الـنـفـطـيـة عـلـى تـسـلـيم ا
وغــيـر الــنـفــطـيــة في كـردســتـان الى
احلـكـومـة االحتـاديـة. والـتقـى رئيس
اجلــمــهـــوريــة بــرهم صــالح رئــيس
ــالــيــة الــنـيــابــيــة هــيـثم الــلــجــنـة ا
ــنــاقــشــة اجلــبــوري واعــضــائــهـا  
الـتـحـديات االقـتـصاديـة الـتي تواجه
ـوازنة الـبالد إلـى جـانب مـوضـوع ا
ا يضمن ـالية وأهـمية تـمريرهـا  ا
. وقـال بـيان تـلـقته ـواطنـ حـقـوق ا
(الـزمـان) امس ان (اللـقاء اكـد أهمـية
ــســائل الــتي تــواجه إقـرار جتــاوز ا
ــوازنـة واألخـذ بـاالعــتـبـار ضـمـان ا
ـواطـنـ إلى عـدم تــعـطل مـصـالح ا
جــــانـب ضـــمــــان حــــقــــوق جــــمــــيع
احملــافــظــات حــسب احــتــيــاجــاتــهـا
وظــروفـهــا ومـخــصـصــات صـنـدوق
الـبترودوالر) وشـدد صالح  بـحسب

الـــبــيـــان عــلـى (إنــصـــاف ضــحـــايــا
اإلرهـــاب والــنـــازحــ والـــطــبـــقــات
الي مـحدودة الدخل وتوفير الدعم ا
الـالزم لألجـهـزة األمـنـيـة من اجلـيش
واحلــــشـــد الــــشـــعــــبي والــــشـــرطـــة
والـبــيـشـمـرگـة لـلــدور الـكـبـيـر الـذي
تـــقــــوم به في مــــجـــابـــهـــة اإلرهـــاب
) مــشــيــدا ـواطــنـ وحــمــايـة أمـن ا
بـ(اجلــهــود الـتـي تـبــذلــهــا الـلــجــنـة
وأعــــضـــــاء مــــجــــلـس الــــنــــواب في
ـوازنـة من أجل الــنـقـاشــات بـشــأن ا
تـمريرها بالشـكل الذي يضمن حقوق
ـواطن واحملـافظـات كافة) جـميع ا
وأكّـــد صــالح أن (هـــذه االعــتــبــارات

عـقب تعليق السـعداوي عضويته في
ـادة بـالـشكل الـلـجـنة  اقـحـام هـذه ا
ـــوازنـــة لـــتـــعـــويض اجملـــحـف في ا
. ونــاقش رئــيس ــقــاولـ خــســارة ا
مع مـجلس النواب محمد احللبوسي
ـسـائل ـوازنـة وحـل ا وفــد االقـلــيم ا
اخلالفـية وفقـا للدستـور.  وذكر بيان
تــلـقــته (الـزمــان) امس (احلـلــبـوسي
اسـتـقـبل وفـد االقـلـيم بـرئـاسـة نـائب
رئـــيـس حـــكـــومـــة اإلقــــلـــيم قـــوبـــاد
الــطـالـبـاني  واســتـعـرضـا األوضـاع
الـسياسية واالقتـصادية واألمنية في
وازنة) واضاف الـبالد وموضـوع ا
ان (اجلـانــبـ أكـد أهـمـيـةَ اسـتـمـرار
ــركــز واإلقـــلــيم وحل احلـــوار بــ ا
ـسـائل اخلـالفـيـة وفـقـا لـلـدسـتور). ا
ـتحـدث بـاسم حكـومة بـدوره  نـفى ا
االقـلـيم  جـوتيـار عادل الـتـطرق في
مـبـاحثـات الـوفد الـكردي الـى تسـليم
كـل مـلف الـنــفط إلى بـغــداد مـشـيـراً
إلـى وجـود رغـبــة بـالـتــوصل التـفـاق
لـكن هـنـاك أحـزابـاً سـيـاسـيـة حتـاول
حتـقيق مكاسب في الشارع من خالل
شاكل في مـواصلة خـلق العقـبات وا
طــريق تــوصــلــنـا إلى اتــفــاق بــشـأن
ستحقات كردستان النص اخلاص 
ــــوازنـــــة . في وقت فـي مــــشـــــروع ا
ـوازنـة بـأنـهـا االشد وصـف خـبـراء ا
انـفـاقـا عن سـابـقـاتهـا واكـثـر تـأثـيرا

. واكــد اخلــبـراء ان ــواطــنــ عــلى ا
ــوازنــة تــقــشــفــيــة ال تــشــبه (هــذه ا
سـابــقـاتـهـا وسـتـلــقي بـظاللـهـا عـلى
ــواطن الـبــسـيط نــتـيـجــة اخـضـاع ا
الـــرواتب لــضـــريــبــة الـــدخل وكــذلك
فـرض رسـوم اضافـيـة على اخلـدمات
ــســتـوردة) ــنــتــجـات والــســلع ا وا
مـــؤكــــدين ان (خـــلـــو الــــقـــانـــون من
ـشــاريع وتـضـمـنـهـا الـتــعـيـيـنـات وا
نــفـقـات هي االعـلى عـلى مـدى اعـوام
سـيضيف تراكمات ثقلية على الواقع
الـــعـــام والســيـــمـــا ان الـــبالد تـــشــد
تــظـــاهــرات واحــتــجــاجــات تــطــالب
بـفرص عمل للخريـج وبالتالي فأن
حــرمــان شــرائح من درجــات احلـذف
واالســتــحـداث قــد يــؤدي الى تــفـاقم
ـشكالت) واشـار اخلـبراء الى هـذه ا
ان (هـذه االجراءات تقع ضمن القيود
الــتي فــرضــهــا الــبــنك الــدولي عــلى
الـعراق مقابل مـنحه تسهـيالت مالية
ـوازنة). لـسـد الـعـجـز احلـاصل فـي ا
ـالـيـة  وتــوقع عـضـو في الــلـجـنــة ا
ـوازنة انـهـاء منـاقـشة بـنـود ومواد ا
خـالل االســــــبــــــوع اجلــــــاري.وقـــــال
شـيـروان ميـرزا في تـصريح امس ان
(مــجــلس الــنــواب يــنـتــظــر انــتــهـاء
ـوازنـة في الـلـجـنـة حـتى مـنــاقـشـة ا
يـقوم بـعقد جـلسة خـاصة للـتصويت

على مشروع القانون بشكل كامل). 
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 قــال الـبـابــا فـرنـسـيـس إنه مـصـمم
عـــلى زيــارة الــعــراق في أوائل آذار
. وشدد عذب ـقبل بصفته راعي ا ا
الـــبــابـــا عــلـى أنه حــتـى وإن كــانت
كن تـعلـيمات الـتبـاعد االجتـماعي 
أن تُـضـطـر العـراقـي الـى متـابـعته
عــبـر شــاشـات الــتـلــفـزيـون فــإنـهم
ســـيـــرون أن الـــبـــابـــا مـــوجـــود في
بـالدهم مــــوضــــحـــا فـي تـــصــــريح
ـكن أن يـغـيـر رأيه في اعـالمي أنه 
حـــالــة حـــدوث مـــوجــة جـــديــدة من
كــــورونـــا فـي الـــعــــراق. ويــــســـجل
الــعـراق حـالـيًـا أقل من  10 وفـيـات
نـاجمـة عن الفـايروس وبـضع مئات
مـن اإلصــابـــات اجلــديـــدة يــومـــيًــا
مقابل اآلالف قبل بضعة أشهر.وقال

تظاهرين حاسبة الفاسدين وكشف قتلة ا d¼UEð…∫ العشرات من احملتج تظاهروا في ساحة النسور للمطالبة 

الـبابـا األرجنتـيني الـبالغ من الـعمر
.( ــعـــذبــ  84 عـــامـــا (أنــا راعـي ا
واوضح الـبـابـا الـذي يـسـافـر دائـمًا
عـــلى مــ طــائــرة مـــســتــأجــرة إنه
سـيكـون جاهزًا إذا لـزم األمر للـسفر
في طـائـرة ركاب عـاديـة.أعلـن البـابا
فـي أوائل كـانــون األول أنه ســيـزور
دة من  5 إلى  8 آذار الـعراق في ا
فـي أول رحـلــة له إلى اخلــارج مــنـذ
ظــهـور الــوبــاء واألولى الـتي يــقـوم
بــهـا بــابـا لــهـذا الــبـلــد.كـان الــبـابـا
الــبـولــنـدي الــراحل يــوحـنــا بـولس
الــثــاني يــعــتــزم زيــارة الـعــراق في
كـــانـــون األول  1999 لــــكن ذلك لم
يـتحـقق بعد مـفاوضـات مع الرئيس
. وأكد الـبـابا الـسـابق صدام حـسـ
أنـه ال يـــــرغب فـي أن يـــــخـــــيب أمل
الشعب العراقي للمرة الثانية. وقال
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عـــدت الــشــركــة الـــعــامــة لـــلــمــوانىء
الــعــراقــيــة حــادث الــتــســلــيـب الـذي
تـعرضت له ساحبة البارق قرب مدخل
خـور عبد الـله عرضيـا ويحدث في اي
مـيـاه إقـلـيمـيـة. فـقد اقـدمت مـجـمـوعة
قـراصـنة عـلى سـطـو ساحـبـة تنـزانـية
ـيــاه االقــلـيــمــيـة اجلــنــسـيــة ضــمن ا
الـعـراقيـة في اخلـليج الـعـربي. واشار
ـوانىء فرحـان الفـرطوسي مـديـرعام ا
فـي تصريح تابعته (الزمان) امس الى
كن اعارة له ان (احلادث عرضي وال 
ياه البحرية ال تخلو اهمية له كـون ا
من عـمليات وحـوادث القرصنـة هدفها
االنـتفاع الشخـصي ومعروفة منذ زمن
بــعـيـد) مــشـيـرا الى ان (هـذا احلـادث
مُـنفـذ من قبل مجـموعة من الـصيادين
جتـاوزوا عـلى طاقم الـسـاحبـة التي ال
نـعلم بأي جهة ارتباطـها كونها ترسو

في مـحيط عـمل شركة الـنفط العـراقية
سومو)

. ووفــقــا لـلــمــعـلــومــات االولـيــة فـان
سافة تبعد ستة اميال احلـادث وقع 
عن الــســفن الــعـراقــيــة ونـفــذه ســتـة
مــســلـحــ يـســتــقـلــون زورقـا والذوا
بـعـدهـا بـاجتـاه الـبـحـر بـعـد سـرقتـهم
 900 دوالر فــقط. واوضح مـصـدر في
تــصــريح امس ان (جـهــات مــخـتــصـة
بـاشـرت الـتـحـقـيق بـاحلـادث وكـيـفـيـة
ــوقع ومـدى وصــول الـســاحــبـة الى ا
رســمـيـتـهـا لـدى اجلــهـات الـعـراقـيـة)
ـسلـحـ وفور صـعدوهم مـبـينـا إن (ا
عــلى مــ الـســاحـبــة اســتـولــوا عـلى
اجــهــزة االتــصــال  االمــر الــذي مــنع
طـاقمها الـذي يعتقـد انه باكستاني او
هـــنــدي او بـــنــغالدشي مـن االتــصــال
وارسـال نداء النجدة لـذا فإن معلومة
الـقـرصنـة وصـلت من السـفـينـة زمردة
الـتي كانت بـالقرب مـنها) واضاف ان

ـسلـح قامـوا بتخـريب موجودات (ا
الـساحبة ولم يعثروا فيها سوى 900
دوالر واجــهـزة الــكـتــرونـيـة مـن نـقـال
وحــواســيب الــتـي  ســرقــتــهـا وان
طــاقـهـمــا لم يـتـعــرض الى اذى اثـنـاء
حــبــســهم في مــقــصـورة الــســاحــبـة
سـلحون بالـفرار باجتاه وبـعدها الذ ا
يـاه االقـلـيمـيـة دون حتـديد الـبـحـر وا
الـــوجــهــة بــشـــكل دقــيق) مــؤكــدا ان
(قوات البحرية العراقية قامت بسحب
الــبـارق لــديــهـا لــغـرض الــتــحـقق من
ــعــنــيـة من وزارة الــنــقل واجلــهـات ا
رسـمـيـة الـقـطـعـة الـبـحـرية  وهل هي
مــعـرفــة بـشــكل أصـولي او غــيـر ذلك
ــذكـور?) ــوقع ا وكــيف وصــلت الى ا
مـستدركـا انه (بحسـب اوراقها يـعتقد
ان الـسـاحـبـة تـنزانـيـة اجلـنـسـيـة لكن
سـيتم الـتحقق من ذلك). وافـاد النائب
كـاظم فنجـان احلمامي في وقت سابق
 بـتعـرض السـفيـنة (الـبارق) لـلسـطو

ــســلح أثـنــاء وجــودهـا قــرب مـدخل ا
خـور عـبـد الـله من جـهة الـبـحـر. وقال
احلـمـامي في مـداخـلـة عـلى مـجـمـوعة
واتـسـاب اطـلـعت عـلـيـهـا (الـزمـان) أن
(السفينة كانت على مسافة قريبة جدا
من مـنطقة اس تي اس التي ظهر فيها
اضي) الـلـغم البـحري خالل الـشهـر ا
نـطـقـة بـرمتـهـا خـاضـعة مـبـيـنـا ان (ا
لسيطرة شركة تسويق النفط). وكانت
جلـنـة الطـاقـة الـنيـابـية قـد كـشفت عن
تـعــرض الـسـفـيـنـة الى عـمـلـيـة سـطـو
مــــســــلح اثــــنــــاء تــــواجــــدهــــا قـــرب
مـشـيـرة الـى ان هـذا احلادث الـبـصـرة
ـنطقة ذاتها هـو الثاني من نوعه في ا
بعد العثور على اللغم البحري مؤخراً
ويـثـيـر الـريـبة كـونه يـبـدو اسـتـهداف
ـورد االساسي لـلـبالد فيـما لـلـنفط وا
خـفـر الـسـواحل دعـت في الـوقت ذاته 
وشـركة سـومو التخـاذ اجراءاته لـلحد

من هكذا حوادث.
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كـــشف مـــديــر عـــام دائــرة شـــهــداء
وضــحـــايــا االرهــاب في مــؤســســة
ـــنـــدالوي عن الــــشـــهـــداء طــــارق ا
عـــمـــلـــيـــات تالعب وتـــزويـــر لــدس
ارهــابـيــ ومـفــقــودين في مـلــفـات
ـنـدالوي في الــتـعـويـضـات. وقـال ا
تــصـريح مـتـلـفــز تـابـعـته (الـزمـان)
امـس ان (هــــنــــاك  أكــــثـــــر من الف
مـعــامـلـة تـعـويض مـزورة بـاألنـبـار
و 600 مـعاملـة تعويض مزورة في
نــيـنـوى) و اضــاف انه ( إيـقـاف
 16 الف مــعـامـلــة لـلـتـدقــيق فـيـهـا
والـكثـير من معـامالت التعـويضات
فــيــهــا نـسـب مـبــالــغـة) مــؤكـدا ان
ـزورين يــحــاولـون ــتالعــبــ وا (ا
دس إرهابي ومفقودين في ملفات
الــتـعــويـضــات). واوقـفـت اجلـهـات
الـــقـــضـــائـــيــة  24 الـف مــعـــامـــلــة
لـتعـويض ذوي الشـهداء واجلرحى
فـي محـافـظـة االنـبـار وذلك بـسـبب
وجــود حـاالت تـزويـر تـقف وراءهـا
شــخـصـيــات مـتـنــفـذة بـاحملــافـظـة.

وقـــال رئـــيس جلـــنـــة الـــضـــحـــايــا
والـشـهداء والـسجـنـاء السـياسـي
ـان عـبـد االله الـنـائـلي في فـي البـر
تـصـريح تـابـعـته (الـزمان) امس ان
(هـناك الكثير من التحفظ على عمل
بـعض الـلـجـان الـفـرعـيـة لـتـعويض
الـشـهداء واجلـرحى في احملافـظات
الــسـاخــنــة االنـبــار وصالح الـدين
ونــيــنــوى) الفــتــا الـى (وجـود دور

لـلـمعـقبـ والفـاسدين الـذين بدأوا
بــــاخــــتـــراع وســــائـل جـــديــــدة في
الــتـزويــر واسـتــكـمــال مـعــامالتـهم
ــا ادى الى ــكن  بــاســرع وقت 
سـلب حق أسر الشهـداء احلقيقي
فـي تـلك احملـافـظـات وتـأخـر اجنـاز
مـعـامالتـهم) واضـاف ان (الـلـجـنـة
لف وخـاطـبت االدعاء تـتـابع هـذا ا
الـعـام وهـيئـة الـنـزاهة  كـمـا اتـخذ
مـــجــلس الــقـــضــاء اجــراءات بــعــد
تدقيق جلانه اخملتصة بايقاف 24
الـف معـامـلـة بـ شـهـداء وجـرحى
حـــيث شـــهــدت مـــعــامـالت الــفـــئــة
االخـيرة ارتفاعاً في حاالت التزوير
فـي تــلك احملــافــظــات) مــبــيــنــا ان
(الـقـضـاء اسـتـدعى في وقت سـابق
نـــحـــو الف جـــريح ومـــصـــاب ولم
يــحــضــر مـنــهم ســوى مــئــة فـقط 
ـعامالت وهـذا مـا يـؤكـد ان اغـلب ا
ـكــنــهم مــراجــعـة ـزوريـن ال  هـي 
الـقضـاء لكي ال تنـكشف االعـيبهم)
ـان بـ(متـابـعة مـطـالبـا رئـاسـة البـر
ـلف بـشـكـل مـبـاشـر من اجل هــذا ا
ايصال احلقوق الصحابها) مؤكدا

ان (ملف التعويضات أحلق مؤخرا
ـؤســسـة الـشـهـداء بـعـد ان كـانت
جلـــان الــتـــعــويـــضــات مـــرتــبـــطــة
بـاحملـافظـات وهي من تـشرف عـليه
بــشـــكل مــبــاشــر وتـــزود الــلــجــنــة
وظفـ والقضايـا اللوجـستية) بـا
عـــازيــا (اســبـــاب زيــادة الـــتــزويــر
ـعـامالت الى والـتـعـقـيب في هـذه ا
تـعـديل قانـون ضـحايـا االرهاب في
عـــــام  2015 واضـــــافـــــة حـــــقــــوق
وامـتـيازات جـديـدة لهـذه الـشرائح
عنـي الى انـشاء دائرة مـا حدا بـا
تـابعة عـامة في مؤسـسة الشـهداء 
عـمل اللجان الفرعية وهي مرتبطة
اداريـاً بـاحملـافـظـات وفـنـيـاً بـدائـرة
ؤسسة) تضررين في ا تـعويض ا
دير ـؤسسـة وا وتـابع ان (رئيس ا
ـناقـشة الـعـام زارا محـافظ االنبـار 
اخلــروقـات الـكــبـيـرة في الــقـانـون
ـا ادى الى خفض نـسبة الـتزوير
ــلـفـات الـســابـقـة لم تـراجع اال ان ا
بــشـكل تــفـصـيــلي ولم تــعـالج هـذه
الــقـضــيــة الـتي مــا تـزال مــوجـودة

حتى االن). 
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ناقش مجـلس القـضاء األعلى مع
بعثة االحتـاد االوربي في العراق
 دور القضاء في تـدقيق الطعون
التي ترد على نتائج االنتخابات.
وذكــر اجملــلس في بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس ان (رئـيس مجلس
الــقــضــاء فــائـق زيــدان بــحث مع
رئـــيس الــــبـــعـــثـــة االوربـــيـــة في
العـراق مارتن هـوت رفقة الـفريق
ــكــلف بــرصــد االجـراءات الــتي ا
تــســـبق االنــتـــخــابــات الـــقــادمــة
ونــتــائــجــهــا  دور الــقــضــاء في
تـدقــيق الــطـعــون الـتي تــرد عـلى

نتـائج االقتـراع). فيـما عقـد نائب
ـشتـركة الـفريق قائـد العـملـيات ا
الــركـن عــبـــد االمــيـــر الــشـــمــري
االجـتـمــاع االول لـلـجـنــة االمـنـيـة
اخلــاصــة بــاالنـــتــخــابــات. وقــال
الــشـــمــري في تـــصــريح امس إن
(االجتمـاع عقد في مـقر مفـوضية
االنــتــخـابــات و خـالله حتــديـد
مـــهـــام وواجـــبـــات كل الـــلـــجـــان
الفـرعية) واضاف أن (االجـتماع
بــــحـث اهــــمــــيــــة الـــــتــــســــجــــيل
الـبـايـومـتـري وتسـريـع وتسـهـيل
اكـمـاله وتـضـمـن ايـضـاً مـنـاقـشـة
التـحديـات األمنـية وتـوفيـر مناخ

آمن لنجاح االنتخابات).

قيم ومـساعدي التخديـر واالطباء ا
ومــــســـاعـــدي اجلــــراحـــة والى ادارة
ـتـابـعـتـهـا مـديـنــة الـصـدر الـطـبـيـة  
ـستلـزمات الالزمة احلـثيـثة وتوفـير ا

إلجراء مثل هكذا عمليات .
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تـوقـعـت الـهـيــئـة الـعــامـة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لـــوزارة الــنـــقـل ان يــكـــون طـــقس
اليـوم االربـعـاء صـحـوا في عـموم
مــنــاطق الــبالد  مــشــيــرة الى ان
طـقس يـوم غـد اخلـمـيس سـيـكون
غائـمـا جـزئـيـا مصـحـوبـا بـامـطار
ـــــنـــــطــــقـــــتـــــ الــــوســـــطى في ا
واجلـنـوبــيـة. وذكـرت الـهــيـئـة في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس أن
(طـقس الـيـوم االربـعاء صـحـو مع

بـعض الـغـيـوم فـي عـمـوم مـنـاطق
الـبالد ودرجــات احلــرارة تــرتـفع
ــنــطـقــة الــشـمــالــيـة) قـلــيال في ا
وأضـــــاف أن (طــــــقس يــــــوم غـــــد
ــنـطــقــتـ اخلـمــيس يــكــون في ا
الوسطى والشمالية غائما جزئيا
ـطـر وحدوث يـتحـول الـى غـائم 
عــواصـف رعـــديــة لـــيال  امـــا في
نطـقة اجلنـوبية فـيكون طـقسها ا
غـائـمــا جـزئـيــا ودرجـات احلـرارة
ترتـفـع قلـيال) واشـار البـيـان الى
ــقــبل أن (طــقس يــوم اجلــمـــعــة ا
ــطـرا وحـدوث سـيـكــون غـائــمـا 
ناطق عواصف رعدية في عموم ا
 ودرجات احلرارة تنخفض قليال
وتـــابع أن عن الـــيــــوم الـــســـابـق)
ــقــبل ســيــكـون (طــقس الــســبت ا
طـرا مـصـحوبـا بـحدوث غائـمـا 
عــواصف رعــديــة يــتــحــسن بــعــد

الظهر في عـموم العراق ودرجات
احلرارة تـنخـفض قلـيال). بدوره 
حـذر مــتـنــبىء جــوي من الـســفـر
نـهـايـة األسـبـوع بــسـبب تـقـلـبـات
جـويــة. وكــتب صـادق عــطــيـة في
صـــفـــحــــته عـــلى فــــيـــســـبـــوك ان
(األجــــواء بــــدءا مـن مــــســــاء غــــد
اخلميس لـغايـة صباح االحـد غير
مالئمة لـلسـفر بـراً وبحـراً بسبب
التقلبات اجلوية وتوجه منخفض
جـوي متـعـمق نـحـو الـبالد). ومن
ـتـوقّع أن تـهبّ عـاصـفـة ثـلـجـيـة ا
تـغــطي مـدنــاً عــدّة عـلى الــسـاحل
تحـدة بعد أن الشرقي لـلواليـات ا
ضــــــــــربـت الــــــــــعــــــــــاصــــــــــمــــــــــة
واشنطن.وأصدرت هـيئة األرصاد
اجلــوّيــة الــوطـنــيّــة (حتــذيــرا من
عاصـفة في شـمـال شرق الـواليات
ـتــحــدة في مــنــطـقــة تــمــتـدّ من ا

فرجينـيا إلى والية م ويـقطنها
) ونبـهت الـهـيـئة الي عشـرات ا
(سكان نيويورك إلى توقع تساقط
الثـلـوج بـكـثـافـة مع ظـروف تـشبه
الـعـاصــفـة الـثــلـجـيـة بــالـقـرب من
الــسـاحـل). وعــلى صــعــيــد اخـر 
يــــرجـح ان تــــصل  3 مــــركــــبــــات
ـريخ وهي فضـائـيـة إلى كـوكب ا
مسبار األمل اإلماراتي وتيان وين
واحــد الـــصـــيـــني ومــارس 2020
ــــهــــمــــة األمــــريــــكي. وتــــهــــدف ا
ـــهــام اإلمــاراتـــيــة إلـى الــقـــيــام 
اسـتــكــشــافـيــة في مــدار الــكـوكب
ـسباران األحمر بـينـما سيـهبط ا
الـصـيــني واألمـريـكـي عـلى سـطح
ــريـخ. وســيـــشــهـــد يــوم  11من ا
الشهر اجلاري ظاهرة فلكية وهي
شـتري اقتـران كـوكبي الـزهـرة وا

مرئياً في السماء. 
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ـوازنة يـجب أن تـكـون حـاضـرة في ا
ومـــســــاراً في الـــنــــقـــاش حـــولـــهـــا
ـسائل الـسـيـاسـية وضـرورة إبـعـاد ا
فيها والتركيز على ضرورة التوصل
حلـلول عادلة وقانـونية حتفظ حقوق
ــــوظــــفـــ الــــشــــعب الــــعــــراقي وا
ــتـقــاعـدين في عــمـوم الــبـلـد ومن وا
بينهم إقليم كردستان). وردت اللجنة
عـلـى اتـهـامـات الـنـائب عـبـد الـهـادي
الـسـعـداوي بـشـأن حتويـل اموال من
ــوظـفـ الى اســتـقـطــاعـات رواتب ا
شـــركــات خــاصـــة. وقــالت انـــهــا (لم
تــتـحـيـز في عـمــلـهـا الى أي جـهـة أو
ا سـاد عـملـها قـطـاع أو شريـحـة وإ
ـوضـوعـيـة لـذا ـهـنـيـة الـعـالـيـة وا ا
فـإننـا ننفي أي تـصريح يـتناقض مع
هـني او محـاباة الشـريحة اجلـانب ا
او قطاع على حساب مصالح الشعب
ـال الـعـام). وكـان فـي احلـفـاظ عـلى ا
الـسـعـداوي قـد اتهم فـي وقت سابق
رئــيس الـلـجـنـة بـاســتـغالل مـنـصـبه
ـــســــودة الى مـــوازنـــة لـــتــــحـــويل ا
مـــقـــاولـــ بـــحــسـب وصــفـه. وقــال
الــسـعــداوي في بـيــان ان (اجلـبـوري
يــقــوم بــتــحــويل مــبــالغ طــائــلــة من
ـــوظـــفــ الى اســـتـــقــطـــاع رواتب ا
شـركات الـقطاع اخلـاص لتعـويضهم
عـن ارتفـاع سـعـر الـصـرف) عـلـى حد
قـوله. كما رفـضت كتلة دولـة القانون
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ـنــطـقـة رهــيـنـة نـوايــاهم الـشـريـرة ا
طـــيــلــة عــقـــود. وأضــاف (ان مــســار
احلـوار مع الـسعـوديـة مـفـتـوح ففي
أي يـــوم تــصــحـح فــيه الــســـعــوديــة
مـسـارهـا وتـنـهي احلـرب في الـيـمن
ســتــكـون احــضــان إيــران مـفــتــوحـة

وسنرحب بهم). 

ــطـروحـة وتــعـلــيـقــاً عـلى الــشـروط ا
لـعـودة أمـريـكـا إلى االتـفـاق الـنووي
قـال خـطـيب زاده (نـنـتـظـر اإلجراءات
األمــريـكــيـة ورفع الــعـقــوبـات بــشـكل
فــعـال.. أي أن الــتـوقــيع عــلى الـورق
لـيس كـافـيـاً وعـلـيـنـا أن نـرى تـأثـيـر
ذلك. الـرد عـلى الـتـوقـيع عـلى الورق

عـسـكري حـمل اسـم (نور  1) وحمـله
دار على ارتفاع صاروخ قاصد الى ا
 425 كـيـلـومـتـراً. وأتت تـلك الـعـمـلـية
بـعــد إطالق قـمــر اصـطـنــاعي فـشـلت
دار فـي التـاسع عـمـلـية وضـعه فـي ا
من شباط 2020 وغالبـا ما تـلقى هذه
النشـاطات إدانة دول غـربية ال سـيما
تـحـدة على خـلفـية منـهـا الواليـات ا
اتـهامـهـا إليـران بـالعـمل عـلى تـعـزيز
خـــبـــرتـــهـــا في مـــجـــال الـــصـــواريخ
الــبـالــســتـيــة من خالل إطالق أقــمـار
اصطـناعـيـة الى الفـضاء.من جـهتـها
تـــؤكــد اجلـــمــهـــوريــة اإلسـالمــيــة أن
برامج األقـمار االصـطـناعـية هي حق
لــهــا ومــخـصــصــة لــغـايــات مــدنــيـة
وبحثية وتتوافق مع قرارات مجلس

األمن الدولي. 
 «¡«dł≈ –U ð≈

ـتـحـدث بـاسم اخلـارجـية فـيـمـا أكد ا
اإليرانية سعيد خطيب زاده االثن

خـالل مــؤتـــمـــر صـــحـــفي إذا كـــانت
أمـريـكـا تـسـعى إلى تـصـحـيح مـسـار
اإلدارة الــســابــقــة فــعــلــيــهــا اتــخــاذ
إجــــراءات طــــويــــلــــة األمــــد بــــشــــأن
الــتـزامــاتـهــا. في حـ طــالـبت ادارة
الـرئيس جـو بـايـدن طهـران بـالـعودة
تحدث باسم لاللتزامات اوال .وقـال ا
سؤول اخلارجية عـن تصريحـات ا
الــســعــوديــ بــشــأن احملــادثــات مع
نطقة إيران: موقفنا هو احلوار في ا
دون تـدخل أجـنــبي.. جـعل  األجـانب
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سـيـكــون الـتـوقـيـع عـلى الـورق. مـتى
رأيـــنــا هـــذا اإلجــراء األولي مـن قــبل
أمــريــكــا سـنــرد. عــودة أمــريــكـا إلى
االتــفـاق الــنـووي لــيـست تــلـقــائـيـة).
وأضــاف (مـادامت أمــريـكــا ال تـلــتـزم
بتعهـداتها دون شـروط مسبقـة فإنها
سـتــسـتـمـر في انــتـهـاك الـقـرار 2231

wI U½ ‚«“— ≠Ê«dNÞ

أعلـنت وزارة الدفـاع اإليرانـية إجراء
جتــــربـــة نـــاجــــحـــة إلطالق صـــاروخ
مــخــصص حلــمل قــمــر اصــطـنــاعي
ومـزود بـتقـنـيـة (أقـوى) مـحـرك عامل
بـالــوقـود الـصــلب بـحــسب  مـا أفـاد
. ونـقل الـتــلـفـزيــون الـرسـمي اإلثــنـ
تـحدث بـاسم وحدة التـلفـزيـون عن ا
الفـضـاء اخلارجي فـي الوزارة أحـمد
حسـيـني إطالق صاروخ ذو اجلـناح
ألول مـــرة عــلـى صـــعـــيـــد الـــفـــضــاء
اخلارجي في البالد ألغراض بـحثية
وهو مزوّد بتقنـية أقوى محرك يعمل
عـــلـى الـــوقـــود الـــصـــلب وأوضح أن
(الــصــاروخ الـنــاقل يــتــألف من ثالث
مراحل مـرحلتـان باسـتخـدام الوقود
الــصـــلب ومـــرحـــلـــة واحـــدة لــلـــدفع
بـواسـطـة الـوقـود الـسـائل وهـو قادر
على حمل قمـر صناعي يزن  220 كلغ
الى مــدار يـبــعـد  500 كـلـم عن سـطح

األرض).  
وعـرض الـتـلـفـزيـون لـقـطـات أظـهـرت
انـــطـالق الـــصــــاروخ في مــــنـــطــــقـــة
صــحــراويــة مــنــبــسـطــة من دون أن
يحدد مكان وزمان التجربة. وأشارت
وكـالـة لألنـبـاء الى أن الـتـجـربة تـمت
من مــحــافــظــة ســمــنـان  الــتي تــضم
ــركــز الــفــضــائي اإليــراني. ويــأتي ا
إعالن التـجربـة بعـد أشهـر من تأكـيد
اضي احلرس الـثـوري في نيـسـان ا
أنه أطلق بنجاح أول قـمر اصطناعي
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فـكر والـباحث السـياسي الكـبير حـسن العـلوي تقـارير صحـفية بـرأت الرئيس نفى ا
ـعـارض الـعـراقي طـالب الـسـهـيـل مـؤكـدا ان صدام االسـبق صـدام حـسـ من دم ا
ليس من نـوع الرؤساء الذين يتـساهلون في االمـور السياسيـة بل هو ظالم جبار في

الشأن الذي يتعلق بها.
وضـرب الـعلـوي في رسـالـة صـوتـية
تلقتها (الزمان) امس مثال باجتماع
اسـبــوعي لالعالمــيـ كـان الــعـلـوي
يـحــضـره بـصـفــته رئـيـســا لـتـحـريـر
مـــجـــلـــة الف بـــاء الى جـــانـب وزيــر
االعالم ورئـــيس جـــهــاز اخملـــابــرات
ومــديــر االمـن الــعــام وحــزبــيــ من
تقدم. وقال العلوي بوصفه الصف ا
شاهدا (كنـا نحضـر كل اسبوع وهو
عـــلى مــــا اعـــتـــقـــد يــــوم اخلـــمـــيس
اجتـمـاعا مـوسـعا لالعالم وبـصـفتي
رئــيس حتــريــر واخــرين بــصــفـتــهم
ـخـتلـف مواقـعـهم ومـنهم حـزبيـ 
وزيــــر االعالم ورئــــيس اخملــــابـــرات
ومـــديــر االمـن وهــو اجـــتــمـــاع مــهم
فــيـتــحـدث صــدام ويـنــاقـشــنـا وكـان
يعـطـيني الـكثـيـر من االهمـية اتـذكر
ان احد اجلالس وعنـدما قدموا لنا
الشاي بدا (يخوط االستكان) فأوقف

وانـا كــنت قـريـبــا من صـدام واعـرف
سـايـكـلـوجـيـة الـرجل وطـريـقـة عمـله
الننـا عـشنـا مـعا سـنـوات طويـلة في
احلـــزب فـــهل صـــدام يـــقــــبل بـــقـــتل
معـارض وهو اليعـلم). واكد الـعلوي
ــكن ان يــقــتـلـه ويـلــعن ان (صــدام 
الــقـاتـل النه يــأخـذ صالحــيــة صـدام
يـسـلـبه صـالحـيـة الـقـتل فـمـاذا بـقي
لـصالحـيـة صـدام النه يـحـكم ويـقـتل

ويكافئ). 
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واسـتـدرك الــعـلـوي قـائال ان (صـدام
يـــعـــدل احــــيـــانـــا وفي الــــقـــضـــايـــا
ــاً االجــتـــمــاعـــيــة صـــدام لــيس ظـــا
وصدام ظالم في القضايا السياسية
وصدام لم يظلم اجتـماعيا ولم يظلم
امـرأة ولم يـظـلم كـبـيـراً بـالـسن واي
شـــخص يــتــقــدم بــالــشــكــوى عــنــده
يـــنــصــفـه عــلى ان التــكـــون شــكــواه

بالسياسة). 
وذكر الـعـلوي واقـعـة في هذا الـشأن
بالقول (خالل االجـتماع مثال واحدة
مـظـلـومـة من زوجـهـا وزوجـهـا ذهب
حملـــــافـظ وعـــــاقـــــبه وســـــالـب ارضه
الـزراعــيـة ويـصـدر امــرا بـاسـتـدعـاء

احملافـظ ويطـرده امـامـهم وصدام لم
يترك لـسطلـته دورا خارجه هو وهل
يــوجــد مــحــافظ يــعـتــدي عــلى فالح
ســـيـــصـب غـــضـــبه عـــلى احملـــافظ 
صـــــدام اعـــــدل من حـــــكـم الـــــعــــراق

اجـتـمـاعـيـا واظـلم من حـكم الـعـراق
ســيــاســيـــا والن طــبــيـــعــة الــعــراق
سياسي بطـبعه فان حـجم الظلم كان
اكـبـر من حـجم الـعـدل ولديـه قصص
عـن الــعــدل مــاتــنــسـب اال لــعــمــر بن

صـدام حديـثه والـتـفت الى الـشخص
وقــال له رفــيـق مــاذا اعــمل لك حــتى
تـتـعــلم ? انت جـالس بــاجـتـمـاع عـام
ويــوجـد من يــتــرأس االجـتــمـاع انت
امـامك الـشـاي وكـذلك جـمـيع الـرفـاق
وهل شـــاهــدتــني اخــوط االســتــكــان
ـاذا لم ـا تـتـسـاءل  الـذي امـامي ور
اخوطه النه سيؤثر على االفكار التي
نــتـحــدث بـهــا سـواء انــا او احـد من
الـــرفــاق ولــكـن مــاذا نــعـــمل البــد ان
هم يقـدموا لـنا الـشاي وهـو ليس بـا
ـكن ان تـشـرب ويـجب ان تـشــربه و
ـاء ولـكن اسـتخـدام مـلـعـقـة الـشاي ا
التي تصدر صوتا). واضاف العلوي
ان (صــــدام وجه لـه لـــومـــاً وعــــتـــبـــاً
شــــديـــــدين يـــــرفض احـــــد يــــخــــوط
االســــتـــكـــان وهـــو لـم يـــوجه االمـــر)
وتـسـاءل (كـيف ال يـدري صـدام بقـتل
طـالب السـهـيل? ال هـذا لـيس بـصدام

اخلطاب او اخللفاء الراشدين ولديه
عـدالـة اجـتمـاعـيـة عـالـيـة ولديـه ظلم
ســيــاسي عــال هــذا هــو صــدام ومن
يــتــكــلم عن صــدام يــجب ان يــتــصل

بي).

ـلـزم. إذا كـانت ادارة بـايـدن تسـعى ا
إلى تصـحـيح مسـار اإلدارة الـسابـقة
فعـليهـا اتخـاذ إجراءات طويـلة األمد
بـشــأن الـتـزامـاتـهـا. مــا زلـنـا نـنـتـظـر
اجــراء االدارة االمــريــكـيــة. كــمــا اكـد
رئيس هيئـة االركان العامـة االيرانية
الــلــواء مــحـمــد بــاقــري في كــلــمـة له
الــقــاهــا االثــنــ انــنــا سـنــنــتــقم من
ـنفـذين واآلمـرين بـاغتـيـال الشـهـيد ا
حاج قـاسم سـليـمـاني).  جاء ذلك في
كـلـمـة ادلى بـهـا الـلـواء باقـري خالل
مـلـتـقـى  حتت عـنـوان (شـرح خـطـاب
الــشــهـــيــد ســـلــيـــمــاني فـي الــقــوات
ــســتــد ـــســلــحــة الرســـاء االمن ا ا
لـلثـورة االسالمـيـة والذي عـقـد الـيوم

االثن في محافظة كرمان). 
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واشـــار رئــيـس هــيـــئـــة االركــان الى
ــواقف ـــقـــدس وا حـــقـــبــة الـــدفــاع ا
ــلــحــمــيــة الــتي جــســدهــا الـشــعب ا
سـلحة دفـاعا عن حياض والقوات ا
ــان الـــوطن; مــؤكــدا بـــالــقــول ان (ا
قدس بـاد الدفـاع ا شعـبنـا االبي 
لم يــضـــعف ابــدا) ومــشــددا عــلى ان
(نــهج وخـطـاب الــشـهــيـد سـلــيـمـاني
عـلّـمـنـا ان نـقف نـواجه بـحـزم كل من
يــعــتــدي عــلى امن الــبالد. كــمــا نـوه
باركة) 1  الى بحلول عـشرة الفجـر ا
 11 شبـاط من كل عـام حـيث الـذكرى
السـنوية النـتصـار الثـورة االسالمية

في ايران عام 1979). l∫ إطالق صاروخ ناقل لألقمار من موقع في ايران u

النهائي للمشروع ليصبح األنبوب جاهزا
لـضخ الـنـفط اخلـام الـثـقـيل من مـسـتـودع
الطوبة الى مستـودع الفاو بطول اجمالي
يــــبــــلغ 126 كــــيــــلــــومــــتــــرا). وأوضح ان
(مـالكـاتـنـا الــهـنـدســيـة والـفــنـيـة تــمـكـنت
ائي وبنجاح من اجنـاز مرحلـة الفحص ا
ـاء منه وانـها مـلتـزمة لالنبـوب وازاحة ا
ــعــايـيــر الـصــحــة والـسالمــة والــبـيــئـة

ية أو ما تسمى اصطالحاً فنيا).  العا
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وبـ ان (مــثل هـكـذا أعــمـال تـخــصـصـيـة
كــبــيــرة ال تــنــجــز إالّ بــالــدعـم والــتــعـاون
سنـاه من قيادة الـقطاع اإليجابي والـذي 
ـنــتـفــعـة شـركــة نـفط الــنـفــطي واجلـهــة ا

البصرة). 
ـشاريع وتـابع علي ان (شـركـتـنا شـركـة ا
ـن لــقــيـادة الــنــفــطــيــة تــبــقى الــذراع اال
ـشــاريع الـقــطــاع الــنــفــطي في تــنــفــيــذ ا
الـسـتـراتــيـجـيـة ومـنـهـا خـطـوط األنـابـيب

النفطية العمالقة).

قـيـاس 48 عـقــدة. وقـال عـلي فـي تـصـريح
امس انه (في ظل تـوجـيـهـات وزيـر الـنفط
ـهـنـدس احسـان عـبـد اجلـبـار اسـمـاعيل ا
شاريع التي من شأنها باالسراع بتنفيذ ا
زيادة الـطاقـات التـصديـرية لـلنـفط اخلام
فـإن شـركـتـنـا عـازمـة عـلى اجنـاز مـشـروع
أنبوب النفط اخلام زبير -2 فاو 48 عقدة)
في مــحــافـــظــة الـــبــصــرة الـــذي يــعــد من
ـشـاريـع الـسـتـراتـيـجــيـة الـعـمالقـة عـلى ا
صعـيد الـصـناعـة النـفطـية في الـعراق وال
سيما أنه ينقل نحو  1.5مليون برميل من
الــنـــفط اخلــام الـى مــســـتــودعـــات الــفــاو
جـــنـــوبي الـــبالد). واضـــاف ان (مالكــات
شركتنا متمثلة بتشكيلها اجلغرافي هيئة
مـــشـــاريع الـــوسط تـــواصل الـــعــمـل لــيالً
ونهـاراً وباسـناد من الـهيـئات األخرى في
شـركتـنـا لـتنـفـيذ مـا كـلـفنـا به من مـشروع

ينجز بايادي وطنية).
 ومــضى إلى الــقــول ان (األيـام الــقــلـيــلـة
ـبـاشرة بـاعـمـال الربط ـقـبلـة سـتـشهـد ا ا

زبـير -2 فـاو في مـحـافـظـة الـبـصـرة الـذي
تــبـلـغ طـاقــته الـتــصـديــريـة نــحـو مــلـيـون
ونـصف مــلـيـون بـرمـيـل يـومـيـاً من اخلـام
الـثـقيـل بعـد ربـطه بـانـبـوب زبـير -1طـوبة
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ـشـاريع الـنـفـطـية أفـاد مـديـر عـام شركـة ا
مـحـمود عـبـاس عـلي بـأن شـركتـه تواصل
أعـمالـهـا في مشـروع انـبوب الـنـفط اخلام
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ألنـني مطمـئن جداً بـأن وزير التـعلـيم العـالي والبحث الـعلـمي األستاذ الـدكتـور (نبيل
كـاظم عـبـد الـصاحب) شـخـصـيـة اعرفـهـا جـيـدا واعرف مـدى مـهـنيـته واخالصه في
الـعـمل ودفـاعه عن كل مــظـلـوم فـانـني في هـذا الـعـمــود الـصـحـفي انـاشـده كـمـواطن
عـراقي نـاله ظـلم وغـ من قـبل احد عـمـداء الـكـلـيـات لـيفـتح لي ابـوابه بـغـيـة مـقـابـلته
وتسليـمه وثائق رسميـة مهمة ودامغـة بحق هذا العـميد الذي يبـدو انه يتصرف وكأنه
فـوق الـقــانـون لــكـنه نــسي او تـنـاسـى ان هـنـاك مـن هـو قـادر عــلى ردعه ووضع حـد
نضبطة .وانـا امتلك وثائق ال أبوح بسرها اال لـلسيد الوزير احملترم لتصرفـاته غير ا
شـخـصيـا لـيطـلع عـلى مايـجـري حوله من امـور غـير صـحـيحـة يـقوم بـهـا احد عـمداء
الكليات في احدى احملافظات والتي باتت تلحق الضرر واألذى بحق استاذة جامعية
حتمل شهـادة الدكتوراه وما يثير العـجب واألستغراب هو ان هذا الشخص قد خرج
ناشدة عن طوره وبات يتصرف وكأنه هو الوزير اآلمر الناهي .. وانا اذ انشر هذه ا
ـقابلـة السـيد وزيـر التعـليم الـعالي والـبحث العـلمي ألنـني ال ارغب اصال بنـشر هذه
الـوثائـق حرصـا مـني عـلى مـسـيـرة الـتعـلـيم الـذي نـريـده صـفحـة نـاصـعـة الـبـياض .
ن اليـخــافـون او يــخـشـون غــضب الـلـه قـاصم ظــهـر اجلــبـابـرة اليـلــوثـهــا الـبـعـض 
تـكـبرين .. وانـا اكتب مـقالـي هذا مع قـناعـتي الراسـخـة بأن ابـواب السـيد الـوزير وا
احملـترم لن تـكون مـوصدة امـامي وامام اي مواطـن وعندمـا نكـون وجهـا لوجه سوف
اعـرض عـليـه مالـدّي من وثـائق رسـمـية عـنـدهـا سـيقـول كـلـمتـه الفـصل واتـخـاذ قرار
شجاع يـضع األمور في نصـابها وال سيـما اذا ماعـرفنا بـأن هذا العـميد يدّعي زوراً
وبهتاناً بـأن له عالقة حميمية بالسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهو ينطلق
من هـذا االدعـاء ويرى انه بـعيـدا عن احملـاسبـة .. وفي اخلتـام اقـول ان الظـلم اليدوم
كـر الـسيء اال باهـله .. اكرّر وان لـلبـاطل جـولة ولـلحق جـوالت وصـوالت وال يحـيق ا
القـول بانـني بـانتـظـار اشارة من مـعالي الـوزيـر ليـرى الـعجب الـعجـاب بـعد ان يـطلّع
علـى وثائـق وكتـب رسمـيـة اليـتـخـلـلـهـا الـشك وهي تـدين األدعـياء
ـتـطـاول عـلـى حـقـوق النـاس بـالـبـاطل .. ان الـبـاطـل كان وا

زهوقا والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكاتب و الصحفي
 اخلبير القضائي
 07901768695 - 07714747973  
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ايها العراقيون..البسطاء منكم والواعون.
ألنــكم فـي الـســيــاسـة ال ــبــكـرة فــأنــتم واهــمـون  ان كم تـتــوعــدونــنـا بــاألنــتــخـبــات ا
فـنــحن من يـوم صــرنـا قــادتـكم نــعـرف كـيف وفي فــهـمـنــا لـكم ال تــعـرفــون تــفـهــمـون
وكيـف قبـيل األنتـخابـات تـرخصـون. نحن بـدأنا اول خـطوة وكيف تـخدعـون تسـاقـون
فــدفـعــنـا بــانـتــخــابـاتــكم من حــزيـران الى تــشـريـن..ورحـتم بــعـد اهــازيــجـكم ضــدنـا
يشيعون األحباط بدفع محلل سـياسي ـنهجة تولولون.وأنـنا بدأنا  حملة اعالمية 
ا خططنا بينكم بأن األمـر محسوم لنا واوعزنا لهم ان غلّفوا هذا بنقد لنا لنجعلكم 
له تقتنـعون. وان كنـتم ترون أننا كـنا استغـفلناكـم من يوم كلف رئيس اجلـمهورية في
كر فأنكم اآلن اضعف وفي وسائل ا نيسان   2006 كبيـرنا لرئاسة  مجلس الوزراء
في سابـقة ما جاهلـون. وان كنـا قتـلنا من مـتظـاهريـكم في تشرين  560 من شـبابـكم
حـصلت بـتاريخـكم من زمن حـمورابي فأنـنا سـنزيـدها الـفا ان حـاولتم حتـقيق ما به
ألن األمـور في الـعـراق ال توسـد اال ألهـلـهـا..ونـحن اهلـهـا ان انـتـخـبتم او ال تـفـكـرون
ألنـكم ن تـريــدون تـنــتـخــبـون. انــكم سـاذجــون ان فـكــر ان انـتــخـابــاتـكم ســتــأتي 
مكشوفـون ولم تعد هنالك ستـائر اخفاء حتتهـا تتآمرون وألننا بـبريق الذهب نشتري
وصاروا على وكثير منكم جعلناهم لنا يتملقون وبكالشـنكوف نخيف اشجعكم أعفّكم
الـتمـلق يـتـسـابـقـون.لـيس هـذا فـقط بل انـكم بـ شـيـوخ عـشـائـر ومـعـمـمـ مـوزعون
ـال الـذي تـسـمونه تـأتمـرون بـأمـرهم وهـؤالء بـأمرنـا يـأتـمـرون..ألنـنا نـغـدق عـلـيهـم با
سـؤول عن ثروة الوطن واحلـاكم هو ا حراما فـيما نـسمـيه نحن حالال ألنه ثروة عـامة
حــتى لــو افـقــرنـا ثـالثـة عــشـر مــلــيـونــا او يـزيــدون. شيء واحــد نـخــشـاه ان تــكـون
األنتخابات بـالبطاقة الـبايومتريـة حصرا لكنـنا لها متـحوطون.. ندبر أمـرها بليل كما
ومألنـا خـزائن او نـهـبـنـاهـا كـمـا تصـفـون ـلـيـارات  سـتـقـولـون. نـعم نـحن امـتـلـكـنـا ا
فـذلك حق احـزابـنـا مــا يـكـفي أن يـعـيش احـفـاد احـفـادنـا بــرفـاهـيـة الى يـوم يـبـعـثـون
أم انكم ألننا ضحينا من اجل ذلك وانتم قاعدون..وال حصة من الوطن للقاعد عنه لنا
أخـذ تــطـالــبـون (نــريـد بــعـد ان مــنـحــنـاكـم احلـريــة لـهــذا الــعـرف تــخـالــفـون. اآلن 
ـاذا لم تـطـالـبـوا به أيـام كـان حـاكـمـكم خـارسـكم وعـنه سـاكـتـون فـيـمـا نـحن وطن)!..
مـطـاردون?.والـله لـنـخـنـقـكم خـنق الـثـعـالب لـلـدجـاج. واذا كـنتـم قـد وصـفتـم مـا جرى
ألنه لم يحـصل في العـالم كله ألنـتفـاضتـكم في تشـرين بأنـها حـرب ضد غزاة اعـداء
ان يكـون عدد ضحايا تظـاهرة شعبية  560 شابـا وشابة واجلرحى اكثر من عشرين
ان (استعد وطن ألنكم  فـأنتم في نظرنـا أخطر من الغزاة األعـداء الفا كـما تصفون
) فـانـكم ال تـرضـون بـأن تـعـيـدونـنـا فـقـراء وال بـهـا تـكـتفـون بل
سـتـسـحلـونـنـا في الـشـوارع..ولـكم في ذلك سـوابق من تـموز
 58الى شــعـبـان  91 ونـيـسـان 2003 .. ومن يـرى مــصـيـره

ا تشتهون?. هكذا فكيف يرضى ان تأتي انتخاباتكم 
مساك انتم..أنكم بأوهامكم تصدقون!
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بـدال من الـتعـجل حل الـتـاجيل مـفـروضا ام مـقـبوال عـلى مـوعد االنـتـخابـات الـعراقـية
الـتي اعـلن عنـها رئـيس الوزراء من حـزيران كـما مـقرر الى تـشرين االول , 2021اما
عن االسبـاب فهي كـمـا معـلن بطـلب من مفـوضيـة االنـتخـابات السـباب فـنيـة اما غـير
بكرة علن فهـو بدفع ومباركة األحـزاب والكتل السيـاسية التي ترى ان حـظها في ا ا
لـيس كمـا ترغب وتتـوقع من نتـائج لصاحلـها اذ ان الـقراءة االوليـة بانـها سوف تـفقد
تـظاهـرين بـاجراء عـملـية ـان بعـد ان تـعهـدت القـوى الشـعـبيـة وا مـقاعـد لـها في الـبر
ـتظـاهرين الذين طلب ا التـغيـير احلتـميـة وهذا التـاجيل يـعتبـر اول مخالـفة وحتـدي 
كـانـوا يـصرون ومـا زالـوا  عـلى االنـتـخـابـات مـبكـرة و نـزيـهـة  بـعـيـدة  كل الـبـعد عن
وبغض النظر عن كل ماجرى تسلطـة اساليب الـتزوير الذي اعتادت علـيه االحزاب ا
فان التاجـيل قد  واعلنت احلـكومة موعد اجلديـد لالنتخابات فـي العاشر من شهر
تـشـرين اول 2021 ويـتـخــوف الـعـراقــيـون من ان هــذا الـتـاجــيل سـوف يـكــون بـدايـة
ـدة كامـلة من حيث ـان دورته ويتـمتع اعضـاءه با لـتاجـيالت قادمة الـى ان ينهي الـبر
ان يعملون بالسر والعلن على ابقاء موعد نافع والرواتب اذ ان بعض اعضاء البر ا
االنـتـخـابـات كـمـا مـحـدد لــهـا في انـتـهـاء الـدورة االنـتـخـابـيـة وان مـطـالب اجلـمـاهـيـر
ـتظاهـرة فورة عـابرة سوف تـنتهي حـسب تقديـراتهم وهم منـتخبـون ! واكبر من اي ا
ـتـابعـ للـمشـهد فورة عـابرة ! و حـسب تقـديـراتهم اذ يـتوقع الـكـثيـر من احمللـل وا
ان وبـدفع من القـوى السـياسـية سوف يـستـقتـلون بـالدفاع العـراقي ان اعضـاء البـر
صالح الشخصية واحلزبية غـا وا زيد من ا عن اسباب عـملية التاجيل من اجل ا
ـشـكـكون ـرة الـتي يجـب ان يسـتـوعـبـها ا انـنـا على ثـقـة تـامـة هي في ان احلـقيـقـة ا
ــتـــظــاهــرين ومــا ســوف يــحــدث في حــال الــتــاجــيل مــرة اخــرى هي ان ــطــالب ا
ـتـظاهـرين سوف يـستـعيـدون نشـاطهم ويـؤكدون مـطـالبـهم لتـصبح مـلزمـة للـحكـومة ا
طالب حقا فوضية  وكل من كان وراء عمليـة التأجيل لتصبح ا ـقترح ا التي قبلت 
ؤمن بـعمـلية سـاندة الـشعب وقواه الـوطنـية اخلـيرة  ونـخب الشبـاب ا مفـروغا مـنه 
ـال السـياسي الذي ال الـسيـاسي.نعم ا الـتغيـير والـذي لن   يؤثـر  علـيه او يحـيده ا
ضـيـع الـعــراق مع االسف لــيـكــون هـذا الــبـلــد الـعــظــيم لـعــبـة بــيـد
سماسـرة السيـاسة وانحـرافهم عن كل مـاهو اصيل كـنا نتـمناه
لــبـلــدنـا الــعـراق ,لــتـحـل الـفــوضى بـدل االســتـقــرار والـضــيـاع
والتشـرد بدل االمـان واالستـقرار والغـنى والعـيش بكـرامة بدل
بـعد ان فـوضنـا امرنـا لله الـفـقر والـعوز واحلـرمان  مع االسف 

الواحد االحد وليس لسواه .

اسطنبول

طالب السهيلحسن العلويصدام حس
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اعلن الـباحث العـراقي الدكتور مـنقذ داغـر عن فوز مركز
ـيــا . وقـال في ــركـز االول عــا يــعـمل به فـي واشـنــطن بـا
رسالـة تلـقتـها (الـزمان) امس انه (لـلسـنة الـسادسـة على
التـوالي يفوز مـركز الدراسات الـستراتـيجيـة والدولية في

واشـنطن الذي اتشرف بـكوني باحثاً
ركز االول اقـدم غير مقيم فيه على ا
ـيــاً في مـجـال دراســات الـدفـاع عـا
واالمن الــــوطــــنـي حــــسب مــــؤشــــر
جامـعة بنسلفانـيا األشهر لتصنيف
مـــــراكــــز االبــــحــــاث فـي الــــعــــالم.
واضـاف داغر انه (باستـثناء مركز
دراســات الـشـرق االوسط  لم

يـظــهــر اي مـركــز عـراقي
(وبــــــأي تــــــرتــــــيـب) في
الـقــائــمــة الــتي ضــمت
حوالي  12 الف مركز

 بحثي في العالم).
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االعالن عن الـــفــائــزيـن بــاجلــائــزة: 1
حـــزيـــران 2021 . ووصـــفـت شـــبـــكـــة
العلماء العراقي في اخلارج (نيسا)
ســـيـــاســـة وزارة الــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والـبـحث الـعـلـمي في تـطـويـر البـحث
واإلنـــتــاج الـــعــلـــمي في اجلـــامــعــات
بالصائبة. واعربت في رسالة موجهة

الى الــوزيـــر نــبــيل
كــــــــــاظـم عـــــــــبـــــــــد
الـصـاحب الـشـبـكـة
عن رغـــبـــتـــهـــا في
تشجيع البحث
الــــــــعـــــــلــــــــمي
الـرصــ عــبـر
اطالق نـسـخـة

يكون تـاريخ نشـر الورقة الـعلـمية في
قبولة عام 2020. وال تقبل البحـوث ا
نـشورة فعال. وبالنسبة للنشر وغيرا
لـلبـحث الـتـعاوني يـجب ان يـكـون قد
اجــــري جـــزء مــــنه بــــداخل الــــعـــراق
بـالـتـعـاون مع بـاحـثـ خـارجيـ في
مؤسسات علمية خارجية.  وان يكون
الــبــحث اصــيال  وال يــكــون من نــوع
النشـريات او اسـتعـراض او كتاب او
فــصـل في كــتــاب او مـــنــشـــــــــور في
اجـراءات مـؤتـمــر واكـدت ان تـواريخ
ــنـشــورة عـام 2020 دورة الــبـحــوث ا

: االعالن عن اجلائزة وبدء التقد
 1 شباط 2021

:  15اذار  2021  انتهاء التقد

ويـرفق بـهـا عــنـوان الـبـحث واسـمـاء
الــبـاحــثــ (بـالــلـغــتــ اإلنـكــلـيــزيـة
والعـربيـة) ونبـذة عن اهمـية الـبحث.
نشورة الرجاء عدم تـقد البحـوث ا
في مجـاالت ضعيـفة او مـفتـرسة. اما
شــروط الــتـــرشــيح فــهي: يــحق لــكل
بـــاحث او مـــجـــمـــوعـــة بـــاحـــثــ ان
يتقدموا بورقـة بحث واحدة منشورة
ـيـة رصيـنة. في مـجلـة عـلمـيـة\اكاد
ويحـدد الـباحث مـجـال اجلائـزة التي
يرغب في ادراج الـبـحث ضـمنه الجل
التـقـييم. ويـجب ان يـكون الـبـحث قد
اجـري الى درجـة كـبـيـرة في  الـعـراق
و اجنازه من قبل باحث او باحث
في مــؤسـســة عـلــمـيــة عـراقــيـة.  وان

ـعـرفة االنـسـانـية الـتي لـها مـجاالت ا
أثر واضح في إثـراء احلـياة الـعـلمـية
ـيــة في الــعــراق وذلك وفق واالكــاد
معـاييرَ عـلمـية وموضـوعيـة. اجلائزة
تــقــدم الفــضـل ورقــة عــلــمــيــة ولــيس
الفـــضـل بـــاحث). وحــــددت مـــجـــاالت
اجلـــائــزة في الـــعــلــوم الـــطــبــيـــعــيــة
والــطــبـيــة والــهـنــدســيـة والــزراعــيـة
واالجـتـمـاعـيـة واإلنـسـانـيـة. واشارت
الى ان (اســـلــوب الــتــرشـــيح يــتــقــدم
الـــبـــاحـــثـــون او احـــدهم بـــورقـــتـــهم
ـنـشـورة بـشـكل  pdfوذلك الـعـلـمـيـة ا
بارسالهـا عبر البريـد االلكتروني الى
شـــبـــكـــة الــعـــلـــمــاء الـــعـــراقـــيــ في
 info@nisairaq.com اخلــــــــــــــــارج
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اعلـنت شـبكـة الـعلـمـاء العـراقـي في
اخلـــارج عـن اطالق جـــائـــزة نـــيـــســـا
ـيـة الفــضل بـحث عـلـمي عـراقي الـعـا
لعام 2020. وقالت في ورقـة تعـريفـية
تـــلــقـــتــهـــا (الــزمـــان) امس ان (رؤيــة
اجلـائــزة تـكــمن في تـقــديـر الــطـاقـات
الـعلـمـيـة في الـعراق) فـيـمـا اكدت ان
اجلائزة انشأت عام  2016 تهدف الى
مكافـأة التمـيز في البحـث العلمي في
ــــنـــافــــســـة الــــعــــراق واذكـــاء روح ا
واالبـتـكـار في مـجـال الـبحـث الـعلـمي
. وهي جــائـــزة مــســتـــقــلــة الـــرصــ
ومـحـايدة تُـمـنح كل سـنـة لـلـبـاحـث
ـــبــدعـــ عن مـــســاهـــمــاتـــهم في وا
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منقذ داغر

جديدة مـن جائزة نـيسـا ألفضل بحث
في عـــــلـــــمي عـــــراقي فـي عــــام  2020 
مـجاالت الـعـلوم الـطـبـيعـيـة والطـبـية
والهـندسـية والـزراعيـة واالجتـماعـية
واإلنسانيـة. واقترحت الشـبكة إعمام
شاركة على اجلامـعات العراقية في ا
ضوء آلية وشروط الترشيح للتنافس
http://mohesr.gov.iq/)
ar/ministry_uploads/
2021/01/nisa.pdf)
واحملــددات الـــزمــنـــيــة

. عتمدة للتقد ا



www.azzaman.com
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وجه وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة عـــثـــمــان
بتـطبـيق مذكـرات القبض ي الغـا
والـتــركــيـز عــلى األمن اجملــتــمـعي
والــــتـــعــــامل بــــحــــزم مع (الــــدكـــة
الـعـشـائـريـة). وذكـر بـيـان لـلـوزارة
ي تـلـقته (الـزمـان) امس ان (الـغا
تـراس اجــتـمـاعـاً ضم  قـيـادات في
والــفـــرق الـــتـــابـــعــة لـــعـــمـــلـــيــات
ــــثــــلـــ من فــــضالً عن  بـــغــــداد
الـدوائــر األمـنــيـة واالســتـخــبـاريـة
وجـه خالله بـــدعـم الـــســـيـــطـــرات
ـــا يـــضـم وجــود بــشـــكـل فـــعــال 
انــسـيــابـيــة في عـمــلـهــا وتـطــبـيق
والـتـركـيـز مـذكـرات الـقـاء الــقـبض
عـلى األمن اجملتـمـعي وتفـعيل دور
ناطقي اخملتارين وحتقـيق األمن ا
مـؤكـدا ان ( ـواطـنـ وكــسب ثـقـة ا
(الـوزارة داعـمــة لـقـيـادة عــمـلـيـات
وعــلى ــفــاصــلــهــا كــافــة بــغــداد 
الـقـوات االمــنـيـة عـدم الــرتـابـة في
الـــعــــمل األمـــني او اجملـــامـــلـــة او
اعطاء اي فـرصة للفـساد والقضاء
مــشــددا عــلـى ان (الــفــسـاد عــلــيه)
واإلرهــــاب وجـــــهـــــان لــــعـــــمـــــلــــة
ومــــضى الـى الــــقـــول ان واحــــدة)
(الـعـاصمـة بـغداد لـهـا خصـوصـية
مـن نـاحـيـة الـرؤية األمـنـيـة وعـلـيه
يـجب الـعـمل عـلـى تـغـيـيـر اخلـطط
بــــــ احلــــــ واآلخـــــــر وحــــــسب
ـسـتـجـدات) داعيـاً الى (الـتـأكـيد ا
عــلى وحــدة الـقــيــادة والـســيــطـرة

والـتـعامـل وفق القـانـون وبـصورة
حـــــازمــــة مـع مــــوضـــــوع الــــدگــــة
مـشـيـرا الى (ضرورة الـعـشـائريـة)
تــــفـــعــــيل دور اإلعالم األمــــني في
إصــــدار الــــبـــيــــانــــات واالخــــبـــار

والتوعية والتثقيف). 
وحــــــذر الــــــنــــــائـب عن كــــــتــــــلــــــة
ــوسـوي رئـيس جـواد ا ســائـرون
الـوزراء مــصـطــفى الـكــاظـمي من
خطورة الوضع في مـدينة الصدر.

nFC « ◊UI½

ـــوســـوي في كـــتـــاب الى وحـــدد ا
دينة الكاظمي نقـاط الضعف في ا
ومـــنـــهــا (تـــشــخـــيص ضـــعف في
اجلانب االستخباراتي حيث برغم
من تعـدد االجهـزة االمنـية اال انـها
بـــدون فــــائـــدة) وأضـــاف ان (75
ـنـاطق ـئــة من الـتـقـاطــعـات وا بـا
ــــديـــــنــــة من دون ـــــهــــمــــة فـي ا ا
كـامـيـرات مـراقـبـة والـكـثـيـر مـنـهـا
مـــتــــوقف او عـــاطل عـن الـــعـــمل)
وأشار الـى ان (مراكـز الشـرطة في
ــديــنــة لــيــست قــادرة عــلى مــنع ا
ـة والتـسـتــطـيع تـنـفـيـذ اي اجلـر
امــر بــالــقــاء الــقــبض وفق ابــسط
مـادة قـانـونـيـة وتـتـعـرض لـلـدكات
الـعـشــائـريـة في بــعض األحـيـان)
وتــــابع ان (21 دوريــــة جنــــدة من
اصل 35 دوريـــة فـي قــاطـع جنــدة
ـدينة مديـنة الـصدر تعـمل خارج ا
واثـنـان مـنـها في بـاب مـنـزل مـدير
النجدة العام) عـلى حد قوله. فيما

اعـلــنت مـديـريــة احلـشـد الــشـعـبي
تــدمـــيــر مـــضــافـــات عـــدة لــداعش
ومــعــاجلــة مــنـــزال مــلــغــمــا مــعــدا
لــلــتـفــجــيــر ضــمن عــمــلــيــة أسـود

اجلزيرة. 
ــديــريـة فـي بـيــان تــلــقـته وقــالت ا
(الــزمــان) امـس أن (قــوات احلــشـد
جنـحت في تــدمـيـر مــضـافـات عـدة
لـداعش ومعـاجلـة منـزل مـلغم مـعد
للتفجير الستهداف القوات األمنية
ضـمن عـمـليـات أسـود اجلـزيرة في

صالح الدين).
واضـــاف ان (الـــقــــوات اعـــتــــقـــلت
شـخـصـ مـطـلـوبـ وفق مـذكرات
قضائـية و االستـيالء على أعتدة
الفـتا الى واسـلحـة خالل الـعمـلـية)
ان (قـــوات احلـــشـــد الـــشــعــــــــــبي
تــــواصل تـــقـــدمــــهـــا وفق اخلـــطط
ـرسـومـة لـتحـقـيق كـامل أهـدافـها ا
ضـمن عــمـلــيـة أسـود اجلــزيـرة في

صالح الدين). 
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والــقت شــرطـة مــحـافــظــة نـيــنـوى
الـــقـــبـض عـــلى ثـالثـــة مـــتـــهـــمـــ
بــاالنـتــمـاء لــتـنــظــيم داعش. وقـال
بــــــيـــــان امـس أن (فــــــوج طـــــوار
الــشــرطــة الـثــالث الــتــابع لــقــيـادة
شــــرطـــة نــــيـــنــــوى وبـــنــــاءً عـــلى
مـعلـومات دقـيقـة والتـعاون الـكبـير
ــوصـــلي ــواطـن ا الـــذي يـــقــدمـه ا
تــمـكن من إلــقـاء لــلـقــوات األمـنــيـة
الــقـــبض عــلى ثالثـــة عــنــاصــر من
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برهم صالح اكد رئيـسا اجلـمهوريـة
ومجـلس النـواب محـمد احلـلبوسي
ـوازنة بـعيدا عن على اهـميـة إقرار ا
ــواطـــنــ في الــتــدخالت زج قــوت ا

السياسية. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجلـــانـــبـــ نــــاقـــشـــا الـــتـــطـــورات
السياسية واألمـنية واالقتصادية في
البالدد وجـرى تـأكيـد أهمـيـة تعـزيز
اجلـهـود األمـنـيـة واتـخـاذ اإلجراءات
الـــكــفــيــلــة بــالــضـــغط عــلى اخلاليــا
اإلرهـــابـــيـــة وقـــطع الـــطـــريـق أمــام
مـــحــاوالت زعـــزعــة أمن واســـتــقــرار
ــواطـنــ ودعم األجـهــزة األمـنــيـة ا
واالسـتـخـبــاراتـيـة في حتـقـيق ذلك),
مــشــيـرا الى ان (الــلــقـاء اســتــعـرض
ــــقـــبــــلـــة جــــهـــود االنــــتـــخــــابـــات ا
واالســتــعــدادات اجلــاريــة لــتــنــظــيم
االقـتــراع مع تـأكـيــد اهـمـيــة تـوفـيـر
أقـصى درجـات الـنـزاهـة والـشـفـافـية
في مـــخــــتـــلف مـــراحـل الـــعـــمـــلـــيـــة
االنــتــخــابــيــة بــعــيــداً عن الــتــزويـر
والتالعب) ,وتـابع (كـمـا جـرى بـحث
األوضــاع االقــتـصــاديــة والـصــحــيـة
التي تـواجه الـعراق وأهـمـية اتـخاذ
ـــواجـــهـــة اإلجـــراءات الـــكــــفـــيـــلــــة 
الـــتــحــديـــات االقــتــصـــاديــة وإقــرار
وازنة باالستناد على عدم زج قوت ا
ـســائل الـســيـاسـيـة ـواطــنـ في ا ا
ودعم الـــشــرائح الــفــقــيــرة وضــمــان

 .( واطن حقوق جميع ا
فـيــمـا حث رئــيس اجلـمـهــوريـة عـلى
اإلسـراع بـتـشـريع قـانـون الـنـاجـيات
اإليـزيـديات وتـوسـيـعه وذكـر الـبـيان
ان (صـــالح اســـتـــقــبـل  الــنـــاشـــطــة
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االيـزيديـة نـادية مـراد وفي مـسـتهل
اللـقاء أشـاد بـاجلهـود التي تـبذلـها
مــراد ومــثـابــرتــهــا من أجل إيــصـال
أساة االيزيـدية إلى العالم أجمع) ا
مثمّنـاً (التضـحيات والشـجاعة التي
أبــدتــهــا هي وأقــرانـهــا من بــنــاتــنـا
وأبنـائنا االيـزيديـ وباقي مـكونات
الـــشــــعب ضـــد اإلرهـــاب الـــداعـــشي

الوحشي).
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مشـددا على أنه (يـدعم وبقـوة تأم
ة متطلبات عودة طـوعية آمنة وكر
ــــهــــاجــــرين من لــــلــــمـــهــــجــــرين وا
اإليـزيديـ وسـائـر العـراقـيـ الذين
أجــــبـــرتــــهم ظـــروف اإلرهــــاب عـــلى
الــهـــجــرة والــتــهــجــيــر),داعــيــا الى
(ضرورة جتاوز العراقـيل السياسية
واإلداريـة الـتي تــمـنع إنـصـاف ذوي
الــــضـــحـــايـــا وتـــنـــظـــيم اإلدارة في
سـنـجـار وتــعـزيـز األمن واالسـتـقـرار
ـادـة واخلدمات ـساعدات ا وتقد ا

األساسـية).واعرب صـالح صالح عن
(أمــله في اإلسـراع بــتــشـريع قــانـون
الــنـــاجـــيـــات اإليـــزيــديـــات من قـــبل
مـجـلس الـنـواب وتـوسـيـعه لـيشـمل
ــتـــضــررة األخــرى إلى الــشـــرائح ا
جــانب أهــمـيــة الــعــمل احلـثــيث من
جمـيع أجهزتـنا األمـنية وبـالتـنسيق
مع األصــدقــاء فـي اجملــتــمع الــدولي
لـتكـثـيف اجلهـود في مـعـرفة مـصـير
ــفــقــودين واخملــتــطــفــ وحتــريــر ا
األحـياء مـنـهم). من جـانبـهـا أعربت
مـراد عن (عـميـق شكـرهـا وتـقـديـرها
لرئـيس اجلمـهوريـة على االسـتقـبال
قـدم من قبله في تـواصل ا والدعم ا
مــــؤكــــدة ( قــــضـــــيــــة االيــــزيـــــديــــ
(مـواصـلـتـهـا الـعمـل من اجل قـضـية
ـــتــضــرريـن بــســبب اإليـــزيــديــ وا

اإلرهاب). 
كــمــا شـــدد رئــيس مــجــلس الــوزراء
مصـطفى الـكاظـمي على أهـمية دور
ـــواطـــنــ االيـــزيـــديـــ في إعــادة ا
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اجلمهورية
ان والبر
يناقش
وازنة ا

نعـمان ان (الـعراق مـتمـيز بـتسـديد
وهناك مـستـحـقاتـه وبشـكل مـنظم ¨
يـة يـعـمل عـليـهـا الـبنك مـبـادرة عـا
ـهـربـة الـدولي السـتـعـادة األمـوال ا
ـالـية كـمـا وضعـنـا كامل احملـفـظة ا
واجهة كورونا صحـياً واجتماعياً

في العراق). 
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ركزي العراقي بدوره ¨أعلن البنك ا
اسـتمـرار مـبادرته في دعم سـيـولة
صـنـدوق اإلسـكـان قـطــاع االسـكـان 
ـــــصــــرف الــــعــــقــــاري إلقــــراض وا
ــوظــفــ الــراغــبـ ــواطــنــ وا ا
بــشـراء وحـدات سـكـنــيـة في عـمـوم
بـهـدف الـتــخـفـيف من آثـار الــعـراق
مـشـيـرا الى ان مـبـالغ أزمـة الـســكن
الــقــروض والــســـلف تــتــراوح بــ
125 مــلــيــون إلى 15 مــلــيــــــــــون

دينار. 
وأفـــاد الـــبـــنـك في بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الـزمان) امس بـأن (منـافـذ التـقد
عــلى هـــذه الــقــروض تــنـــقــسم إلى
نـــوعـــ وهــمـــا قـــروض صـــنــدوق
ـبـلغ 75 مـلــيـون ديـنـار اإلسـكــان 
ـســاحـة لـبــنـاء وحــدات سـكــنـيــة 
التـقل عن مئـة مـتر مـربع أو إضـافة
بـــــــنــــــاء فـي بــــــغـــــــداد ومــــــراكــــــز
بلغ قدره 60 وقروض  احملافظات
مـليـون دينـار في اقضـية الـعاصـمة
بـغـداد و 50 مــلـيــون ديـنــار خـارج
مشيرا الى مراكز باقي احملافـظات)
انه (كــمــا تـــشــمل الــقــروض شــراء
وحــدات ســـكــنـــيــة في اجملـــمــعــات
االســـتـــثـــمــــاريـــة الـــتي ســـبق وأن

ـوافقـة عـلى تمـويلـها من حـصلت ا
وسـيـكـون الـقـرض دون الـصــنـدوق
ـرة فــوائــد ســوى عــمــولــة إداريــة 
ئـة من قـيـمة واحـدة نسـبـتـها 5 بـا
ـدة سـداد التتـجاوز 20 الـقرض و
لــتـــســهـــيل قــيـــمــة الـــقــسط عــامـــا

الشهري).
ـــــصــــرف وتـــــابـع امــــا (قـــــروض ا
الـعـقـاري تــبـلغ مـئـة مــلـيـون ديـنـار
لـــشـــراء وحـــدات ســكـــنـــيـــة خــارج
اجملـمـعـات الـسـكنـيـة االسـتـثـمـارية
ــــســـاحـــة التـــقل عـن مـــئـــة مـــتـــر
وســـتـــكــون هـــذه الـــقــروض مـــربع
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كــشف الــبــنـك الــدولي عن مــبــادرة
بـــالـــتـــنــســـيق مـع جــهـــات دولـــيــة
هربة الى الستعادة اموال العراق ا
دول اخـرى ¨مــؤكــدا ان االقــتــراض
الـداخــلي يــهــدد احـتــيــاطي الــبـنك
ركـزي العراقي ويـضعف إمكـانية ا
ثل تطوير القطاع اخلاص. وقال 
بـــعــثـــة الــبـــنك في الـــعــراق رمــزي
نعمان في تصـريح تابعته (الزمان)
امس ان (شـــراكـــتـــنـــا مـع الـــعــراق
وثيقـة جداً وتمتـد العوام حيث بلغ
قيمة محفظتنا داخل البالد ملياري
دوالر)¨واضاف ان  (الـركن األساس
وقعة مع العراق هو في القروض ا
ـــنـــاطق احملـــررة إلعـــادة إعـــمـــار ا
وخـــصـــصـــنــا 400 مـــلـــيــون دوالر
ــنــاطق ــشــاريع إعـــادة اإلعــمــار ا
احملـررة ولديـنا صـنـدوق اجتـماعي
لـلـتنـمـيـة بقـيـمة 300 ملـيون دوالر

Æ(في عموم العراق
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واشار الى ان (تغيير سعر الصرف
يـعــطي اإلمـكــانـيــة لـلــدولـة لــزيـادة
إيـراداتهـا ومواجـهـة االستـيراد من
اخلـــــــارج ¨كـــــــمــــــــا ان الـــــــهـــــــدف
نتج الستراتـيجي منه هو تـعزيز ا
والـصـنـاعـات احملـلـية  ,فـفـكرة رفع
سـعـر الدوالر هي سـيـاسـة دولـية و
الي العراق اآلن في مـحنة الـعجز ا
ولــــيـس لــــديـه ســــوى االقــــتــــراض
الــداخـــلي او اخلــارجي)¨وتــابع ان
(االقـــــتـــــراض الــــداخـــــلـي يـــــهــــدد
ـركـزي ويــبـعـد احـتـيــاطي الـبــنك ا

إمكانية االستثـمار وتطوير القطاع
اخلــاص)¨مـــشـــددا عـــلـى (ضــرورة
مـعاجلـة زيـادة األسـعار والـتـضخم
ومـواجـهـة الـضـائــقـة االجـتـمـاعـيـة
لـدى الـفـئـات الـفـقـيـرة والسـيـمـا ان
احلـكـومـة احلـالـيـة وضـعت اخلـطة
اإلصـالحـيــة في الــورقـة الــبـيــضـاء
الـتي تـعــد خـطـة طــمـوحـة ونــقـطـة
مبـينا مفـصـليـة في تأريخ الـعراق)¨
ان (مـــوازنــــة الـــعــــام اجلـــاري هي
إحدى التـرجمات لـبعض اخلطوات
الــــواردة في الـــورقـــة الــــبـــيـــضـــاء
واحلـلــول الـتي وضـعـتـهـا حـكـومـة
رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي
واطن ¨اذ قدمنا تالقي تطلعـات ا
إلـى احلـكــومــة مـســودة إصالحــيـة
أخــــذ جــــزءاً مـــنــــهــــا إلى الــــورقـــة
الـــبــيــضــاء)¨ الفــتـــا الى ان (هــنــاك
إجماعا دوليا على الدعم السياسي
للورقة البيضاء)¨ومضى الى القول
ـركزي الـعراقـي لديه خـطوات ان (ا
متقدمة بشأن دعم مشاريع اإلسكان
وان مـعاجلـة تراجـع النـاجت احمللي
يــحــتــاج إلى الـــنــظــر لإلصالحــات
ـؤسـسات بـعـيداً عن وضـبط عمل ا
أي تـدخل ¨حـيـث يـجب االســتـفـادة
من الـتــكـنــولـوجــيـا لــزيـادة الــنـمـو
وخـلق فـرص الـعـمل وتـهـيـئـة بـيـئة
مــنــاســبـــة لــلــشــركــات)¨مــؤكــدا ان
(الــــعـــراق يـــصــــنف ضــــمن الـــدول
ـتـوسـطـة االقـتـصـاد)¨مـضـيـفـا ان ا
(القروض تـمنح جلمـيع دول العالم
وبــفـائــدة تـقــتـرب من 1.3 إلى 1.4
دة سداد طويلة)¨واوضح ئة و با

بفائده سنوية متـناقصة نسبتها 2
ـدة ــئــة من قــيــمــة الــقــرض و بــا
إلى ســـداد التـــتـــجـــاوز 20 عـــامـــا 
مـلـيـون ـبـلغ 125  جـانب قــروض 
ديــنـار لـشــراء وحـدات سـكــنـيـة في
اجملـمـعات الـسـكنـيـة االسـتثـمـارية
وســــتــــكــــون تــــلـك الــــقـــروض دون
عـلـى أن تـســتـقــطع عـمــولـة فـوائــد
ئة رة واحدة نـسبتها 5 با إدارية 
ــدة ســداد من قـــيــمـــة الــقـــرض و

التتجاوز  20عاما).
وأضــــاف ان (مــــبــــادرة أخــــرى من
خالل مـــنـح قـــروض لـــلـــمـــوظـــفــ

ــصــارف ــوطــنـــة رواتــبــهـم في ا ا
ــبـلغ 15 احلـكــومــيـة واخلــاصــة 
مـلـيـون ديـنـار وبـعـمـولـة مـقـطـوعـة
ــرة واحــدة وقــدرهـا 4 تــسـتــوفـى 
ـدة ــئــة من قــيــمــة الــقــرض و بــا

سداد 5 اعوام). 
أعــلن مـصـرف وفي ســيـاق مــتـصل
الــرافـــدين أنه ســـيــبــاشـــر بــإطالق
الـــســـلف لـــلـــمـــوظــــــفــ بـــدءاً من
ـقــبل بــآلــيــة وصــيــغـة األســبــوع ا
جديدة تـضمن للـموظفـ احلصول
عـلى الـســلف وبـانــسـيـابــيـة جـيـدة

وعالية.

dLðR∫ وزير الداخلية خالل اجتماع القيادات االمنية
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مـيـسان حـريـقـا اندلع داخل عـجـلة
ــنــطــقــة اجملــر نـــوع كــيــا بــاص 
ديريـة تلقته الكبـير.وذكرت بـيان ا
ـدني (الــزمـان) امـس ان (الـدفــاع ا
اخــــمـــد حــــادث حـــريق انــــدلع في
نطقة اجملر عجلة نوع كيا باص 
الــكـبــيـر بــهــمـة عــالـيــة وبـوقــــــت
قـــيـــاسي ومـــنع تـــوسع الـــنـــيــران
وانـتـشــارهـا إلى الـدور الـســكـنـيـة
ومن دون اجملـــــاورة لـــــلـــــحـــــادث 
تــســـجــيـل اصــابـــات او خــســـائــر

بشرية تذكر). 
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عصابـات داعش اإلرهابية) مـبينا
ان (أحـد االرهابـي كـان يـعمل في
مــا يــســمى الــشــرطــة االسـالمــيـة
واآلخر كان يعمل بـصفة مقاتل في
مـا يـســمى فـرقـة نــهـاونـد واآلخـر
كـــان يــعـــمل مـــســـؤوال عن شــؤون
األســـرى من ضــبـــاط ومــنــتـــســبي
الـقــوات االمـنـيـة لـدى داعش خالل
وصل). مدة سيطرته عـلى مدينة ا
اعـتـقـلت وفي مـحـافـظـة الــبـصـرة 
الــــقـــوات االمــــنـــيـــة 8 مــتـــهـــمــ
مـــطــلــوبــ وفق مـــواد قــانــونــيــة

مــخــتـــلــفــة خالل عــمـــلــيــة الــوعــد
الصادق في احملافظة.

وذكــرت خــلــيـــة االعالم االمــني في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس أن
(الــقــوات األمــنـيــة وخالل عــمــلــيـة
الـوعـد الـصـادق تــمـكـنت من الـقـاء
الـقبـض على 8 مـتهـمـ مطـلـوب

وفـق مــواد قــانــونــيـــة مــخــتــلــفه)
مــشــيــرا الى (الــعــثــور عــلـى مـواد
مخدرة مـخدرات وأمبولة لـلتعاطي
وبندقيت آلية نوع كالشنكوف). 
دني في واخمدت مـديرية الـدفاع ا

إعمار مناطق سكناهم التاريخية. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الكاظمي التقى مـراد الناجية وأكد
أهميـة الدور الذي تـلعبه الـناشطات
من الناجيات األيـزيديات في تعريف
ـــا تـــعـــرّضن لـه عــلـى يــد الـــعـــالم 
عـصـابـات داعش اإلجـرامـيـة فـضـلًـا
ي عن حـــشـــد الـــرأي الــــعـــام الـــعـــا
لـصـالح قـضـايـا الـتـعـايش الـسـلـمي
ووحـــدة اجملــــتــــمـع الـــتـي هــــددهـــا
الــتــنـظــيم اجملــرم). مـبــيــنـا ان (دور
ـــواطـــنــ االيـــزيـــديـــ في إعــادة ا
إعـمـار مـناطـق سكـنـاهم الـتـاريـخـية
كـبـير) ,مـشـيـرا الى ان (احلـكـومة ال
تدخـر جـهدًا في سـبـيل تسـهـيل هذه
الـعودة وتـوفـيـر أسبـاب اإلسـتـقرار
لها وإن اجلهـود تنصب حـاليًا على
دعم إعادة اإلعمار وتـشغيل مشاريع
ـدارس واخلــدمـات ـيــاه وإعـمــار ا ا
الــطـبـيــة بـصـورة أســاسـيــة جلـمـيع

ناطق التي دمّرها اإلرهاب).  ا

مـنـذ اطالق جـائـحـة كـورونـا اتـخـذت بـعض الـدول اسـالـيب الـتـعـلـيم عن بـعـد لـلحـد من
انتـشار هذا الـوباء ومنـها اتخـذت التعـليم و الـتربيـة العراقـية منـهج التـعليم االلـكتروني
مـنذ بدأ اجلـائحة الى وقـتنا احلـاظر مع عوده الـدوام بنسـبة قلـيلة في االسـبوع الواحد
ان التعـليم االلكتروني في العراق اثبت فشله النه بدون ثوابت او باالحرى بدون عوامل
تـقدمـة اي هناك اساسـية التي يـرتكـز علـيها الـتعـليم االلكـتروني كـما في بـاقي الدول ا
ـواد و التـجهـيزات االسـاسيـة التي يـعتـمد عـليـها هـذا التـعليـم من توفـر خدمة نـقص با
تـعفـفة او ـطلـوب وعدم تـوفر جـهـاز الكـبيـوتر لـدى بعـض العـوائل ا االنـترنـيت بـشكل ا
ـواطن التي تـدني لبعض ا ـعيشي ا صـعوبة شراء جـهاز كمـبيوتر نـضراً للمـستوى ا
ادي اما من اجلانب تعيق عملية التعليم االلكـــــــــتروني بشكل كبير هذا من اجلانب ا
التربوي فأن الـتعليم االلكتروني في الـعراق ال ينمي التفكيـر االبداعي لدى الطلبة حيث
ادة الـعلـميـة التي تـعطى فـيهـا الدروس وعدم اصبح الـطالب مـتجـمد  ومــــــــــحدود بـا
تـنـمـيـة الـتـفـيـكـر االبـداعي لـدى الـطـلـبـة بـحـيث الن الـتـفـكـيـر االبـداعي هـو من الـعـوامل
االساسية الـتي تنمي قدرة الـطالب على ايجـاد احللول للـمشكالت التي يـواجهها حيث

يـجـد الـطالب مـن  خالل التـفـكـيـر االبداعي طـرقـاً مـخـتلـفـة اليـجاد
احلـلول لـلمـشكـلة الـواحدة دون الـرجـوع الى الطـرق التـقلـدية

وهذا ما يعطيهم شعور باالجناز و االســـــتقالل.
ـكن لهـذا التـفـكيـر  لـلعـثور عـلى مـزيد من االفـكار و  كمـا 
ــــشـكلة عـلى نطــــــاق اجملـموعة احللول عـندما يـتم طرح ا
ولــهــذا يــفـتــقــد الــتــعـلــيم االلــكــتــــــــروني في الــعــراق هـذه

يــــــزة. ا
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شعور بالـتفاؤل ينـتاب كل محب لـفلسطـ ومتابع لسـير األحداث والتـطورات بها....
وبالرغم من اشـتداد الهجمة االسـتيطانيـة في الضفة الغـربية وإصرار االحتالل على
ـضي قدمـا في برامـجه االستـعمـاريه التي تـسعى الى االسـتيالء عـلى كل فلـسط ا
بدأ الـتاريـخية ورفـضه اللفـظي والضمـني الية جـهود من شأنـها إعادة االمـور الى ا
قـبول فـلسـطيـنيـاً وعربيـاً ودوليـاً وهو حل الـدولتـ وانهـاء االستـيطـان واالعتراف ا

باحلق الفلسطيني بالعودة...
ا يدفعنا الى رغم كل ذلك فأن ما يجـري على الساحة الفـلسطينيـة الداخلية اليـوم ا
التـفاؤل وأعـني بذلك انـهاء االنقـسام الـفلـسطيـني وإعادة احـياء العـمل الفـلسـطيني
ـعـطـلة مـنـذ أن انـدلع ـؤسـسـات الـفـلـسـطـيـنـيـة شـبه ا ـشـتـرك وتـنـشـيط وتـفـعـيل ا ا
ـعادلـة الـفـلـسطـيـنـية واقـصـد حـركـتي فتح الـصـراع السـيـاسي بـ أهم طـرفي في ا
ة ذلك الفـصل اجلغرافي واإلداري ـؤ وحماس والـذي أدى الى كارثـة من نتائـجها ا

نتظره وأعني بذلك الضفة الغربية وغزة. ب جناحي الدولة الفلسطينية العتيده ا
اليوم يتـفق الفلسطينـيون جميعاً عل إنهاء كل اآلثـار التي ترتبت على ذلك حيث توج
انـيـة والـرئـاسـية ذلك بـاعالن الـرئـيس محـمـود عـبـاس عن مـواعـيـد االنتـخـابـات الـبـر
ان الشـعب الفلسـطيني في الداخل وكذلك اجمللس الوطـني الفلـسطيني بـاعتباره بـر
نـتظرة لـلفصائل كـافة في القاهـرة هو على درجة والشتات.وأعـتقد أن االجتـماعات ا
عـاليـة من األهمـية... حـيث نأمل أن يـصـدر عن هذا الـلقـاء قرارات من شـأنهـا تعـزيز
ـؤسـسـية/ واجلـغـرافيـة/ والـسـياسـيـة. واألهم أن يتم أرادة الـوحـدة الفـلـسـطيـنـية/ ا
رحـلة الراهـنة وسبل مـواجهة االتـفاق على بـرنامج وطـني مرحلي يـحاكي متـطلـبات ا
ـشـروع الــصـهـيـوني الـذي وظف االنـقـسـام الـفـلـسـطـيـني طـوال الـسـنـوات الـفـائـته ا
صـلـحـته ...حتـى اصبح االنـقـسـام ذريعـة لالحـتالل الن يـتـمدد ويـرفض الـتـفاوض

على اساس بدأ الدولت بحجة انه ال يوجد طرف فلسطيني مؤهل للتفاوض.
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الـيوم هـناك ادارة أمريـكية جـديدة اكثـر اعتـداالً واقل انحيـازاً فإدارة الرئـيس بايدن
ـا في ذلك فتح قنصلية أعلنت باألمـس عن إعادة التواصل مع القيادة الـفلسطينية 
او مكتب ارتبـاط في القدس الشـرقية ما يـعني اعتراف ضـمني بأن القـدس الشرقية
هـي جزء من الضفـة الغربـية احملتـله. أضافة الى فـتح مكتب الـتمثـيل الفلـسطيني في
واشـنطن ودعم األونـورا واستئـناف دعم الـسلطـة واألهم الغاء ضـمني لـصفقـة القرن
...وهي اجـواء حتـمل بـعـض االيـجـابـيـة تـتـطـلب من والـعـودة الى مـبــدأ حل الـدولـتـ
ـسار الـتـسـوية الـعـادلة القـادة الـفـلسـطـيـنيـ أن يـوظـفوا كل ذلـك خدمـة لـلـقضـيـة و
وقفة وأهميـة االتفاق على برنامج مرحلي متفق عـلية... مع حق كل طرف االحتفاظ 
ـبـدئي من الـصـراع ولـنـا في الـنـمـوذج "االسـرائـيـلي" خـيـر مثـال عـلى ذلـك فالـكل ا
شروع الصهيوني يعمل معـاً رغم خالفاتهم وتعدد مفـاهيمهم للمعـاني التي يعنيهـا ا

وحدوده وأهدافه...
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ـا يـجــري ونـأمل ان نـرى كل الــفـلـسـطــيـنـيــ حتت يـافـطــة بـرنـامج واحـد نـتـفــاءل 
ا استثناء اواقصاء او جتاهل الي طرف... شاركة اجلميع دو و

كن تأجيلها من أجل خدمة الهدف رحلة أكبر من ان تخضع خلالفات هامشية  فا
رحـلية ـشروعـة ولو بـحدودهـا ا االسمى وهـو حتقـيق تطـلعـات الشـعب الفـلسطـيني ا
تـفق عـليـها والـتي جتد قـبـوالً ودعمـاً دوليـاً وعربـيـاً .وبعـد ارى أن هذه االنـتخـابات ا
وباعـتـبارهـا االولى بـعد مـرحـلة طـويلـة من االنـقسـام فـرصة ألن يـذهب اجلـميع وفق

قـائمـة وطـنيـة واحـدة. تفـضي الى حـكـومة وحـدة وطـنيـة بـها
مـتسع لـلـجـميع بـبـرنامـج وطني مـرحـلي يـواجه التـحـديات
الراهنـة.والتزام اجلمـيع كذلك بسياسـة بعيده عن احملاور
الـدولـية واإلقـلـــيـميـة...  فالـقضــــــية حتـتاج الى دعم كل
تــــــــلـك الــــقـــوى وفـــــق مــــبـــدأ أســــاس قــــيــــام الــــدولـــة

ستقيله وعاصـــمتها القدس .. الفلسطـــينية ا
والله ومصلحة فلسط من وراء القصد

-1-
ا يُمـيزُّ الـعاقل عن االحـمق أنَّ االول ال يدخل في قضـية مـالم يكن واثـقا من قدرته

على اخلروج منها وبالتالي فهو ليس أحادي النظرة واحلساب.
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والـسـلـطـويون فـي العـراق اجلـديـد أغـمـضـوا عـيـونـهم عن كل شيء بـاسـتـثـنـاء العـمل
غا  وارتضوا كاسب واالمتيازات وا الدائب احلثيث من أجْل حيازةِ أكبرِ كَمّ من ا
واقع التي ان يقبعـوا في منطـقة محصـنْة بعـيداً عن مواطنـيهم الذين اوصـلوهم الى ا

غَرّتهم وأنْسَتْهُم انهم في احلقيقة ليسوا اال خداما لشعبهم ...
وبـدل ان يـســتـثـمـروا هـذه الـفـرصـة لـتـكـون لـهم الـسـهم االكـبـر في مـضـمـار اخلـدمـة
واالجنازات الكبـرى لصالح البالد والعباد شَـغَلَتْهُم طموحاتُهم وهـمومهم الشخصية
ومصاحلـهم اخلاصة عن حتقيق ما يعود على الوطن والـشعب باخلير العميم وباتوا

معزول عن ناسهم ال يحظون منهم بالثقة واحملبَّة ... –لالسف الشديد  –
ـواطـنـ مِنْ حُبّ ـهم لـلـمـسـؤول الـوطـنـي هـو مـقـدار مَـالَهُ في نـفـوس ا انّ الـرصـيـد ا

صارف احمللية واالجنبية ..!! وتقدير وليس ضخامة االرقام حلساباته في ا
يقول الشاعر :

وأعزُّ ما يبقى وِدَاد دائم
ناصبَ ال تدومُ طويال  إنَّ ا

ومنـذ أنْ سقط النـظام العـفلقي الـبائد في  2003/4/9  وحـتى هذه الساعـة لم يفلح
تلكه تلك من الثروات والطاقات ماال  السلطـويون في جعل العراق العظيم - الذي 
مــعــظم دول الــعــالم االخــرى- فـي حـالــةٍ مـن الـتــقــدم والــرقي تــتــنــاسب مع تــاريــخه
احلــضـاري اجملــيـد ومــا مـنــحه الـله تــعـالى مِنْ كــنـوز حــتى آل األمـر الى أنْ تــصـبح
اليـ من أبنـائه حتت خط الفـقر تُـرهُقـهم  مـعانـاتهم وتـثقل كـواهلـهم االعبـاء وجاء ا
انـخفـاض القـوة الـشرائـيـة للـعـملـة العـراقـية لـيـزيد الـطـ بلـة ولم تـعد ثـمـة من طبـقة
وسـطى االمـر الذي جـعل احلـيـاة الـيومـيـة لـلمـواطن الـعـراقي في غـاية الـنـكـد بيـنـما

تضاعفت ثروات القراصنة واللصوص واخملتلسون للمال العام ..!!
رّة  فارقة ا وهنا تكمن ا

صائب فقال : وهذا ما دعا احد الشعراء للتعبير عن الوطن احلبيب بانّه بَلدُ ا
صائِبْ  وطني غدا بَلَدَ ا
ما بَيْنَ ناهبةٍ وناهِبْ

غا  يتصارعون على ا
ناصِبْ كاسبِ وا وا

خانُوا " العراق " وأفسدوا 
ثالِبْ واستعذبوا طعمَ ا
غرورُ يُهمِلُ  واألحمقُ ا
شرّ هاتيكَ العواقبْ

وعمـليـة االصالح والتـغيـير الـتي يتـشدق بهـا السـلطـويون مـاهي اال شعـار لم يجد له
الشعب اية مصداقية..

ــزمع اجـراؤهـا في ولم يـبـق مِنْ أَمَلٍ االّ في االنـتــخـابـات ا
 والتي يجب ان تكون نزيهة خالية من10/10/2021
التزويـر وبعيدة عن كل الضغـوط التي حتول ب الناخب
وب انتـخاب العناصر الوطنـية الصادقة واالّ فان بركان
الـسخـط الشـعبي يـنـذر بانـفـجار رهـيب وهـذا ماال نـريده

لوطننا احلبيب وشعبنا العزيز .

 مصطفى الكاظمي
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4 تتألف جلـنة حتكـيم مهرجـان برل الـسينـمائي الذي يـقام هذا الـعام بنـسخة افـتراضيـة بالكـامل في آذار  من ستة فـائزين سابـق بجـائزة الدب الـذهبي وفق ما
ـشاركـة ضمن شـاهدة األفالم ا ـانيـة  .وسـيدعـى أعضـاء هذه الـلجـنة الـتي لن يكـون لهـا أي رئيس هـذا العـام استـثـنائـيا إلى الـعاصـمة األ ـنظـمون االثـن أعلن ا
سابقة الرئيسية والـتي ستُعلن قائمتها في  11 شباط  واختيار الفائـزين في كل فئة.وتضم اللجنـة اخملرج اإليراني محمد رسولـوف احلائز جائزة الدب الذهبي ا
في  2020عن فيلمـه (ال وجود للشـر) واإلسرائيـلي ناداف البيـد الفائز في  2019 عن فيلم (مرادفـات) والرومانـية أدينـا بينتـيليي (ال تـلمسني في  2018) واجملرية إلديكو
دير الفني إنييدي (أون بادي اند سول في  2017) واإليطالي جانفرانكو روسي (فاير أت سي في  2016) والبوسنية يـاسميال زبانيتش (غـرابافيتشا في 2006). وأكد ا
ثلـون أيضا للمـهرجـان كارلو شـاتريان فـي بيان أن هـؤالء اخملرج الـستـة ال يعبّـرون فقط عن طـرق مختـلفة إلجنـاز أفالم بال مسـاومات وإيجـاد قصص جـريئة لـكنـهم 
ـاضية لـتسلّم جـائزته إثر احلـكم عليه جزءا من تاريخ مـهرجان بـرل الـسينـمائي.لكن ال يـزال حضور مـحمد رسـولوف إلى بـرل غيـر مؤكد بـعدما تـعذر مجـيئه السـنة ا
بالسجن سنة ونصف سنة من جانب النظام اإليراني.وستقام الـدورة احلادية والسبعون للمهرجان على مرحلت أوالهـما مسابقة رسمية افتراضية مع توزيع اجلوائز ب األول
وعد الثاني هرجان من السجادة احلمراء سيفيد احلدث من ا واخلامس من آذار  في ح تقام ب  9 و 20 حزيران عروض مفتوحة للجمهور.وفيما ستحرم األزمة الـصحية ا

نهاية الربيع لتسليم اجلوائز حضوريا للفائزين.ويشكل مهرجان برل السينمائي الذي أسس في  1951 أحد أبرز مهرجانات السينما في أوروبا مع كان والبندقية.

رسالة برل
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الراحل حس سرمك حسن 1956- 2020:

ø‚«dF « w  U¼b$ s¹√Ë WŽu³D*« V²J «
ـــغـــتــرب  ال تـــرد في فـــهــارس وأنـــا في ا
ـكـتـبـات الـعـراقـيـة كـفـهـارس دار الـكـتب ا
والـوثـائق الـوطنـيـة حـيث جند أحـد عـشر
كـتابًا أو  في ما يُسمى بـالفهرس العراقي
كـتبة ـوحد  4أربـعة كـتب. أما فهـارس ا ا
ـركزيـة جلامـعة بغـداد أو فهـارس مكـتبة ا
جـامـعـة القـادسـيـة الـديوانـيـة مـكان والدة
ــرحـوم فـمــا أزال انـتـظـر مـن يـجـيب عن ا

استفساراتي. 
ـا يـرد في الـفـهرس قـارن هـذه احلـقـيقـة 
ــوحـد الــريـاض 28والــفــهـرس الــعــربي ا
WorldCat عروف بـ ً ي األمـريكـي ا الـعا

 .24
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الببليوغرافية
ؤلفات النقدية : أولا: ا

ـلحـمـة جلـجامش. 1- الـتـحلـيل الـنفـسي 
بـغــداد: مـكـتب غـيـوم لـلــطـبـاعـة والـنـشـر

 .1999
2- قـطار الـشظـايا الـنديـةعن أدب احلرب.
بـغــداد: مـكـتب غـيـوم لـلــطـبـاعـة والـنـشـر

.2000 
3- الـتـحـلـيل الـنـفـسي لألمـثـال الـشـعـبـية
الـعـراقـيـة. بـغـداد: مكـتب غـيـوم لـلـطـبـاعة

والنشر 2000.
ـلـكـة احلـياة 4- فـي علـم نـفس اإلبـداع: 
الـســوداء عن مـحـمـد خـضـيـر. بـغـداد: دار

الشؤون الثقافية  2001.
5- مـــخـــيـــرون بـــالـــشـــعـــور مـــســـيـــرون
بالالشعورعن مهدي عيسى الصقر. بغداد

: دار الشؤون الثقافية  2002.
6- الــتــحــلـــيل الــنــفــسي ألســطــورة اإلله
الـقـتـيألسـطـورة نـزول عـشـتـار إلى الـعالم
األســفل. بــغـداد : مــكـتب زيــاد لـلــطـبــاعـة

والنشر  2002.
7- فــــؤاد الـــتــــكـــرلي واجلــــذر األوديـــبي
لــلـمـوقف الــوجـودي. بـغــداد: مـكـتب زيـاد

للطباعة والنشر 2002.
8- مــيـسـلـون هــادي وأدب عـصـر احملـنـة.
عــمــان: دار الـشــروق لــلــنـشــر والــتـوزيع

.2004
راسالت: بدر 9- الـتحليل الـنفسي ألدب ا
. ـوذجاً شـاكر الـسيـاب وغسـان كنـفاني أ

بغداد: دار الشؤون الثقافية  2006.
10- بـئر احملـارم عن محـمد أحـمد الـعلي.
كتب البـغدادي للطبـاعة والنشر بـغداد: ا

.2006
ــعـادي عن حــنـون مــجـيـد. 11- الــقـرين ا
بـغداد: دار العباد للطباعة والنشر 2008
ــقــدس ــبـــاركــة: جـــدل ا 12- الـــلــعـــنــة ا

ـدنس في األدب الـروائي عنـد وارد بدر وا
الــســالم. دمــشق: دار نـيــنــوى لــلـطــبــاعـة

والنشر  2008.
13- مـــا بـــعــد اجلـــحـــيم روايـــة. دمــشق:
مـنشورات احتاد الـكتّاب العرب  –سـلسلة

الرواية 2008.
ـاكـر حول 14الـركـابي عـرّاب الـالشـعـور ا
ـؤسـسة عـبـد اخلـالق الـركـابي. بـيـروت: ا

العربية للدراسات والنشر 2009. 
15- الـثورة النوابيـة: دراسة أسلوبية في
الـشـعـر الـعـامي لـلـمـبـدع "مـظـفـر الـنـواب.
دمـشق: دار الـيـنـابـيـع لـلـطـبـاعـة والـنـشر
الـــطــبــعــة األولى 2010. طـــبــعــة ثــانــيــة
بــغـداد/الــشـارقـة: دار ضــفـاف لــلـطــبـاعـة

والنشر 2013.
ـــشـــؤوم: دراســـات في 16- الـــفـــردوس ا
ــنـافي: عــلي عـبــد الـعـال. مــنـجــز حـكّـاء ا
دمـشق: دار الـيـنـابـيـع لـلـطـبـاعـة والـنـشر

.2010
17- روايـة قـرن اخلراب الـعـراقي العـظيم
عـن ذكـــرى مــــحـــمــــد نــــادر.  دمـــشق: دار

الينابيع للطباعة والنشر 2010.
18- إشـكالـيات احلـداثة في شـعر الرفض
ــوذجــا. والــرثـــاء: يــحــيى الــســمــاوي أ
دمـشق: دار الـيـنـابـيـع لـلـطـبـاعـة والـنـشر

.2010
ميت: دراسات في 19- إغـماض العين ا
أدب لـؤي حمزة عبـاس القصصي. دمشق:

دار الينابيع للطباعة والنشر 2010.
20- الــتـــويــجــري نــاقــدا: في أثــره وهــو
ـتـنـبي. دمـشق: دار الـيـنـابيع يـقص أثـر ا

للطباعة والنشر 2010.
21- شـــتــاء دافـىء - دراســة أســـلــوبـــيــة
حتـليليـة في شعر عيـسى حسن الياسري.
الـقاهرة: دار سنابل للكتاب  2010.طبعة
ثـانية: عيسى حسن الـياسري: شاعر قرية
أم شــاعــر انــســانــيـة دراســة حتــلــيــلــيـة
أســلــوبــيــة في شـعــره. عــمــان: فــضـاءات

للنشر والتوزيع 2013. 
22- كـومـيـديـا الـغيـاب الـدامـيـة: دراسات
فـي األدب الـقــصـصي والــروائي لــلـمــبـدع
الـعـراقي أحـمـد خـلف. دمـشق: دار كـنـعان

للطباعة والنشر  2010.
23- سـمـاويـات: بـ احلـقـيـقـة الـشـعـريـة
ــوضــوعـيــة بـحث في نــقـد واحلــقـيــقـة ا
الــنـقـد.  دمــشق: دار الـيـنــابـيع لـلــطـبـاعـة

والنشر 2011.
ــقــدّسـة عـن جـلــيل 24- عــرّاب الــعــزلــة ا
الـقـيسي. بـغداد: دار الـشـؤون الثـقافـية –

وسوعة الثقافية  2011. سلسلة ا
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ـبادرته الى االسـتـاذ سعـد الـبزاز احـترامـاً 
عنية" الى رعاية نقل جثمان قبل " اجلهات ا
طار الى الدكـتور حس سرمك حسن من ا

مثواه االخير في النجف. 
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ســبق أن نـشـرت مـقـاال عن الـراحل في
2014 مــــــــــــوقــع الــــــــــــنــــــــــــور 5/8/
a.article/se.alnoor.www//http:

sp?id=242282
بـعـنوان "حـسـ سرمك حـسن: تـعديل
ـا ورد في الويكـيبيـديا العـربية" ضمّ
ـطـبـوعة حـتى ذلك ـؤلـفـاته ا قـائـمـة 

التاريخ. 
وكـان عددها واحدًا وأربع  41كـتابًا
أدرجـت حـسب الــتـقــسـيم الــذي فـضّل

الراحل اتباعه:
مؤلفات نقدية:  30
مؤلفات علمية:  9
مؤلفات فكرية:  2

وقـد اعدت الـقائـمة  في حـينه اعـتمادًا
ـرحوم عـلى مـراسالت شـخـصـيـة مع ا
لــلـتـحـقـق من عـددهـا وأمــاكن نـشـرهـا
وتـاريخ النـشر واخـتيـار صيـغة االسم
الـذي يفضل االلتزام به: سرمك/حس
كــمــا يــســتــعــمل في فــهــرس مــكــتــبـة
ي أم الــكـونــغـرس أو الــفـهـرس الــعـا

حسن/حس سرمك. 
ــــقــــتـــطــــفـــات الــــتـــالــــيـــة من الحظ ا
رســـــــــــــائلنا فــــــــي 2014/4/26.

بدع: - أخي العالم ا
ـرجع الـذي اشـرت الـيـه يـعـد اكـبر    ا
ـحـتـويات ـية تـلم  قـاعـدة مـكـتبـة عـا
ـشــاركـة في الـعـالم  ..... . ــكـتـبـات ا ا
وهـو أول مـا ارجع اليـه بفـضل مـكتـبة
جـامعتنا في مسعـاي البحثي للوقوف
عـلى مـعـلـومـات تـخص مـا يـهمـني من

إلــيــهــا وهي  41مــؤلــفًــا ولم يــســقط أي
مـؤلف منهـا. ويبدو أنني أخـطأت في العدّ
قاالت أن كتابي األخير فـذكرت في إحدى ا
"جـمــالـيـات الـسـرد الـضـاري" هـو الـكـتـاب

الثاني واألربعون.
2- بـالـنـسـبـة لكـتـابي مـحـاولـة في حتـليل
شـخصـية الـرئيس األمريـكي جورج دبـليو
ؤلفات ألنني نشرته بـوش فلم أضفه إلى ا
كــحـلــقـات في صــحـيـفــة الـزمــان فـقط ولم

يصدر ككتاب مستقل. 
ناسبة أنا لم أضم في قائمة مؤلفاتي وبا
الـكـتب التي نـشرتـها كـحـلقـات مثل كـتابي
عـن اجلواهـري: اجلـواهري: مـركب الـنار..
فـتاح.. الـنرجـسـية الـضاريـة والقـصيـدة ا
أو كـتـبي التي نـشرت أجـزاء مـنهـا فقط أو
نــشـرتــهـا كــامــلـة لــكن في صـورة مــقـاالت
ودراســـات مــنـــفــردة.. فـــقــد اعـــتــبـــرتــهــا
مــخـطــوطـات وذكــر الــكـتب الــتي صـدرت

بصورة مستقلة فقط. 
وبـالـنـسـبة ألرشـيف صـحـيـفة الـزمـان فـقد
عـدت إلـيه ووجـدت شـيـئًـا غـريـبًـا وهـو أن
مــقــاالتي تــبــدأ من 3/نــيــسـان/ 2012في
نشورة منذ قاالت ا ح أن لدي عشرات ا
عام  2007ومـنهـا حلـقات كـتابي "مـحاولة
في حتليل شخصية الرئيس األمريكي.."!!
3- بـالنسبـة للمؤلفـات النقديـة هناك خطأ
فـي التـسـلسل  5فـاسم الـروائي هو مـهدي
عــيــسـى الــصــقــر ولــيس عــيــسى مــهــدي

الصةر. 
4- وفــيـمـا يـتــعـلق بـاإلشــراف عـلى مـوقع
الــنــاقــد الـعــراقي فــالــتــاريخ الــدقــيق هـو
12/آذار/ 2009الــثــاني عــشــر مـن مـارس
ثبت ـوقع ا   2009وهـو تاريخ تـأسيس ا

وقع.  وقع نفسه في حقل عن ا في ا
تقبّل فائق احترامي

حس
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تـضم الببـليوغـرافية في صيـغتهـا احلالية
ذكـور وإضافات وردت ـقال ا مـا جاء في ا
ــنــشــورة حــديـثًــا في مــوقع في ســيــرته ا
ـثـقف12/31/ 2020وعـمـلًـا آخـر لـم يرد ا
ذكــره مـن قـبـل نــشـر  –كــمــا يــبـدو  –عــام
  1988عن الـفكر العسكري للرئيس صدام
حــسـ عـنــدمـا كـان الـراحـل ضـابـطـاً في

اجليش برتبة رائد.
انـها-بايـجاز- ليست اال مـحاولة تمـهيدية
تـســتـحق مـراجـعـة من يـتـيـسـر له االطالع

باشر على جميع مؤلفات الراحل.  ا
ؤلم أن مـعظم وأخـيـرًاالبد من الـتصـريح ا
ـؤلــفــات حـسب اطالعـي عـلى بــعـد هــذه ا

ـــوضـــوعــات األعـالم او الــعـــنـــاوين او ا
وغــيـرهــا واسـتـطــيع بـفــضـله اســتـعـارة
الـكتب ان كانت غيـر متوافرة في مكـتبتنا
ولـعــلـني ال ابـالغ ان قـلت بـاني افـعل ذلك
كل اسـبوع تقريبا وقد تستغرب ان ذكرت
بـانه ارشـدنـي الى مـحـاولـة اولى لـتـناول
كـلكامش في الـلغة الـعبريـة نشرت في تل

ابيب في الثالثينيات !
أغـلب الظن انكم تستطيعون الرجوع الى
هـذه القاعدة عن طريق مكتبات جامعاتنا
ـوحـد الذي عـلـما بـان الـفهـرس الـعربي ا
اشــرت الــيه في احــدى مـقــاالتي يــحـاول
ـكـتـبات الـوطن مـحـاكـاته فـيـمـا يـتـصل 

العربي من اخلليج الى احمليط!  
 بــايـجـاز لــيس لـدي اي فـضـل بـاطالعـكم
ــذكـورة من عــلى مــا حتـتــويه الـقــاعـدة ا
اعــمـالــكم. انـكم تــسـتــحـقــون- بـدون ايـة
ــنـجــزاتـكم مــجـامــلــة- تـعــريـفــا عـامــا 
بــاالضــافــة الى دراســات جـادة مــتــعـددة
حـولــكم وقـد خـطـر بـبـالي ان اعـد مـدخال
ا قرات وان لـلويكيبيديا افضل واشمل 
نشورة ككتب اسـالكم تزويدي باعمالكم ا
مــرتـبـة تـرتـيــبـا تـاريـخــيـا مع ذكـر مـكـان
الــنـشــر والــنـاشــر والـتــاريخ كـمــا ارجـو
اعـالمي بــــاالسم الــــذي  تــــفــــضــــلــــون ا
ســتـخـدامـه حـسب االسم األخــيـر: سـرمك

/حس أو حسن/ حس سرمك."
 : رحوم الدكتورحس من أجوبة ا

× ".. ســـوف أوافــيــكم بـــتــواريخ وأمــاكن
نـشر أعمالي أما االسم الـثاني فأتمنى أن

يكون سرمك/حسن". 
× "عـفـوًا أسـتـاذ صـالح أرجـو االسـتـمرار
فـي أن يكون االسم كمـا هو حسن/حس

سرمك". 
- أستاذنا الفاضل... 

ؤلـفـات فقـد عدت 1- بـالـنسـبة لـقـائمـة ا
حس سرمك حسن
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احلـرب وعائالتـهم. الـقاهرة: دار مـدبولي
1995

ُـــرشـــد الـــنـــفــــــــــــــسي فـي رعـــايــة 3- ا
. بغـداد: مكـتب زياد لـلطـبــــــــاعة ـعاقـ ا

والنشر 1998. 
ــهـــمـــ جــدا 4- أمـــراض األشـــخـــاص ا
الـ vips. بـــــــــغـــــــــداد: دار الـــــــــشـــــــــؤون
ـوســوعـة الــثــقــــــــــــــافــيـة  –ســلــسـلــة ا

الثقافية 2004. 
5- مـوسـوعـة تـاريخ الـطب.  ثـالثـة أجزاء
 –تـرجـمة. بـغـداد. دار الشـؤون الـثقـافـية
6.2006/2005 - فـاجعـة تعـذيب األسرى
الـــعــــراقـــيـــ في أبـي غـــريب دراســـة في
سـيكولوجية الشخـصية األمريكية. بغداد:

مكتبة الطيف 2006. 
7- مـوسـوعة الـنمـو النـفسي لإلنـسان من
الـرحم حـتـى سن الـثـامـنة عـشـرة. دمـشق:

دار تموز للطباعة والنشر 2013.
8- مـوسـوعـة األخالق الـطـبّـيـة والـسـلـوك
ـهني لألطباء. دمشق: دار تـموز للطباعة ا

والنشر 2013.
9- الـعـائـلـة والـكـوارث. دمـشق: دار تـموز

لــلـطـبـاعـة والـنـشـر
.2013 

ثـــــالــــثــــاً :
ــؤلــفــات ا
الفكرية :

-1
اإلزدواج
يــــــــــــــــــــــة
ُــسـقــطـة ا
مـــحـــاولــة
فـي حتليل
شــخــصــيــة
الـدكتـور علي
الـــــــــــــــــــــوردي
مـــــشــــاركـــــة مع
األســــــتــــــاذ سالم

الـشماع. دمشق: دار الينـابيع للطباعة
والنشر  2012. 

2- عــــلـي الـــوردي عــــدوّ الــــسـالطـــ
ووعّـــاظـــهم. الـــشـــارقـــة/ بـــغــداد: دار

ضفاف للطباعة والنشر 2013.
3- حملـات من الفكر العسكري للرئيس
الـــقــائــد صـــدام حــســـ قــبل احلــرب
وأثــــنـــاءهــــا. بــــغـــداد: دار الــــشـــؤون
ــــوســـوعـــة الــــثـــقـــافـــيـــة  1988أو ا
الـــصــغــيــرة  :297حملـــات من الــفــكــر
العسكري للرئيس القائد صدام حس
قـبل احلرب وأثناءها / الـرائد الطبيب
حـــســ ســـرمك حـــسن كــمـــا يــرد في

فهارس مكتبة الروضة احليدرية.
4- لـيـلــة تـسـلـيم جـلـجـامش لـلـيـهـود.
الـشارقـة/ بغـداد: دار ضفاف لـلطـباعة

والنشر 2016.   
ـتحدة 5- مـوسوعـة جرائم الـواليات ا
األمــريـكـيـة تـرجـمـة وإعـداد.  31جـزءًا
حــــتى اآلن. الـــشــــارقـــة/ بـــغـــداد: دار
ضــفــاف لــلــطـبــاعــة والــنــشـر.  ودار

الورشة بغداد: من 2020-2015.
6- إدوارد سـنـودن: أشـهـر مُـطارد
ســـيــاسـي في الــعـــالم وأســرار
ـليون وثيقـة اخلطيرة التي ا
ســرّبـهـا. تـرجـمـة وإعـداد.
بــــغـــداد: دار ضـــفـــاف

  .2019
7- مَـنْ اغـــــــتــــــال
أمـــيــرة الــقــلــوب:
ديـــــانـــــا? أســــرار
تُــكــشـف ألول مـرّة
وصــــــور ووثــــــائق
جــــديـــدة تــــرجـــمـــة
وإعــداد. تــقـد أ. د.
أحــمــد عــبــد اجملــيــد.
بــغـداد: دار الـورشـة

.2019

ـعـرة: 25- بـ حــكـيم الـيـمـامـة وحـكـيم ا
رحـلة في النـفس والكون واحلـياة حتليل
رسـائل الشيخ عـبد العزيز الـتويجري إلى
ـعـري. دمـشق: دار الـتـكـوين أبـي الـعالء ا

للتأليف والترجمة والنشر   2012.
26- جـابر خليفـة جابر والكتـابة السردية
اجلــديـدة. الـشــارقـة/ بـغــداد: دار ضـفـاف

للطباعة والنشر 2012.
27- الـنـاي يبـكي أمّه القـصبـة عن جوزف

حرب. دمشق: دار أمل اجلديدة  2012.
28- يــحــيى الــســمــاوي وفـنّ الــبــســاطـة
ُــربــكـــة. دمــشق: دار تــمــوز لــلــطــبــاعــة ا

والنشر 2013.
29- ثـالثـيـة األرواح الـضــائـعـة: دراسـات
في ثـالثـيــة شـيــكــاغـو لــلــروائي مـحــمـود
ســعــيــد. دمــشق الــشــارقــة/ بــغــداد: دار

ضفاف للطباعة والنشر 2013. 
30- جـمـالـيـات السـرد الـضـاري: دراسات
في األدب الـروائي للروائـية هيفـاء بيطار.
دمـشق: دار تموز لـلطباعـة والنشر 2014
31- نــــاطق خـــلـــوصـي وأدب الـــشـــدائـــد
الــفـاجـعـة. الـشــارقـة/بـغـداد: دار ضـفـاف

 .2014
ُــمـــيت. 32- الـــســـيــنـــمـــا: فنّ االبـــهـــار ا

الشارقة/ بغداد: دار ضفاف 2014. 
33- الــبـطل الـبــريء: فـوضى مـهــمـة قـتل
األب احلــضـاريـة بـ األجـيــال الـعـراقـيـة:
حتـلـيل رواية قـصـة عائـلة لـلـروائي قصي
الـشـيخ عـسكـر. دمـشق: دار أمل اجلـديدة

.2018
34- أفــعى جـلـجــامش وعـشــبـة احلـطـاب

اجلديدة. دمشق: دار نينوى 2018.
35- مـن أدب الـسـجـون الــعـراقي. بـغـداد:

دار الشؤون الثقافية العامة 2019.  
36- هـــولــــيـــود بـــ عـــوالم اخملـــابـــرات
ــظـلــمــة - وثـائق ودهــالــيـز الــســيـاســة ا
وأســرار دسـائس ومـؤامـرات. في جـزءين
اجلـزء األول: بغداد: دار الورشة  2019/

اجلزء الثاني: دار الورشة 2019.
37- رســالـة وجـودنـا اخلـطــيـرة: حتـلـيل
روايــة رسـالـة لــلـمـبــدع قـصي الـشخ
عـسكـر. دمشق: دار أمـل اجلديدة
ـثقف بـالـتـعـاون مع مـؤسـسـة ا

في سيدني 2020. 
ؤلفات العلمية : ثانيا: ا

ُــرشــد فـي مــرض الــصـرع 1- ا
تــرجــمـة . بــغـداد: دار الــشـؤون
الــثــقـافــيـة  –مــوســوعـة عــلـوم

 .1988
ـشـكالت الـنـفسـيـة ألسرى 2-  ا



www.azzaman.com

w «dF « ÍœUB² ù« l «u « w   «¡«d
تـسريـحهـم واعطـائهـم الفـرصة
الـــبــدع بــعـــمل مــثـــمــر ونــاجح
ـــــبــــالـغ الــــتي بـــــاســــتـــــغالل ا

استلمًوها من التعويضات . 
4- خــــلـق ســـــوق تــــنـــــافـــــسي
لـلصنـاعات واخلدمـات وتطوير
ـا الــقـطـاع اخلــاص الـعـراقي 
يـنـعـكس إيـجـابـيـا عـلى نـوعـية
ـــقــــدمـــة ـــنــــتج واخلــــدمــــة ا ا

للمواطن . 
wÝUOÝ —«d  

 ان مـــا ورد أعاله يــحــتــاج الى
قــرار سـيــاسي جــريء  فـبـدون
وجــــــود إرادة ســــــيــــــاســــــيــــــة
واقتـصـادية وفـريق عـمل مؤمن
بــفـكـرة اخلــصـخـصــة ويـحـتـرم
ـبـدع ولـديه الــقـطـاع اخلــاص ا
عـرفة واألدوات لـتـطبـيق هذه ا
الـعمـلـية اجلـراحـية الـقـيصـرية
ـكن ان لالقـتـصـاد العـراقي ال 
يـنـجح صــاحب الـقــرار بـإعـادة
هـيــكـلــة االقـتـصــاد وتـخــفـيض
الـي كمـا يطـلب الـبنك الـعجـز ا
نطق العلميال اعتقد الدولي وا
ــتـعــثـرة ـؤســسـات ا ان مــنحً ا
للعـامل فيها مـجانا كتعويض
عّـم خـــــدمـــــتـــــهم  مـــــجـــــدي أو
مـضـمـون  الـنـجـاح نـظـرا لـعدم
امتالك الـكادر الفني أو االداري
ــالــيــة الــكــبــيــرة اإلمــكــانــيــة ا
ــعــدات جــديـدة لالســتــثــمــار 
ومتـطورة وخـيرة حـديثـة حيث

من إعـداد العـاملـ الفـائظ عن
حـاجـتـه الـفـعـلــيـة وهـذا اإلجـراء
ــكـن ان يــتم بـــالــتــنـــســيق مع
سـتثـمر احلكـومـة وان يتـحمـل ا
مبالغ التعويضات الالزمة دفعها
ـستـغـنى عنـها ( وهي لـلعـمالـة ا
كـبـيرة عـادة ) ومـنـحهـم التـقـاعد

بكر مقابل اما : ا
1-  إعــفـائـات ضــريـبـيــة طـويـلـة
االمـــد أو 2-  عـــقـــود حـــصـــريــة
ــنــتج لـســنــوات يــتـفق لـشــراء ا

عليها أو 
3-  تـزويــد مـجــاني أو مــخـفض

للطاقة أو 
4-  الـتعاقـد على شراء مـنتجات

الشركة الستهالك الدولة أو 
5-  مــــنـح أراضي مـــــجــــانـــــيــــة

نشآت .  لتوسعة ا
مكن توفـرة وا الخ من احللـول ا
ابــتــكــارهــا اعــتــمــادا عــلى نــوع
االســتــثـمــار وقــيـمــته وأهــمــيـته
االســـتــراتـــيــجـــيــة لـــلــدولــة . ان
التخـلص من العـمالـة احلكـومية
ـسـؤولـية الـفـائضـة وحتـويـلـهـا 
الـقـطاع اخلـاص لـهـا انعـكـاسات
ـيــزانـيـة كــبـيــرة ومـوثـرة عــلى ا

التشغيلية للدولة فإنها: 
1- تــقـلـيص الـنـفـقـات والـرواتب

نشآت  لتزمة بها لهذه ا ا
2- إعـطـاء الـفـرصـة خللـق فرص

عمل جديدة للشباب 
3- ارضــاء الــعــامــلــ الــذين 
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ـــتـــحـــدة ض الـــرئـــيس جـــو بـــايـــدن عــــلى تـــســـلـــمه رئـــاســـة الـــواليـــات ا لـم 
حتى أظـهر الـوجه اآلخـر لسـيـاسته اخلـارجيـة في مـنطـقة أسبـوعـ االمـريـكيـة
ووضع إذْ أوقف صفقة الـطائرات لكل من الـسعودية واالمارات الشـرق األوسط
وأرسل طـائرة البي ?52 شرطـاً تعـجيزيـة أمام طـهران لـلعودة لإلتـفاق الـنووي
في إشــارة واضـحــة أن واشـنـطن التــغّـيـر لـتـحــلق في سـمــاء اخلـلـيج الــعـربي
في ح أرسل رئيـس اركان اجليش الى تل ابيب سيـاستهـا بتغيّـير رؤسائـها
نطقة صالـح أمريكا وحلفائـها في ا على أية حماقـة إيرانية  لوضع خطـة الردّ 
ومـنـهم اسـرائيل والـسـعـودية واالمـارات وقـطر الـتي  تـهـديدهـا من اكـثر من
الحـة في البـحر وا أو تـعـرّض سفـارتهـا وقـواعدهـا في العـراق  فصـيل عراقي
إالّ في الـتـهـريج إذن جـو بـايـدن اليـخـتـلف عن تـرمب  الـعـربي ومـضـيق هـرمــز
وتـمّخض الـتهرّيج واجلعـجعة الـتي كان يـهدد بـها إيران وفـصائـلها في الـعراق
بــالـــرغم من أن تـــرمب كــان جـــاداً في حتـــشــيــد قـــوته الـــنــوويــة فـــولــد بـــايــدن
وعرض ـنطقـة وتدعـمهـا لالرهاب والصـاروخيـة في مواجهـة تغـول إيران في ا
الوزيـر ماك بـومبـيو وثـائق وادلة تـؤكد عالقـة ايران ودعـمهـا للقـاعدة وداعش
ولـكن الـضـغط الـداخـلي والـدلـيل إغـتـيـال نـائـب الـظـواهـري في شـوارع طـهـران
تغيـرات الدولية جراء وباء كـورونا  أفشل خطة ترمب االمريـكي على ترمب وا
فـي تدمـيـر الـبـرنـامج الـتي اعـلـنـهـا اكـثـر من مـرة  مـعـهـد الـبحـوث االمـريـكـيـة 
النـووي اإليراني ومهاجمته والصواريخ البـاليستية وكان قاب قوس او ادنى
تـرمب لـم يـتـخاذل  أو من الـتـدمـيـر وتـراجع في الـلـحـظـات األخـيـرة رغـمـا عـنه
في تـنـفيـذ إستـراتيـجـيته جتـاه ايران حـتى آخـر حلظه في حـكمه يتـراجع أبداً
بعـد غلق السفارة وسحب قواته من العراق واكـتشاف سيناريو ايران الحتالل
وأسـر طواقـمـهـا كـما حـصل في سـفـارة امـريـكا الـسـفـارة وقاعـدة عـ االسـد
ولــكن كـشف اخلــطـة من قــبل الـسـي اي اي) افـشل اخملــطط االيـراني طــهـران
من فـوضى وهـجوم وفصـائـلهـا في الـعراق ولـكن مـاحصل في أيـامه االخـيرة 
أفــشل تـنـفـيــذ تـرمب لـتـدمــيـر مـفـاعالت ايــران وصـواريـخـهـا عـلـى الـكـونـغـرس
الـبـالـيـسـتـيـة.واحلـشـود الـعـسـكـرية  مـن غـواصـات وحامـالت طـائـرات وبوارج
حـربية وجيوش وطائرات بي  52وأسراب من طـائرات فرنسية نـووية وبريطانية
ـيـة ثالـثـة كـانت سـتقـع في اخللـيج الـعـربي ومـا زالت هذه  تـؤكـد أن حـرباً عـا
ـنـطـقـة لـردع ايـران واذرعـهـا كـمـا يـشـاع فـهل يـفـكك الـنـوايـا واحلـشـود في ا
ـضي مع حلـفائه فـترضـة أم  الرئـيس جو بـايـدن صعق وفـتيل هـذه احلـرب ا
اذما ارتكبت طـهران خطأً استراتيـجياً ونفذّت تهـديداتها في الثأر الى النهـاية
طار وهل ـهندس في حـادثة ا من مقـتل اجلنرال قاسـم سلبمـاني وابو مهدي ا
والـعودة الى االتـفاق وتـعـتبـر رفع احلـصار عـنهـا  سـتـسكت طـهـران على الـثأر
وعودة ـصـاحلـةورفع احلـصـار  من قـبل أمـريـكـا (ثـمنـاً) لـلـتـفـاوض وا الـنـووي 
ـفـاوضـات التـي اعلن ـا ا الـعالقـات بـ الـطرفـ وهـو سـيـنـاريـو مطـروق ور
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ألن الـعـنـاد االيــراني مـعـروف في صالدته  ولـكن اعــتـقـد هـذا لن يـحــصل ابـدا
جتربـة مّرّة نـتج عنهـا مئات وعنـجهيـته ولنا في احلـرب االيرانـية على الـعراق 
االف الشـهداء من الطـرف قبل أن يـتجـرّع كأس السمّ اخلـميني ويـقبل بوقف
ـشـهـد ذاته سيـمـا ونـحن نرى تـغـوّل اذرع ايران ا يـتـكرر ا احلـرب الـيـوم ر
ودفـعـهـا الى ارتـكـاب حـمــاقـات في الـعـراق وسـوريـا ولـبــنـان احملـتـرقـة والـيـمن
شتـعلة فيـها احلرب االهلـية وهنا مـرّبط الفرس أن ايران لـديها إستـراتيجية ا
طويـلة مع التفاوض والتسويف  والَعْند ولـها نفس طويل فيه ولكن هذا اليتوفر
في الطـرف االمريكـي واالوروبي واخلليـجي فهل تـنجح عصـا بايـدن الغلـيضة
وتـسـحـبـهـا الى مـفـاوضـات صـعـبـة بـشـروط اصـعب حـتى في تـرويّض ايـران 
تخضـعها الى طاولة مفاوضات التخـرج منها اال بتوقيع إتفاقـية تاريخية مهينة
وحتلّ تـسلـم فـيهـا كل مـفـاتـيح الـنـووي والـصـواريخ الـبـالـيـسـتـيـة بـيـد امـريكـا 
من ـنطقـة كلهـا وتطمـئن اوروبا والدول اخلـليجيـة واسرائيل  ميلـيشيـاتها في ا

فترض. خطر ايران ا
فـإيران ماسكة الفرصة  وهذا ايضـا أبعد من اخليال بالنـسبة لطهران واذرعها
نطقة  ونقصد حتقيق مشروعها الكوني التوسعي في ا التاريـخية بكلتا يديها 
وتفـضّل الدخول في حـرب طويلـة  والتقبل الذي لن يـتكرر بـعد الف عام واكـثر
ـنـطـقـة  الـذي نـراه يـتـحـقق يـومـيـاً عـلى ارض في تـفـكـيك ووأد مـشـرعـهـا في ا
نعم فـهي التفرّط في حـلمهـا التاريـخي بسهـولة حتى وإن وقـعت احلرب الواقع
بـايـدن يرسل لـهـا إشارات تـطـميـنـية تـختـلف عن تـرمب والـدول االوربيـة كذلك
وقـطـر أعـلـنت مــبـادرة لـفـتح حـوارات خــلـيـجـيـة مع ايــران وكل هـذه(عـربـونـات
وبـدل ان جتنح لـلتـفاوض تـعتـبر هذه إلقنـاع طهـران في اجللـوس والتـفاوض (
العـروض خضـوعاً وخـوفاً من بـرنـامجـها الـنووي  الـذي أشرف عـلى اإلنتـهاء
ان االيـراني عن تخـصيب اكـثر من عـشرين كيـلوبـشهر بعـد إعالن رئيس الـبر
إذن طـهران تركب رأسها وتتمادى وتسوّف وتتحدى العالم كله  وصوالً واحد
لتحـقيق حلمها االوحد وهو إملتالكها الـنووي في مواجهة اعدائها التاريخي
في الشـرق االوسط وهم العرب فقط وليس اسرائيل كما ترّوّج في فضائياتها
أعـتـقـد أن الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة لـبـايـدن لم تـتـغـيـر ابـداً عن سـيـاسـة واعالمـهـا
في مـلف ايـران النـووي والصـواريخ البـاليـستـية واستـراتيـجيـة الرئـيس ترمب
التي تـضرب فيـها اقرب واهم حـلفائـها وهي السـعودية  عن طـريق اذرعها في
أن الـعـراق والـيمن وهـذا مـايـقـلق حـكام طـهـران وكـمـا اعلن بـايـدن نـفـسه هذا
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وهذا اليـعارض تـأجيل تـزويـد السـعوديـة واالمارات بـصـفقـة الطـائرات السـباب
ألن امريكا وعـبر تاريخهـا الطويل  التفرط بـأهم حلفائها فنيـة وليست سياسـية
ـمـلـكــة الـعـربـيـة الـســعـوديـة وحتت جـمـيع ـا الـعــالم بـا في الـشـرق االوسط ور
ـنطـقة في ا الـظروف النـهـا تعـتـبرهـامفـتـاح احلل جلمـيع ازمـاتهـا ومشـاكـلهـا 
ـمـلـكـة فـجـمـيع والـتـطـبـيع الـذي قـادته وبـاركـته  لم يـكـتـمل لـو لم تـوفق عـلـيه ا
احالمـهـا حتقـقـهـا لهم مـنـذ اكثـر من قـرن ونصـف فلن جتـد امـريكـا من يـحقق
ـمـلـكـة فـكـيف تـفـرط بـهـا إذن عـصـا بـايدن مصـاحلـهـا ويـحـافظ عـلـيـهـا مـثل ا
ـصـالح االسـتـراتـيـجـيـة الـبـعـيدة الـغـلـيـضـة بـجه طـهـران لـهـا مـايـبـررهـا وهي ا
ـشـاريع االسـتـراتـيـجـيـة  هي من يـجـبـر الـرئـيس جـو بـايـدن عـلى الـتـطـبـيق وا
الـوقـوف بـوجه طـهـران ضـد أي حـمـاقـة تـرتـكـبـهـا هي أو أذرعـهـا وادارة بـايدن
جاهزة لـلرد تـمامـنا ومعـها اسـرائيل كمـا اعلن وزيـر اخلارجـية انتـوني بلـيك
امس وهي سيـاسة امـريكيـة متـوارثة ولـيست ولـيدة الـلحـظة والـتغـيير إذن من
يعتـقد ان بايدن الينفذ السياسة اخلـارجية كما نفذهاترمب فهو واهم ولكن كل
رئيس له طـريقته في التطبـيق هناك من يستـخدم التهديد الـعسكري ويلوح به
ويفـرض حصـارا تاريخـيا أرهق وانـهى اقتـصاد طهـران واربكت سـياسـتها 
وهـنـاك من يسـتـخـدم العـصـا واجلزرة كـبـايـدن ولكن الـنـتـيجـة واحـدة هي عدم
ـصـالـح االمـريـكــيـة وعــدم الـتـقــرب من حـلــفـائـهــا وهـذا هـو مــفـهـوم تـضــرر ا
ا استـخدام بايدن شعار العصا واجلزرة مع طـهران وحكامها فهل ينجح  ر
ـكنه ـفاوضـات مـعقـدة  ولـكن ال يـنجـح في ترويـضـها  وتـركـيـعهـا وجـلبـهـا 
تـهـا وايقـاف بـرنامـجـهـا النـووي وسالحـها الـبـاليـسـتي وحل مـيلـيـشيـاتـها هـز
الـتـفــاوض مع ايـران طـريق ـنــكـقـة  لــو تـعـلق بــاسـتـار الــكـعـبــة واذرعــهـا في ا
مسدود والجدوى منه ألنه يهدد مشروعها بالفشل وهذا ما التقبل به وترضاه
طرهـان حتى لو دفعت نفسها الى حرب تعرف انها خاسرة مع امريكا واخلليج
كن لهذه الدول على االطالق القبلول بايران دولة نووية ـقابل ال واوروبا في ا
ـنـظـور والـبـعـيـد وهـنـا مـكمـن القـلق ـدى ا تـهـدد مـصاحلـهـا ووجـدودهـا عـلى ا
االمـريـكي واخلـلـيـجي واالوروبي اعـتـقـد ان عـصـا بـايـد الـغـلـيـضـة ضـد ايـران
مـضيـعـة للـوقت  فقـد اسـتخـدمهـا سلـفه وفـشل في اركاعـهـا بحـصارتـاريخي
ودعـوات متطـررة للـتفاوض واعـطاء رقم الـهاتف للالتـصال  وقـطع النفط خانق
ـل االقتصـادي والعسـكري واجلوي االيراني بـالكامـل  ومنع اوروبا من الـتعا
مـعـهـا ووضع اذرعـهـا عـلى الئـحـة االرهـاب وفـرض عـقـوبـات اقـتـصاديـة عـلى
بنوكـها وشـخصـايتهـا وتوابـعهـا ورموزهـا ولم يفلح فـهل يفـلح بايـدن بالـتفاض
ورفع الـعـصــا بـوجه قـادتــهـا اعـتــقـد هـذا ضــرب من اخلـيـال فـال الـعـصـا وال
هي مـاضــيـة ومـصــرة عـلى اكـمــال بـرنـامــجـهـا اجلــزرة تـنـفـع مع حـكـام ايــران
ـشــروعـهـا الـكــوني الـتـوســعي ولـو كـره الــنـمـدووي رغم احلــصـار ومـاضــيـة 
شروع اآلخرون ولـيشربـوا من ماء البحـر...فال عصا بـايدن وال جزرته تـهزم ا
االيراني وقـادته سوى نـفس القـوة التـي غزا بهـا اجملرم بـوش العـراق وأسقط

التي إعتبرها الرئيس ترمب أكبر خطأ في تأريخ أمريكا.   نظامه بحماقته 
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يـــتـــداول كــــثـــيــــرا هـــذه األيـــام
احاديث في مـجتـمع االعمال في
بـــغــداد حـــول نـــيــة احلـــكـــومــة
الــعـراقــيـة لــلـتــفـعــيل وتـطــبـيق
ســـــيـــــاســـــة اخلـــــصـــــخـــــصــــة
ـشـاريع ومـصـانع االقـتـصـاديـة 
وخـــدمـــات تـــمـــلـــكـــهـــا الـــدولــة
وحتـويل ملـكيـتهـا وإدارتها الى
الـقـطـاع اخلـاص ضمـن برنـامج
منـظم وبإشراف الـبنك الدولي .
لـكــنـني في نــفس الــوقت اسـمع
الــكـثــيـر عن ان هــذه الـســيـاسـة
ــعــروفــة دولــيـا االقــتــصـاديــة ا
ـــؤســـســـات ســــتـــطـــبق عــــلى ا
ــــتــــعــــثــــرة أو اخلــــاســــرة أو ا
ـتــوقـفـة عن الـعـمل و ال اعـرف ا
ســبب اإلصـرار عـلى ان مــفـهـوم
اخلـصـخــصـة هي لـلـخالص من
ـتـوقـفة ? ـنـشـآت اخلـاسـرة وا ا
ـــــاذا نـــــتـــــــــــــــوقع إقـــــبـــــال و
ــــســــتــــثــــمــــرين عــــلى شــــراء ا

مـوضـوع يـتم االتـفـاق عـلـيه ب
الـــطــرفـــ وله حـــلـــول كــثـــيــرة
وابـداعـيـة مـارسـنـاهـا وجنـحـنـا
بـــهـــا فـي كل الـــشــــركـــات الـــتي
استـحـوذنـا عـليـهـا في عـمـلـيات
اخلـصخصـة وليس هنـالك خطر
أو اسـتغنـاء عّن العـمالة الـفائدة
ــنـاســبـة بـدون الــتـعــويــضـات ا
التي ترضي العامل ورب العمل.
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ان مـــوضــــوع الـــعــــمـــالــــة ومـــا
ــســتــثــمــر من عــدد يـــحــتــاجه ا
حـقيقي لتـحقيق عـملية إنـتاجية
مـــربـــحــة وفـــعـــالــة هـــو من اهم
عـيـقـات الـتي تـعـرقل عـمـلـيات ا
تـعارف عليه اخلصـخصة  ان ا
ـكـنـها ـيـا ان احلـكـومـات ال عـا
فــــرض إعــــداد الــــعــــامـــلــــ في
طـروحة للخصخصة الشركات ا
ــســتــثــمــر   اال بــاالتــفــاق مع ا
ستثمر للتخلص وسوف يلجأ ا

ؤسسـات اخلاسرة ? من خالل ا
خـبـرتـنـا مع اخلـصـخـصة خالل
ـاضـيـة وشـرائـنـا ال 27 ســنـة ا

لـلــعـديــد من الـشــركـات الـتي 
خـصخصتـها في العـالم العربي
لـم يـــــــتـم طــــــــرح اَي شـــــــركـــــــة
لالســتـــثــمــار وهـي خــاســرة أو
مـتـعــثـرة بل  طــرح الـشـركـات
الــرابــحــة والــتي فــيــهــا اجملـال
لــلـتــطـويــر وتـعــظـيم أنــتـجــاهـا
ًبالنـالي زيادة قيـمتـها السـوقية
ــالـــيـــة وحتـــســ وإســـهـــمـــا ا
منتجاتهـا وظروف العامل بها
.لقـد  مناقـشة هذه الـنجاحات
مع اغـــلب الـــســـادة الــوزراء في
احلـكـومـات الـسـابـقـة واحلـالـية
ام بكـيفيـة تسويق وضـرورة األ
هـذه الـشركـات وتـغلـيـفهـا جـيدا
قــبل طـرحــهـا لــلـخـصــخـصـة أو
اعادة الـهيكلـة . اما فيمـا يتعلق
بــالــعــمـــالــة وحــقــوقـــهــا فــهــذا

ـــصـــانع تـــقـــريـــبـــا هي ان كـل ا
ة جـدا اوًمـنـدثرة وبـالـتالي قـد
بـحاجـة آلـو االستـثمـار  نـاهيكً
عن افــتــقـارهـم ألسـالــيب االدارة
تطورة احلديثة والتكنولوجيا ا
فـي الــتـــســـويـق والــقـــدرة عـــلى
ــنــافــســة وتــطــبــيق مــعــايــيـر ا
اجلـودة الـدولـيـة .الــعـامـلـ في
كن حتـويلهم مـنشات الـدولة ال
ـــــجــــرد الى قـــــطـــــاع خـــــاص 
امتالكـهم ألسهم مـنشـآتهم فـهذا
شكلـة في االقتصاد هو جـوهر ا
العراقي احلالي اجملهول الهوية
. واعـــني بـــذلـــلك عـــدم وضـــوح
الـرؤيــا حـول مـاهـيــة وجـنـسـيـة
االقــــتــــصــــاد  فــــالــــشــــعــــارات
واالطــــروحـــات الــــســــيـــاســــيـــة
واالقتـصـادية الـرسمـيـة تتـحدث
ـفـتوح واالقـتـصاد عّنً السـوق ا
ـــبــــني عــــلى الــــعـــرض احلــــر ا
والــطـلب لـكن الــتـنـفـيــذ الـفـعـلي
والـفــكـر االداري لـهـذه الــعـمـلـيـة
اليزال اشـتـراكيـا بـحتـا واحادي
الـقطب كـما عـرفنـاه منذ 1958 .
التـغييـر يجب ان يـكون حـقيـقيا
ــــدرســـة ويــــقــــوده اصـــحــــاب ا
احلـديثـة في االقـتصـاد مـتزامـنا
مـع تـشـريـعـات وقـوانـ تـخـفف
تـدريــجـيـا سـيـطــرة الـدولـة عـلى
الـفـعـالـيات االقـتـصـاديـة وفـسح
اجملـــال لــــهـــا لـــلـــنــــمـــو حـــسب

متطلبات السوق .
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وصل ا
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يـــعــني هــذا ? انـه ســر اليــعــرف
قـيمتـه سوى العـراقي انـفسهم
! كما الـشوقُ   الذي اليعرفه اال
من يكابده  وكما الصبابةُ التي
اليشـعر يها اال من يـعانيها ! ان
انـتــمـائك لــلــوطن راسخ رسـوخ
األصــابـع في الـــراحـــتـــ  آمــا
الـتشـتت واالرتـمـاء في احـضان
ا سبب مقنع  فهو الغربة  دو
دخـول فـي نـفق مــظــلم  يــعـرف
اولُه واليـــعـــرف لـه آخـــر ! وهــو
اضـاعــة إلرثك الــتـاريــخي الـذي

هو محط تقدير الدنيا  كلها .
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وهـنـا أقــول  لـلـمــبـدعـ الـذين
غـادروا   واعرف انـهم من اكـثر
الــنـاس حــبــا وانـتــمــاءً لــلـوطن
وحــــرصـــا عــــلــــيـه . وبـــدون ان
اغـــضب احـــدا أقـــول  االتـــرون
مـــعـي حــــجم اخلــــســـارة الــــتي
خــلــفــتــهــا مــغــادرتــكم الــوطن !
والـتي ابـعــدتـنـا عن ابــداعـاتـكم
ومـآثـركم احلـقــيـقـيـة وابـعـدتـكم
عن حــرارة الـلــقـاء بــجـمــهـوركم
الــذي احــتــضــنـكـم واليـزال  إن
حــفـلــة واحـدة  كــانت جتـمــعـكم
ــحــبـيــكـم في مــهــرجـان بــابل
الـدولي  مـثال كـانت تـعـادل الف
حـفـلة في سـواه !! اتـذكرون ذلك
ام ال ? نــــــحـن النــــــنــــــسى !  إن

أي شـيء ! وتــــلك  لـــــعــــمــــري 
خـســارة التــعــدلــهــا في احلــيـاة

خسارة أخرى ! 
ـبـدع  الـبعـض من جنومـنـا ا
يـغـادرون الوطن الى شـتى بـقاع
األرض لــهــذا الـــســبب او ذاك 
ـا قد يكـون مسوَّغـاً او اليكون
! وهـم فـي واقـع احلــــــــــال قــــــــــد
يــجـدون  هـنـاك مـايـسـد الـرمق !
ولكنهم اين يجدون دفءَ االمكنة
ورواء دجــلــة  الــتي قــال فــيــهـا

اجلواهري الكبير  شوقا : 
" يادجلةَ اخلـير يانبعا ًأفارقـُه /
على الكراهة ب احل واحل 
/ اء صـافـية ً إني وردت عـيـونَ ا
نبعا فنبعا فما كانت لترويني !"
 (ارفـع رأسك انت عــراقي)  مـاذا

اخشى مـا اخشاه هـو انطفاؤكم
هـناك وبـالـرغم من عـدم انـقـطاع
ــبـرمج.. الــتــيـار الــكــهــربــائي ا
الـوطن هو احلـالـة االستـثـنائـية
االولى في حـيـاة كل واحد مـنا 

يقول احمد شوقي :
 " وطني لـو شغِـلتُ بـاخللـد عنه
/ نـــازعـــتـــني الــــيه في اخلـــلـــدِ
ــرء لـو ربح نــفــسي" مــاقـيــمــة ا
الدنـيا كلها وخـسر وطنه واهله
ومــحـبــيه !  ان حب الــوطن هـو
فِـطـرة جُـبِل االنـسـان بـهـا  فـهو
بال وطن سيظل غـريبا  كصالح
فـي ثـــمــــود ! . كم هـي كـــبــــيـــرة
خسـارتنـا لفـنان مـتفـرد  يتـميز
كـان بــعـذوبــة الــصــوت واالداء 
يـــــصــــنف نـــــفــــسه عـــــلى أنه  "
معارض " ولكنه  وبعد ان ذهب
الـذين يـعـارضـهم  وجـاء من لم
يــعــد يــعــارضــهم  لم يــهــتم به
احــد ?!   فـضــاع مــابــ هـؤالء
واولـئك ! وضــاعت مــنه الـدنــيـا
واآلخــرة     مــعــا فــمــات كــمــدا
رحمه الـله !  ولسان حـاله يقول
: " وظـــــلم ذوي الــــقـــــربى اشــــد
ــرء من وقع مــضــاضــة / عـلى ا
هند " فـخسره الوطن احلسـام ا
ومحـبوه مـرتـ ولم يكـسب هو
وال مرة ! ولم يستمع الى صوت
نـــاصـح حـــريص عـــلــــيه وعـــلى
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ـرمـوقـة ! ولم مـكـانتـه الـفـنـية ا
تكن مـغادرته مستـوفية لشروط
"الــــســــيـــاحــــة " في ارض الــــله
الواسـعة  بحـثا عن الرزق وقد
ضـــاق  وعـن  حـــريــــة لم تــــكن
كـــمـــا يـــطـــمح طــوع الـــبـــنـــان 

ويتمنى !..
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ـكـن ان يـروى هـنـا : ان ـا  و
الــشــاعـــر الــعــبــاسي ابن زريق
الـبــغـدادي وبــعــد ان  ضـاق به
الــــعـــــيـش في بـــــغــــداد رأى ان
يبحث عن رغيد ذلك العيش في
االنــــــدلـس   ولــــــكـن َ زوجــــــته
رفـضت فـكرة الـغربـة  وحاولت
ثــنـيه عن الــسـفــر  ولـكــنه كـان
مصرا ً  فسافر فعال  ولم يجد
مـاكـان يحـلم به  وزادت غـربته
ه  فـمـات وهو من مـعـانـاته وا
في الـصــحـراء وهـو يـعـاني من
وعــورة الـــطــريق  وكـــانت الى
جـانبه  قصـيدته الـيتيـمة التي

يقول فيها مخاطبا زوجه :
" التـعذلـيه  فإن الـعـذل يـولعــه
/  قــد قــلـت حــقـــا ولــكـن لــيس

يسمعـه  
  جاوزتِ في لومه حدّاً اضرّ به
  / من حــيث قـــدرتِ ان الــلـــوم

ينفعــه 
فـاسـتــعـمـلي الـرفـق في تـأنـيـبه

بــدال / من عـــذله فــهـــو مــضــنى
القلب موجعه

قـد وزع الله بـ اخللق رزقـهمو
/  لم يــــخـــلـق الــــلهُ مـن خـــلـــقٍ

يُضيعــُـه"
ولـسنا  هـنا  بـصدد لوم كلِ من
غــادر  بــحــثــا عن ظــروف مــنــا
سبـة لعيش افضل  خـاصة بعد
ان تـــزداد الــظـــروف الــصـــعــبــة
صــعــوبــة ومـأســاويــة ولم يــعـد
رءُ امـنـا علـى حيـاته وعـياله  ا
وعـجز اولي االمـر من وضع حدٍ
ـا يــجـري  ويـتـفـاقـم  ولـكـنـنـا
نــؤشـر ان اخلـســارة فـادحـة في
ــواطن االغـــتـــراب  لـــلــوطـن وا
عــــلـى ســــواء .. ولـــــيـس كل من
اغترب قـادر على حتمل اوزارها
! وهـنــا  وعـلى اجلــانب اآلخـر 
البـد من إزجـاء الـتـحيـة لـلـمـبدع
الــــكـــــبــــيــــر كـــــاظم الـــــســــاهــــر
تـألق نصيـر شمة ـوسيقـار ا وا
الذين استثمرا غربتهما باطالق
كل طـــاقــــاتــــهـــمــــا االبـــداعــــيـــة
ومـــواجــــهــــة كل الــــتـــحــــديـــات
ــــخــــتـــلـف الـــوجــــوه من اجل
الــوطن الــذي احـبــهــمـا فــبـاداله
احلـب بـالـوفـاء والـعـطـاء . فـهـو

اول وكل ماعداه ثانٍ!
(بالدي وان جارت عليّ عزيزة /
واهلي وان شحوا عليّ  كرام).

عن أحتـــدث الــــيـــوم هـــمــــســـاً 
ـــوجــوعـــ بــحب ـــبــدعـــ ا ا
ـدى والتي اوطـانـهم الى آخـر ا
تــبـــادلــهم هـي األخــرى احلب 
الـى أقـــصى مـــافي الـــوفـــاء من
إتــســـاع ورحــابــــة  فــاالوطــان
الـعـريـقـة تـعـتـزعـادة  بـابـنـائـها
تميزين في شتى بدع ا من ا
عرفة والفنون ميادين الفكـر وا
 بل وحتــرص عـــلــيــهم حــرص
األم عـلى ابـنـائـهـا واكـثـر  فـهم
يمون . ولكن  بارك ا غرسُها ا
هـنـاك من يــفـرط بـتــمـاسك هـذا
احلب بــقـصــد او بــدون قــصـد
ليـتحول بـ ليلـة وضحاها من
ـلك كل اسـباب الـتألق إنـسان 
ــلك واإلرتـقــاء الـى إنـســان ال
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ــتـهــمـ األدلــة . طـرق اجــبـار ا
عــلى احلــضـــور :- أن الــهــيــئــة
التحـقيقـية الـقضائـية  قد راعت
طـرق اإلجبـار على احلـضور من
خـالل إصـــــدار اســـــتـــــقـــــدام أو
الـقـبض وبـحـسب أدلـة الـدعوى
ـتهم وكذلك آلـيـة الـقبض عـلى ا
وتــنـــظــيم مـــحــاضــر الـــتــحــري
ـة التي ـبـرزات اجلـر وضبط ا
بــحــوزته وعــرضه أمــام أنــظــار
الـهـيـئـة الـتــحـقـيـقـة الـقـضـائـيـة
خالل    24ســـاعــة وتــوقـــيــفه 
ــــادة الـــقـــانــــونـــيـــة ـــوجب ا
ـوجـبـهـا ثم تـصديق ـطـلوب  ا
ـذكـورة أقـوالـهم أمـام الــهـيـئـة ا
وبكافة الضمانات القانونية من
ـــثل االدعــاء الـــعــام حــضـــور 
ـنتـدب في حـال عدم واحملـامي ا
ـتـهم تـوكـيل مــحـامي من قــبل ا
لــــلــــدفــــاع عــــنـه ولــــوحظ عــــدم
استـخـدام الوسـائل الـبولـيسـية
راحل ـتهـمـ في جـمـيع ا مع ا

التحقيق . 
أمـــــــاكـن الـــــــتـــــــوقــــــــيف  :- 
تــخـصــيص مــركـزيـن الحـتــجـاز
ـــوقــوفــ عــلـى ذمــة قــضــايــا ا
الــلــجــنــة األول في مــقــر جــهـاز
مـكـافـحـة اإلرهاب الـواقع ضـمن
مـــحــيط مـــطــار بــغـــداد الــدولي
ديرية العامة والثاني في مقـر ا
لـالســــتــــخــــبــــارات الـــــواقع في

معسكر الوالء  البلديات  .
ظــروف الـتــوقــيف :- أن ظـروف
وقوفـ كانت مالئمة احتـجاز ا
وفقـا لـلـمـعـاير الـدولـيـة حلـقوق

بــظـــاهــرة اإلفـالت من الــعـــقــاب
ــــنـــتـــشــــرة بـــاوســــاط  كـــبـــار ا
الـفـاسـدين  فـقـد أفـلت كـثـير من
ــتـهــمـ الــكـبـار مـن احلـسـاب ا
بقضيه مـفتش وزاره الصحة او
ــــنـــظـــورة االســــمـــاء الـــغــــيـــر ا
بــــفــــضــــيــــحه اجــــهــــزه كــــشف
ـــتــــفـــجـــرات او الــــصـــفـــقـــات ا
الــروسـيـة  واالوكــرانـيـة وسـرقه
اطـنان الذهب وحـيتان الـكهرباء
وكـــواسج الـــتـــجـــارة  ومـــئــات
ـشـابــهـة الـتي افـلت الـقــضـايـا ا

ابطالها من العقاب. 
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ـاني    وردا عــلى الـتـقـريـر الـبـر
الـــــبـــــائـس الـــــذي يـــــدعي بـــــان
ـوقـوفـ لـم يـنـالـوا ــتـهـمــ ا ا
حـقـوقهم اإلنـسـانـية  ولـلـتاريخ
فـان جلـنـة االمـر  29قـد الـتـزمت
عـايـير حـقوق بـتطـبيـق جمـيع ا
اإلنــســـان الــدولــيــة والــتي نص
ــا يـكـفل الـدســتـور الــعـراقي و
ـــة جلـــمـــيع ـــعـــامـــلـــة الـــكــر ا
ــسـاواة ــتــهـمــ وعـلـى قـدم ا ا
وبدون تـمـييـز ولم يـتم رصد أي
انـتـهـاك حلـقـوق اإلنـسـان وهـذه

اإلنـسـان حيث يـنال كل مـوقوف
  3وجــبـات غــذائــيـة مــتــكـافــئـة
يوميا ويتم االطالع على ظروف
ـــــركــــــز مـن حـــــيـث اإلنـــــارة , ا
وقـوف داخل الـتـهـوية  ,عـدد ا
الـزنـزانـة الـواحـدة  ,الـنـظـافـة ,
ــــارســـة الــــطـــقـــوس األرزاق 
الــــديـــــنـــــيـــــة ن الـــــســـــبـــــاحــــة
عدل واالستحمام  التشميس 
البس سـاعـتـ يـوميـا تـوزيع ا
الـداخلـية واخلـارجيـة واألرشفة
ـا يـتـناسب مع بـشـكل مـنتـظم 

ناخية  الظروف ا
الـــتــــعـــذيب واإلكـــراه  :-  خالل
ـتـهم وتـصـديق الـتـحـقـيق مـع ا
أقـواله يـتم الـكـشف عـلى جـمـيع
إنـحــاء جـســده لــغـرض االطالع
فــــيـــمـــا أذا كـــانـت هـــنـــاك اثـــأر
التعذيب أو كدمات أو حروق أو
نـــدبــات أو ســـحـــجـــات او أثــار
الـشــدة اخلــارجــيـة مـن عـدمه  
ولم يـــتم رصـــد أي اثـــر من ذلك
مـنـذ تـشـكيل الـلـجـنـة وحلد أالن
وكـمـا ثـابت بـالـتـقـاريـر الـطـبـيـة
الـــصــــادرة عن مــــعـــهــــد الـــطب
الـعـدلي ومـسـتـشـفى ابن سـيـنـا
التدريـبي حيث  إرسال جميع
ــتــهــمـ وبــدون طــلــبــهم إلى ا
مــعـــهــد الـــطب الـــعــدلي وبـــعــد
تــوحــيـد الــرأي مع جلــنــة األمـر
الديواني    29لضمان الشفافية
في العمل وقطع االدعاءات التي
ــتــهــمـ قــد تــبــدر عن بــعض ا
لتبريـر اعترافه عن األفعال التي

ارتكبها  .
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بغداد

الـزيــارات :-  تـمــكـ جــمـيع
ــتــهـمــ من مــقــابــلــة ذويـهم ا
ووكالءهم الـقانـونيـ وأعضاء
مـجــلس الــنــواب وقــد مــنــحـوا
جـميعـهم حريـة احلديث وبدون
قـيــد او شــرط والــوقت الــكـافي
لــلــزيــارة حــيث اســتــغــرقت كل
دة    1ساعة تقريبا كما زيارة 
و حتــديــد الـيــوم األول ويـوم
الــنــصف من كـل شــهــر مــوعـدا

ثابتاً ألجراء الزيارات.
االتصـاالت الهـاتفـية :-  تـمك
ـتــهــمـ بــاالتـصــال بــذويـهم ا
الذين لم يحضروا للزيارة وعن
طـريق الـهـاتف احملـمـول وأكـثر
ـــتـــهـــمـــ من ذلـك إن بـــعض ا
يتصل بزوجـته األولى والثانية
وكذلك يسمح باالتصال الدولي
ــتـهــمـ الـذيـن يـقـيم لــبـعض ا
نحون ذويهم خارج الـعراق و

الوقت الكافي لالتصال.
الـعـنـايـة الـطـبـيـة :- يـتم أجراء
الفحص الطـبي وتوفير األدوية
والعالج الالزم لـلموقـوف على
ن مــدار الـــســـاعــة وخـــاصــة 
يــــعـــانـي مـــنـــهـم من اإلمـــراض
ــــســــحـــات ــــزمــــنـــة واخــــذ ا ا
اخلاصـة بوباء  كـورونا  بشكل
مسـتمـر من قبل الـفريق الـطبي
اخملــــتص من وزارة الــــصـــحـــة
ولـوحظ إصــابـة الـبـعض مـنـهم
بـهـذا الوبـاء وقد صـدر قرار من
الـهيـئـة الـتحـقـيقـيـة الـقضـائـية
ـــصــابـــ في أمــاكن بــإيــداع ا
احلــــــجـــــر الــــــصــــــحـي حلـــــ

اكـتـسـابهـم الشـفـاء الـتـام وفعال
قدمت لهم الرعاية الطبية األزمة
وتماثـلوا جميعهم لـلشفاء التام
وكمـا مثبت في الـتقارير الـطبية
الــصـــادرة من مـــســتـــشــفى ابن
سينا التدريبي ومختبر الصحة
ـركزي كما ويخضع كل العامة ا
مـوقوف لـزيارة الـطبـيب وأعداد
تــــقـــريــــر مــــفـــصـل عن حــــالـــته
الـــصــــحـــيـــة وتــــدوين جــــمـــيع

مالحظات الطبيب .
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الــــذيـن شــــاركــــوا في اجلــــرائم
ــشـار الـيـهـا انـفـا وهي وثـائق ا
نــاطـقه جملـمـوعـه من الـفـاسـدين
الــتــهــمت الــثــروة وبــعــثــرتــهــا
واســـاءت لــلـــمـــواطن الـــعــراقي
ومـارست خـروقـات خـطـره عـلى

مستقبل احلياة بالعراق .
 ان اسـتـمـرار سـيـاسـة الـتـسـتـر
عـلى اجملرمـ من قبل الـنافذين
بــالــســلـطــة  ســتــكـون كــارثــيـة
ـدافـعـ عـنهم مـسـتـقـبال عـلى ا
الن أوراق الـفـاسدين وبـطانـتهم
واضـحه للـمـواطنـيـ  وهنـيـئا
الى اللـجنـة القضـائيـة واللـجنة
التـحقيـقية وعدم خـضوعها الي
ابــــتــــزاز ســـيــــاسي واحلــــد من
اســتــمــرار سـيــاســة اإلفالت من
الـعـقـاب الـتي كـانت مـتـبـعـة من
ـتــهـمـ الـسـاســة بـتـكــفــــــيل ا
ومـن ثم افالتـــهـم بــتـــهـــريـــبـــهم
كن أن خارج العراق  وهذا ال 
يــقـــبل في دولـــة تــدعـي أنــهــــــا

دولة للقانون .

جلــــنــــة األمــــر الـــديــــواني  29
شـكله من اجلـهات الـتنـفيـذية ا
االتــــيــــة  جــــهــــاز اخملــــابــــرات
الـوطـني وجـهاز االمـن الوطـني
وهـيئة الـنزاهة وديـوان الرقابة
الـية  وكـانت كافـة اجراءتـها ا
حتت اشراف جلنـة قضائية من
ثـالث قـــضــــاة مــــشــــهـــود لــــهم
بـالــنـزاهــة لـلــتـحــقـيق بــجـرائم
الفسـاد  وعلى ضوء اجرءاتهم
 القبض على بعض احليتان.
جـاء تـقـريـر الـلـجــنـة الـنـيـابـيـة
ـوقع من  148مـخـيـبـا لالمـال ا
ـانــيــ وكـان يــهـدف عـشــر بــر
الفـالت اجلــنـــاة من الـــعـــقــاب 
ومحاوله جلـعل التقريـر سفينة
جناة لهؤالء سـبب الدفاع عنهم
بــاسـتـمـاتـه النـهم اثـريـاء  وان
كــــثــــيــــر من الــــســــيــــاســــيـــون
ــتـــنــفــذون ـــانــيـــون وا والـــبــر
بـــــالــــعـــــراق لـــــديــــهـم االعــــيب
ومتـمرسـون بانـتهـاك الدسـتور
ال والـقـانون وحـمـايـة سـراق ا
الــــعــــام بــــعــــدم اخــــضــــاعــــهم
حملـاكـمـات عـادله السـتـخـفـافهم
بـالعـدالة  وهذا مـا جنده جـليا

 bFÐ U √
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- وكـاالت: تفصـلنـا أيام قلـيلة { برل
عن انـطالق مــنـافــسـات بــطـولــة كـأس
الــعــالـم لألنــديــة الـــتي ســتـــقــام عــلى
فرق ـشـاركـة  6 األراضي الـقـطـريــة 
بعـد انـسـحـاب أوكالنـد الـنـيـوزيـلـندي
ثل قارة أوقـيانـوسيا بـسبب ظروف
ــتـعــلـقــة بـفــيـروس كــورونـا الـســفـر ا
ـسـتـجـد. الـقـيـمـة الـسـوقـيـة لـعـمالق ا
أوروبا بايرن مـيونخ تبدو خـيالية إذا
ـشاركة ما قورنت بـقيمـة بقيـة الفرق ا
في الـــبـــطــولـــة والـــتـــقـــريـــر الــتـــالي
يــســتــعــرض بــإيــجــاز هــذه الــفــوارق

التسويقية. 
a½uO  Êd¹UÐ

يـعـتـبـر الـعــمالق الـبـافـاري من أفـضل
الفرق في العالم حاليا بفضل تشكيلة
متـوازنـة ودكـة بـدالء قويـة مـا يـجـعله
ــــنــــافــــســــة في كــــافــــة قــــادرا عــــلى ا
الــبـــطــوالت عـــلى الــرغـم من خــروجه
ـانـيـا هـذا ـبـكـر من مـسـابـقـة كـأس أ ا
ــوسم. تـــبـــلغ الــقـــيـــمــة الـــســوقـــيــة ا
اإلجـمـالــيـة لـتــشـكـيــلـة بـايــرن مـيـونخ
حــالـــيـــا وفــقـــا إلحـــصــائـــيـــات مــوقع
ترانسفير ماركت  893.5 مليون يورو
وهناك العب واحـد على وجه التـحديد
يـتـفـوق عـلى زمالئه من حـيث الـقـيـمـة
ـاني ـقــدرة. إنه اجلــنــاح الـدولـي األ ا
سـيـرجي جـنـابـري الــذي تـقـدر قـيـمـته
حاليا بـ 90 مليون يورو مع بلوغه 25
عامـا من عـمره لـيـتفـوق عـلى الظـهـير
الـكـنـدي ألـفـونـسـو ديـفـيـز الـذي تـقـدر
قيمته بـ 80 مليون يـورو. جنم الفريق
وأفضل العب في العـالم حالـيا روبرت
لـيــفــانــدوفــســكي تــقــدر قــيـمــته بـ60
مليون يورو نظرا لبلوغه  32 عاما من
ـاني لـيـروي عـمـره ويـتـفـوق عـلـيه األ
ـــدافع ســـاني  70 مـــلـــيــــون يـــورو وا
ـاني ديـفـيـد أالبـا  65مـلـيـون يـورو األ
والـذي بــإمـكــانه الــرحـيـل مـجــانـا إلى
ـقـبل انـتـهاء فريـق آخـر في الـصـيف ا

عقده مع بايرن.
”«dO*UÐ

ـيـراس بـطل من نـاحـيـته ال يـقــوى بـا
أميركـا اجلنـوبيـة على مـقارعـة بايرن
مـيـونخ من نـاحـيـة الــقـيـمـة الـسـوقـيـة
لالعبـيه ألن تشـكيـلـته احلالـية ووفـقا
لـتــقـديـرات تــرانـســفـيــر مـاركت تــبـلغ
حـــوالي  95.5 مـــلــــيــــون يــــورو. ومن
الالعــــبـــــ الــــبــــارزيـن في صــــفــــوف
ن ـــيــــراس هـــنـــاك اجلــــنـــاح األ بـــا

جـابــريـيـل فـيــرون الـذي تــبـلـغ قـيــمـته
ــقـدّرة  25مـلــيــون يـورو الـســوقــيـة ا
تأخـر جابرييل وأيضا العب الـوسط ا
مينينو  9مالي يورو وزميـله باتريك

دي باولو  9 مالي يورو.
‰U½Ë√ f¹d−Oð

أما بطل الكـونكاكاف تـيجريس أونال
ـكـسـيـكي فـتـقــدر قـيـمـته اإلجـمـالـيـة ا
بـ 59.4 مليون يورو علما بأن صفوفه
حتتوي على مجموعة كبيرة من العبي
الـقـارة األمـريـكـيــة اجلـنـوبـيـة. االعـلى
كسيكي هو قيمة ب العبي الفـريق ا
العـب الــــــــــوســط الــــــــــهـــــــــــجــــــــــومـي
األوروجـوايـاني لــيـونـاردو فــرنـانـديـز
ـــدافع 7.5  مـــلــــيـــون يــــورو يــــلـــيـه ا
عـروف كارلوس سالسيدو كسيكي ا ا
ماليــــ يــــورو وقـــــائــــد الــــفــــريق 5
األرجـنـتـيـني جـيـدو بـيـزارو  5 مالي
هاجم الفرنسي يورو أيضا. ويعتبـر ا
الدولي الـسابـق أندري بـييـر جـينـياك
جنم الـــفــــريق األول لــــكـــنـه قـــيــــمـــته
السوقية لـيست مرتفـعة كونه يبلغ من

العمر  35 عاما  2.2 مليون يورو.
wK¼_«

ـثل الـكرة بالـنـسبـة لـبطـل أفريـقـيا و
صرية األهلي فإن قيمة العبيه تبدو ا
منـخفـضة مـقارنـة بالـفرق األخرى ألن
ـــصـــريـــة ال تــتـــمـــتع ـالعب ا ســوق ا
بانـتشـار واسع. تشـكـيلـة األهلي تـقدر
قــيــمـــتــهــا  25.5مــلــيـــون يــورو فــقط
ــصــري الــدولي ويــعــتــبــر احلـــارس ا
مـحــمـد الــشـنــاوي األعـلى قــيـمــة بـ
العبي التشكيلة  2.5مليون يورو. وفي
صفـوف األهلي مـجمـوعة من الالعـب
األجـانب أبـرزهم الــظـهـيــر الـتـونـسي
الي علي مـعـلول  1.5ملـيـون يـورو وا
ألــــيــــو ديــــاجن  1.5مــــلــــيــــون يــــورو
والنيجيـري جونيور أجاي  1.5مليون
يورو أيضا فيما يعتبر الثنائي عمرو
السـولـيـة ومـحـمـد مـجـدي أفـشـة أعلى
الالعب احملـلي قـيمـة بعد الـشناوي
مليون يورو أيضا. 1.5

Í«b½uO¼ ÊU Ë√

الفـريق الـكـوري اجلـنـوبي الـذي أحرز
مــؤخــرا لــقـب دوري أبــطــال آســيــا ال
يتمتع هو اآلخر بقيمة إجمالية عالية
حـيث تـقـدر قـيـمـته في الـسـوق حـالـيـا
بـ 18.43 ملـيـون يـورو فـقط. الالعـبون
احمللـيون فـي أولسـان أعلـى قيـمة من
نـظــائــهم األجــانب ويــبــرز عــلى وجه

التحديـد احلارس هيون وو جو 1.20
مـــلـــيـــون يـــورو والعـب الـــوسط بـــيت

جاراج يون  1.2 مليون يورو أيضا.
qOŠb «

ضيفة الدحيل ثل الدولة ا ويتفوق 
الــقـــطـــري من حـــيث قـــيــمـــة العـــبــيه
السـوقـية عـلى بـطلي آسـيـا وأفريـقـيا
حيث تقـدر قيـمتـة تشكـيلـته اإلجمـالية
بـ 33.25مـلــيــون يــورو. ومـا يــرفع من
قـيــمــة الــدحـيـل هـو تــواجــد اجلــنـاح
الـبــرازيــلي دودو الــذي تــقــدر قــيـمــته
السوقية بـ 12مليون يورو ويأتي في
ـرتـبـة الــثـانـيــة الـبـلـجــيـكي صـاحب ا
األصــول الـــبــرازيـــلـــيــة إدمـــيــلـــســون
جونـيور  3.8 ملـيون يـورو فيـما يـعد
ـعــز عـلـي أعـلى الالعــبــ احملـلــيـ ا

قيمة في الفريق  2.7 مليون يورو.
wŁöŁ —UBŠ

يبقى كيليـان مبابي جنم باريس سان
جيرمـان مادة دسـمة لـوسائل اإلعالم
التـي تـترقـب وجهـتـه القـادمـة في ظل
ـــصـــيــر الـــغـــمــوض الـــذي يـــحـــيـط 
مفاوضـات تمديـد عقده. يـنتهي تـعاقد
مــــبــــابي مـع بي إس جـي في صــــيف

هاجم الـفرنـسي الواعد 2022  إال أن ا
يـــبــــدو مـــتـــرددا فـي االســـتــــمـــرار مع
الــعــمالق الـــبــاريــسي لـــفــتــرة أطــول.
الالعب ذاته أثـــار الـــتـــســـاؤالت بـــعــد
تصريحاته في الفـترة األخيرة بقوله:
أريد الـتوقـيع عـلى عقـد جـديد بـغرض
دى الـطـويل وليس االستـثمـار عـلى ا
ـوسم الـتالي. طـالـبـة بالـرحـيل في ا ا
الـبـعض فـسـر هـذه الـتـصـريـحـات بأن
مبابي يفتح به األبواب أمام الطامع
في ضـمه خـاصـة نــاديي ريـال مـدريـد
وليفربول رغم أنه أكد في الوقت ذاته
بـأنه ســعـيـد بــالـتــواجـد داخل جـدران
حديـقة األمـراء. ويبـقى كـيلـيان مـبابي
عــالــقــا بــ ثالثـــة اجتــاهــات تــشــغل

تفكيره
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مال ماوريسيـو بوكيتـينو مدرب سان
جيرمان في تصـريحاته للـهجة عامرة
بالتفاؤل بأن مـبابي العب مهم يتمنى
اسـتـمـراره مع الـنـادي لـفـتـرة طـويـلـة.
ـدرب األرجـنـتــيـني تـذكـيـر ولم يـنس ا
مهاجمه بأهمية عامل االستقرار وأنه
سـتقبـلية والبد ضمن خطط الـنادي ا

أن يـسـتفـيـد مـن الـلعـب بـجـوار جنوم
ـاثل كـبار. وسـار نـيـمـار في اجتـاه 
بتأكـيده أن األجـواء في سان جـيرمان
تــغـــيــرت كـــثــيــرا وتـــدفــعـه لــلـــبــقــاء
والترحيـب بتمديـد عقده وأنه يـتمنى
ـا أن يـتـبع مـبـابي نـفس اخلـطـوة. ر
أراد نــيــمــار أيــضــا تــوصــيل رســالــة
اطمئنان لزميله بأن أجواء االستقرار
متـوافـرة في بـاريـس ولم يـعـد يشـغل
باله بالعودة إلى برشلونة مثلما كان

احلال عليه في صيف 2019.
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ـدير ـديـر الريـاضي لـيونـاردو ا أما ا
الريـاضي للـنـادي البـاريـسي فتـحدث
بــلــهــجـــة مــخــتـــلــفــة تــمـــامــا وكــأنه
يـســتـعــرض قـوة الــنـادي أمــام جنـوم
الفريق. وقـال ليـوناردو في حواره مع
مجـلـة فـرانس فـوتـبـول أنه يـتـمنى أن
يـكـون نـيـمـار ومـبــابي مـقـتـنـعـ بـأن
الـنـادي كـيان قـوي يـحـقـق طـمـوحات
الالعبـ الـكبـار. لـكن في الوقت ذاته
ـديـر الـرياضـي لبي إس جي أن أكد ا
إدارة الـنـادي لن تـتـوسل إلى أحـد من
أجل البـقـاء بل سـيـستـمـر مع الـنادي

من يــريـــد الــبـــقــاء بــالـــفــعل. ويـــبــقى
التساؤل هل تؤت هذه اللهجة احلادة
ثمـارهـا أم تدفع مـبـابي لـلعـنـد والرد
بشكل أقوى بخلع القميص الباريسي.
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رفض زين الــديـن زيــدان مــدرب ريــال
مدريـد الـتـصـريح بـرغـبـته عالنـية في
الـــتـــعــــاقـــد مع مــــبـــابي لــــكـــنه جلـــأ
لـتـحــريـضه بـاالســتـعـانــة بـفـلــسـفـة
عـتزل رونالدو النجم البـرازيلي ا
نــازاريـــو. وقـــال زيــزو فـي أحــد
مــؤتــمــراتـه الــصــحـــفــيــة هــذا
ـقـولـة الـشـهـر بـأنه مــقـتـنع 
رونـــــالــــدو بـــــأن الـالعـــــبــــ
العظـماء مـثل مبابي هم من
يــــــحـــــددون مــــــصــــــيــــــرهم
واســـــــتــــــــدرك لـــــــكـن أرفض
احلـــديـث عن العـب مـــرتــــبط
بـتــعـاقـد مـع نـاد آخــر. بـهـذه
الـتـلــمـيــحـات يــؤكـد زيـدان أن
كيليان مـبابى ما زال في اخلطط
لكي سواء بقى ستقبلية إلدارة ا ا
في مــــنــــصــــبه أم رحـل حتت ضــــغط
وسم اجلاري. تذبذب النتائج طوال ا
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متازة التي تـبحث  كوادرها التـدربية عن الالعب فرق اندية الدرجـة ا
اجلاهـزين في مـساعـيهـا لـنيل مـواقع الـصدارة في بـطـولة دوري انـدية
ـمتـازة لـكـرة الـقـدم اقل مـن اصـابع الـيـد الـواحدة الـعـراق لـلـدرجـة ا
و ولكن هذه االنـدية كانت و ال تزال لـها تاثـير مبـاشر على اسـتمرار 
ـؤهـلـ الرتداء قـمـيص منـتـخب العـراق الـوطني.. الالعبـ الـواعدين ا
اندية الـشرطـة والقـوة اجلوية والـزوراء وبدرجـة اقل نفط الـوسط تمنح
ــمــتــاز نــفــســهــا احلق في اســـتــقــطــاب اي العب بــارز في الــدوري ا
والذريعة هي انـها تمـثل العراق في البـطوالت العـربية واالسيـوية ولها
احلق في ان يـكون في صـفـوفـهـا افضل الالعـبـ وهـذا حق مـشروع
وال يختلف عليه اثنان  ولكن ما هو محل جدل مستمر هو ان ادارات
ـيزانـيات (انفـجارية) من قـبل احلكومـة غير ـترفة الـتي تنعم  االندية ا
تمكن الى صفوف العادلة تسعي الى جذب اكبر عدد من الالعب ا
فـرقهـا دون االكـتـراث بـالـضرر الـذي تـلـحـقـها هـذه االنـديـة بـالالعـب
تمكـن خاصـة وان عدد منـهم يبقى جلـيس مصطـبة االحتـياط لعدد ا
ـدة زمنية قـليلـة ويفقد نح فرصـة اللعب  باريـات او  غير قلـيل من ا
ـنـافــسـة احلـقـيــقـيـة وخـطـر اثـر ذلك حـســاسـيـة الـلـعـب حتت ضـغط ا
االصـابـة يـهـددهم واقـرب مـثـال هــو تـعـرض هـداف مـنـتـخب الـشـبـاب
ــبي مـهـاجم فــريق نـادي الـقـوة اجلــويـة الـدولي الـواعـد ـنـتـخب االو وا
مـحــمـد قــاسم نـصــيف لالصـابــة في مـبــاراة فـريــقه امـام فــريق نـادي
الـشرطـة في اجلـولـة اخلـامـسـة عـشرة من بـطـولـة دوري انـديـة الـدرجة
مـتازة .. ورغم انـي لم احترى عن تـفاصـيل االصـابة وسـبـبهـا ولكن ا
رئيس فـريق نادي الـقـوة اجلويـة الدولي الـسـابق جبـار هاشم رأى ان
سـبب اصــابـة مــحــمـد قــاسم نـصــيف   هــو ابـتــعـاده عن اخلط االول
نـافسات مـنذ مدة زمـنية غـير قصـيرة   لوجـود العب للفـريق وجو ا
اكثـر خـبـرة مـنه وبالـتـالي احق مـنه في الـلـعب بالـتـشـكـيلـة االسـاسـية
لـلـفـريق اجلـوي .. والـتـسـاؤل الــذي يـبـرز هـنـا  مـاذا لـو سـمح لـلـكـادر
ـغادرة مـحـمد قـاسم نـصيف صـفوف التـدريبـي لفـريق القـوة اجلـوية 
ـمـتـاز عـلى سـبـيل االعـارة الـفـريق الى فـريق اخـر يـلـعب في الـدوري ا
بعـقـد لـعب مـؤقت مـعـتبـر .. في هـذه احلـالـة كـانت االستـفـادة سـتـكون
كبيـرة للالعب محـمد قاسـم ولفريق نـادي القوة اجلـوية و للـفريق الذي
ضم محمد على سبـيل االعارة .. ويرى متابع ضلـيع بالشأن الفني ان
نع ترفـة تتـعمـد في التـعاقـد مع اكبـر عدد من جنـوم الدوري  االنديـة ا
متازة من االستفادة من كافحة والـقصيرة اليد في الـدوري ا الفرق ا

العبيها البارزين وهذه تهمة ال تسنده دليل .  
يسـور احلال له احلق في ان يـكون لديه خط ما هو مـؤكد ان الفـريق ا
ـستـوى االصيل ولـكن يجب ان يـكون هـناك ادارة فـنيـة افضل بديل 
ــؤهل لــلـعب في اخلـط االول إمـا بــإعـارته الى لـشــأن الالعب الــبـديل ا
فريق اخر كما اشرنا الى حالة مهاجم فريق نادي القوة اجلوية محمد
قاسم نصيـف فيما تـقدم او التـخلي عن فكـرة استقـطاب العب ينافس
العب اخلط االول عـلى شــغل مـركــزه   وذلك بـاعـداد العب
ـــنع مــا يــحــصل االن في واعــد من شــبــاب الــنــادي 
بعض الـفـرق بـحـيث انـنا بـدأنـا نـفتـقـد حـضـور بعض
مـتـاز نـتيـجـة بـقـائهم ـمـيـزين في الـدوري ا الالعبـ ا
باريات عديدة في مصطـبة االحتياط وهذا امر يجب

ان ال يستمر .
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أعلن الالعب علي حصـني عن انتقـاله رسمياً إلى نـادي الشرطـة بعد أن تلـقى عرضاً رسمـيا من النادي
لضمه.  وقـال حصـني في حديث صـحفي إنه أكمل إجـراءات التـوقيع مع نادي الـشرطـة بشكل
كـامل و الـتـرحـيب من قـبل االدارة واتـمـنى ان اكـون اضـافـة جـيـدة لـلـفـريق لـتـكـون عـودتي
للـمنـتخـب الوطـني عبـر بوابـة الـقيـثارة. واضـاف ساكـون مـوجودا مع فـريق الشـرطة خالل
متاز واتـمنى تقد االفضل. وكان علي قبلة  17 من الدوري العراقي ا مباريات اجلولة ا
حصـني قد تـعرض الصـابة مع فـريقه الـسابق فـريق القـوة اجلويـة اثنـاء مبـاريات الدوري

بعد التواء في مفصل الركبة ابتعد فيها لفترة طويلة.
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اظـهرت الـفحـوص الطـبيـة اصابة
مـوهـبـة نـادي الـقـوة اجلـويـة مـحـمـد
قــــاسم نـــصــــيف اصـــابــــة بـــالـــربـــاط
الـصـلـيـبي. وقـال عضـو الـهـيـئـة االدارية
لـلـنادي هـيثم كـاظم في تـصريح صـحفي

ان الـالعب مـحـمــد قـاسم نــصـيف وصل
الى لــبــنـان إلجــراء الـفــحـوص الــطـبــيـة
والـــــتـــــأكـــــد من اصـــــابـــــته. واوضح ان
الــفـحـوص الــطـبـيــة أثـبــتت عن تـعـرض
الـالعب إلى قـطع في الـربـاط الـصـلـيـبي
وحـــاجــــة الالعب إلـى اجـــراء عـــمـــلـــيـــة

ـقبـلـة وبـالـتالي جـراحـيـة خالل األيـام ا
سـيـغـيب الالعب لفـتـرة طـويلـة. يـذكر ان
نــصـيف تـعـرض لـالصـابـة خالل مـبـاراة
ـاضية امـام الشرطة.  وفي الـفريق قبل ا
ســيـاق مــنـفــصل اخــتـفت عــقـود الــكـادر
الـتدريبي السابق لنـادي الطلبة من مقر

الـهيئة التطبيـعية لالحتاد العراقي بكرة
ــدرب فــريـــد مــجــيــد في الــقـــدم. وقــال ا
تــصـريـح صـحــفي إن الـكــادر الـتــدريـبي
ـــدرب احـــمـــد خــالـف طــالب بـــقـــيــادة ا
ـالـيـة من نــادي الـطـلـبـة بـعـد بـحــقـوقه ا
انـهاء خدماته.  واوضح ان الكادر توجه

الى مـقـر احتـاد الـكـرة لـتـقـد الـشـكـوى
ضـد االدارة ولـكن فـوجـئنـا بـعـدم وجود
صادق عـليهـا من قبل االحتاد. الـعقـود ا
وكــان نـادي الـطـلـبـة قــد تـعـاقـد مع كـادر
تــدريـــبي جــديــد بــقـــيــادة حــسن احــمــد

خلالفة احمد خلف في النادي.

أعــضــاء االحتــاد الــســابق فـي قــضــيـة
أخـذت مـنـحى خـاطـئـاً لـيـثـبت الـقـانون
احملــلي والــدولي بــعـدهــا بــأن االحتـاد
الـسـابق كـان يـسـيـر عـلى نـهج صـحيح
وفـق الــنــظـــام األســاسـي لــعـــام 2017
الـذي سـيُـعـتـمـد ايـضـا في االنـتـخـابات
ـقـبلـة تـطبـيـقاً لـنظـام االحتـاد الدولي ا

لكرة القدم.

بـسبب الفوضـى العارمة التـي تشهدها
كرة القدم في العراق مبينا انه تعرض
ألمـور تركت أثرها على وضعه النفسي
والــعـام رغم انه خــدم الـكـرة الــعـراقـيـة
بـــكل تــفــان وإخـالص. وبــ مــســعــود
الـــرئـــيس الـــســـابق الحتـــاد الـــكــرة ان
الـقضـاء العراقي اثـبت نزاهـتي بعد ان
كـشف من وصـفـهم بــشـهـود الـزور ضد
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اكـد الـرئيس الـسـابق لالحتاد الـعراقي
لـكرة القدم عبد اخلالق مسعود انه لو
رشح لـقـيـادة كـرة الـقـدم من جـديـد فان
قبلة. الـفوز مضمـون في االنتخابـات ا
وقـال عبـد اخلالق مـسعـود في تصريح
صـــحــفـي  انه ال يــنـــوي الــعـــودة مــرة
أخـرى الى الـعـمل في احتاد كـرة الـقدم
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عبد اخلالق مسعود

قبل عمل في مـحافظـة البصـرة خالل شهر ايـار ا
لــلـصــحــفــيـ الــريــاضــيـ الــعــراقــيـ الــشــبـاب
ويــحـاضـر فـيـهـا مـحـاضــر اسـيـوي واقـامـة  يـقـيم
االحتـــاد االســيـــوي ورشـــة عـــمل لـــلــصـــحـــفـــيــ

تـخصصـ بالـشأن الـرياضي في الـعراق نـهاية ا
الـــعــام  2021حـــول أخـــر الـــتـــطــــورات في الـــعـــمل
الصـحـفي الريـاضي وأحـدث االسـاليب في صـيـاغة
ـوجـهـة الى اجلـمـهـور واخـيـرا  مـشـاركة الـرسـالـة ا
الصحـفي الرياضي العراقي في مختلف انشطة
ـا يـوازي ثـقل الـعـراق ومـكـانـته االحتـاد االسـيـوي 

وتأثير اعالمه الرياضي.

االتــفـاق فــيه عـلـى عـدة امــور اهـمــهـا يــقـدم االحتـاد
االسيـوي كل جهـوده وخبـراته في دعم العـراق بحق
تنـظـيم بـطـولـة خـلـيجي  25ومـختـلف االسـتـحـقـاقات
شاركة الريـاضية واالستعداد لفتح افاق التعاون وا
في جـمـيع االنـشــطـة الـتي تـقـام في الـعـراق  وكـذلك
يــقــوم االحتــاد االســيــوي لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة
وبـالــتــنـســيق مع االحتــاد الــعـراقي بــتــنـظــيم رحــلـة
صحفـية لـلزمالء الـصحـفي الـرياضـي االسـيوي
الى الــعـــراق لــغــرض اطـالعــهم عــلـى اســتــعــدادات
وجاهزيـة العـراق العـالية لـتنـظيم الـبطـولة فضال عن
ينـظم االحتاد االسـيوي لـلصـحافـة الريـاضيـة ورشة
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عــــقـــــد االحتــــادان الـــــعــــراقـي واالســــيــــوي
للـصحافـة الريـاضية اجـتمـاعا في الـبصرة
 فـيه الـتـبـاحث حـول كيـفـيـة تـطـويـر عمل
االحتــاد ومـواكــبــة الـتــطــور احلـاصل في
مخـتلف وسـائل االعالم بحضـور سعادة
رئيـس االحتاد االسيـوي سطـام السـهلي
والــدكــتـــور عــدنــان لـــفــتــة نـــائب رئــيس
االحتـاد الـعـراقي لـلـصحـافـة الـريـاضـية
ــالــكي االمــ الــعـام والــزمـيـل ســيف ا
ــســاعــد عــضــو جلــنــة الـعـالقـات و ا

W U×BK  ÍuOÝü«Ë w «dF « Ê«œU%ù«
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اكـد مـدرب فـريق الـزوراء بـكـرة الـقـدم
راضي شـــنـــيـــشـل ان اضـــاعـــة ركـــلــة
اجلـزاء من قـبل ضـرغـام إسمـاعـيل لم
تؤثـر على خـطط الفـريق امام الـنجف
والــتي احــتــضـــنــهــا مــلــعب الــنــجف
الـدولي لـصـالح اجلـولة  16من دوري

مـتاز  وانتهت بـفوز النوارس الكرة ا
بهدف نـظيف. وقـال شنـيشل إن فريق
ـتازة وصعب ـلك عنـاصر  النجف 
عـلى مـلـعـبه مـبـاراة جـوبه بـانـضـباط
والـتــزام تـكـتــيـكي مـن جـانب الـزوراء
ـهم فـي الـفــتـرة وكـمــا قــلت سـابــقــا ا
احلـالـيـة جـمـع الـنـقـاط في ظل وجـود

. واشــار الى ان مــنــافــســـ شــرســ
الـفـريـق يـبـحث عـن العـبـ يــشـكـلـون
اضافة قوية خالل االنتقاالت الشتوية
احلالية حـتى على مستـوى احملترف
يجب ان تكون هـناك مواصـفات تفوق
الالعب احملــلي ويـكــون نـقــطـة حتـول

للفريق.
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جانب من مباراة
الزوراء والنجف

محمد قاسم
نصيف

كيليان مبابي

ركزي بكرة السلة شعار االحتاد ا



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

 wI²K¹ wM Š

UNðd «–  bI  W³−F

Á«uÝ d c²ð r Ë

·eF «  ô¬ d uð ÂbŽ ÊuJA¹ WOIOÝu*«  UÝ«—b « W³KÞ

dJð.∫ جانب من حفل تكر الفنان كر الرسام في بغداد
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ـصري تامر حـسني فيديو له نشـر الفنان ا
ــعـــجــبـــة تــعـــرضت حلــادث خالل لــقـــائه 
أفقـدها الـذاكرة ولم تكن تـتذكـر عائلـتها اال
انــهـا لم تـنس الـفـنــان تـامـر حـسـني.وقـالت
بيـرهان(انها اصـيبت بالشلل لـكنها أصرت
عـلى احملـاولـة وهي تـأخـذ الـدعم من أغـاني
تــــامـــر وحتـــســـنت حـــالـــتـــهـــا الـــصـــحـــيـــة
كـثــيـرا).وعـلق حـسـني عــلى الـفـيـديـو الـذي
نشـره لهما (يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي
وفـرحان بيكي أكـتر من أي حاجة وكالمك
شـرف كـبـيـر لـيـا وفـرحـة كـبـيـرة لقـلـبي إني
أكـون داعم بـعـد ربـنـا لـشـفائـك ودي حـاجة
كـبــيــرة جـداً بــالــنـســبـالـي أنـا فــرحـان إني
شــوفــتك وســمـعت قــصــتك أكــتــر مــا أنـتي
قابلتي وبكتير كمان والله يا رب فرحـانة 
أشـوفك بكامل الشفـاء قريب جداً وبدعوات
كـل الــــلي شــــافــــوا قــــصــــتـك).وتــــابع(رغم
صــعـوبـتـهــا وصـعـوبـة احلــادث األلـيم الـلي
اتــعـرضــتي له ونــتج عـنـه وفـاة والــدتك الـله
يرحـمهـا وفقدان ذاكـرة لفـترة وشلل مـفقود
األمـل في شــفـائـه وكل الــصــعــوبـات الــلي
مــريـتي بــيــهـا في رحــلـة عـالجك بـشــكـرك
إلرادتك العـظيـمة لـلعـودة مرة تـانيـة حلياتك
الـطـبــيـعـيـة إنت درس كـبـيـر يـتـعـلم مـنه كل
إنـسان فـاقد األمل في شيء بـشكـر قرايبك
ـقـابـلـة دي عـشـان واخـواتك الـلي رتـبـولك ا
فعالً هـما نِـعمَ السـند والظـهر ربـنا يـحفظك

ويشفيكي ويشفي كل مريض).
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الـقــاص والـروائي الـعــراقي حتـتــفي به جـمـعــيـة الـثــقـافـة
ناسـبة صدور مجـموعته اجلديدة اليوم االربـعاء  للجـميع

(اخلطأ الذهبي) وذلك في مقرها بالكرادة الشرقية.

œuL×  ÕUH

الكـاتب والبـاحث السيـاسي منحه
ملـتقى االعالمـي الـعراقـي لـقبه
لـعـام  2020 بـعـد اخـتـيـار مـؤتـمـر
ـعـنـون ـقــاله ا ـلـتــقى الـسـادس  ا
(حــيــنــمــا يــصــبح الــوطـن شــركـة

ربحية).

wzUHJ « bOLŠ

الكـاتب العراقي صـدرت له عن دار ضفـاف للنـشر رواية
بـعنـوان (الـغائب احلـاضـر). زينت  غالفـهـا لوحـة لـلفـنان

ضياء العزاوي.
 ÊË“d  s¹“

ــمـثــلـة األردنــيــة أعـلــنت إصــابـتــهـا بــفــايـروس كــورونـا ا
ــفــاصل والـظــهــر والـراس ومــعـانــاتــهـا من اوجــاع في ا

بسببه وتلقت امنيات زمالئها بالشفاء العاجل.

5ÝU¹ ÊUL$

ؤرخ الـعراقي ضيفه االثـن ملتـقى الكتاب في االديب وا
وصل لتـوقيع كتابه(جدل االنسان والطـبيعة) في فعالية ا
تـضـمـنت ايـضـا جـلـسة حـواريـة عـن الـفوتـوغـرافـي مراد

الداغستاني.
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ـهـرجـان الـشـعـري الـذي الـشـاعـر الـسـوري شـارك فـي ا
ـركــز الـثـقـافي في أقـامه مــلـتـقى الــبـيـارق الـثــقـافي في ا

حمص حتت عنوان (حب الوطن يجمعنا).
w¦¹b(« —uHG «b³Ž X−NÐ

ـقـيم في عـمـان صـدر له ي والـشـاعـر الـعـراقي ا االكـاد
كـتاب بـعنـوان (الـعربـية والـشعـر - الـنشـأة والتـطور) عن
ـكـتب اجلـامعـي احلديـث باإلسـكـنـدريـة في مـصـر كـما ا
صـدر له ديـوان شعـر بعـنوان (سـيـأتي زمان) عن مـطبـعة

اليسر في االنبار.
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رئـيس جـمــعـيـة الـنـقــاد األردنـيـ وأسـتـاذ الــفـلـسـفـة في
جـامـعـة فــيالدلـفـيـا قـدم قـراءته في نــدوة نـقـديـة اقـامـتـهـا
ثـاقفـة وحوار احلـضارات: اجلـمـعيـة عن كتـاب (خطـاب ا
ـقـارنـة قـرن من الــدراسـات األدبـيـة والــنـقـديــة الـعـربـيــة ا

شرعة) لعباس عبداحلليم عباس. النوافذ ا

…—œU³  oKDð WOzöÐd  W{d2
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الـنـفـســيـة لـهم). مـشـيـرة الى (سـعـيـهـا اجلـاد
بزرع الـبسمة والفرحة في نفوسهم وارواحهم
تـعـبة وتـشـجـيعـهم عـلى ان يـكـونوا عـنـاصر ا
مـنــتــجـة فـي اجملـتــمع ومــشـاركــتــهم في بــنـاء

الوطن). 
ـبــادرة جـاءت بـالـتــنـسـيق مع مــوضـحـة ان (ا
ــركــز حــيث شــهــدت ــســتــشـــفى وا ادارتي ا
تـــوزيع مـالبس شـــتـــويــة وهـــدايـــا تـــقـــديـــريــة

لنحـــــــو  100 طفل مريض).
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ــرضــة فـي مــســـتــشــفـى االطــفــال اطـــلــقـت 
حـافظـة كربالء مبـادرة بعنـوان (انتم اجمل)
ــصـابــ بـامـراض لـلــتـخــفـيف عن االطــفـال ا
الـسرطان والـثالسيمـيا والـدم الوراثي. وقالت
مـرضة شـيـرين محـمد في بـادرة ا صاحـبـة ا
ــــبـــادرة اطــــلـــقت تــــصـــريـح امس ان (هـــذه ا
ــصـابــ بـهــذه االمـراض الســعـاد االطــفـال ا
وبث روح االمل والـــتـــفـــاؤل وتــقـــد الـــراحــة

.dJð w  w «dŽ ÂUI
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ســتــتــخــلـلـه ورشـة عــمل يــقــدمــهـا
الـعـبيـدي بوصـفه رئـيس مـجمـوعة
شــركــات اخلــيـــرات لــلــحــديث عن
مـشـاريـعه االسـتـثـمـاريـة في قـطـاع
الـزراعة في عـمـوم العـراق). واشار
الـــقــصـــيـــر الى ان (االحـــتــفـــالـــيــة
سـتـشـهـد امـسـيـة تـراثـيـة يـحـيـيـها
ــــقــــام الــــعـــــراقي خــــالــــد قـــــار ا
الـــســـامـــرائـي بـــصـــحـــبـــة فـــرقـــته

وسيقية).  ا
وقـال (ان االحتـفالـيـة ستـقام مـساء
يــــوم غــــد اخلــــمــــيس  4  شــــبــــاط

اجلاري).
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يـقـيم نـادي رجال االعـمـال الـثـقافي
ركز االقتصادي) احتفالية تكر (ا
من وصـفهم بـاوفـياء الـعراق وذلك
في مـقــر الـنــادي الـكـائـن في فـنـدق

انتر بالكرادة في بغداد. 
وقـــال رئــيـس الــنـــادي عالء الـــدين
الـقـصـيـر ان (التـكـر سـيـشمل كال
من الــقــاضـي وائل عــبــد الــلــطــيف
ورجل االعــمــال مــحـمــد الــعــبــيـدي
واخلــبــيـر الــقــانــوني طــارق حـرب
ورئيس احتاد رجـال االعمال راغب
بـــــلـــــيـــــبل). واضـــــاف ان (احلـــــفل

لن تـــعــاني هـــذا الــشــهــر مـن مــعــاكــســـات صــعــبــة 
ثابرة وتكرار احملاوالت. وباستطاعتك ا

qL(«

سـوف حترز تـقدم كـبيـر في أهدافك إذا كـنت مبـتكر.
يوم السعد االربعاء.
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تـــفـــرح الكــثـــر من اجنــاز فـــضال عـــلى الـــكــثـــيــر من
توقعة. األحداث غير ا
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تـتغـلب عـلى جـمـيع العـوائق مع نـهج إيـجـابي.وسوف
تكون أقوى .
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بـذل اجلـهد االيـجابي يـسـاعدك عـلى حتويل أحالمك 
الى حقيقة.
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ـــادي إذا نــظـــرت لألمــور  أنـت من يــحـــدد وضــعك ا
بعمق وذكاء .

”uI «

احليـاة العـاطفـية اجـماال مـستـقرة لـكن علـيك مراعاة 
الظروف الصحية.
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تـتـعـامل مع الـواقـع بـعـقالنـيـة وتــسـتـفـاد من الـفـرص
الية والعملية التي جتدها أمامك. ا
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ـعـطيـات لـصاحلك وحتـسن مـعظم تغـيـر الكـثـير من ا
عالقاتك الشخصية .رقم احلظ.9
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ادية في االشهر يحـصل حتسن ملحوظ في أمـورك ا
االولى من 
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ال بـد من اتــخــاذ قـرار بــشـأن أولــويـاتك في احلــيـاة 
وتركز انتباهك على سبل حتقيقها. 
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ــسـتـوى الـذي وصـلت  تـكــون شـديـد احلـرص عـلى ا
. إليه.يوم السعد االثن
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اكـــــتب مـــــرادف ومـــــعـــــاني
شتركة الكلمـات الرباعية وا
فـيـمـا بـيــنـهـا بـحـيث تـسـيـر
وفـق اجتـــــــــاه الـــــــــســـــــــهم:
(جــمــهــوريـــة ســوفــيــيــتــيــة

سابقة):
ثلة سورية  1-لقب عائلة 
 2-احلمام الناقل للبريد

 3-منظم
 4-حارس البناء
 5-الثمر الناضج

 6-لقب عائلة مطرب مصري
 7-من قارات العالم
 8-عكس الشيء
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ا فـي جمـيع الـدرامـا الـتـركـيـا تـغـزو كل الـبـيـوت ليـس فقـط في الـعـراق وا
انحاء الوطن الـعربي .هذا االنتاج الـوفير يوميـا البد ان يثير االنـتباه ويشد
ـهـتــمـ بـالـواقع الـعــربي ..فـهـنـاك كل يـوم ــثـقـفـ وا الــفـكـر من قـبل كل ا
مسلسل جديد منها من يتحـدث عن بطوالت تاريخية تخصهم هم ال غيرهم

واخرى اجتماعية وبوليسية وعصابات اخملدرات .
ائـة حـلقـة وجتد ولـو تابـعـنا بـدقة اقـرب لـوجدنـا ان كل مـسلـسل يـتجـاوز ا
مثل ـمثلة اجلميلة وجمال هذا ا شهد او هذه ا اجلميع يتحدثون عن هذا ا
ـناظـر اجلمـيلـة اخلالبة مـن بحـر البـسفور البس واإلكسـسوارات وا غيـر ا
وبـاقي االراضي التـركـية واجلـبـال ..وجمـال الـطـبيـعـة بحـيث جـعل كل بيت
ا جـعل الناس يشـاهد مسـلسل يخـتلف عن مـا يشاهـده البـيت االخر.. 
سلسل الذي يتابعونه ويعتبرونه االفضل عن الباقيات . تتناقش حول ا
سلسل ا جتد هناك من يتشاجر في نفس العائلة حيث يريد هذا ا  ور
آسي التي واالخر يريد ان يشاهد االخر والكل متناس اخبار بلده وا
تعصف به ويـتركون اخـبار الغالء والـفقر والـقتل وعدم وجـود استقرار

اجتماعي.. 
ـسلـسالت الـتركـية هل وهنـا البـد ان نعـرف اسبـاب هـذه الكـثرة من ا
للمـتعة ام هـناك اهداف اخـرى? رأى البعض ان كل هـذا يصطف في
خانة ازدهار السياحة وشراء العقارات واجللوس على البحر او في
اعــالي اجلـبــال .امـا الــبـعـض االخـر فـحــلل هــذا بـالـغــزو الـثــقـافي
واالعـالمي جلـمــيع الــبـلــدان الفـتــقــارهـا الى ابــسط انــواع الـتــقـدم
واالزدهــار وتـرغـيــبـهم في الــعـيش في تـركــيـا اضــافـة الى ضـعف
الدرامـا العـربـية وتـهالك زمـنهـا وغيـاب القـصص العـربيـة الرائـعة

التي كانت هي من يغزو العالم العربي والدول اجملاورة لنا .
 و كــانت مـصـر وسـوريــا تـرفـدان احملـطـات الــتـلـفـازيــة الـعـربـيـة
باالنـتـاج الفـني واليـوم قلت السـبـاب كثـيرة مـنهـا وضع االنظـمة
الـعربـيـة وما يـحـدث من ثـورات شعـبـية سـمـيت بـالربـيع الـعربي
والتي لم تخلف غير الدمار والتهجير . لذلك اليوم احتلت تركيا
نـطـقـة بـثقـافـة االعـمال الـدرامـيـة وما عـلـيـنا اال ان بال جـيـوش ا
نـشاهـد الن من يـشرف عـلى ثـقـافتـنـا ليس له ثـقـافة وال اهـتـمام

بتاريخنا وال مستقبلنا .
سادتي يا كـرام انتبـهوا النفـسكم واحوالـكم وما سيـكون علـيه وضعكم

انتـبهـوا فالقـادم اسوأ وحـصونـكم ودروعكم لن حتـميكم
انتبـهوا الى ثقـافتنا ـمنهـجة  من الثقـافة االستـعمارية ا
العريـقة وكيف تعـيدون اجملد الى انـتاجنا الـثقافي بكل
انـتبـهوا واتـركوا ـهنـية  اجتاهـاته الـفنـية واالبـداعيـة وا
االنـشـغـال بـهـذا الــكـرسي الـبـغـيض الـذي ابـعـدكم عن

ا هو صحيح. تثقيف شعوبكم 

{ لوس اجنلوس  –وكاالت -
ية بيال ثورن مثلة العا أستطاعت ا
ان تكسب مبالغ مالية طائلة بطريقة
صادمة. وحصلت ثورن على مليون
دوالر من موقع (اونلي فانز) في
غضون  24 ساعة فقط من خالل

فرض رسوم تبلغ  20 دوالر على كل
معجب أو مشترك بشكل شهري

مقابل رؤية صورها العارية.وكشفت
وقع الفن (أنها قررت بيال وفقا 
نصة ألن االنضمام إلى هذه ا
باستطاعتها أن تتحكم بصورها

وأن تكون على طبيعتها دون ان تقلق
تنمرين) وقالت : من ردة فعل ا
كنني التحكم بشكل كامل في )
صوري دون رقابة وحكم مسبق

ودون التعرض للتنمر عبر اإلنترنت
لكوني أنا).
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ـوسيـقية عن حتدث طـلبـة معـهد الـدراسات ا
انـسـجـامـهم مع الـدروس النـظـريـة والـعـمـلـية
سـتمر مع عـهد وتـواصلـهم ا التي يـقدمـها ا
االساتـذة سواء خالل الـدوام الرسـمي أو عبر
ــرحـلـة حــيث اوضح الــطـالب في ا مــنـصـات 

ـعـهـد يـقـدم اخلـامـسـة حـسـ مـحـمـد  بـان (ا
قام والسماعي). دروسا في الغناء الريـفي وا
ـــعــوقـــات أشـــار الى ان وفـي ســـؤالــنـــا عـن ا
ـوسـيـقـية بل (اهـمـهـا هو عـدم تـوفـر االالت ا
ينـبغي عـلى الطالب شـراؤها بـنفـسه وماعدا
ـعـهـد يـخـضع لـلـظـرف الـعـام الـذي ذلك فـان ا

يـواجـهه الـبــلـد والـذي ادى الى عـدم انـتـظـام
الدوام بشـكل يومي وفقـا لقرارت خـلية االزمة
احلـــكـــومــــيـــة) مـــتـــأمـال (بـــعـــودة الـــظـــرف
رحلة الرابعة الطبيعي).اما الطـالب في ا
احلــــســــ جالل  فــــقـــد اوضـح بـــان
عهد عريـق وغني عن التعريف (ا
ويـــــحـــــرص عـــــلى حتـــــقـــــيق
االهـــداف الـــتـي أنـــشيء من
أجـلــهـا في تــخـريج طالب
يحمـلون ثقـافة موسـيقية
متـكـامـلة) عـاداً(الـدراسة
عـهـد مثـمـرة وتـضيف بـا
لــــلـــطــــالـب الــــكـــثــــيــــر من
علومات من نـاحية التراث ا

وسيقي العراقي). مـضيفا (خالل انظمامي  ا
ـعـهـد تــعـلـمت الـعـزف عـلى الـة اجلـوزة الى ا
ـرحـلة وتـطورت كـثـيرا).وتـقـول الطـالـبة في ا
االولى حــوراء عــدنـان جــاسم بــان (لـلــمـعــهـد
عـوالم مـختـلـفـة عمـا يـجـري خارجه وتـبـتـعد
شـاكل) مضـيفـة بان (من ابرز خالله عن كل ا
ـوسـيـقـيـة) ـعـوقـات هـو عـدم تـوفـر االالت ا ا
فــيـمــا اعـتــبـرت الــدروس الـتـي يـتــنـاولــونـهـا
(نــظـريـات صــولـفـيـج ايـقـاع كــورال عـمـلي
نـشـاط جـماعي تـاريخ مـوسـيـقى) كـلـهـا ترفع
وسـيقي للـطالب الذي ستـوى الثـقافي ا من ا
سيتخرج داعما للسـاحة الفنية في حال توفر

. فرص العمل الفني الرص وسيقية في درس عملي طلبة الدراسات ا
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{ لــنـدن (أ ف ب) - تــوفي عــازف الـغــيـتــار الــبـريــطـاني
ؤسس لفرقة الروك ذا انيمالز هيلتون فالنتاين العضو ا
الـتي اشتـهرت بـنـسخـتهـا من أغـنيـة( ذا هاوس أوف ذا
رايـزينغ صن) إذ رحل اجلـمعة عن  77 عـاماً على
مـا أفادت عالمـته الـتجـارية أبـكو مـيـوزيك. واعتـبرت
أبـكـو مـيـوزيك في مـنشـور عـبـر تـويـتـر أن (فـالـنـتاين
كان عازف غـيتـار رائداً أثّر في مـوسيـقى الروك أند
ــولـود في  21 ايـار رول لـعــقـود). وكــان هــيـلــتـون ا
 في نـورث شــيـلــدز (شـمـال شــرق إنـكــلـتـرا) 1943
ــغــني إريك أسس (ذا انــيــمــالــز) عــام  1963 مع ا
بـوردون وعـازف الـغـيـتـار تـشـاس تـشـانـدلـر وعـازف
األرغن آلن بــرايس وعــازف الــطــبــول جــون ســتــيل.
وهـذه الــفـرقــة الــتي تـنــتـمي إلـى الـطــبـقــة الـعــمـالــيـة
ـيـاً عـام  1964 بـاسـتـعـادتــهـا ألغـنـيـة اشـتـهــرت عـا
تـراثيـة أمريـكيـة بعـنوان ( ذا هـاوس أوف ذا رايزينغ
صن) وبقيت نـسختـها من هذه األغـنية اسـابيع عدة

عــلـى رأس تــرتــيب األغــنــيـــات في بــريــطــانــيــا
تحدة. والواليات ا عالء الدين القصير

تامر حسني

رضى شيرين محمد ترفه عن األطفال ا
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كـرمت الـلـجـنــة الـثـقـافـيـة في مـنـتـدى
بيتنا الثقـافي بساحة االندلس الفنان
ـنـاسـبـة حـصـوله عـلى كـر الـرسـام 
شـهادة الـدكتـوراه وبـحضـور عدد من
ـوسـيـقيـ ومن مـتـابعي الـفـنـان وا
الـــرســـام . قــدم االحـــتـــفـــالـــيــة الـــتي
حــضــرتــهـا (الــزمــان) الــفـنــان جــمـال
السـماوي قائالً( نـحتفي ونـكرم اليوم
ـناسبـة حصوله الفـنان كر الـرسام 
عــلى شـــهـــادة الــدكـــتــوراه وبـــدرجــة
امــتـيــاز من كـلــيـة الــفـنــون اجلـمــيـلـة
بـبـغـداد  بالـرغم من ان الـتـكـر جاء
ــرافــقـة مــتــاخــرا بــســبب الــظــروف ا
جلــــائـــحــــة كــــورونـــا الــــتي عــــطـــلت
نشاطاتنـا الثقافيـة والفنية ) واضاف
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عن ســـيـــرته الـــذاتــبـــة ( لـــقـــد شــارك
الــسـمـاوي في بــرنـامج االغـاني ونـال
ــــركــــز االول وكــــذلك بــــرنــــامج ركن ا
ــــركـــز االول الــــهـــواة ايــــضــــا نـــال ا
ـلـحن جـعـفـر والـبـرنـامج من تـقــد ا
اخلــفـــاف وشــارك الــرســـام في كــافــة
ـوسـيقـية مـهـرجانـات دائرة الـفـنون ا
وغــنى قــصــيـدة (ام عــوف) لــلــشــاعـر
الـــراحل مــحــمـــد مــهــدي اجلــواهــري
وحلـنـها بـاسم مـطـلب وسـجل وصور
ايـــضــــا عـــدد مـن االغـــاني حلــــســـاب
تـلـفـزيـون الـعراقـيـة واقـام الـعـديد من
احلفالت للجالية العراقية في هولندا
والـسـويـد وبلـجـيـكا وفـرنـسـا وشارك
ـسـرحــيـات مـثل مـوجـز فـي عـدد من ا
ـوت لــلــمـخــرج حــســ عـلي ابــنــاء ا
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كما يـجيد غنـاء القصيـدة حيث كتبت
له الـعــديـد من الـنــصـوص الـشــعـريـة
وفي مداخلـة للفـنان صباح الغـنائيـة)
ندالوي قال ( هذا التكر هو تقدير ا
ـا بـذله الـرسـام مـن جهـود طـيـبـة من

شاركات الفنية). االغاني وا
طرب مقصـد احللي باغنية  وشارك ا

ــة ونــال هـــارف ومــســرحــيــة يــاحــر
الـعـديـد من اجلـوائـز  ويـعـمل حـالـيـا
وسيقـي العراقي رئيسا جلمـعية ا
وهـو عضو نـقابـة الفـنانـ العـراقي

وسيقية). دى للفنون ا ومدير فرقة ا
وخالل االحــتـــفــالــيــة حتــدث عــدد من
زمالئه واصـدقائـه وقال وزيـر الـثقـافة
االسـبق مـفــيـد اجلـزائــري ( هـو فـنـان
راقي وصــاحب مـــوهــبــة ولــديه قــدرة
على الـتغيـير وان الـتكر الـيوم دليل
عـلى اهـمـيـة الـثـقـافـة والـفن في تـقـدم
اال ونـبـارك لـكـر الـرسـام حـصوله

الدكتوراه وبامتياز ).
وقال النقاد حيدر شاكر ( الرسام
فـنـان مـتـواضع وكـر الـنفس
وله جتــربـة طـويــلـة في الـفن

نـاسـبـة االحـتـفـالـيـة كـما حـاسـبـينـك 
طـرب طالل علي باغنـية كلهه شارك ا
ــاشـيـة مـنك وكــر حـســ غـنـى (يـا

بليل). 
وفي خـتام االحـتفـاليـة كرم اجلـزائري
احملتفى به بدرع وقالدة االبداع وقدم
ندالوي باقـة ورد واخرى من الفنان ا
ي عـقـيل مـهـدي و الـتـقاط واالكـاد

ناسبة . الصور التذكارية بهذه ا
 وكــان الــرســام قــد قــال في تــصــريح
سابق عن جدلية العالقة ب الشهادة
ـطرب ان(الـشهادة الـعلـميـة وثقـافة ا
رتـبة العلـمية مـهمة جدا لـلمطرب وا
ــطـرب فــمن خالل الــدراســة يــحــتـك ا
عـرفة بـاالساتـذة والطـلـبة ويـتزود بـا

وسيقية والثقافة العامة). ا
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دجـلـة والـفـرات نـهـران عـظـيــمـان يـنـبـعـان من جـبـال في
ران في سـوريا ثمّ يـجريان في الـعراق حتى تركـيا و
شط الــعـرب لـكن اسـم بالد الـرافـديـن ال يـحـيل الى أي
بـلـد سوى الـعـراق.  والوسـائل اإلروائـيـة ليـست حـديـثة
العهد فقـد اشتهر بها الـعراقيون القدمـاء غير انّها منذ
ـكنـنة سـنوات بـعيـدة لم تـرتق الى مسـتوى مـعـقول من ا
والـتـكـنـولـوجـيـا ومـا جـرى انـشـاؤه من سـدود و مـبـازل
ومشـاريع ري قـبل خمـس سـنـة اليزال في اخلـدمة من
ــشـاريـع انـتــهى عــمــرهـا دون تـطــويــر نــوعي وبــعض ا
ــائـيــة سـنــة بـعـد االفـتــراضي في حـ تــقل احلــصـة ا
ــا يــلــحق االثــر الــســلــبي بــالــوضع الــزراعي أخــرى 
ـواسم التي واالستـخدامـات االخرى لـلمـياه . حتى انّ ا
تـفـيض فيـهـا االنهـار من كـثـافة االمـطـار والسـيـول باتت
ــوصل قــبل أكــثــر من وبــاال عــلى الــبالد وقــد نــكــبت ا
ــيـاه سـنــتـ في غــرق الــعـبــارة حـ ارتــفع مـنــسـوب ا

لبضعة ايام .
ـنــاسـيب  ال يـتــوافـر الـعــراق عـلـى خـطط الســتـيــعـاب ا

رتفعة ا
دن تلكها البلد حول ا  وحتويلها الى مساحات هائلة 
قد  تتحول مع الزمن الى بحيرات كبيرة أو مستودعات
طـبـيــعـيـة لـلـمــيـاه تـسـد نـقــصـاً لـعـدة شــهـور من الـسـنـة

السيما اذا واجهنا صيفاً قوياً وطويالً .
مكن  أن يفتح العراق باب االستثمار االجنبي في من ا
الـسدود ألغـراض التـولـيد الـكهـربائي والـثـروة السـمكـية
والري في حـال ال تتوافـر امكانـات ماليـة لبنـاء مشاريع
إروائيـة كبـيرة بات الـبلـد في حاجة اسـاسيـة لها بل انّ
بلداً متقـدم االقتصاد والعـجلة الصناعـية والزراعية مثل
يـاه ومشاريـعها تركـيا ال يشـغله همّ اليـوم مثل هـموم ا

ضي في انشائها دائماً. فما بالك عن حالنا? التي 
البـدّ أن يكـون لـلعـراق حـكومـة تضع خـطـطاً اسـتـثمـارية
ائية كبرى وتشرع في تنفيذها وتلزم احلكومات التي ا
ـواصـلـة اكمـالـهـا. لقـد آن أوان ذلك خـشـية أن تـلـيهـا 
نـفقـد في يـوم ما من أيـام اجلـفاف احلـكـوماتي عـنوان…

بالد الرافدين.

جربت في أول مفاتيحها وأقفالها وعنادها ويباس لغتها
أن أصف مـائدتي الـقـائمـة اللـيـلة  لـكنَّ أثاثـهـا الشـحيح
قـتل وخذالن  إذ لـيس فوقـها سوى عـلبة قد أصـابني 
دخان وشخاطـة كبريت أحمـر ومرمدة سجـائر  وشعرة
بـيضـاء طويـلة ذيـلهـا غاطس بـفنـجان قـهوة وفـرعهـا نائم
ـصــادفـة  وقــنــديل الـزقــاق األصـفــر مـا زال بـصــحن ا

يتوامض كأنه سعال قد .
حـسـناً سـأحـرف عيـني عن مـسـارها وأجـعـلـها تـصـطدم
بـاحلـائط . ثـمـة لـوحـة رائـعـة مـدهـشـة لـسـيـروان باران .
زيت كــثــيــر عــلـى قــمــاش أصــلي ورجل وحــيــد يــرتــدي

قميصاً أحمر . 
بدا القميص مهدوالً مهزوالً من دون أزرار  وقد تناثرت
فـوقه جتـمـعـات من رمـاد أسود يـشـبه مـعـركـة خـاسرة .
كـان رأس الـدرويش مـسوراً بـهـالـة كـبـرى  ومن أكـتاف

القميص ثمة نثيث قليل لقطرات دم بدا معتماً جداً .
بيـاض اللـحيـة لم يكتـمل بعـد  وأذن واحدة مـعلـنة أكلت

أختها النائمة خلف الصورة .
اللـوحة مـعلـقة من خشـمهـا وحتتـها سطـر يشـبه السؤال

العتيق :
أما آن لك أن تترجل فتستريح وتريح ?

عـضلـة الكتـابيـة متصـلة وأن مـحاولـتي لشرح يبـدو أن ا
وإضـاءة لــوحـة ســيـروان كــانت بــائـســة  لـذلك ســأعـود
بسرعة إلى أثـاث مائدتي ألجد أن عـلبة الكـبريت حتتوي
ـرمـدة فـيـهـا عـلـى عـشـرة أعـواد بـرؤوس حـمــراوات  وا
أعـقاب سـكـائر عـددهـا مثل عـدد أصـابع القـدم الـواحدة

والكف التي فقدت إبهامها في غزوة بائدة .
ـيــنـاً فــأرى سـطــراً كـثــيـراً من ديــدان سـود سـأحتــرك 

يسحلن فطيسة عامرة .
سـأعود إلى بـطن فنـجان الـقـهوة ألقـرأ ما تـيسـر فيه من
صـور وحـظـوظ ومـصائـد خـنـزيـر يئـن في قعـر الـفـنـجان

وأفعى تتلوى كأنها ناقوط بشارة .
سأعـثـر على ورقـة وقلم حتت الـطاولـة . سأكـتب قصـيدة

من ط احلروف الفائضة .
أنا عمود طويل

رأسي قنديل معطوب
ال أنام
ال أفكر

أبــحـثُ فـــقط عن رنـــ الـــســـطــر
األخير .
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وبـحسب  واتساب  فإن الهدف من
الـنـظـام اجلديـد هـو ضـمان أنه في
حـــالـــة وصـــول شـــخص آخـــر إلى
هــــاتــــفك فــــلن يــــتــــمـــكـن من ربط
ـتصـفح الـويب اخلاص حـسـابك 
بـه وهـــو األمـــر الـــذي يــــســـمح له
بـــرؤيـــة أي رســـائل تـــرســـلـــهــا أو
تــســلـمــهــا. ويـتم تــمــكـ الــنــظـام
اجلـديـد افتـراضيًـا عـبر أي أجـهزة
iOS 14 آيـــفــــون تـــعـــمل بـــنـــظـــام
Face أوTouch ID  بـــاســتــخــدام
ID وأي أجـهـزة أندرويـد  تمـك

صادقة البيومترية بها. ا

يـــســتـــخــدمــون إصـــدارات الــويب
كـتب. ويجب علـيك إلغاء وسـطح ا
قــفل الـتـطـبـيق قــبل أن تـتـمـكن من
ربـط حـــــســـــابـك إذا  تـــــمـــــكـــــ
ــصــــــادقــة الــبــيــومــتــريــة عــبــر ا

هاتفك.
ـنـصـة بـإضـافـة بـصـمـة وتـســمح ا
اإلصـبع أو الوجه أو قـزحيـة الع
مـن أجل اسـتـخـدام تــطـبـيق سـطح
ــــكــــتب أو الــــويـب بـــعــــد ربــــطه ا
بــتــطــبــيق الــهــاتف احملــمــول مع
ـصادقة احلالـية لرمز االسـتجابة ا

السريعة.
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طـرح تطبيق واتسـاب ميزة جديدة
سـتخـدم حلـمـاية خـصوصـيـة ا

صادقة البيومترية. عـبر خاصية ا
ــيــزة أصــبح ربط وبــفــضل هــذه ا
تـصفح حـسـاب منـصة واتـسـاب 
الــويب ضــمن جـهــاز احلـــــــــاسب
ــكــتب أكــثــر أو تــطـــبــيق ســطـح ا

أمانًا. 
وبـحـسب مـوقـع  الـعربـيـة نـت فـقد
ـقـايـيس أضــاف  واتـسـاب مـيـزة ا
احلــيــويـة اجلــديــدة جلـلب طــبــقـة
مـــصــادقــة جـــديــدة ألولـــئك الــذين

ية مـلحوظـة.وقال البـروفيسور عـا
وان تـشـاي ديـكـنـامـكـول من كـلـيـة
الـعقاقيـر وعلم النبـات الصيدالني
إنـه بصرف الـنظـر عن منع تـساقط
و ادة تعـزز أيضا  الـشعر فـإن ا

الشعر. 
واكــتـــشــفــنــا أن لــهـــا الــعــديــد من
ات من الـفـوائـد. أوال تمـنع اإلنـز
إنـتـاج هـرمـونـات تـسـاقط الـشـعـر
كن أن تـساعـد أيضا في وثـانيـا 
ـو إنـتـاج الـبـروتـ الـذي يـحـفـز 
الــشــعــر.واشــتـرت شــركــة خــاصـة
بـــراءة اخــتــراع الـــتــكــنـــولــوجــيــا
لــتــحـــويــلــهــا إلى مــنــتج جتــاري
والـذي قد يـكون مـتاحـا في السوق

في غضون  6 أشهر. 

Marin ــــادة وحتـــــتـــــوي عـــــلـى ا
Avicequi- الـكيـميـائيـة الرئـيسـية
non-C. الــــذي يــــعـــكـس تـــســــاقط
الـــشـــعـــر عـن طـــريق الـــتـــدخل في
ـات الـتي تـؤدي إلى ارتـفاع اإلنـز
مـستويات الهـرمونات التي تسبب
الـصلع. يـذكر أن هـذا اإلجناز الذي
حــــــقـــــقـه عــــــلــــــمـــــاء جــــــامــــــعـــــة
شـواللـونـغـكـورن الـتـايالنـديـة جـاء
ـادة بــعــد ســنــوات من دراســتـهـم 
Avicequinon-C  وفــازوا مـؤخـرا
بــــجـــائـــزة مـن اجملـــلس الــــوطـــني
لـــلـــبـــحـــوث في تـــايالنـــد. وصــور
الــبـاحـثـون الــتـايالنـديــون الـتـقـدم
ـشاركـون اخلمـسون الـذي أحرزه ا
بــانــتــظــام وشـهــدوا حتــســيــنـات
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أعــــلـن بــــاحــــثــــون مـن جــــامــــعــــة
شـــواللــونـــغــكـــورن الـــتــايالنـــديــة
كنه اكـتشـاف مسـتخـلص نبـاتي 
الـقـضـاء عـلى أكـثـر حـاالت الـصـلع

شيوعا.
ونــقـــلت صــحــيــفـــة ديــلي مــيل أن
ـسـتـخـلص الــبـاحـثـ اخـتـبــروا ا
ـكـتـشف حديـثـا على  50شـخـصا ا
يـعانون من الثـعلبة األنـدروجينية
وهي الـشكل األكثر شيوعا للصلع
ووجـدوا أنه يـوقف تسـاقط الشـعر
ـوه من جديـد بحـسب ما ويـعزز 

ذكر موقع  سبوتنيك.
ـادة وأوضـح الـبـاحــثـون أن تــلك ا
Avicennia ـثـيرة لـلـجدل تـسمى ا
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{ لـنـدن-(أ ف ب)  –وصـف األمـير
ولـيام جنل ولي الـعهد البـريطاني
االمـــــيـــــر تـــــشـــــارلـــــز اإلســـــاءات
ـوجـهـة لالعـبي كـرة الـعــنـصـريـة ا
الــقـدم بـأنـهـا حـقــيـرة مـشـددًا عـلى
انـهـا يـجب أن تتـوقف اآلن بـعد أن
أصـبح مـاركـوس راشفـورد مـهاجم
مـانـشـسـتـر يـونايـتـد آخـر الـنـجوم
ــمــارســات. يــأتي عــرضـــة لــتــلك ا
حـــديث دوق كـــامــبـــريـــدج رئــيس
االحتـاد االنكلـيزي لكرة الـقدم بعد
أن اتـهـمت رابطـة العـبي كرة الـقدم
احملـترف شركات مواقع التواصل
االجــتــمـاعي بــعــدم الـعــمل بــشـكل
ـنشورات صـارم وجازم لـلحد من ا

العنصرية. 
وكــان كـل من الــفــرنــسي انــطــوني
مــارســـيــال والــهــولـــنــدي اكــســيل
تـــوانـــزيــبـي زمــيـال راشــفـــورد في
يــونــايــتــد مـدافـع تـشــلــسي ريس
جــيــمس والعـب وست بــرومـيــتش
رومــاين سـويـرز من سـانت كـيـتس
ونـيفيس عرضة السـاءات عنصرية
عـلى مـواقـع التـواصـل االجتـمـاعي

فـيـهـا لقـد ألـهـمت األمـة بأجـمـعـها
ونــحن جـمــيـعــا نـتــمـنى لـك شـفـاءً
تــامــا. ومــور الــذي يــعــرف بــاسم
الـكاب تـوم حصل على لـقب سير
ــــــلــــــكـــــة الــــــيــــــزابــــــيـث في مـن ا
تـموز/يولـيو ليـصبح مصـدر الهام
فـي دولــة هي األكـــثــر تـــضــررا في
اوروبـــا من حــيـث عــدد الـــوفــيــات
بـــكـــوفـــيـــد- 19 الـــذي بـــلـغ أكـــثــر

مـــــــــن  106آالف حالة.

ـــــــئــــــة في 30 عــــــيـــــــد مــــــيالده ا
نـيـسـان/ابـريل  2020وحـيـنـهـا 
منحه رتبه كولونيل فخرية. بعدها
ســــجـل لن تــــمــــشي وحــــدك وهي
ـثابـة نشـيد أغـنيـة أمـيركـية تـعد 
راتب لـنـادي لـيـفـربـول فـاحـتلـت ا
األولـى في لــوائح األغـــاني األكــثــر
انــتــشـارا في بــريــطـانــيــا. واألحـد
خـصص رئيس الوزراء الـبريطاني
ور قال بـوريس جونسون تغريدة 

ـنـزل وأضـافـت كـان بـرفـقـتـنـا في ا
الـيـوم عـندمـا احـتاج الى مـسـاعدة
إضـافـية لـلـتـنفس مـشـيرة الى أنه
يـعـالج فـي جنـاح عـادي ولـيس في
ـركـزة. وأدخل مور قـسم الـعـنايـة ا
الـى مــســـتـــشـــفى فـي بــدفـــورد في
وسط بــريــطــانــيـا. ونــقــلت هــيــئـة
اإلذاعـة البريطانية بي بي سي عن
عـائـلـته قولـهـا انه لم يـتلق الـلـقاح
بـعد بـسبب االلتـهاب الـرئوي الذي

يعاني منه. 
وجــــمع مــــور الـــذي خــــدم ضـــمن
اجلـيش البريطاني في الهند خالل
يـة الثـانيـة نحـو 33 احلـرب العـا
مـــلــيــون جــنـــيه اســتـــرلــيــني (45
مـــلــيــون دوالر) لـــصــالح مـــوظــفي
اخلـدمة الصحيـة الوطنية ان اتش
اس الذين يكافحون تفشي فيروس
كـورونـا. وجـاء جزء مـن التـبـرعات
بــعــد اعالنه انـه ســيـلـف حــديـقــته
ـئة مرة قبل سـاعدة عكاز  سـيرا 

{ لـنـدن-(أ ف ب)  –أفــادت عـائـلـة
الــبـريـطـاني تــوم مـور الـبـالغ 100
عــام والــذي حــقق شــهــرة واســعـة
اليــــ لــــصـــالح بــــعـــد جــــمــــعه ا
الـعامل الصحي الذي يكافحون
فــيـروس كــورونـا أنه أُدخل األحـد
ــسـتــشـفى بــعـد مـضــاعـفـات الى ا

ناجتة عن إصابته بكوفيد-19.
وتــــمــــكن مــــور من جــــمع مـاليـــ
اجلـنـيـهـات من الـتـبـرعات فـقط من
خـالل الــتـــجــول في حـــديــقـــته ثم
حــقق اجنــازا آخــر عـنــدمــا أصـبح
أول مــعــمّــر يــتــصــدر قــوائم أكــثـر
االغــاني انــتــشــارا في بـريــطــانــيـا
عــنــدمــا ســجّل أغــنــيــة لن تــمــشي

وحدك أبدا بصوته. 
وقالت ابنته هانا إنغرام-مور على
تــويــتـر خـالل األسـابــيع الــقـلــيــلـة
ــاضـيــة كـان يُـعــالج من الــتـهـاب ا
ــــاضي رئـــــوي وفي األســــبـــــوع ا

أصيب بكوفيد-19.
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واالنـقــسـام يـتـحـمـلـون مـسـؤولـيـة
أفــعـالــهم. ودعت رابــطـة الالعــبـ
احملـــتــرفــ مـــنــصـــات الــتــواصل
ـعاجلة إلثـبات أنهـا ملتـزمة فعال 
مـشـكلـة تقـول إنهـا تمـر في مرحـلة
. وقـالت فـي بـيان أزمـة مـنـذ عـامـ
يـجـب بـذل كل اجلـهـود حلـمـايـتـهم
( (العـــبي كــرة الـــقــدم احملـــتــرفــ
سـتـخدمـ اآلخرين من وجـمـيع ا
اإلســـاءات الــــعـــنـــصــــريـــة أثـــنـــاء
اســـتــخـــدامــهـم مــواقع الـــتــواصل

االجتماعي.

فـي االسـبـوع االخــيـر. واســتُـهـدف
راشــفــورد بــعــد تـعــادل يــونــايــتـد
الـسـلـبي مـع ارسـنال يـوم الـسـبت
ا دفع الشرطة إلى فتح حتقيق.

وغـرّد وليام اإلساءات العنصرية –
ـدرجـات ـلـعب أو في ا ســواء في ا
أو عـــــــلـى وســـــــائـل الـــــــتـــــــواصل
االجــتــمـاعي  –حــقــيــرة ويـجب أن
تـتـوقف اآلن. وتـابع لـديـنا جـمـيـعًا
مــسـؤولــيـة خلـلق بــيـئــة ال يُـسـمح
ـثل هذه اإلسـاءات وأولئك فـيـها 
الــذين يـخــتـارون نــشـر الــكـراهــيـة
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ـشروع ـفـقـودين. ويـستـنـد هـذا ا ا
ــسـمى سـيـنـوكــوف عـلى طـريـقـة ا
حتــمل اسم نــوزايـيس-كــوفـيـد 19
طـورها دومينـيك غراجنان األستاذ
في الـكـلـية الـبـيطـريـة الوطـنـية في
مــيـزون-ألـفــور قـرب بـاريس. وهي
تـعزز مروحة الشمّ لدى الكلب وقد
اسـتُـخـدمت في رصـد بـعض أنواع
الــســـرطــان. ويــقــول غــراجنــان إن
ـعدّل برصد 95 الـكالب تنجح في ا
ـئـة من اإلصـابـات بـكـوفـيد-19. بـا
وتـخـضع هـذه الـطـريـقـة لـالخـتـبار
خــصـوصــا في جـزيــرة كـورســيـكـا
ــــتـــوسط في الــــفـــرنـــســــيـــة في ا
مـشروع يـحظى بدعم  40بـلدا وفق

روج له.  ا

مـركز لـلمعـلومـات أقامته سـيفا في
مركزها في ليبورن.

ـعــتــمــد لـدى ويــوضح الــطــبــيب ا
هـيـئـة سـيـفـا بـيـار-مـاري بـورن أن
ــواد الـعــضــويـة الــكالب تــرصــد ا

تأتية من اإلصابة. تحللة ا ا
وبــعـد سـمـاعه إشــارة صـوتـيـة من
ـدرّب يدخل الـكلب إليـوت خطمه ا
في مـخاريط معدنية ثم يبدأ فجأة
بــتــحـريك ذيــله أمــام مــخـروطــتـ
تـضـمـان عيـنـات من عـرض مرضى
كــوفــيــد- 19 حــاصــدا الــثــنــاء من
مـدرّبه الذي يكافـئه بإعطائه بعض
ـفـضـلـة. وكان الـسـكـاكـر ولـعـبـته ا
هـذا الـكـلب قـد شـارك قـبل أيـام في
مـــهــمــة لـــلــدرك لـــتــقــفـي أثــر أحــد

الـذي قُـدّم أخيـرا للـصـحافـة. وعلى
غـرار إليوت يتدرب مارفل من نوع
البـــرادور وثالثـــة كالب أخـــرى من
فـــصــيــلـــتي الــراعي الـــبــلـــجــيــكي
ـاني وكــلـهــا أعـضـاء والــراعي األ
في كــتـيــبـة لــلـكالب تــابـعــة لـلـدرك
وفـــرق اإلطـــفـــاء مــنـــذ الـــرابع من
كـانـون الـثـاني/يـنـايـر فـي لـيـبورن
قـرب بوردو على لعبـة جديدة تقوم
عــلى رصـد آثـار تــعـرّق مـســحـوبـة
عــلـى مــدى عــشــر دقــائق من حتت
إبط أشـخاص مصاب بكوفيد-19

في مراحله األولى.
وتــصل بــصـورة شــبه يـومــيـة إلى
ــسـتـشــفى اجلـامـعي عــيـنـات من ا
دربة في ـها للكالب ا الـعَرَق لتقد

{ لــيـبــورن (فـرنــسـا)- (أ ف ب) –
يـرصـد إليـوت في الـعادة اخملـرب
ــفـقـودين لـكن هـذا الـكـلب من أو ا
نـوع الراعي البلجيكي يخضع منذ
شـهر لتدريب عـلى رصد كوفيد-19
فـي عـرق الـبــشـر فـي إطـار دراسـة
فـي جـنــوب غـرب فــرنــسـا. ويــقـول
ـعـدية في اخـتـصـاصي األمـراض ا
مركز بوردو االستشفائي اجلامعي
تـييري بيسـتون إن الهدف من هذه
الـدراسة إيـجاد حلّ مـكمّل في وقت
نــحــتــاج إلـى زيــادة طــرق الــرصـد
ــركــز مع الــســـريع. وقــد تــعــاون ا
مـعـهـد سيـفـا للـصـحـة احليـوانـية
أكـبــر مـخـتـبـر بـيـطـري في فـرنـسـا
شروع يـا في هذا ا واخلـامس عا
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ـعـادن األسـاســيـة الـتي تـوفـر وا
الــعـديــد من الــفـوائــد الــصـحــيـة
لـلـجـسم كـمـا أنه غـني بـاأللـياف
ويـحـتـوي عـلـى كـمـيـة قـلـيـلـة من
ـــا يــجـــعــلـه وجــبــة الـــدهــون 
ـتـازة إلنـقـاص الـوزن. خـفـيـفـة 
ـوز هي ـشـكـلــة الـوحـيـدة في ا ا
مــــــــحـــــــــتــــــــواه الــــــــعــــــــالـي من
الـــكـــربــوهـــيـــدرات والــســـعــرات
احلـراريــة حــيث حتـتــوي مـوزة
واحــدة مــتـوســطــة احلـجـم عـلى
غـرامـاً 27 سـعـرة حـراريـة و 105

من الكربوهيدرات.
وز فيما يلي ثالث طرق لتناول ا
بـعـيــداً عن آثـاره الـسـلــبـيـة عـلى
تخـفيض الـوزن وفق ما ورد في

ز أوف إنديا:   صحيفة تا
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اإلفــــطـــار هـــو الــــوجـــبـــة األولى
واألكــثــر أهــمــيــة في الــيــوم. في
الـصـبـاح وبـعـد سـاعـات طـويـلة
من الــصـيــام في الـلــيل يـحــتـاج
جـــســمـــنـــا إلى شيء مـــا إلعــادة
تنشيط نفسه. لذا يُنصح بتناول
وجــبــة فــطـــور ثــقــيــلـــة وغــنــيــة
بــــالــــبــــروتــــيــــنــــات واأللــــيــــاف
والــعـنــاصــر الـغــذائـيــة األخـرى.
ـوز عـلى نـسبـة عـالـية يـحتـوي ا
قاوم من النـشا والـبوتـاسيـوم ا
ــا يـــعــزز الــشــعــور بــاالمــتالء
ـنــحك الـطــاقـة بــشـكل فـوري و
ـــــوز بــــــدقـــــيق ـــــكـن إقـــــران ا
الشوفـان أو بذور الشـيا للـتقليل
من آثـــــار الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات

والسعرات احلرارية.
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يتفق العديد من اخلبراء على أن
ـوز يــعـتـبـر الـوجــبـة اخلـفـيـفـة ا
ثالية قبل الـتمرين وبعده فهو ا
غــني بـالــغـلــوكـوز الـذي يــعـطي
طاقـة فـورية مـطـلوبـة بـشدة بـعد
جلـسة تـمرين مـكثفـة. إلى جانب
ذلك فـإن مـحـتـوى الـبـوتـاسـيـوم
ـــكـن أن يــســـاعـــد في درء فـــيه 
تقلصـات العضالت بعـد التمرين
والــدوخــة.  لــكن هــذه الــفــاكــهــة
الـصـفـراء ال حتــتـوي عـلى كـمـيـة
كــبــيــرة من الــبــروتــيـنــات وهي
مــــغـــذيــــات ضــــروريـــة لــــبــــنـــاء
الـعــضالت. لـلـتــعـويض عن ذلك
ــوز إلـى جــانب ـــكن تـــنـــاول ا
كـمـيـة مـن زبـدة اجلـوز أو حـفـنـة

كسرات. من ا

بـــاجلـــوع. وتـــتـــأثـــر الـــشـــهـــيــة
جـموعـة متـنوعة مـن العوامل
ــا في ذلك نــوع الـطــعــام الـذي
تــتـنــاوله ومـســتـويــات الـنــشـاط
الـــبــدنـي والــهـــرمــونـــات. وعــلى
الـــرغم مـن عـــدم وجـــود أبـــحــاث
كــافـيــة لــتـحــديـد عـالقـة الــسـبب
والـنــتــيــجــة لــتــقــلــيل الــشــهــيـة
للـكافيـ فقـد أظهـرت الدراسات
أنـه قـــد يـــقـــلل من مـــســـتـــويـــات
هرمون الـغريـل وهو الـهرمون

الذي يجعلك تشعر باجلوع.
ـوز يـتــمـيـز ا من نـاحــيـة اخـرى 
ايـضـا  بقـابـلـيـة انـقـاص الوزن 
حــيث أنه غـنـي بـالــفـيــتـامــيـنـات

من الــســعــرات احلــراريــة أثــنــاء
الراحة أو أثـناء النـشاط البدني
مـا قـد يـسـاعـد في فـقـدان الـوزن.
وتــشــرح شـو: هــنــاك مـجــمــوعـة
متزايدة من األبحـاث حول كيفية
ارتـبـاط استـهالك الـقـهـوة بـشكل
إيـــــجــــــابي مـع مـــــعــــــدل األيض
ــــهم أن األســـــاسي ولـــــكن مـن ا
تــضع في اعــتــبــارك أنــنــا نــقـوم
بــعــمـــلــيــة الــتـــمــثــيـل الــغــذائي
ـعدالت ـشـروبـات  لألطـعـمـة وا
مـخـتـلـفـة. وقـد تـزيـد الـقـهـوة من
معـدل التـمثـيل الغذائـي لشخص

ما دون اآلخر. 
وقـد يـقلل الـكـافـيـ من الـشـعور

لألطعمة طوال اليوم. والكافي
ـوجود في الـقهـوة هو نـشط ا ا
ـواد القلـيلـة التي قـد تزيد أحد ا
مـن مــــــعــــــدل األيض األســــــاسي
BMR ــعــروف أيــضــا بــاسم  وا
عـدل الـذي حترق به الـسـعرات ا

احلرارية أثناء الراحة.
ووجـدت دراسـة صـغـيرة أجـريت
ـشــاركــ الـذين عـام  2018 أن ا
شــربـوا مــقــايـيس مــخــتـلــفـة من
القـهـوة عـلى مدار شـهـرين كانت
لديـهم نواجت أيـضيـة أكبر وهي
نـتـاج عـملـيـة الـتـمـثـيل الـغذائي.
وسـيسـمح لك الـتـمـثـيل الـغذائي
ـزيـد األعـلى أو األسـرع بــحـرق ا

(كــــوب واحــــد). ومـع ذلك فــــهي
مـنـخـفــضـة الـسـعـرات احلـراريـة
فقط إذا شـربـتهـا سوداء. وتـقول
شو: في ح أن القهوة السوداء
مـنـخـفـضـة الـسـعـرات احلـرارية
ــكن أن تــصـبـح عـالــيـة فــإنــهـا 
الــســعــرات احلــراريــة والــســكــر
والــدهـون بــسـرعــة عـنــد إضـافـة
أنـــواع مـــخــتـــلــفـــة من احلـــلــيب

والسكريات.
-الــكـــافـــيـــ يــعـــزز الـــتـــمــثـــيل
الـغـذائي: الـتـمـثـيل الـغـذائي هـو
العمـليـة التي يقـوم فيـها اجلسم
بــتــفــكـيـك الـعــنــاصــر الـغــذائــيـة
واسـتـخـدام الـسـعـرات احلـرارية

-الـــقـــهـــوة الـــســـوداء مـــشـــروب
مـنــخـفض الــسـعــرات احلـراريـة:
يـــرتـــبط فـــقــدان الـــوزن بـــنــقص
الــــســـعـــرات احلـــراريـــة والـــذي
يـحدث عـنـدمـا تـستـهـلك سـعرات
ا حتـرقه. وتتـمثل حراريـة أقل 
إحدى الطرق الشائعة للمساعدة
في حتـقــيق عـجـز فـي الـسـعـرات
احلـراريـة في اســتـهالك سـعـرات
حــــراريـــــة أقل مـن الــــســـــعــــرات

عتادة.  احلرارية ا
وتـعد الـقـهـوة السـوداء مـشـروبا
مــثــالـيــا لــلـشــرب بــهـدف فــقـدان
الــوزن حــيث حتــتــوي عــلى أقل
من  5سعرات حـرارية لـكل حصة
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بـــاتت الــقــهــوة تــثــيــر االســئــلــة
احمليـرة اال ان الـعـلمـاء واالطـباء
فــــنـــدوا كـــثـــيـــرا من اخلـــرافـــات
واالســاطـيــر والــشـائــعــات حـول
علوم انه يستهلك شربها   من ا
سكان العالم أكثر من  160مليون
كــــيس من الــــقـــهـــوة فـي الـــعـــام
الــــواحــــد. وعــــلـى الــــرغم من أن
ــشـروب أكــثـر شــيـوعــا لـزيـادة ا
الـطـاقة إال أنه قـد يـكـون صـحـيا
أيـــضـــا ويـــســـاعـــد فـي إنـــقــاص

الوزن. 
وتقـول آشـلي شو اخـتـصاصـية
Preg Appetit: الــــتـــــغــــذيــــة في
القهـوة عندما تـستهـلك باعتدال
ومن دون الــكـثـيــر من احملــلـيـات
ــكن أن تــســاعـد في ــضــافـة  ا
إنــقــاص الــوزن وتــكــون مــفــيـدة
للصحة العامة. وحتتوي القهوة
عـــلى عـــنـــاصــــر غـــذائـــيـــة مـــثل
الـــنـــيـــاســــ والـــبـــوتـــاســـيـــوم
ـــغـــنــــيـــســـيــــوم ومـــضـــادات وا
ـكن أن حتسن األكسـدة والتي 
صحـة اجلـهـاز الهـضـمي وتدعم
وظــائف الــعـضـالت وتـؤدي إلى
صــحــة قـــلب أفــضل. كــمــا أنــهــا
حتتوي عـلى مادة الكـافي التي
تعزز الطاقة وتـقلل من حساسية
اإلنـسولـ وتـعـزز فـقـدان الوزن.
للـحصول عـلى الفـوائد الصـحية
للـقهـوة وحتقـيق إنقـاص الوزن
تـوصي شــو بـتـنــاول مـا ال يـزيـد
عن أربــعــة فـنــاجـ مـن الـقــهـوة
يـوميـا أي مـا يـعادل 400 مغ من
. وتــقــول شــو: أربــعـة الــكــافــيـ
فنـاجـ من القـهوة يـومـيا تـتيح
ـزيد من اليـقظة فوائد الـشعور 
وحتـــســ الـــتــمـــثــيل الـــغــذائي
لـلـدهـون وال يــكـون هـنـاك تـأثـيـر
كـــبـــيـــر عـــلـى الـــنـــوم واجلـــوع.
وأشــارت إلى أن شــرب كــوب كل
ساعـتـ سيـكـون جيـدا لـلشـعور
باآلثار الدائمة في كل فترة. ومع
ذلـك إذا كـــــنت حتب الـــــقـــــهــــوة
الــــقـــويـــة اشــــرب عـــددا أقل من
األكــــواب وفـــــقــــا لــــذلك حــــتى ال
حتــصل عـــلى أكــثــر من  400 مغ
من الــكــافــيــ يــومــيــا بـحــسب
روسيـا اليـوم. وفيـما يـلي بعض
تعلقة بالصحة وفقدان الفوائد ا
ـــعــزز ـــشــروب ا الـــوزن لــهـــذا ا
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