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طبعة العراق 
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تـشهـد مـحافـظة الـنجف الـيوم الـسبت
قــمـــة روحــيــة فــريــدة جتـــمع الــبــابــا
ـرجع الـديـني علي فـرنـسـيس االول وا
ووصل احلــبـر االعـظم الــسـيـســتـاني 
الـى بـغـداد امس وكــان في اسـتــقـبـاله
رئــيس الــوزراء مــصــطــفى الــكـاظــمي
وسط مـراسم شـعـبـيـة تـراثـيـة عـراقـية
قـدمتـها فـرق فنـية مـحتـرفة. وأكـد بابا
الـفاتيـكان  أن العراق عـانى كثيراً من
كـــوارث احلــروب وآفــة اإلرهــاب ومن
ـوت والـدمار فـيـما صـراعـات جـلبت ا
طـالب اجملـتـمـع الدولـي ان يـقـوم بدور
حــاسم في تـعـزيــز الـسالم في الـعـراق
وكـل الـــشـــرق األوسط.وقـــال قـــداســـة
الـبابا في كلمته من قصر بغداد (أوجه
الـشكر لرئيس اجلمهورية برهم صالح
عــلى دعـوته لي لــزيـارة الـعـراق وإني
ــ إلتـــاحــة الــفــرصــة لي الن أقــوم
بـهذه الزيـارة التي طال انـتظارها الى
رتبطة هـذه األرض مهد احلضارة وا
ارتـــبــاطـــا وثــيـــقـــا من خالل الـــنــبي
إبـــراهـــيم والـــعـــديـــد من األنـــبـــيــاء)
ـاضـية وأضـاف (عـلى مـدى الـعقـود ا
عـانى العراق مـن كوارث احلروب وآفة
وت اإلرهـاب ومـن صراعـات جـلـبـت ا
والـــدمــــار وال يـــســـعـــني اال ان اذكـــر
االيـزيدي الضـحايا األبرياء لـلهجمة
ــة اإلنــســانــيــة فــقــد تــعــرضـوا عــد
لالضـطـهـاد والـقـتل بـسـبب انـتـمـائـهم
الـديـني وتـعـرضت هويـتـهم وبـقاؤهم
نـفسه لـلخطر) داعـيا اجملـتمع الدولي
الـى (الـقــيـام بــدور حـاسـم في تـعــزيـز
الــــسـالم في الــــعـــــراق وكل الــــشــــرق
األوسـط والســيــمــا وان الـــتــحــديــات
ــتـــزايــدة تــدعــو االســرة الــبــشــريــة ا
ي بـأكملـها في التـعاون على نـطاق عا
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قـدس في الكنـيسـة بعد حـيثُ مكـانِه ا
( ــــوصل من اإلرهـــابـــيـــ حتـــريـــرِ ا
كـافحة مـشددا عـلى (مواصـلةِ الـعمـلِ 
ـتــطـرف واسـتــئـصـال جـذورِ الــفـكـرِ ا
اإلرهــاب ودعـم الـتــعــايـش وعــنــصـرِ
الــتـنــوع وحتـويــلِه الى عــنـصــرِ قـوة
فـاهيم وتـمـاسك اذ أن ترسـيخَ هـذه ا
ِنا اضـحى مطلـباً ملّـحا للـغاية فـي عا
ــنــحــهـا الــيــوم وهــو أفــضلُ هِــبــة 
ُـستـقبل اجـيالِـنا الـقادمـة. كمـا التقى
ـان مـحـمـد احلـلـبـوسي  رئـيـس الـبـر
بــابـا الـفـاتـيــكـان . وقـال بـيــان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (احلــلـبـوسي رحب
بـزيارة الـبابا الـتي عدهـا رسالة سالم
ــنـطـقــة). وخـاطب ووئــام لـلــعـراق وا
الـبـابا فـرنـسـيس من داخل كاتـدرائـية

ــســاواة في مــجــال ــواجـــهــة عــدم ا
االقـتصـاد والتـوترات اإلقلـيمـية التي
تـهدد اسـتقرار هـذه البـلدان. علـينا ان
نـتـطـلع الى مـا يوحـدنـا). بدوره  اكـد
صــــالح انه  رغـم عـــواصفِ الــــعـــنف
واالسـتبداد والشمـولية التي اجتاحت
ـتنـوعة الـبلـد تفـخر أطـياف الـعراق ا
في أنـهم عـاشوا مـتجـاورين ومتـآخ
ـديـنـة الـواحـدة. وقـال صـالح ان فـي ا
(الــعــراقـيــ يـعــتــزون بـأنــهم حُــمـاة
الكنائس فبعد اعتداءِ اإلرهابي على
كـنــيـسـةِ سـيـدةِ الـنـجـاة هبَّ الـشـبـانُ
ـسلمـون جنبـاً إلى جنب مع إخوتِهم ا
ـسـيـحــيـ وكـذلك مـشـهـد الــشـبـانِ ا
اجلــنـود الــعـراقـيــون وهم يـحــمـلـون
الـصـلـيبَ عـلى أكـتافِـهم لـيـعـيدوه إلى

…œU “Ë …Q UJ  ∫qLF «

s b UI *« V «Ëd

سـيدة النجـاة جميع العراقـي بالقول
(الـصـعاب جـزء من حيـاتكم الـيومـية)
واكـد احلـبـر االعظم (أعـانـقـكم جمـيـعاً
ـودة أبوية وأشـكر الله على لـقائنا 
وبــصـفـتـكم أســاقـفـة وكـهـنــة جـمـيـعـاً
ـؤمن وهمومهم) تـشاركون بأفراح ا
وتـــابع (نــحن نــعــلـم كم هــو ســهل أن
نــصـاب بــفـايـروس اإلحــبـاط ومع ذلك
مـنـحـنـا الـله لـقـاحاً له) مـتـوجـهـا الى
الـعـراقيـ بـالقـول (الـصعـاب جزء من
حـياتـكم اليومـية). ومن ثم غادر الـبابا
كـنــسـيـة سـيـدة الـنـجـاة مـتـوجـهـا الى
. سيحي كـنسسية مار يوسف للقاء ا
وثـمّن مـجـلس كنـائس الـشرق األوسط
مـبادرة الـبابـا لتـضمـيد جـراح شعوب
ـتــألّم ال ســيــمــا شـعب هــذا الــشــرق ا

الـعــراق. وعـد األمـ الـعـام لـلـمـجـلس
مــيـشـال عـبس أن (زيـارة الــبـابـا حـبـر
األخـــوّة اإلنــســانــيّـــة الى هــذه الــبالد
اجلـــريـــحــــة تـــأتي في أحـــرج أوقـــات
تـاريخها احلديث  فـهي تفـقّد وعربون
مـحـبّـة وتضـمـيـد للـجـراح و دعوة إلى
الـصــمـود في وجه الـظالمـيّـة والـعـنف
والـفنـاء). وعلق شيخ األزهـر في مصر
أحـمد الطيب على زيارة بابا الفاتيكان
الـى العـراق.وقـال الـطـيب في تـصـريح
امس (أدعـو بالتوفيق للـبابا فرنسيس
ــأمــول عــلى فـي رحــلــته وأن حتــقق ا
طــريق األخــوّة اإلنــسـانــيـة) وأضــاف
(زيـارة الـبـابـا الـتـاريخـيـة والـشـجـاعة
لـلـعـراق حتـمل رسـالـة سالم وتـضامن

ودعم لكل الشعب العراقي). 
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أعــــلن وزيـــر الـــعــــمل والـــشـــؤون
االجـتماعـية عادل الـركابي  زيادة
تـقاعدين وصرف رواتـب العمال ا

مكافأة لهم. 
وقــال الــركـــابي في بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امس إنـه (وجّه صـندوق
ضــمـان وتـقــاعـد الـعــمـال بـصـرف
مــكــافــأة قــدرهــا مــئــة الف ديــنـار
ــتـقـاعـديـن لـكل دفـعـة) لــلـعـمـال ا
مــشـددا عـلى ان (ال تـتـجـاوز ثالث
قبلة دفـعات واعتبارا من الدفعة ا
حلـــ اقــــرار قـــانـــون الـــتـــقـــاعـــد
والــضــمـان االجــتـمــاعي لــلـعــمـال
اجلـديـد) مـشـيـراً الى ان (الـزيادة
ســتــكــون ٥٠ ألف ديــنـار شــهــريـا
ـدة ستـة اشهر).  وكـان الركابي و
ــــعــــ قــــد اكـــــد  صــــرف راتب ا
ـتــفـرغ لـلـمـسـتــلـمـ سـابـقـا في ا
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ساعدة الطبية  تقد كل وجوه ا
كـمـا تـمـنى لـعـبـد اجملـيـد الـسـالمة
الـــدائــمــة والـــشــفــاء الـــعــاجل من
الـــــعــــدوى) مـــــؤكـــــدا ان (وجــــود
احلـكمـاء والطيـب من العـراقي

يـــحــقق لــزيـــارة الــبــابـــا دالالتــهــا
الـتــاريـخـيـة والـواقـعـيـة). بـدوره 
قـدم عـبـد اجملـيد (شـكـره وامـتـنانه
ـولى لــرئـيس احلـكـومـة  سـائالً ا
عــــــز وجـل أن تـــــنــــــجــــــلـي هـــــذه
االبــتالءات عـن اجلــمـيـع). وتـلــقى
رئـيـس حتـريـر (الـزمـان) اتـصاالت
ـان مـحـمد عـديـدة من رئـيـس الـبـر
احلــلـبــوسي ورئـيس وزراء اقــلـيم
كــردسـتــان ووزيـر الـصــحـة وقـادة
ســيـاسـيــون ونـقــيب الـصـحــفـيـ
الـعراقي مؤيـد الالمي لالطمئنان
عـلى صحـته اثر اصـابته بـكورونا

 كـــمـــا تــلـــقى عـــبــد اجملـــيــد االف
الـــرســائل واالتـــصــاالت من أدبــاء
وصـحفـي وشـخصـيات عـامة في
العراق والوطن العربي لالطمئنان
عـلى صـحته وهـو يـتمـاثل لـلشـفاء
مـن اصـابتـه بـكـورونا مـتـمـن له
الــصــحــة الــسـالمــة وجتــاوز هـذه
ـرحلـة للعـودة بكامل عـافيته إلى ا
ـا مــعـافى. وكــان مـديـر عــمـله ســا
ــكـتب اإلعالمي لـرئــيس حـكـومـة ا
إالقـلـيم قـد اجـرى اتـصـاالً هـاتـفـيـاً
مـع رئـــيـس حتـــريــــر صــــحـــيــــفـــة
(الـزمـان) لالطـمـئـنـان عـلى صـحته
بـعــد إصـابـته بـفـايـروس كـورونـا.
وأعـرب نورالدين ويـسي بالـنيابة
عـن رئـــيس احلــــكـــومــــة مـــســـرور
الــبـــارزاني عن (أمــنـــيــاته لــعــبــد
اجملــــيـــــد بــــالــــشــــفـــــاء الــــعــــاجل
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الفريق الوحيد برأسية في الدقيقة
88. و حــــقـق فــــريق أربــــيـل فـــوزا
كـاسـحـا عـلى ضـيـفه فـريق الـقاسم
بـخمسة اهـداف مقابل هدف بـينما
حــسم الـتــعـادل اإليــجـابـي مـبـاراة
أمــانـة بــغـداد والـنــفط بـهــدف لـكل
مــنــهـمــا  الــتي أقــيــمت في مــلـعب
وفي مـبــاراة اخـرى تــعـادل بــغــداد
ايـجـابـيـا فـريقـا الـكـهـربـاء وضـيفه
ــيــنـاء بــهـدفــ لــكل مـنــهــمـا في ا
مـبـاراة مـثـيـرة أقـيـمت عـلى مـلـعب
واجـهـات وخطف الـتـاجي واخـر ا
نـفط البـصرة فوزا قـاتال من ضيفه
ـــبـــاراة الـــتي جــرت احلـــدود في ا
ــديـنـة عــلى مـلــعب الـفـيــحـاء في ا

الرياضية بنتيجة 3-2.
ورفـع نـفـط الــبــصـرة رصــيــده إلى
ـركز  ?14بـيـنـما الـنـقـطة  23فـي ا
جتـمـد رصيـد احلـدود عنـد الـنقـطة

ركز 19.  19في ا

 22وعــلي فــائــز في الـدقــيــقـة 78
بـيـنـمـا سـجل فـريق زاخـو الـوحـيد
الالعـب احـمـد مـحـمـد في الـدقـيـقـة

.50
وحلـسـاب ذات اجلولـة تـعثـر فريق
الــقــوة اجلـويــة مــتـصــدر الـدوري
ــــمـــتـــاز أمــــام فـــريق الــــعـــراقي ا
الــصـنـاعـات الـكـهــربـائـيـة وخـسـر
ـبـاراة بــهـدفـ مـقـابل هـدف  في ا

التي جرت على ملعب الصناعة .
و فــاجئ الـصـنـاعـات الــكـهـربـائـيـة
ضـيفه بالـهدف األول الذي جاء من
ركــلــة جـزاء فـي الـدقــيــقـة  ?55عن
طــريق الالعب مــصـطــفى مـحــمـود
وواصـل الالعب ذاته  تألقه الالفت
وأحــرز الــهــدف الــثــاني بــطــريــقـة
جــمـيـلــة  في الـدقــيـقـة ?57بــيـنـمـا
وضــغط الـقـوة اجلــويـة لـتــقـلـيص
الــنــتـــيــجــة وجنح قــائــد الــفــريق
حــمـادي أحـمـد في تــسـجـيل هـدف

الــــــشـــــعب الــــــدولي وذلـك ضـــــمن
مـــنـــافـــســـات اجلـــولـــة الـــثـــانـــيــة
والـعـشـرين مـن مـنـافـسـات الدوري

متاز.  ا
وسـجل اهداف الـلقـاء من القـيثارة
الالعـب رافايل سـيـلـفا في الـدقـيـقة
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تــمـكن فـريق الـشــرطـة بـكـرة الـقـدم
امـس اجلمعـة من الفـوز على فريق
زاخـــو بــهــدفـــ مــقـــابل هــدف في
ــبــاراة الـــتي جــرت عــلى مــلــعب ا

ان خالل استقبالهما بابا الفتيكان امس في بغداد  U‰∫ رئيسا الوزراء والبر I «

ــنـجــزات الـوطــنـيــة واحلـقـوق عن ا
الــدســتـوريــة لــلــحـفــاظ عــلى الــقـيم
الــنـبـيــلـة النــتـفـاضــة آذار وتـرسـيخ
مـباد التـعايش السلـمي والتسامح
والـسالم واإلنسـانيـة في كـردستان)
وتـــابع (لــتــكن ذكـــرى االنــتــفــاضــة
حــافـزاً آخـر لـدعم حــكـومـة االقـلـيم 
حـتى يـتسـنى لـها تـنفـيـذ برنـامجـها
اإلصـالحي بـــالـــكـــامل وعـــلى أكـــمل
ــزيــد من اخلــدمـات وجـه وتـقــد ا
الـالئـقــة جلــمـيـع أهـالي كــردســتـان
ولـنـعـبر سـويـة بـإالقلـيم إلى مـرحـلة
). كمـا بـحث الـبارزاني أكـثـر ازدهـاراً
مع رئيس االئتالف الوطني السوري
ـرافق له نــصـر احلــريــري والـوفــد ا
ــــســـتــــجـــدات إزاء الــــوضع آخــــر ا
الــسـيـاسي عـلى الــسـاحـة الـسـوريـة
ـنطـقة عـموماً وال سـيمـا اجلهود وا
ـشــاكل الـراهــنـة في الــرامـيــة حلل ا

سـوريـا.وذكـر الـبـيـان ان (الـبـارزاني
اكــد في مــســتــهل الــلــقــاء انه يــدعم
ــســاعي الــهــادفــة إلى حل جــمــيـع ا
ـشـاكل في سـوريا بـصـورة سلـمـية ا
ــنــطــقـة إلحـالل الـسـالم واألمن في ا
ـكـونات والـشـعوب وتـأمـ حـقوق ا
ــطــالب الــســوريــة كــافــة ومــنــهــا ا
الــعــادلـة لــلــشـعب الــكــردي في هـذه
الـــبالد) مـــعــربــا عن (قـــلــقه بــشــأن
اخلــروق واالنـتـهـاكــات في عـفـرين)
داعـــيــا الى (ردع هـــذه الــتــجــاوزات
ووضـع حد لـها). بدوره  قـدم رئيس
االئـتـالف الوطـنـي الـسـوري (شـكره
لـالقـلـيم عــلى مـواقـفـه الـوديـة جتـاه
شروعة الـشعب السوري ومطـالبه ا
وبــاألخص خالل إيــوائه وتـضــيـيـفه
مـئات اآلالف من الالجئـ السوري
الـذين الذوا الى اإلقـليم واسـتقبـلهم
واحتضنهم رغم ظروفه العصيبة). 

ا لإلقـليم ومؤسساتـه الدستورية 
يــــتــــوجب عــــلى كـل فــــرد وجـــمــــيع
ـكـونــات في كـردسـتـان األطــراف وا
رص صـفوفها والدفاع بصوت واحد

احمد عبد اجمليد
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أنـقـذت الـشرطـة اجملـتـمعـيـة زوجة من
ابــتـزاز شـريـكـهـا الــذي هـددهـا بـنـشـر
صـــورهــا الــتي حـــصل عــلــيـــهــا قــبل
زواجـــهـــمـــا عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتماعي .وقـال بيان تلـقته (الزمان)
امس ان (الـعـملـيـة تمـت بعـد أن جلأت
إحــدى الــنـســاء الى شــعـبــة الــشـؤون
الــنـســويـة الــتــابـعــة لـقــسم الـشــرطـة
اجملـتــمـعـيـة طـالـبـة الـتـدخل إلنـقـاذهـا
وأوالدهـــا من الـــتـــعـــنـــيـف الـــشـــديــد
واالبـتـزاز الـدائم من قبل زوجـهـا الذي
يــهـددهـا بـنـشــر صـورهـا الـتي حـصل
عــلــيــهــا قــبل زواجــهــمـا عــلى مــواقع
الــتــواصل االجــتــمـاعي) واضــاف ان
(هـذه االمـر دعا الـشرطـة الى استـدعاء
قرها ومواجهته بإدلة االبتزاز الـزوج 
والــتــعــنـيف) واشــار الــبــيـان الى ان
(اجملــتــمـعــيـة دعـت الـزوج الى رعــايـة
اســرته والـتــعـامل مـعــهـا بــاحلـسـنى
وحـل اخلالف ب الـزوجـ وديا بـعد

أن قــامت الــشــرطــة بـحــذف مــحــتـوى
االبـتـزاز وأخذ تـعهـد خـطي منه بـعدم
تـعـنـيف عائـلـته مـجددا وإال سـيـعرض
نـفسه للمـساءلة القـانونية). وفي بابل
اقـدم رجل عـلـى قتـل زوجـتعـه وطـفلـته
ذات الــتـســعـة أشــهـر خــنـقــاً السـبـاب
مــالــيــة. وقــال بــيــان لــقــيــادة شــرطـة
احملـافـظـة ان (مـفـارز شـعـبـة مـكـافـحـة
إجـرام الصوب الصغير التابعة لقيادة
شــرطـة بـابـل  ألـقت الـقــبض عـلى أب
قـام بـقـتل طـفـلـته ذات الـتـسـعـة أشـهر
خــنـقــاً ودس الــسم لـزوجــته وقــتـلــهـا
ألسـباب مادية بحسب ادعائه) مشيرا
الـى انه (بــعـــد ورود مـــعــلـــومــات الى
كـافحـة عن وجود جـثة شـابة شـعبـة ا
متزوجة تبلغ من العمر 21 عاماً داخل
مـستشفى األمام الـصادق  يرجح أنها
تــنـاولت مـادة الـسم  شــكـلت الـقـيـادة
فــريق عـمل لـلـبــحث والـتـحـري وجـمع
ـعـلـومات حـيث كـانت الشـكـوك حول ا
ـوافـقات زوجـهـا  اذ  اسـتـحـصال ا
الــقــضـائــيــة وإلــقـاء الــقــبض عــلـيه)

يــروم الـدخــول لـلــقـضـاء) مــبـيــنـا ان
(االرهـابي من عائلة داعـشية باالضافة
ـطلوب الى غـالبيـة اقاربه وهو من ا
ــوجب مـذكــرة قـبض وفق لــلـقــضـاء 
ــادة 4 إرهـــاب). مـن جـــهــة أحـــكـــام ا
وانئ مواداً اخرى  ضـبطت سطات ا
خـطـرة سـريـعة االشـتـعـال في مـيـنا أم
قـــصـــر األوسـط جـــنـــوب مـــحـــافـــظــة
ــنـافـذ الــبـصـرة.وقــال بـيــان لـهـيــئـة ا
احلــدوديــة تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(مـنــفـذ مـيـنـاء ام قـصـر األوسط ضـبط
اسـطـوانـات غـاز سـريـعـة االشـتـعال ال
يــجـوز شــحـنـهــا بـحــاويـات حــديـديـة
خلـــطـــورتــــهـــا وكـــذلك ضـــبط زيـــوت
مـحركات مخالفـة لضوابط االستيراد)
وأضـاف ان (عمليـة الضبط تمت داخل
احلــــرم الـــكــــمـــركي  حــــيث  خـــتم
احلـاويـة بـاخلـتم الـكـمـركي وإحـالـتـها
الى اجلــهــات الــقـضــائــيـة اخملــتــصـة
التـخاذ اإلجـراءات القـانونـية الالزمة).
بــدورهــا  احــبــطـت مــديــريــة شــرطـة
ـنطـقة الـرابعـة عمـليـة تهريب كـمارك ا

واوضـح الــــــبــــــيـــــــان انه (ومـن خالل
ته حيث تهم بجر الـتحقيق إعترف ا
قـام بقتل إبنته الرضيعة خنقاً ومن ثم
دفن اجلـثة في منطقة زراعية قرب أحد
ـزارات كـونهـا ال تمـلك اي مـستـمسك ا
رسـمي  بـعـدهـا قـام بـدس مـادة الـسم
لــزوجـته في عـلــبـة مـشــروب الـبـبـسي
ـة والـتي فارقت احلـياة الخـفـاء اجلر
ستشفى). عـلى إثر مادة السم داخـل ا
فـيـمـا الـقت االسـتـخبـارات الـعـسـكـرية
الــقـبض عــلى احــد االرهـابـيــ الـذين
يـنتمون لـعائلة داعشـية في قضاء عنه
ـــــحـــــافــــــظـــــة االنـــــبـــــار. وذكـــــرت
االسـتخبـارات في بيان تلـقته (الزمان)
الحــقـة امـس انه (ضـمن مــســاعـيــهـا 
مـــاتــبـــقى من فـــلــول داعـش وخاليــاه
الـــنـــائــمـــة وبـــالـــتــنـــســـيق مع قـــسم
اسـتخـبارات قـيادة عمـليـات اجلزيرة 
تـمــكـنت مـفـارز شـعـبـة االسـتـخـبـارات
الـعسكريـة في الفرقة السـابعة واللواء
الــثــامن من الــقـاء الــقــبض عــلى أحـد
االرهـابي عند سيطرة مدخل عنه كان

ادويـــة بــشــريــة فـي ام قــصــر. وثــالت
ـديرية في بيان امس ان (مفارز مركز ا
شـرطة كـمرك ام قصـر االوسط التـابعة
ـنطـقة الـرابعة ـديريـة شرطـة كمارك ا
تـمكن من ضبط واحباط عـملية تهريب
حـاوية حديدية حجم 40 قـدما حتتوي
عــلى ادويـة بـشـريـة مــخـتـلـفـة االنـواع

مهربة خلف مفروشات). 

بـغـداد واحملـافـظـات لـشـهـر شـباط
الدفعة الثانية لعام 2021. 

وقــال الــركـــابي في بــيــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (هــيـئــة رعــايـة
ذوي االعــــاقــــة اكــــمـــــلت جــــمــــيع
ـتـعلـقـة باطالق راتب االجـراءات ا
ـتفـرغ للـمسـتلـم سـابقا ـع ا ا
ضـــمن الــدفـــعــة الـــثــانـــيــة لـــعــام
2021) داعياً اياهم الى (التوجه
ــــــنـــــافــــــذ الــــــصـــــرف الســــــتالم

الية).  مستحقاتهم ا
بـدوره  اكـد رئيـس الهـيئـة عصام
عـبدالـلـطيف الـتمـيمي أن (الـهيـئة
ـسـتـفـيـدين صـرفـت مـسـتـحـقـات ا
الـذين تـوقـفـت رواتـبهـم احـتـرازياً
ــعـايــنـة الـســنـويـة لــعـدم اجـراء ا
وعــلى دفــعــتــ لــشــهــري كــانـون
الــثـاني وشـبـاط بـعــد مـراجـعـتـهم
واكــمــال إجــراءاتــهم الــقــانــونــيـة
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اجــرى رئـــيس الــوزراء مــصــطــفى
الـكـاظـمي اتـصـاال هاتـفـيـا بـرئيس
حتـريـر صحـيفـة (الزمـان) الدكـتور
احـمـد عبـد اجمليـد لالطمـئنـان على
سـالمـته بــعـد اصــابـته بــفـايـروس
كـــورونــا . وقـــال الــكـــاظــمي خالل
االتـــصــــال فـــور انـــتـــهـــاء مـــراسم
اسـتــقـبـال الـبـابـا في مـطـار بـغـداد
الدولي امس (علمت بتأثر وضعكم
الـصحي بسبب االصـابة بفايروس
كــــورونــــا الــــذي الــــزمــــكـم فـــراش
الـعـافـيـة وأود فـى هـذا الـظرف أن
أعـــبــــر عن مـــشـــاعــــر الـــتـــضـــامن
واالهـــتــمـــام وخــالص تـــمــنـــيــاتي
بـالـشفـاء الـعاجل والـعـودة بصـحة
جــيــدة) مـــعــربــا عن (اســتــعــداده
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دعـا رئـيس حـكـومة اقـلـيم كـردسـتان
مسرور البارزاني الى الوحدة ورص
ـكتـسـبات الـصـفوف لـلـحـفاظ عـلى ا
تحققة. ونقل ـنجزات الوطنينـة ا وا
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس عن
الــبــارزاني خالل مـنــاســبـة الــذكـرى
الـثالث النـتفـاضة آذار عام  1991
الـقول (لـقد كـانت انتـفاضـة آذار عام
ـــفـــاخــر ــنـــجـــزات وا  1991 مـن ا
الـعـظـيـمـة لشـعب كـردسـتـان ونـتاج
وحــدة وتــكــاتف مــكــونــات الــشــعب
كــافــة جــنــبـاً إلـى جـنـب مع الــقـوى
واألحــزاب الــكــردســتــانــيــة لــرفض
القمع واالحتالل واخلنوع) واضاف
ان (االنـتفاضة عالمة تـاريخية فارقة
لـثـورة ونـضـال احلـركـة الـتـحـررية 
وأثــمــرت عن إنــشـاء كــيــان احتـادي 8
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بـحـث وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعلـمي نبـيل عبـد الصـاحب مع سـفير
الـــصـــ لـــدى الـــعـــراق تـــشـــانـغ تــاو
ـثـلـ عن شـركـة هـواوي اخملـتـصة و
علومات  مذكرة بـاالتصاالت وتقنـية ا
ــوقـعـة بـ الــبـلـدين. وقـال الــتـفـاهم ا
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان (عــبـد
الـصاحب قدم  في مستـهل اللقاء باسم
ـواقف الــصـ جتـاه الــوزارة الـشـكــر 
الــشـعـب والسـيــمـا فـي مـجــال تـوفــيـر
اللقاح ضد وباء كورونا) مؤكدا (رغبة
ؤسسة التعـليمية في العراق وتـوجه ا
نــحـو بــلـورة الـتــعـاون مع الــصـ في
اجملـــال الــعـــلــمـي والــتـــكــنـــولــوجي)
وأوضـح عــبــد الـــصــاحـب أن (مــذكــرة
وقـعـة بـ العـراق والـص الـتـفـاهم ا
تــوفــر حــالــيــا بــيــئــة مــهم لــلــتــعـاون
والـتنـسيق بـ جامـعات الـبلـدين على

صعيد التبادل الثقافي) مشيرا الى أن
(اعـــداد الــطــلــبـــة الــعــراقـــيــ الــذين
يـدرسون حاليا في اجلامعات الصينية
ـعـتمـدة لـيست بـالـقلـيـلة) داعـيا الى ا
ـعـرفي في الـعـراق كونه (االسـتـثـمـار ا
ـثل بيـئة مـهمـة للـبحث الـعلـمي على
صـــــعــــيـــــد الــــصـــــنــــاعـي والــــزراعي
واالقـتصادي داعـيا في ذات الوقت الى
بــلــورة مـشــروع مـشــتــرك بـخــصـوص
ـديـنة اجلـامـعيـة الـذكيـة). بـدوره أكد ا
الـسـفيـر تشـانغ تاو (اسـتعـداد اجلانب
الــصـيـني لـلـتـعــاون الـكـامل في مـجـال
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي مع
الــعـراق وإطالق الــبـرامج الــتـدريــبـيـة
بــالـتـنـســيق مع اجلـامـعــات الـعـراقـيـة
ــهــارات ورفع مـــســتــوى لـــتــطــويـــر ا
اإلمـكانـات التـكنولـوجيـة بالـتعاون مع
ـتـخصـصـة مثل الـشـركـات الصـيـنيـة ا
شـركـة هـواوي الفـتـا الى قـرب افـتـتـاح
ــكـتــبـة اإللـكــتـرونــيـة ومــركـز الــلـغـة ا

الـصــيـنـيـة في جـامـعـة بـغـداد) وتـابع
الـــبــيــان ان (واتــفـق اجلــانــبــان خالل
الـــلــقـــاء الــذي حـــضــره مـــديــر دائــرة
الـبـعـثـات والـعالقـات الـثـقـافـيـة  حـازم
ـشترك بـاقر طـاهر على تـعزيـز العمل ا
من خـالل بــرامج الــتــوأمــة الــعــلــمــيـة
ــنح الــدراســيـة في مــجــاالت الـطب وا
والـهندسة والـعلوم والفـرص االبداعية
لـلـطلـبـة العـراقـي والـتـبرع بـاألجـهزة
ـتطـورة للجـامعـات العراقـية وتـوفير ا
اخملـتـبـرات االلـكـتـرونـية) مـن جـهتـهم
ـــثــلــو فــرع شــركــة هــواوي في قــال 
الـعـراق (إنـهم جاهـزون لـتوفـيـر أحدث
الـتقنيات واحللـول الى العراق وتعزيز
مـــجـــاالت الـــتـــدريب فـي اجلـــامـــعــات
الـعراقـية). فـيمـا اطلـعت (الزمـان) على
ثــــيـــقــــة صـــادرة مـن دائـــرة الــــبـــحث
والـــتـــطـــويـــر في الـــوزارة تـــضــمـــنت
(اســتـنـادا لـقــرارات اجـتـمـاع الــلـجـنـة
الـعلـيا لـلصحـة والسالمـة الوطـنية في

اتـخاذ االجراءات الوقائـية ضد جائحة
االستمرار بالدراسة الكترونيا كورونا 
لـطـلـبـة الـدراسـات االولـيـة لـلـجـامـعات
الـعراقيـة  واستئنـاف امتحانـات نهاية
الـكورس االول لطـلبة الـدراسات العـليا
فـي اخلامس عـشـر من الـشـهـر اجلاري
حــضــوريــا ويــؤخـذ بــنــظــر االعــتــبـار
تـوقيـتات بـدء وانتـهاء احلـظر اجلزئي
اثــــنــــاء تـــمــــديــــد اجلــــدول الـــزمــــني
لالمـــتـــحـــانـــات مـع مـــراعـــاة طـــلـــبــة
احملــافـظــات).  واوضـحـت الـوثــيـقـةان
نـتـهـية لـكـلـيات راحـل ا (دوام طـلـبـة ا
الـطب البشري يكون حـضوريا للجانب
الــسـريـري بـواقع يـومـ في االسـبـوع
مـع مـــراعـــاة االجـــراءات الـــصـــحـــيـــة
الــوقـائـيـة).واضـافت ان (فـتح االقـسـام
ـشـمولـ بـالدوام الـداخـلـية لـلـطـلبـة ا
احلـضــوري مع الـتـركـيـز عـلى تـطـبـيق
اجــراءات الــوقــايــة الــتي اوصـت بــهـا

خلية االزمة كافة).
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ــــوفـــورالـــصـــحــــة والـــسالمـــة و
الدائمة وتمام العافية).
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اعـلن وزير النفط عن االتفاق مع روسيا
 عـلـى تـوريـد  كـمـيـة مـلـيـون جـرعـة من
لـقاح سـبوتنك الـروسي كشـحنة عـاجلة
.وقال تـرسل الى العراق خالل اسبوع
وزيـر النفط رئيس الـوفد احلكومي الى
روسـيـا احسـان عـبد اجلـبـار اسمـاعيل
انـه (جـــــرى االتــــفـــــاق مـع صـــــنــــدوق
االســـتـــثـــمـــارات الــروسـي احلــكـــومي
ـسـؤول عن انـتـاج لـقـاح سـبـوتـنك ان ا
هـذه الـشـحـنـة تـمـثل الـدفعـة االولى من
الــكــمـــيــات الــتي جــرى االتــفــاق عــلى
جتـهـيزهـا وفق  توقـيتـات يـتفق عـليـها
الحـقاً) مـؤكـدا ان (االتفـاق  يـنص على
قـيـام الـصـنـدوق الـروسي بـتـدريب عدد
ـتــخـصــصـة من من الــفــرق الـطــبـيــة ا
احملـافــظـات الـعـراقـيـة بـهـدف الـتـعـرف
عـــــلى طـــــريــــقـــــة اســــتـــــخــــدام هــــذا
الـلقـاح).سجـلت وزارة الصحـة والبـيئة
 5127 إصـــابــة بـــفـــايــروس كـــورونــا
و 3134 حـالـة شـفـاء وبواقع  30 وفـاة
جـــديــدة في عـــمــوم الـــعــراق. واوضح
ـوقف الوبـائي اليومي  الـذي اطلعت ا

عــــــلــــــيه (الــــــزمــــــان) امـس ان (عـــــدد
الـفـحوصـات اخملتـبريـة بـلغت اكـثر من
 45 الـف فــحص لـــعــيـــنـــات مــشـــتــبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس  حـيـث  رصد
 5127 اصــــابـــة مــــؤكـــدة فـي عـــمـــوم
الـعراق) مـؤكـدا ان (الشـفـاء بلغ 3134
حـــالــة وبــواقع  30 وفـــاة جــديــدة في
عـموم الـعراق). ووجهت الـلجـنة العـليا
بالتـأكيد علـى تنفيذ لـلصحة والـسالمة
الــتــوصــيــات الـصــادرة عــنــهــا ومـنع
الـــتــجـــمــعــات ومـــتــابـــعــة اإلجــراءات

الوقائية.
 وقـالت اللجنـة في بيان امس انه (على
وزارة الــتــربــيــة عــلى مــتــابـعــة إغالق
ـدارس األهـلـيـة كـافة) مـشـيرا الى ان ا
(دوام الـصيـدليـات األهلـية يـكون لـغاية
الـساعـة الثامـنة مـساء طيـلة أيـام حظر
الــتـــجــول الــشــامل واجلــزئي) وشــدد
الــبـيـان عـلـى (مـنع اسـتـيــراد لـقـاحـات
كــورونـا من أي جــهـة من دون مــوافـقـة
كتب اإلقليمي الصحة). وتوقع رئيس ا
ية في أوربا هانز ـنظمة الصحة الـعا
كــلــوغ أن يــنــتــهي الــوبـاء أوائـل عـام
2022. وقــال كـلـوغ فـي تـصـريح امس

(أنـطـلق من افـتـراض أن الـعـام اجلاري
ســيــواصـل كــورونــا انــتــشــاره لــكــنه
سـيكـون أكثـر قابـليـة للـتنـبؤ والـتحكم
ولـدينا أدوات وبرامج تشخيص وهناك
لــقــاحــات مـــتــعــددة لــذلك أنــطــلق من
افـتـراض أن الـوبـاء سـيـنـتـهي في وقت
مـبـكـر من عام 2022 وهـذا ال يـعني أن
الـفايـروس سيـختـفي وآمل أنه بـحلول
ذلـك الــوقت لـن تــكـــون هـــنــاك حـــاجــة
لـــلـــتــدخالت) مـــشــددا عـــلى (ضــرورة
ي النه ال الـــتـــضـــامـن األوربي والـــعـــا
ناطق الـغنية بـينما ال ـكنك تطـعيم ا
يـجري تـطعـيم منـاطق أخرى) واضاف
ـهم جـدا مـعـرفـة كـيف ومـتى انـه (من ا
ســتـرفع الــبـلــدان الـقـيــود). فـيــمـا اكـد
مــسـؤول كــبــيـر في مــنــظـمــة الـصــحـة
يـة إن مـخاطـر إيبـوال عـاليـة جدا الـعـا
بـالنسبة جليـران غينيا وإن بعض تلك
الـــدول لـــيـــست مـــســـتـــعـــدة حلـــمالت
ـثل منـظـمـة الـصـحة الـتـطـعـيم.وقـال 
ـية في غـينـيا جـورج ألفـريد كي- الـعا
زيــربــو أنه ( حــتـى اآلن حتــديـد 18
حـالة إصابة بالـفايروس توفى منهم 4

أشخاص ألول مرة منذ عام 2016).
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احملــافــظـة. وقــال األســدي خالل لــقـائه
مـــدراء الــدوائـــر واالقــســـام في ديــوان
احملــافـظـة (أمــتـلك صالحــيـات واسـعـة
وأطـلب مـنكم الـعـمل معي فـوق اخلطط
ــرســومــة ولن نــقــبل بــالــنــزول حتت ا

عقول ان وأضـاف انه (من غير ا اخلط)
يـسـتشـهد شـبـاب بعـمر  16عـامـا جملرد
خـروجـه لـلـمـطـالـبــة بـأبـسط احلـقـوق)
مـعـربا عن اسـتـغرابه مـن (وجود جـسر
 قــــصـــفـه من قــــبل طــــائـــرات اف 16

ـالـيـة و الـتـخـطـيط و الـنــواب ووزراء ا
الـصحـة والبـيئـة و الزراعـة و الكـهرباء
و الـنـفط و االسـكـان واالعـمـار و الـعمل
والـشؤون االجـتمـاعيـة و واألم الـعام
ــعــيـــتــهم عــدد من جملــلـس الــوزراء و
ـسـؤولـ ـدراء الـعـامـ وا الـوكالء وا
الـتـنفـيـذي في احملـافـظة) مـشـيرا الى
(اإلتــفـاق عـلى تــخـصــيص مـئـة مــلـيـار
ديـنـار خلـطة طـوار كـهـرباء احملـافـظة

وازنة).  ضمن مشروع قانون ا
k U×  `Oýdð

وكـان وجـهـاء ومتـظـاهـرو احملافـظـة قد
اتـفـقـو على تـرشـيح أربـعة شـخـصـيات
لـتولي منصب احملـافظ خلفا للـمستقيل
نــــــاظـم الـــــــوائــــــلـي. وقــــــال عـــــــدد من
دة ـتـظاهـرين إنه (بـعـد اجتـمـاع دام  ا
سـاعة في مـضيف الشـيخ حس ال 11
خـيون بـحضور عـوائل الشـهداء وجمع
من مـتـظاهـرين ذي قـار  إختـيار أربع
الـشـخصـيـات لـتولي مـنـصب احملافظ)
ـــرشـــحـــ هم جنم وشـــاروا الـى ان (ا
عـبد طارش ويـاسر البراك و عـبدالرضا
مـؤكـدين انه حــسن و مـحـمـد هــديـرس)
(ســـيــتم رفـع األســمـــاء الى احلــكـــومــة
ـــركــزيــة ألخـــتــيــار أحـــدهم). وكــشف ا
عن كلف عبـد الغني األسدي  احملـافظ ا
امــتالكـه صالحــيــات واسـعــة في إدارة
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عـــــــام 1991 وإلـى االن لم يُــعـــمــر رغم
ـالــيــة اخملــصــصـة ــوازنــات ا وجــود ا
ـتـحـدث لـلــمـحـافـظـة). بــدوره  كـشف ا
بـــاسم مـــجــلـس الــوزراء عـن تــوصـــيــة
ـتظـاهرين في حـكومـية بـشأن مـطالب ا

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ
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اعـلن النائب سـتار اجلابـري تخصيص
مـئة مـليـار دينـار خلطـة طوار كـهرباء
مـحــافـظـة ذي قـار خالل اجـتـمـاع نـائب
رئــيس مـجــلس الـنــواب الـنــائب حـسن
كـــر الــكـــعــبـي مع الــنـــواب والــوزراء
واالمـــ الــعـــام جملــلس الـــوزراء.وقــال
اجلـابري في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (االجــتـمـاع تــقـرر فـيـه دعم صـنـدوق
إعـمــار ذي قـار ولن يـكـون هـنـاك تـنـازل
عـــنه وان مـــوازنــة 2021 لـن تـــمــر دون
تـخصيصات اضافية للمحافظة) مبينا
ان (الـصندوق مـطلبـا اساسيـا مهما لن
وسيعد يـتم التنازل عنه حتت اي ظرف
خــطـوة أولى حملـافـظــات آخـرى تـعـاني
من نـقص اخلـدمـات والبـنى الـتحـتـية)
وتــابع ان (اعـضـاء مـجــلس الـنـواب لن
ـوازنـة ان لم تـتـضـمن يـصـوتـوا عـلى ا
تـخصيصات مالية اضافية وكافية لذي
الفـتا الى قـار واحملـافظـات األشـد فقـرا)
انه (ســبق وان عــد اجملــلس احملــافــظـة
منكوبة وطالب بإعادة إعمارهـا وتنفيذ
ـشــاريع اخلـدمـيــة والـبـنى الـتــحـتـيـة ا
فيهــا) وتابع ان (اجتماعا موسعا عقد
ــــنــــاقــــشــــة األوضــــاع في امـس االول 
مــحــافــظــة ذي قــار بــحــضــور عــدد من

—U  Í– ¡UÐdN  Δ—«uÞ WD) —UM¹œ —UOK  W¾  hOB ð

o¹d  rŽœ w½UD¹d³ « dOH « l  Y×³¹ ¡UCI «

gŽ«œ rz«dł ÊQAÐ oOI×² «
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ناقش رئـيس مجـلس القـضاء االعـلى فائق زيـدان مع السـفيـر البـريطـاني لدى بـغداد
رتكبة من ستـيفن هيكي دعم فريق الـتحقيق الـدولي بشأن جمع األدلة عن اجلـرائم ا
قبل عـصابات داعش. وذكر اجمللس في بيان تـلقته (الزمان) امس أن (زيدان وهيكي
رتكبة من بحـثا تقد الدعم لفـريق التحقيق الـدولي بشأن جمع األدلة عـن اجلرائم ا

قبل عصابات داعش). 
واصـدرت مـحـكـمة الـتـحـقـيق اخلـاصة
اوامـر قـبض بــنـظـر قـضـايـا الــنـزاهـة 
ـصرف بـحق  14مـوظـفـا من مـوظـفي ا
الـزراعي التعاوني فرع الـعمارة بتهمة

صرف قروض وهمية. 
واوضـح الـبـيـان ان (احملـكـمـة اصدرت
اوامــــر قـــبض بـــحق  14مــــوظـــفـــا من
ـصـرف الــزراعي الـتـعـاوني مــوظـفي ا
فـرع الـعمـارة وذلك علـى خلـفيـة صرف
قـروض وهـميـة تـقدر اكـثـر من ملـياري
ذكرات صدرت وأشار الى ان (ا دينار)
ــادة  316مـن قــانــون وفـــقــا الحــكــام ا
الــعـقـوبـات). وكــشـفت هـيـئــة الـنـزاهـة
االحتـــاديـــة عن مـــصـــادقـــة الـــهـــيـــئـــة
الـتمييزية في رئاسة محكمة استئناف
بــــابل االحتـــاديــــة عـــلى قــــرار احلـــكم
الـــصــادر بــاحلــبس بـــحق مــديــرٍ عــام

عادن. أسبق في وزارة الصناعة وا
وأشـــارت الــنــزاهــة فـي بــيــان تـــلــقــته
ُدان الذي كان (الزمان) امس إلى أن (ا
ـديــر الـعـام لـلـشـركـة يــشـغل مـنـصب ا
ُـعدات الـعـامـة لـصـناعـة الـسـيـارات وا
فـي الــوزارة أُدينَ لــعـــدم وضــعه آلــيــةً
واضحةً للبيع باآلجل إضافةً إلى عدم
ـبـرم ب الـتـأكد من ضـمـانات الـعـقد ا
شـــــركــــــة صـــــنــــــاعـــــة الــــــســـــيـــــارات
مبـينا ُـستـفيد من الـعقـد) وا ـعدات وا
ان (الــهــيــئـة الــتــمــيـيــزيــة في رئــاسـة
التي مـحكمة استئـناف بابل االحتادية
بعـد عـدم قنـاعـة وكيل نـظـرت القـضـيـة
ــدان وطـعـنه تــمـيـيـزاً بــالـقـرار الـذي ا
ُختصة أصـدرته محكمـة جنح احللـة ا

مـــديــــنـــة الــــنـــاصــــريـــة. وقــــال حـــسن
ـــؤتـــمــــر االســـبـــوعي ان خالل ا نـــاظـم
(رئيس احلكومة مصطفى الكاظمي أكد
تــبـنـي مـوقف الــتـهــدئـة إزاء صــراعـات
ــنــطـــقــة وان احلــكــومــة ورثت أزمــة ا
اقــتــصـاديــة خــانـقــة وتــمـكــنت من رفع
ـركـزي) واشـار الى احـتـيـاطي الـبـنك ا
ان (احلــكــومــة تــعــمل عــلى حل بــعض
ــــشـــــاكل واألزمـــــات والســــيـــــمــــا في ا
ومـجـلس الوزراء نـاقش في الـنـاصـريـة
ـتـظـاهـرين واوصى جــلـسـته مـطـالـب ا
مـؤكــدا (وجــود حتـريض بــتـلــبــيـتــهــا)
مــــغـــــرض في احـــــداث الــــنـــــاصــــريــــة
واحلـكـومـة سـتـحـاسب االدارة احملـلـيـة

قصرة).  ا
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وكــان الــكـاظــمي قــد اكـد خـالل جـلــسـة
اجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــس امــــس االول ان
(هـناك محـاوالت لعرقـلة عمل احلـكومة
في ظـل التحديـات العديـدة التي تواجه
الـبالد) مبيـنا ان (احلكـومة جنحت في
مـــنـع انـــهـــيـــار الــــبـــلـــد اقــــتـــصـــاديـــا
واقـدمت عـلى خطـوة اصالحـية ومـالـيا
االمر مـهـمـة تـمـثلـت بالـورقـة الـبـيـضـاء
الـذي اسـهم في اسـتـمـرار دفع الـرواتب
بـانـتــظـام بـعـدمـا كـان هـنـاك من يـراهن

على انهيار االوضاع).  W½UO∫ مالكات الكهرباء جتري أعمال صيانة خلطوط نقل الطاقة

واطن لتشمل فئات عدة من ا اراضي
ـوظف والرعايـة االجتماعية وذوي وا
والـشــهـداء ومـنـتـسـبي وزارة الـصـحـة
ـشروع والـقـوات االمنـية) مـبيـنا ان (ا
سـيرى النور قريبـاً بعد مصادقة وزارة
االعــــــمــــــار واالســـــكــــــان والــــــشـــــروع
بـالتصاميم التفصيـلية للمدينة لغرض
الـــــــبـــــــدء بـــــــتـــــــوزيـع االراضي بـــــــ

مستحقيها).  

في احملــافـظـة وبـلــديـة نـاحـيــة الـنـصـر
ــشـروع الــســكـني والــسالم قــوله ان (ا
قـــابل لــلـــزيــادة الى اكـــثــر من  30 الف
اذا مــا  الـــشـــروع بــالـــســكن وحـــدة 
والتغلب عـلى عقبة تصاميم الـعامودي
ـــتـــعـــارضــة مع الـــبـــنى الـــتــحـــتـــيــة ا
مــشــيــرا الـى (وجــود خــطـة ــشــروع) ا
تـتعلق امـا ببناء الـوحدات السـكنية او
تــــــوزيــــــعـــــــهــــــا عــــــلـى شــــــكـل قــــــطع
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اعـلن محافظ بغداد محـمد جابر العطا
ــصـادقـة عـلى الـتــصـامـيم االسـاسـيـة ا
بواقع  16 الف ـدينة الـطارق السكـنية
وحـــدة في نــاحـــيــة الــنـــصــر والــسالم
بـقضاء ابو غريب. ونقل بيان للمحافظ
تـلــقـته (الـزمـان) امس عن الـعـطـا خالل
اجــتــمـــاع حــضــوه مــدراء الــتــخــطــيط
الـعمـراني و دائرة التـخطيط الـعمراني
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طـلبت كل من طهران وأنقرة من سفيرها لدى الدولة األخرى القدوم لوزارة
اخلـارجـية لالحـتجـاج على تـصـريحـات متـبادلـة بـشأن الـوجود الـتركي في

العراق. 
وكــان الـسـفـيــر اإليـراني لـدى بــغـداد إيـرج مــسـجـدي قــد صـرح بـأن عـلى
الـقـوات التـركيـة أال "تـشكّل تـهديـدا أو تـنتـهك األراضي الـعراقـية" بـعد ان

قصفت تركيا منطقة جبلية قريبة من سنجار.
وأضـاف إن بالده ال تـقـبل وجود أي قـوات أجـنبـيـة في العـراق وال الـتدخل

العسكري فيه مطالبا القوات التركية باالنسحاب.
فـيـما رد الـسـفيـر الـتركي لـدى الـعراق فـاحت يـلدز عـلى تـصريـح مسـجدي
ـكن أن يـعـطي تـركـيـا قـائـال: "أعـتـقـد أن الـسـفـيـر اإليـراني آخــر شـخص 

درسا في احترام حدود العراق".
وان  تـركـيـا "تـرفض تمـامـا" تـصـريحـات مـسـجدي مـشـددا عـلى أن أنـقرة
ـا في ذلك بغـداد بخـططـها اسـتهداف ـعنـية  تـبلغ عـلى الدوام اجلـهات ا

. سلح ا
. فـقـد كان ان الـصـراع ب تـركـيـا وإيران عـلى ارض الـعراق  لـيس جـديداً
قـائماً لفتـرة طويلة ب السـلطنة العـثمانية والشـاهنشاهيـة الفارسية حتى

ية األولى.  ترسيم احلدود عشية احلرب العا
فــالـعـراق له اهـمـيــة ديـنـيـة رمــزيـة اليـران. وقـد تـســبب انـعـدام األمن الـذي
قدسة في العراق دن ا كرمة وا يـتعرض له احلجاج في طريقهم إلى مكة ا
هـاجـسـا مـهـمـا لـلـحـكـام االيـرانـيـ اضـافـة الغـراء ضم بـغـداد والـعـتـبـات
ــقـدسـة في الــنـجف وكـربالء الـى اجملـال اإلمـبـراطــوري اإليـراني أو عـلى ا

األقل التظاهر بذلك وهو أمر مهم لشرف وشرعية األسرة احلاكمة. 
ـنـظـور الـعـثـمـاني فـان لـلـعراق أهـمـيـة رمـزيـة اخـرى وكـفى بـالـهـيـبة ومن ا
الـسابقة لـبغداد كونهـا عاصمة اخلالفـة العباسيـة جلعلهـا مرغوبة من قبل
الـسلطان الـعثماني صـاحب السيادة الـذي يطمح الى اعتـباره االب الزمني
. اضافة الى أهـمية ارض العـراق االستراتـيجية ـسلمـ والـروحي جلميع ا

والتجارية وما توفره أنهارها من امكانيات زراعية. 
وهـكـذا اصـبح الـعـراق سـاحة حـروب طـويـلـة نـتيـجـة مـوقـعه اجلـغـرافي ب
هـات الدولـت التـركية الـعثمـانية وااليـرانية الـفارسيـة. حتى جاءت احلرب
ـية االولى ومن بعـدها نـشأت الدولـة الوطنـية فـوجد الشـعب العراقي الـعا
.وبقوة الدولة تصارعت في هـذه الدولة خالصا من هيمنة ونفوذ الدولت ا
الـعـراقيـة وسـيادتـها ابـتـعد الـعـراق عن الصـراعات االقـلـيمـيـة وخصـوصا

ا فيه من خراب ودمار على ارض العراق. الصراع التركي اإليراني 
ولـكن الغزو األمريكي للعراق عام   2003 قـد قوض هذه الدولة وتركها بيد

احزاب وتكتالت عميلة فاسدة.
وبـالرغم من ان الدولة الـعراقية قـبل الغزو االمريـكي لم تكن مثالـية وشابها

كثير من األخطاء. اال انها كانت متماسكة وحامية حلدودها.
تحدة األمريـكية قد جعلت من العـراق ارض مستباحة بعد ولـكن الواليات ا

قدسة. غزوها لهذه االرض ا
ـهـمة  عـنـدما سـلم الـعراق الـى ايران كـمـقايـضة ثم اسـتـكمل اوبـامـا هذه ا
لـلــمـشـروع الـنـووي االيـراني عـلى وفـق االتـفـاق اجلـاري في تـمـوز/ يـولـيـو

يليشيات الوالئية االيرانية ارض العراق وشعبه و .2015 فاستباحت ا
نـهب خيـراته وامواله بـالتـعاون مع احلكـومات الـعمـيلة الـفاسـدة التي جرى

تحدة وايران. تنصيبها على الدوام بالتوافق ب الواليات ا
ـنهار ومن جـانب آخر أبـدى القـادة في تركيـا حتفـزا للـوثوب على الـعراق ا
ـطــامع الــتـركــيـة وعــلى االخص في والــدخـول فـي أراضـيه  والــتــلـويح بــا

وصل وكركوك. ا
ومن هنا جاء النزاع االيراني التركي اجلديد على ارض العراق.

ـنافـية لالعـراف الدبـلومـاسيـة تدل على ان هـذه التـصرفـات الالمسـؤولة وا
وحد فـقدان العراق لسيادته عـلى ارضه. نتيجة غياب الـقرار السياسي  ا
ـشــهــد  الــســيــاسي وهي تــبــحث عن وتــســيــد االحــزاب احلــاكــمـة عــلـى ا

صالح الوطنية العليا. مصاحلها الضيقة دون االلتفات الى ا
ـيـة ولــذلك فـان الـعــراق سـيـبــقى في مـهب الــريح بـ مـصــالح الـدول الــعـا
واالقـليمية حتى تتوفر له قيادة وطنية مخلصة لهذا البلد العريق نابعة من
رحم مـعانـاة الشـعب الذي انـتفض في وجه الـفاسـدين. ومازال عـلى طريق

التحرر حتى حتقيق اهدافه .

صادق مجلس النواب على تعي اعضاء مجلس االمناء في شبكة االعالم.
ـانــيـة عـلى اعـضـاء ـصــادقـة الـبـر ـرة االولى الـتي تـتـم فـيـهـا ا وهــذه هي ا
مـجـلـس االمـنـاء مـنـذ تـأسـيس الـشـبـكــة حـتى االن. وسـبق لـرئـيس مـجـلس
الـوزراء ان اصـدر االمر الـديـواني بتـعـي االعـضـاء احلالـيـ في اجمللس.
لـكنه نص على مزاولـتهم مهامـهم اعتبارا من تـاريخ صدور االمر الديواني.
ـبــاشـرة بــعـد مــصـادقـة مــجـلس وهــذا خـطــأ الن الـصــحـيح ان حتــصل ا
الـنــواب. واالن  تـصـحـيح اخلـطـأ. وهـذه خــطـوة بـاالجتـاه الـصـحـيح من

الناحية القانونية. 
مـجلس االمـنـاء هو اعـلى سلـطة تـشريـعيـة ورقابـية في شـبكـة االعالم وهو
الـذي يقوم بـتعي رئـيس الشبكـة او اعفائه من مـنصبه. ومن مهـامه حماية
الـشبكة بوصفـها هيئة مستـقلة من التدخالت اخلارجيـة بشؤونها. وهناك
اطـراف عديدة حتاول التدخل والـتأثير مثل االحزاب الـقوية وغيرها. وعادة
يـتمنى رؤساء احلكومات التأثير على عمل الشبكة وسياستها بهذه الدرجة
او تـلك. واالمـر يتـوقف عـلى مجـلس االمنـاء ورئـيس الشـبكـة لـلحـد من هذه
الـتدخالت. واذا كان بعض النـاس يتهمون الـشبكة بانـها كانت في السابق
بـوقا لهـذا الرئيس او ذاك فـان االمر لم يتغـير بوصـول مصطـفى الكاظمي
ـنـصب عمل عـلى ابـعاد الى رئـاسـة مجـلس الـوزراء. فمـنـذ حلظـات تـوليه ا
رئـيس الشبـكة السابق الـسيد فضل فـرج الله. وفعال جنـحت ضغوطه على
مــجـلس االمـنــاء بـقـيــام االخـيـر بــاعـفـاء الـســيـد فـضـل. والـقـرار االن امـام
احملـكـمـة. ومع ان مـهـام وانشـغـاالت رئـيس مـجـلس الـوزراء كبـيـرة وكـثـيرة
ــعـنـيـة في الــشـبـكـة وخــطـيـرة فـانه وجــد الـوقت الـكــافي البالغ اجلـهـات ا
بـالـتـوقف عن نـشـر مـقـاالتـي في جـريـدة "الـصـباح". ومـع ان اجلـريـدة غـير
مـلـزمـة بـنشـر مـقـاالت اي كاتـب اال انهـا غـيـر مـلزمـة ايـضـا بـتنـفـيـذ اوامر
رئـيس الـوزراء بـهـذا الشـأن الن عالقـة رئـيس الـوزراء بـالشـبـكـة ال تـمر من
ـا من خالل قــانـون الــشـبــكـة الـرقم 26 ـادة 78 مـن الـدسـتــور وا خـالل ا
ـعـدل النـافـذ والـذي ينص عـلى اسـتـقالليـة الـشبـكـة االدارية لـسـنة  2015 ا

الية والتحريرية. وا
اضـية الـوقـوف بوجه قـرار رئيس ولم يـسـتطع مـجـلس االمنـاء في الفـتـرة ا
الـوزراء خـوفا من سـيف االعـفاء اال انـهم الـيوم اصـبـحوا احـرارا من هذا
صـادقـة عـلى تـعيـيـنـهم وصار اخلـوف بـعـد ان تـمت ا
ـمكن بالـنسبـة لهم حمايـة الشبـكة من التدخالت من ا
والـوقوف بـوجه القـرارات التـعسـفيـة لرئـيس الوزراء.
وهـذا ان حـصل يجـسـد شجـاعـتهم الـنـفسـيـة وليس

فقط قوة موقفهم القانوني.
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ـقابالت األسبـوعية فـي الدائرة. وذكر ا
الـبـيـان ان (الـفـرطـوسي اسـتـقـبـل عدداً
ـنـتـسـبـ في مـكـتـبه ــواطـنـ وا من ا
ـقــابالت األســبــوعـيــة واســتـلم خـالل ا
ـشـاكـلـهـم بـصورة طـلـبـاتـهم واسـتـمع 
مــبـاشــرة وقـام بــإحـالــة الـطـلــبـات إلى
ـــعــنـــيــة إليـــجــاد احلـــلــول اجلـــهــات ا
ـنـاسبـة لهـا ضمن الـضوابط) ,وأبـدى ا
الـفرطوسي  ,بـحسب البيـان (مساعدته
نتسـب من خالل تذليل لـلمواطنـ وا
الــصـعـوبـات الـتي تــعـوق سـيـر الـعـمل
بـالنسبة للموظف وتسهيل االجراءات
ـا يـحـقق االنـسـيـابـيـة في سـير لـهم و
الـعمل فضالًعن قيامه بالبت في العديد
من الـقـضايـا اإلنـسانـية اخملـتـلفـة التي
ــقـابـالت خـدمـة تــعـرض عــلـيه اثــنـاء ا

للصالح العام). 
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نـفذت دائرة الـعيادات الطـبية الشـعبية
الـتـابعـة لـوزارة الصـحة والـبـيئـة عددا
من اعـــمـــال الــصـــيـــانـــة والــتـــصـــلــيح
لالجهزة الطبية والكهربائية واخلدمية
في عــيـاداتــهـا ضـمن مــحـافـظــة بـغـداد
.وقــال مـديـر عــام الـدائـرة مـحــمـد عـلي
الــفـرطـوسي في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (الـدائــرة ومن خالل الــشـعــبـة
الـهـنـدسـيـة قامـت بالـكـشف والـصـيـانة
والـــتــصـــلــيح عـــلى عــدد مـن االجــهــزة
الـطـبيـة والكـهربـائـية واخلـدميـة سواء
في مـقر الدائـرة اوالعيادات الـطبية في
بـغـداد ومنـها اجـهـزة معـاجلة االسـنان
واجــهـزة فــحص ضـغط الــدم وعـدد من
ـتــنـوعـة اوصـيـانـة االجـهــزة الـطـبـيـة ا
مـكيفات الهواء والسبالت والثالجات),
ـذكــورة قـامت واضــاف ان (الـشــعـبــة ا
ــوقـــعي لــعــشــرات بــأجـــراء الــكــشف ا
الــعـيــادات ضـمن حـمــلـة أعــادة تـأهـيل
بـنـايـاتـهـا او ترمـيم جـزء مـنـهـا اضـافة
الـى االنــتـــهــاء مـن تــأهـــيل وتـــرمــيم 4
عـيادات طـبيـة شعـبية) ,وتـابع ان (هذه
ـالكــات قـــامـت بـــعـــشـــرة كـــشـــوفــات ا
هـندسية وصـيانة وتصـليح اكثر من20
جـهـاز طـبي وخدمي اضـافـة الى اجناز
عـدد من االعمال الكهـربائية خالل شهر
اذار اجلاري).  كما استقبل الفرطوسي
ـنـتسـبـ ضمن ـواطـن وا عـددا من ا

مـن جـــانـــبـــهــــا اكـــدت مـــديـــرة دائـــرة
الــتــخــطــيط الــعــمــراني في احملــافــظـة
دينة هي جزء فـاطمة احلسنـاوي أن (ا
ــبـادرة الــوطـنــيـة لـالسـكــان لـعـام من ا
لـــــغـــــرض حل ازمـــــة الــــســـــكن ?2019
والـعشوائيات وهي الثـانية من نوعها
صادقة عـلى  مدينة علي الوردي بـعد ا
ـدائن) في مـديـنـة الـنـهـروان بـقـضـاء ا
الفــتــة الى ان (اخلــطـوات الــتــنـفــيــذيـة
ــصــادقـة لــلــمــشـروع بــدأت من خالل ا
عــــلـــيه مـن قـــبل احملــــافظ واخلـــطـــوة
صادقة وزيرة رتقبة تتعلق  الـثانية ا
االعـمار واالسكـان) واضافت ان (هناك
مـناقـشات بـشأن اكـمال الـبنى الـتحـتية
لـلـمـشـروع قـبل ان يتـم توزيع االراضي
ـسـتــفـيـديـن لـكي تـكــون جـاهـزة بــ ا
لـلـسـكن والـتـشـيـيـد) مـؤكـدة ان (هـناك
و بـعض األراضي سـتـكون اسـتـثمـارية
بـعـضهـا سـيتم الـشـروع ببـنـاء وحدات
سـكنيـة عليـها واطئـة الكلـفة مخـصصة
اوضح مدير لـلشرائح الفقـيرة). بدوره 
عـبـد االمـيـر عـام الــتـخـطـيط الـعـمـراني
أن (مــــديـــنـــة الـــطـــارق هي من طـــاهـــر
ناطق دن اجلديـدة لتوزيع ا مـشاريع ا
ـــســـتــحـــقـــ ضــمن اخملـــدومـــة بــ ا
وهي الـثـانـيـة من الـبــرنـامج احلـكـومي
نــوعـــهــا في بــغــداد ضــمن  14مــديــنــة

سكنية في عدد من احملافظات). 
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بـقضـايا الـنزاهـة وجدت بـعد الـتدقيق
ُـداولـة أن القـرار كـان صحـيـحاً وأن وا
ـفـروضـة بـحـقه مـنـسـجـمـة الـعـقــوبـة ا
فــقـــررت تــصــديق وأحـــكــام الــقـــانــون
ورد الـقرارات كافـة الصادرة بـالدعوى 
ُـقـدمـة بشـأنـها). الالئـحـة الـتمـيـيـزية ا
وكـانت مـحـكـمـة جنح احلـلـة اخملـتـصَّة
بــقــضـايــا الــنـزاهــة قــد أصـدرت في25
تــــرشن الـــثــــاني عـــام  2020 حــــكـــمـــاً
حــضـــوريــاً بــاحلــبس الـــبــســيط عــلى
ـادة 341 من اسـتـنـاداً ألحـكـام ا ُــدان ا
قـانـون الـعـقوبـات. كـمـا اعلـنت الـهـيـئة
كلف بواجب عن تـفاصيل استجابـة ا
ـــالــيــة لــلــعــام ــهم ا اإلفــصـــاح عن ذ

اجلاري. 
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نـــقل الــبـــيــان عـن دائــرة الــوقـــايــة في
الــهـيـئــة الـقـول ان (الـرئــاسـات الـثالث
مـتـمـثـلـةً بـرئـيس اجلـمـهـوريـة ورئـيس
الـــوزراء ونـــائـــبـــيه ورئـــيس مـــجـــلس
الــنــواب ونــائـبــيه ورئــيس الــســلــطـة
الــقـضـائــيـة ونـائــبه ورئـيس احملــكـمـة
هم االحتـاديـة العـليـا أفـصحـوا عن ذ
ـاليَّة لـلعام اجلـاري وبنسـبة إفصاح ا
ــئــة) مــؤكـدا ان228   بــلــغت مــئــة بــا
نـــائــبــاً من أعـــضــاء مــجـــلس الــنــواب
ـهم لــلـدورة احلـالــيـة افـصــحـو عن ذ
في ما ئة بنسبة إفصاح بلغت  70,8با
هم ُفـصحـ عن ذ بـلغ عدد الـوزراء ا
ـالية  18وزيـراً بنـسبـة إفصـاح بلغت ا
ـئـة و 78,3 مـن أعـضـاء احملـكـمـة 6 بـا
االحتــاديـة بـنـســة إفـصـاح بــلـغت مـئـة

ئة و 24 عـضواً من أعضاء مجلس با
الــقـضــاء األعـلى ومــحـكــمـة الــتـمــيـيـز
االحتـــاديـــة بـــنـــســبـــة إفـــصـــاح مـــئــة
فضالً عـن إفصاح رئيس االدّعاء ئة بـا

في وقت بــلـغت نــسـبــة إفـصـاح الــعـام
أمَــا ــئـــة ُــكــلَّــفــ  88 بـــا الــقـــضــاة ا
كلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة ا
ئـة. وكانـت الهـيئة إفـصاحهم 68,7 بـا

قــد أفــصـحت نــهــايـة الــعـام  2019 عن
تـفاصيل التعديل األول لقانونها النافذ
رقم  30 لـعام  2011 بـعـد إقرار مـجلس
طبقاً ألحكام البند أوالً النُوَاب التعديل

ـادة ادَّة  61 والــبـنـد ثـالـثـاً من ا مـن ا
ادة ( 73 إذ حـدَّدت ا /16مـن الدسـتـور
هم ـشـمولـ بـاإلفصـاح عن ذ ) ا أوالً

الية. ا
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أعـلنـت الـشـركة الـعـامة لـصـناعـة األدوية
ُــسـتــلـزمـات الــطـبــيـة في ســامـراء عن وا
عـزمـهــا إقـامـة ثالثـة مــصـانع جـديـدة في
مصنع بـغداد للـغازات الطـبية الـتابع لها
إلنتـاج مُـستـلـزمات طـبيـة مُـتنـوعة وألول
مرة في الـعراق لـتغـطيـة احلاجـة احمللـية
واحتـياج وزارة الصـحة حتـديداً وتـوفير
العُملة الصعبـة وتشغيل األيدي العاملـة.
واوضح معاون مـدير عـام الشركـة: خالـد
مـحــي عـلــوان في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (الـشـركـة بـاشـرت بـتـنـفـيـذ عـقد
ُـبرم مع شـركة أرض الـكرناف ُشـاركة ا ا
انية دعومـة من شركة هارو هـوفليـراأل ا
إلنـشـاء ثـالث مـشـاريع صـنــاعـيـة جـديـدة
ُـهـمـة واألولى من ـشـاريع ا تُـعـتـبـر مـن ا
ُـتـمـيزة ـراكز ا نـوعهـا في الـعـراق ومن ا
في الصـناعـة الدوائـية تـختص بـتصـنيع
وإنتاج مُسـتلزمـات طبية تـشمل اخليـوط
اجلــراحـيـــة والـتـي لـهــا أهـمــيـة قــصـوى
ُسـتشـفيـات وصاالت وحاجـة ماسـة في ا
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الـطـوار وخـدمـات اإلسـعـاف والـطوار
وبــخـــاخــــات الــربــــو ومــــادة الــكـــحـــول
ئة والـتي سيتم تصـنيعها بنقـاوة 99 با
داخل الـعراق بـدالً من االسـتيـراد)  الفـتاً
ــصــانع اجلــديـدة ســتــكـون من الى ان (ا
مــنـاشئ رصـيــنـة وتـعـمـل بـتـكـنــولـوجـيـا
حـديــثـة وسـتُـشــكل دوراً بـارزاً في مـجـال

ُتنوعـة ).  ُستلزمات الطبية ا صناعة ا
ـصـانع ـديـر الــعـام ان (ا وأكــد مــعـاون ا
الــثالث والـــتي ســتُـــقــام عـــلى مـــســاحــة
(5000) مــتـر مــربع سـتُــســهم في تـوفــيـر
ا يـنعكس ايـجاباً على العُمـلة الصعـبة 
االقــتـــصــاد احملــلي الى جـــانب تــشــغــيل
الــعــامــلــ في مــصـنـع بـغــداد لــلــغـازات
الطـبـية وتـأم احلـاجـة احمللـية وإيـقاف
االستـيراد)  مُـفصحـاً في ذات الوقت عن
(نية الشركة تشغيل خط أوكسيد النتروز
في مــصــنـع بــغــداد لـــلــغــازات الـــطــبــيــة
واخلـاص بـغـاز الـتـخـديـر في الـعـمـلـيـات
لـتــلـبـيـة مُـتـطــلـبـات وزارة الـصـحـة ورفع
ُـسـتـوى الـصــنـاعي وحـجم اإلنـتـاج في ا

صنـع) . ا
ُـــديــريـــة الــعــامـــة لــلـــتــنـــمــيــة وأكـــدت ا
الـصـنـاعـية إهـتـمـامـهـا الـكبـيـر بـشـريـحة
الــشــبـــاب اخلــريــجــ ضِــمنَ أبــرز وأهم
مُـبــادرة أطــلــقــتــهــا لــتـأســيـس مـشــاريع

صناعية للشباب اخلريجيـن .
fOÝQð  «“Uł«

ـديريـة عـزيــز ناظـم وأفـصـحَ مديـر عـام ا
عـبــد فـي تـصـريح لـلــمـكـتب اإلعالمي في
الـوزارة تـلـقــته (الـزمـان) امس عن تـزايُـد
منوحة أعداد اإلجازات حتت التأسيس ا
لـلـشــبـاب في اآلونـة األخــيـرة لـتـصل إلى
ُالئمـة التي 142 إجازة في ظل األجـواء ا
ُـقـبـلـ على ُـديـرية لـلـشـبـاب ا وفـرتـهـا ا
تــــأســـيـس إجـــازات من خِـالل تـــســــهـــيل
ــعـنـيـة اإلجـراءات ومُــخـاطـبــة اجلـهـات ا
والـشـركـات لتـوفـيـر أمـاكن مُالئـمـة تـنـشأ
ـشـاريع والـتـعـاون مع اجلـهـات عـلـيـهـا ا
األخـــرى لـــتـــذلـــيـل الـــصـــعـــوبـــات الـــتي
تــواجــهــهم)  مُــشــيـراً الـى ان (اإلجـازات
ــمــنــوحــة شــمــلـت أنــواع الــصــنــاعـات ا
ُــخـتـلـفـة الــتـقـلـيـديــة وذات الـنـمط غـيـر ا
ـــطــروق الــتـي تــنم عن قُـــدرات وأفــكــار ا

خالقة يتمتع بها الشباب العراقـي .  
ُــديــريــة تُــتـابع ــديــر الــعـام ان ا وأكـــد ا
ــشـاريع الـتي حـصـلت عـلى بـاسـتـمـرار ا
ُـــبـــادرة وبـــاشـــرت في إجـــازات ضـــمن ا
نـتوجاتها اسم بارز في اإلنتاج وأصبح 
ُـسـتورد من األسـواق العـراقـيـة تُنـافس ا
ُبادرة القت إقبال خِالله)  الفتاً الى ان (ا
كـبـيـر من قـبل اخلـريـجـ في ظل تـهـيـئـة
شاريع ُستلزمات الالزمة لِنجاح ا كافة ا

الصناعية للشباب اخلريجيـن) .
ـعـادن مـنـهـل وبـحـثَ وزيـر الـصـنـاعـة وا
ُـــلـــحق عـــزيــــز اخلـــبــــاز خِالل لــــقـــائه ا
الــتـجــاري الـبـريــطـانـي الـسـيــد : كـريـس
ُشترك بايلـس آفـاق التعـاون الصنـاعي ا
وإمكانـية مُسـاهمة الـشركات الـبريطـانية
ــــعــــامل في إعــــادة إعــــمــــار وتــــأهــــيل ا
صانع العراقية في مُختلف مُحافظات وا
الـبـالد . وأكـــد الـوزيـر خِالل الــلـقـاء قـوة

الـعالقات الـتي تـربُط العـراق وبـريطـانـيا
وحـرص كِـال الـبـلــدين عـلى االرتـقــاء بِـهـا
ُـــســتـــويـــات  مُـــشــيـــراً الى الى أعـــلى ا
(إهتـمـام وتوجه وخُـطط وزارة الـصنـاعة
ُدمرة إلعادة تأهـيل وتشغيل مـصانعـها ا
ُـــتــوقـــفـــة وتـــطــويـــر شـــركـــاتــهـــا في وا
مُــحـافـظــات نـيـنــوى واألنـبـار والــبـصـرة
وغـيـرهـا من خِالل الـشـراكـات اجلـادة مع
الـشـركـات األجنـبـيـة ومـنـها الـبـريـطـانـية
وخــــــــصــــــــوصـــــــــاً فـي صــــــــنــــــــاعــــــــات
البتروكـيمياويـات والفوسفـات والسمنت
وصـنـاعـات اُخـرى  الفتـاً في ذات الـوقت
الـى تــوفــر مــواقع كـــثــيــرة لــدى الــوزارة
بـاإلمكـان اسـتـثـمارهـا في إقـامـة مـشاريع
صناعية جديدة وواعدة تُسهم في تطوير
الـصـنـاعـة الـعـراقـيـة وإنـعـاش االقـتـصاد
الــعـراقي فــضالً عن الــتــعـاون في مــجـال
تدريب وتـأهيل الكـوادر وتبـادُل اخلبرات
في مُــخــتـلـف اجملـاالت الســيــمـا مــجـاالت
الـسـالمـة واالتـصـاالت لــتـنـمــيـة قُـدراتـهم
ـيـة  مُبـدياً ومـواكبـة التـكـنولـوجـيا الـعا
االسـتعـداد والـرغبـة اجلـادة للـتـعاون مع
الــشــركـات الــبــريـطــانــيـة وفـق الـقــوانـ
ـا يُحـقق مكـاسب اقتـصادية العـراقية و

للبلديـن) .
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ودعــا الـى (إجـراء زيـارات مــيـدانــيـة الى
شـركــة الـبـتـروكــيـمـيـاويــات في الـبـصـرة
ومصانع وشركات الـوزارة في مُحافظات
نـيــنـوى واألنـبــار ألخـذ تــصـور كـامل عن
صانع ووضع رؤية واضحة وضع هذه ا
لــلـدخـول مـع وزارة الـصــنـاعـة فـي عـقـود
شاركـة واالستـثمار  كـما ناقش الـسيد ا
ُـشترك الوزير مـجاالت وفُرص الـتعاون ا
ـسح مع شــركـة ديــالى الــعـامــة وهـيــأة ا
اجليولوجي لتلبية حاجة قطاع الكهرباء

عدنيـة ). وارد ا واستثمار ا
مـن جـانـبه أكــد بـايـلس ان (من أولـويـات
ُـتحدة إعـادة إعمار مـلكة ا واهتمـامات ا
عامل ُحافـظة نيـنوى وا البُنى الـتحتـية 
ُـدمـرة فيـهـا  مُـبـديـاً الـرغـبة ـصـانع ا وا صانع الطبية bIHð: معاون مدير عام شركة سامراء يتفقد ا

الـدعـارة فـيـظن اهـلـهـا تـزويـجـهـا
وفي احلــقــيـقـه فـأن من تــزوجــهـا
ن لــيس اال تــاجــر وقــد يـبــعــهــا 
يــــدفع ثــــمـــنــــهـــا. وفـي جـــلــــســـة
عــائـلــيــة...كـنــا نــتـكــلم ونــضـحك
ونـسـتمـتع بـأوقـاتنـا تـطرقت امي
ـوضــوع الـزواج من ابن خــالـتي
وبـــــســـــبب الــــــفـــــقـــــر والـــــوضع
ـتــنـدنى الــذي كـنـا االجــتـمــاعي ا
نعيشـها وافق ابي واخواني على

زواجي رغم صغر سني. 
بــهـذا الــكــلــمــات حتـدثـت فـاطــمه

) عن جتـربة حسن ذات (14ربـيعـاً
ـبـكر .أكـدت فـاطـمة في زواجـهـا ا
حديثها ال اعرف شيئاً عن الزواج
سو ان العـروس ترتدي فـستاناً
ابـيض وتــذهب الى بـيـت زوجـهـا
وتـضـيف عـالمـات الـنـدم واضـحة
عــلــيـهــا تــركت دراسـتـي ووافـقت
عـــــلى الـــــزواج من ابـن خــــالـــــتي
رضوخـا لرغبـة ابي وامي وايضا
لـلـتـخـلـص من الـفـقـر تـزوجت من
ابن خـــالــتي الــذي كــان يــبــلغ من
العمر 19عاماً واشارت فاطمة ان
الــزواج اســـتـــمـــر ثالث ســـنــوات
واجنـبت مـنه طـفلـتـ عـلى الرغم
شاكل من عدم االنـسجام وكثـرة ا
بـيـنـنا كـزوجـ الـتي حـصلت من
االسابيع االولى وتـطورت لتشمل
االســـــرتـــــ واالهـل وبـــــعـــــدهـــــا
انفـصلنـا وانتهى الـزواج بالفشل
واحتـمل مـسـؤلـيه لطـفـلـت واني
ابـلغ من الـعـمـر 20 عـامـا . وعـلى
غـرار فـاطـمه خـاضت نـور مـحـمـد
ذات 30عـامــا جتــربــة الـزواج في
عـمر مـبـكر وهي لم تـكمل 18عاماً
مـن الــعــمــر قــالت كل من فــاطــمــة
ونـــــور من عــــمــــر 12-19  ســــنه
تعـيش الفـتاة في عـمر االحالم او
كن تسميته بالغياب عن الوعي
رحلة تتبع احالمها الن في هذا ا
الــورديـة وتــكــون غــيــر نــاضــجـة
عـقلـياً وجسـدياً وتـعبـر فاطمه ان
الـزواج عـبـاره عن فـسـتـان ابيض
وفـرحــة صـديـقـاتــهـا وخـصـوصـاً
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يـعـرف زواج الـقـاصـرات او زواج
االطـــفــــال بــــأنه زواج رســــمي او
اقتـران غيـر رسمي قـبل بلوغ سن
18 عاماً وهو يطبق على الفتيان
والـــفـــتـــيـــات عـــلـى الـــرغم من ان
الــفــتـيــات اكــثـر تــضــرراً من هـذا
مارسات ومعـظمهن ينتم الى ا
اوضـاع اجـتـمــاعـيـة واقـتـصـاديـة

متدنية. 
ـــا كـــانت هــــذا الـــظـــاهـــرة لـــطــــا
مـوجـودة في ظـل فـرض الـقـوان

نـعـها ومـواثـيق حـقوق االنـسـان 
وحترمها وفقاً لـتقارير ومنظمات
حـــقــوقــيـــة. هــنــاك عـــدة اســبــاب
لـتـزويج القـاصرات مـنـها الـثقـافة
الـعــامه والـضـغـوط االجــتـمـاعـيـة
واالسـبـاب االقـتـصاديـة والـديـنيه
وهــذه االســـبــاب تـــســبـب حــبس
الـطـفـلـة في ارتـبـاط دون ارادتـهـا
ادي وكذلك ولتحسـ وضعهم  ا
لـلتـخـلص من االنفـاق . وقد تـباع
الـبــنت لـتــجـارة الـرقــيق االبـيض
لـــغــرض تــشــغــيـــلــهــا في مــجــال

اجملـتـمع يـجـعل مـن فـكـرة الزواج
شـيـئـاً جـمــيالً كـأنه اجنـاز عـظـيم
لــلـبـنت والــشـاب خـصــوصـاً بـعـد
فروض غيـاب القانون الـذي من ا
ان يحـاسب اولياء االمـور وايضاً
تشجيع بعض رجال الدين عليه.
ومن الـنــاحـيـة الـصــحـيـة اشـارت
بـعض الـطـبـيـبـات الى ان الـكـثـير
من الــقــاصـــرات عــلى الــصــعــيــد
اجلــسـدي يــتـعــرضن لـنــزف حـاد
ـــا يــــؤدي الى اثــــنـــاء الــــوالده 
الـــوفـــاه وبــعـــضـــهن يـــتـــعــرضن
الجـــهــاض مــبــكــر نـــتــيــجــة عــدم

اكتمال البنية اجلسدية. 
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والــنـــاحــيــة الــقــانــونــيــة شــروط
الـــــزواج فـي قـــــانــــــون االحـــــوال
ــادة الـســابـعـة الــشـخــصـيه في ا
وهي اتـمـام االهـلـيـة والـعـقل لـكن
ن ـــادة اجـــازات الـــزواج  هـــذه ا
اكمل سن 15عـامـا شـرط مـوافـقـة
احملكمة وموافقة ولي االمر ايضا
ـكن ان امــا من كـان دون 15فال 
يـسجـل في احملكـمـة وكشـفت اخر
احـصــائـيــته رسـمــيـة صـادرة عن
مـجلس الـقـضاء عن اعـداد حاالت
الـطالق في العـراق خالل ينـاير /
سجل في اضي ا كانون الثاني ا
محاكم جميع احملافظات العراقية
عدا اقـلـيم كـردسـتـان.ولـتي بـلغت
5143 حـالـة بـيـنـمـا بـلغ مـجـمـوع
حــاالت الـتــفــريق بـحــكم قــضـائي
ـــــــبــــــكــــــر وزواج 1443 وزواج ا

الــــقـــاصــــرات من اهم االســــبـــاب
ؤذيه الى ارتفـاع حاالت الطالق ا
في الـــعـــراق الى جـــانب الـــوضع
ــتــردي لــلـمــواطن االقــتــصــادي ا
الـعـراقي وهـو ماتــــــــــــشـيـر اليه
سـجالت احملــاكم الــعـراقــيه الـتي
وثقت االف حـاالت الطالق الزواج
تــــتـــراوح اعـــــــــمــــارهـن مــــابـــ
18\15عـــــامـــــا.  لـــــلـــــمـــــوضــــوع
انعكاسات واثـار سلبية التعد وال
حتصى من ابـرزها حرمـان الفتاة
ــراهــقــة من عــيش الـــطــفــولــة وا
وفرض مسؤولـيات عليها وهي ال
تـعــرف عن احلـقـوق والــواجـبـات
االســريــة وجتـبــر الــفـتــيــات عـلى
احلــرمـان من الــتـعــلـيم وتــضـطـر
للحـمل واالجناب خضوعآ لـلبيئة
االجــتـمــاعـيـة احملــيـطـة بــهـا.وقـد
شـاكل اجتماعيه تتعرض الفتـاه 
مع الزوج وايـضا مـشاكل صـحية
بـــســبب احلـــمل واالجنــاب الــذي
اليـناسب عـمرهـا ووعيـها وهي ال
تــتــجــاوز 18عــامـا حـ ان زواج
الـــــــقـــــــاصـــــــرات يــــــــكـــــــثـــــــر في
اجملــتــمـــــــــعــات الـتـي تـســودهـا
النـزاعات والفقــــــــــــر والفوضى
ــنــاطق وعـــدم االســتــقــرار مــثل ا
الـريـفيـه وتذهب الـفـتيـات ضـحيه
لذلك فـيـهدر الـكـثـير من حـقـوقهن
ويــــتم ايـــهــــامـــهـن  بـــان الـــزواج
يسعدهن ويـجعل وضعهن افضل
وهـذا نـادرا مـايــحـدث عـلى ارض

الواقع .
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ُساهمة في تطوير الصناعة بالتعاون وا
الـــعــراقــيــة  مُــشـــيــراً الى ان الــشــركــات
البريطانـية ذات إمكانيات كـبيرة وتتطلع
لالسـتــثـمـار في الـعــراق بـشـتى اجملـاالت

الصناعيـة) .
وأسـتــقــبــلت رئــيس الــهــيـئــة الــوطــنــيـة
لإلســتــثــمــار ســهــا داود جنــار الــرئــيس
الــتـنـفـيـذي لـلــهـيـئـة الـعـامــة لإلسـتـثـمـار
ــصـري مــحــمــد عــبـد ــنــاطق احلــرة ا وا
الـوهــاب عـلى رأس وفـد يـضـم نـخـبـة من

رجال األعمال والشركات االستثمارية .
وجــــرى أصــــطــــحــــاب الــــوفـــــد في اولى
محطاته بجولة ميدانية مباشرة لعدد من
رشـحـة والـصـاحلة لإلسـتـثـمار ـواقع ا ا
كـمـشـاريع سـكـنـيـة وجتـارية  فـي منـاطق
مختلفة ببغداد . وقالت رئيس الهيئة في
بيان تلقته (الزمان) ان (هذا اللقاء تناول
ــعــروضـة ــشـاريع ا أســتــعـراض ألبــرز ا
لإلستـثـمار في قـطاعـات مـختـلفـة  فضالً
عن مــنـاقـشــة أشـكــال وصـيغ اإلسـتــثـمـار
مكنـة ب القطـاع العام واخلاص في ا
ـا يـسـهم بــتـهـيـئـة بـيـئـة كال الـبــلـدين و
استـثمـارية صـاحلة) .من جـانبه أكـد عبد
الـــوهــاب (حــرص بـالده عــلى تـــقــد كل
مـكـنـة ب اجلـانـب  اشـكال الـتـعـاون ا
معـلـناً عن تـنـفيـذ برنـامج مـكثف لـتدريب
عـدداً من الـكوادر الـعـراقـيـة عـلى اآللـيات
احلديـثـة بتـقد اخلـدمات لـلـمسـتثـمرين

ستثمر) . والتي تسهم بتسهيل مهمة ا
كـمـا تـضـمنت اجلـولـة لـقـاء الـوفـد بـوزير
الـــتــجــارة عالء أحــمـــد حــسن بــحــضــور
ـديـرين الـعــامـ في الـوزارة والـسـفـيـر ا
صري فـي بغداد ولـيد محـمد أسـماعيل ا
الذي أكد بـدوره أنه يجري األعـداد حاليا
في مصر ألرسال وفـد من وزارة الصناعة
ـصــريـة وإحتــاد الـصــنـاعـة والــتـجــارة ا
صـري لزيـارة العـراق وأختـيار عدد من ا
ــعـــامل إلعـــادة تـــأهـــيـــلــهـــا عن طـــريق ا
ـشاركة وهناك تواصل شبه اإلستثمار با
يومي مع الـقطـاع العام الـعراقي من أجل

إجناح هذه التجربة) .
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ـقرر أن يتوجه احلبر األعظم البابا فـرنسيس قريباً الى العراق بعد أن من ا
عقدة التي طغت عـجز أسالفه عن ذلك وذلك للعديد من األسبـاب والظروف ا
عـلى البالد حـيـنهـا وتـاتي هـذه الزيـارة تـلبـيـة لدعـوة من الـقيـادة الـسيـاسـية
الـعراقـية والـكـنيـسـة الكـاثـوليـكـية في الـعراق والـذي سـيحل عـلى بالد مـاب
قبل اِن لم يطرأ اي تـغييرمفاجئ في الـنهرين ضيفاً في اخلـامس من آذار ا
بـرنـامج زيـارته نـظـراً لـتـزايـد حـدة أنـتـشـار جـانـحـة كـورونـا وظـروف مـواتـية
أخـرى.  وكـما هـو مـعـلن فـأن الـهـدف من الزيـارة هي لـتـرسـيخ مـبـدأ احلوار
كونات الدينية األبراهيمية و األديان األخرى والـتعايش السلمي ب جميع ا
رجع الشيعي األعلى  سماحة ـتوقع أن يوقع قداسة البابا وثيـقة مع ا ومن ا
الـسيـد الـسـيسـتـاني في مـديـنة الـنـجف شـبيـهـة لـتلك الـتي وقـعـهـا مع شيخ
تـحدة العـربية األزهـر الدكتـور احمد الـطيب عام 1999 في دولـة األمارات ا
ي والـعيش ـعـنونـة بـأسم "وثـيـقة األخـوة اإلنـسـانيـة من أجل الـسالم الـعـا وا
لـفت لـلنـظر بـأن وسائل األعالم نـقـلت أخيـراً خبـراً مفـاده بأن مـعًا"   لـكن ا
مـكتب سمـاحة الـسيـد السيـستـاني ينفـي نيته في تـوقيع أيـة وثيـقة مع رئيس

الكرسي الرسولي.
ـنـقـولـة من بـعض الـقيـادات الـكـنـسيـة والـسـيـاسـية في وهـنـاك بعض اآلراء ا
العـراق تشـير الى أهمـية الـزيارة البـابويـة للعـراق وكيـفية قـدرتهـا على تغـيير
ـسـيـحي فـي الـعـراق خـاصـة بـعـد مـا تـعـرض له من ويالت مـسـار الـوجـود ا
ونـكب في مـرحـلة مـابـعـد عام 2003 ونـخص مـنـها جـرائم داعش األرهـابـية
ناطق احملـيطة بها والـتي أدت حينها الى لعام 2014 في مـحافظة نيـنوى وا
ذهـبـية الـعراقـية مـتلـكات من كـافـة الطـوائف ا خـسائـر كبـيرة فـي األرواح وا
ـسـيحـيـة حـيث  أقتالع مـئـات األلوف ونـخص منـهم الـطـائفـة األيـزيـدية وا

تمثلة في سهل نينوى وجبل سنجار. منهم من مناطقهم التاريخية ا
ـكن القـول بان الـزيارة الـبابـوية لـلـعراق تـندرج في اِطـار السـياسـة الدولـية
ـتـمــثـلـة بـالـفـاتـيـكـان ومن ثـم لـهـا أبـعـاد عـديـدة مـنـهـا لـلــدولـة الـثـيـوقـراطـيـة ا
ـصالح اخلـاصة مـا ب أألقـتصـادية واألجـتمـاعيـة  وهي بدورهـا مرتـبطـة با
الــبـلــدين ونـخص مــنـهــا دولـة الــفـاتـيــكـان من خـالل الـطـائــفـة الــكـاثــولـيــكـيـة
ـتلـكاتـها الـكبيـرة في العـراق. من اجلانـب السـياسي فـأن الزيارة تـضفي و
أهمـية كبيرة الى الدولة العراقية الشبه معزولة أقليمياً ودولياً كنتيجة ألنعدام
األسـتقـرار السـياسي األقـتصـادي واألمني فـيهـا لذلك فـأن أحد نتـائج هذه
الـزيـارة هي اِطــغـاء حـالــة الـشـرعــيـة و أمالء الــدعـايـة الــسـيـاســيـة الى دولـة
مـنخـورة بـالـفسـاد الـسـياسي الـطـائـفي ومن ثم اِعـطاء الـضـوء األخـضر الى
يلـيشيات احلزبية والعاجزة تماماً في أدارة حـكومة هشه تقودها وتسيرها ا
نـظـور القـانـوني تـعتـبـر احلكـومة ـلف األمني و األقـتـصادي لـلـبلـد وطـبق ا ا
ئـات وجرح اآلالف من أبنـاء ثورة تشرين سؤولـة عن أستشـهاد ا الـعراقيـة ا

الوطنية.
أمـا من اجلانب األقتصادي فأن الزيارة البابوية الى مدينة أريدو التاريخية
والـتي سوف يقوم  خاللها البـابا فرنسيس بألقـاء كلمة من على زقورة أريدو
شـتـرك مـاب الـتاريـخـيـة ويتـنـاول من خاللـهـا بث مـباد الـسالم والـعـيش ا
جـمـيع الـطـوائف سـوف تثـمـر بـالـنـتـائج األقـتـصـاديـة األيـجـابـيـة وتنـفـتح من
خاللـها آفاق أقتـصادية مسـتقبـلية تلـقي ظاللها األيـجابية عـلى كال الدولت

ـعــلـومــات بـوجـود مــشـاريع أسـتــثـمـاريــة كـبــيـرة من قـبل وتــثـبت الــوقـائع وا
ديـنة يـة ونخص مـنهـا الشـركات األيـطالـية من أجل تـطويـر ا الـشركـات العـا
وتـأهيلهـا سياحـياً ومن هنـا سوف تفـتح أبواب الدعـاية السـياحية الى وادي
كن لـلحـكومة احملـلية في مـدينـة الناصـرية بـأن تقوم بـأستغالل الـرافدين. و
هـذه الـزيارة مـن خالل توظـيـفـهـا جـمـيع األمـكانـيـات والـسـبل وتـوجـيه أنـظار
العـالم على مـدينـة القـمر والـسحر أريـدو وجعـلهـا قبـة ومدينـة السـياح يـهفو
ـا تـمـثــله اِحـد األسس لــلـديـانـة عــلـيـهــا احلـجـاج من جــمـيع أنـحــاء الـعـالـم 
األبـراهيمـية واجلديـر بالـذكر بأن مـدينة الـناصريـة احلالـية حتوي عـلى اكثر
من 13000 مـوقع أثــري والـتي  ســرقـة مـنـهــا اكـثـر من 73000 قــطـعـة
أثـريـة بـعـد األحـتالل عام 2003 ومـوجـودة أغـلـبهـا في مـتـاحف بـنـسـلـفـانـيا

ولندن.
امـا من اجلانب األجـتـماعي فـيـعول الـكثـيـر من أن الزيـارة سـوف تدر اخلـير
والـطمأنينة على أبناء شعبنا اآلشوري بـكافة تالوينه الطائفية وتضفي زخماً
هـجرين الى مـناطق سـكناهم ـهاجـرين وا قـوياً في الـتعجـيل من اجل عودة ا
وخـاصة في سـهل نـينـوى كـما ذكـر أحـد الكـهنـة األفـاضل من سـهل نيـنوى
ـصـابة بـقولـه ( من دواعي الشـرف بـأن الـبابـا فـرنسـيس يـفـكر فـي خرافه ا
سيحـي على البقاء في العراق). نود القول وأضـاف بأن الزيارة ستشجع ا
بـأن كان من الواجب على احلـبر األعظم بأن يـسأل عن خرافه يوم ذبحت من
اضية وماهي اِال نفس شاكلة الذئاب التي يلتقي قـبل الذئاب خالل السن ا
ـوصل وضواحـيـها ـدينـة ا بـها الـيـوم ويـذكر بـأن أحـتالل داعش األرهابـيـة 
كـان في بـداية شـهر حـزيران لـعام 2014 وحـيـنهـا لم يـظهـر اي رد فعل من
ـذابح الفظيعة سـوى بيان واحد صدر من قبل الـكرسي الرسولي على هذه ا
الـبـابـا فـرنــسـيس بـعـد شـهــرين اي في شـهـر آب من الـعــام نـفـسه دعـا فـيه
ذبـوحة في العراق كذلك موقفه سـيحي وخرافه ا اجملـتمع الدولي حلماية ا
الـفـاتـر من الـعـمـلـيـات الـداعـشـيـة األرهـابيـة عـلـى أبـنـاء شعـبـنـا فـي اخلـابور
ـكن التعويل كثيراً على زيارة واجلـزيرة السورية في شباط عام 2015. ال 
قـداسة الـبابا فـرنسـيس الى العـراق بأن تـقوم بـشفي اجلـراح الذي أحـدثها
األسالم الـسـيـاسي و أعمـاله األرهـابـيـة بـحق الـشعب الـعـراقي بـكـافـة ألوانه
ندائي ومن سيحيـة واأليزيدية والصابـئة ا الـطائفيه و باألخص الطـوائف ا
ثم بـتـقديـرنـا لـيس لـلـحـبـر األعـظم الـكـاثـوليـكي الـقـدرة الـكـافـيـة بـتـغـيـير ُرقع
ناطق الشطرجن والدخول في اللعبة السياسية في منطقة الشرق األوسط  وا
ـلـة فـي تـرسـيخ ـلـتــهـبــة األخـرى و زيـارتـه هـذه لن يـحــذو خاللـهــا قـيــد أ ا
ـتـنـاحرة من األسـتـقرار وتـرسـيخ مـبـاد الـتـعـايش السـلـمي بـ الـطـوائف ا
خالل الـبروتـوكـوالت الديـنـيـة و اللـقـاءات الديـبـلـوماسـيـة الروتـيـنـية الـعـابرة 

والـتـجـارب والـوقـائع عـلى األرض تـثـبت ذلك وتـبـ بـأن
ــنـبــثـقــة أعاله مـاهي اِال الـعــديـد من األجــتـمــاعـات ا
شاكل ـكن لهـا أن حتل ا بـروتوكوالت تـشريـفية ال
ـوجودة في الـسيـاسيـة األقـتصـادية واألجـتـماعـية ا
ـلـتــهـبـة ســيـاســيـاً و طـائــفـيــاً خـاصـة في ـنـاطـق ا ا

الشرق الوسط ومنها العراق. 
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ضمن اجلهود االنسانية والتطويرية
بذولـة النعاش احلـركة االقتـصادية ا
والــتــجــاريــة وزيــادة االسـتــقــرار في
ـناطق منـطقـة سـهل نيـنـوى احدى ا
التي تـعرضت الى الـدمار والـتخريب
عــلى يــد ارهــابـــيي داعش بــعــد عــام
2014 قــامت اجلــمــعــيــة اآلشــوريــة
اخلــيـــريـــة فــرع الـــعــراق وبـــدعم من
برنامج تعافي بتنفيذ مشروع ترميم
تـضررة في بلدة احملالت التجـارية ا
بغـديدا مـركـز قضـاء احلمـدانيـة وقد
ـشــروع تـأهـيل (60) مـحالً تـضــمن ا

جتـاريـاً في مـركــز الـقـضـاء حـيث 
ـــشــروع عــلى مـــرحــلــتــ تــنـــفــيــذ ا
رحـلـة األولى منـهـا إعادة تضـمـنت ا
تأهيل ثالثون (30) محال ونفذت في
الــفــتـــرة من تــشــريـن الــثــاني 2019

ولغاية كـانون الثاني 2020 كما و
رحـلة الـثانيـة والتي شـملت تنـفيـذ ا
إعـــادة تـــأهــــيل ثالثـــون (30) مـــحالً
جتــاريـــاً خالل الـــفــتـــرة من تـــشــرين
الـثـاني 2020 ولـغـايـة شـبـاط 2021
وهــذا الــبـــرنــامج جـــاء بــعــد دراســة
ـنطقة ورغبة الواقع االقتصادي في ا
ـــواطــنـــ الى اعـــادة احلـــيــاة الى ا
منـاطقـهم وتـشجـيع اصحـاب احلرف
لالعــتـــمــاد عــلى انــفـــســهم من خالل
توفير فرص عمل جيدة وتقليل نسب
الـبـطــالـة والـتي ارتـفــعت مـوخـرا مع
اجـراءات الــعـزل الــصـحــيـة حملــاربـة
وبــاء كــوفــيـد 19 وحــيث تــضـمــنت
اعمـال إعـادة تأهـيل وتـرميم احملالت
تـشــغــيل االيــدي الـعــامـلــة من ابــنـاء
نطقة من خـالل اشراكهم في اعمال ا
مـــــثل إزالـــــة وتــــنـــــظــــيـف اجلــــدران

واالرضـيـات واعـمـال الـصـبغ والـلـبخ
ـوزايـيك لالرضـيات وصف الكـاشي ا
وتركيب السقوف الثانوية الى جانب
تـصلـيح ونـصب األبـواب الـزجـاجـية
ــواد وكـــذلك  جتـــهـــيـــز وتـــامـــ ا
االولــــيـــة الــــداخـــلـــة فـي عـــمــــلـــيـــات
الــتـرمــيــمــات والـصــيــانــة من احملـال
ـــواد الــــتـــجــــاريـــة الــــتي تـــوفــــــــر ا
ــنــطــــــــــــقــة وذلك االنــشــائــيــة مـن ا
بهدف تـعزيـز النـشاط االقـتصادي في

نطــــــقة. ا
كـما ان (احملـال الـتي  تـرمـيـمـها 
إتـاحـتـهـا لـلـتــأجـيـر وبـالـتـنـسـيق مع
ـنح اعـفـاء من االيـجـار أصـحـابـهـا (
لستـة اشهر) لـلمستـأجرين اجلدد من
اجل خـلـق فـرص عــمل جـديــدة وفـتح
مشاريع جتـارية لـلشبـاب الباحث عن
تعزيزا للنشاط االقتصادي والتجاري
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في أسواق قضاء احلمدانـية ومنطقة
ســهل نــيـنــوى). جــديــر بـالــذكــر بـان
اجلـمـعـية تـسـعى مـن خالل الـشـراكة
ــهـتــمـة ـانــحـة وا ــؤسـســات ا مع  ا
ـتضررة ناطق ا باستـقرار وتعـافي ا
من االعمال االرهابية للعمل مستقبال
ــواصـــلــة عــمـــلــيــة تـــرمــيم احملالت
ـتــضـررة ولـيــشـمل عـدد الـتـجــاريـة ا
نشود اساسا اكبر من اجل الهدف ا
خلــلق فــرص عـمل اكــثــر لــلـعــاطــلـ
ـهن وخـاصــة لـلــشـبــاب واصـحــاب ا
ـسـاهـمة واحلـرف اخملتـلـفـة وكـذلك ا
في انـهـاء كــافـة اشـكــال الـدمـار الـتي
خلفتها التنضيمات االرهابية ورائها
وزرع الـثـقـة واالسـتــقـرار في مـنـاطق
سهـل نيـنـوى جلـعلـهـا مـثال يـحـتذى
بـهــا في مــنـاطـق اخـرى في الــعـراق

بطالة: عاطلون عن العمل يبحثون عن فرصة لسد نفقاتهمكتجربة رائدة

ـواطـنـ الـعـراقـي اصـر علـى الزيـارة - الـلـهم عـديـهـا بـخـير- وخـاطب ا
واطن وليس قـاتلـيهم وال سارقـيهم) بـأنه سيـكون معـهم وافصح مـكتبه (ا

واقع وقال انه قادم حاجا. عن توقيتات زيارته بالدقائق و ا
لـيس لـلپـاپـا زوجـة كـمـا تـعـلمـون ولـيس الـزواج فـريـضـة وبـالـتالـي هو بال
اصـهـار و ال ذكـور من صـلـبه يـصـهـرون ألخـرين- وقـلـيـلـون جـدا من اهل
السلطـت الروحـية و السيـاسية يـكبحون شـطحات اقـاربهم واثرائهم - ال
عائـلة له اال الـكنـيسـة وهاهـو رأس الكـنيـسة الـكاثولـيكـية يـحج الى مـدينة

ابراهيم بصحبة مرافقية من رجال الدين و احلرس.
لن يعقد الپاپا صفقات سالح و ال عقود نفط وال غاز لن يطلب من عراقي
في حتالـف حزبي فـرض شـخص مـسـيحي لـيـكـون وزيرا او مـديـرا عـاما
فليس كل رجال الدين االجانب بريئون من التورط في التربح من العراق.
قـبل مـجـيـئه اثـر خـبـر اصـراره عـلى اجمليء حـتى ولـو بـتـأثـيـر وقـتي مـثل
مخدر االسنان فظهـر من سياسيي العراق حب في بيـانات للمشاركة في
احلـدث وان اعـالمـيــا فـقـط هـذا يــقــول له نـفــتح الــقـلــوب وذاك قــد يـشق
ــالـيـة ســتـشـتــري من الـفالح الــعـراقي احلــبـوب بـدل اجلـيـوب واخلــطـة ا

استيرادها من دول حائرة بنقل اسلحتها و مخدراتها الى اجلنوب.
ــهم فـي االمــر ان احلــاج الـــپــاپــا دام ظـــله الــوارف ســـيــحج و يـــلــتــقي ا
ـا لن ـســيــحــيـ من مــخــتــلف الـطــوائف عــبــر قـداســات و صــلــوات ر ا

تبقي منهم بعد الـهجرة والتهجير يحضرها اغلب القلـيل ا
وبــعـــد اســـتــيـالء قــسم مـن اجملــاهـــدين عـــلى امالك
مـسـيـحـيـ سـابـقــ خـدمـوا في الـنـظـام الـسـابق
تـقـدم ومرضـه والوبـائ واالهم انه برغم عـمـره ا
كورونا و العنـف في العراق فالـرجل شجاع يبدو
مـؤمــنـا فـعـال وقـوال لـيـت بـقـيــة الـپــاپـاوات عــنـدنـا

يقلدوا شيئا منه.
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لـيس ثـمـة أروع من لـسـانٍ ذاكـرٍ

لله ..
ال يــفــتـــر وال يــنــفـك عن احلــمــد

واالستغفار ..
-2-

وليـست بالـعبـرة بااللـقاب الـضخـمة
والـعـنـاوين الـفـخــمـة ومـا يـصـطـنـعه
بــعـــضــهم ألنـــفــســـهم من مـــقــامــات
ـا الـعـبـرة بـاجلـوهـر وادعـاءات  وا
والــنــفس الــصــافــيــة الــواعــيــة الــتي
تـطـمـئن بـذكـرهــا لـربـهـا ومـا أفـاضه

حـــــجــــــــــــم الـــــذكـــــر لـــــله في
حياتنا .

اننـا بـصـراحـة غـافـلـون سـاهون
غــــــــارقــــــــون فـي احلس.ابــــــــات
الـــدنـــيــويـــة. بـــعـــيـــدون عن تـــلك

االجواء الروحية النقية .
عتـرف بـالتـقصـير كاتب وأول ا
الـسـطـور وعـسى ان تـكـون هـذه
الـقــصـة ســبــبـا لــصــحـوتــنـا من

السبات والغفلة .
اللهم وفـقنـا لطاعـتك ومراضيك
واجـعل ألـسـنـتـنـا تـلـهج بـذكـرك
وشــــــكــــــر نــــــعـــــمـك وتــــــواصل
االســتــغــــفــار لــتــنـــال غــفــرانك

ورضاك يا أرحم الراحم .

ثم انّي أذكــرُ تــقـــصــيــري واســرافي
عــــلى نــــفــــسـي فــــأتــــدارك ذلك كُــــلَّهَ
بـاالسـتـغـفـار آمالً أنْ يـغـفـر لي ربي

ذنوبي .
وهــكـــذا أكـــتــشـف الــواعـظ أنّه أَمــامَ
رجلٍ ربّــانيٍّ عـمــيق الــوعي فــأكــبـره
ا إكبـار واحترمه فـائق االحترام أ
وقارن بينه وب نفسه فأدرك انّ لله
عــبـــاداً صــاحلــ قـــد ال يــعــبـــأ بــهم
النـاس  ولـكنـهم في غـايـة من الورع

واالستقامة ويقظة الضمير 
-4-

وكـمـا قـارن الــواعظُ الـشـهــيـرُ نَـفْـسَه
بــهــذا احلــمّــال الــذاكــر  عــلــيــنـا أنْ
نُقارن أنفسنا به ايضا لنتب ما هو

اليه وسارا في الـطريق متـجهيْن الى
بيت الواعظ .

وقد أثـار هذا احلمّـال دهشـةَ الواعِظ
حينما رآه يـسير وعلى شـفتيه الذِكْر
فيـحمـد الله تـعالى مـرّةً  ويسـتغـفره
ثانـيـةً  وهو بـ احلـمـد واالستـغـفار

ال يحيد عنهما على االطالق .
وهنا بادره بالسؤال قائال :

أراك تـمـشي وانت تُـكــثـرُ مِنَ احلـمـدِ
واالستغفارِ فما سرّ ذلك ?

فأجابه احلمّال :
نِــعَمُ الــله تــعــالى عــلــيــنــا ال تُــعـدُّ وال
تُحصى  فأنا أَحْمَدُه على ما أوالني

من نِعَمِهِ  
نعم مِنَ الواجبات ? أليس شكرُ ا

عــلـــيــهــا مِـنْ نِــعَمٍ مـــتـــــــــــــــــواتــرةٍ
ســابـــغــة فـــتــواصـل احلــمـــد لــله رب

العا .
ـا اجتَـرَحَتْهُ وتشـعر بـوخز الـضمـير 
عـاصي والـسـيئـات فـتـبادر الى مِنْ ا

االستغفار .
-3-

ولقد وقـفتُ على قصـةٍ بليـغة في هذا
الباب يحسن بنا ايرادُها :

اشــتــهـــر أحــدُ الــوعّـــاظ بــ الــنــاس
بالـصالح واالسـتـقـامـة والـقـدرة على
ا انـزلقـوا اليه من إنقـاذ العاصـ 

قبيح االفعال واالقوال .
وذاتَ يومٍ كـلّف هذا الـواعظ الـشهـير
حـمّـاالً لـنـقل بـعض األمـتـعـة الـعـائـدة
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الليلة في سياراتهم".

وكــانت الــهــزّة األرضــيـة الــتي ضــربت
الــيــونــان مــســاء اخلــمــيس بــقـوة 5,6
ـسح اجليولوجي درجات وفقـا لهيئة ا
رصد األميركي و5,9 درجات بحـسب ا
الـيــونـانـي لـلــزلـزال وذلك غــداة زلـزال
بــقــوة 6,3 درجــات أوقع  11جــريــحــا.
وتـــضــرر أكـــثـــر من  300مـــنـــزل قـــد
ومــســـتــشـــفــيـــات ومــدارس وكـــنــائس
ونـــصـــبت مـــئــــات اخلـــيم في اســـتـــاد

داماسي.
واعـلن كـوسـتـانـتـيـنـوس اغـوراسـتوس
مـحـافظ ثيـسـالـيـا اجلـمـعة لـلـتـلـفـزيون
اليوناني العـام انه لم تسجل انهيارات
أرضيـة جديدة بعـد الزلزال الـثاني لكن
ـبـاني التي "أضـرارا اضافـيـة حلـقت با

تضررت األربعاء".
ــــشــــاركــــة في وصــــرح لالعـالم قــــبل ا
اجـتــمـاع في الريـسـا مع مـسـؤولـ في
ـنطقـة "يخاف دني وبلـديات ا الدفـاع ا

{ اثـــيـــنـــا- (أ ف ب)  أمـــضى مـــئــات
األشــخــاص في قــرى بــوسط الــيــونـان
لـيـلـتهم الـثـانـية في خـيم أو سـيـاراتهم
بعـد الزلزال الـقوي الـذي ضرب منـطقة
الريسـا من دون أن يوقع ضـحايـا حتى
اآلن.وصـرحت خــريــسـوال كــاتـســيـولي
ـوظفـة في بلـدية االسـونا قـرب بلدات ا
دامـــــاسـي ومـــــيـــــزوخـــــوري وأمــــوري
ودومـينـيكـو وتيـرنافـوس التي ضـربها
الـزلـزال لــوكـالـة فــرانس بـرس "حلـسن

احلظ ال ضحايا حتى اآلن".
وســبـــبت الــهـــزة الــتـي وقــعت مـــســاء
اخلـــمـــيس حـــالـــة من الـــذعــر فـي هــذه
الـــبـــلـــدات الـــواقـــعـــة عــلـى بـــعــد 250
كـيـلـومـتـرا شـمـال أثـيـنـا الـتي "تـنـصب
فــيــهـا خــيم جـديــدة" لـتــلـبــيـة حــاجـات

السكان وفقا لكاتسيولي.
وقــالت "شــعــرنــا بــخــوف كــبــيــر خـرج
الــســكــان مــجــددا إلى الــشــارع مــســاء
اخلــمـيس وأمــضى الـعــديـد من األفـراد

النـاس من العـودة إلى منـازلهم أو إلى
فنادق".

ـــكـــتب اإلعالمي وقـــال مـــســـؤول فـي ا
لــفــرق اإلطــفــاء لــوكــالــة فـرانـس بـرس
"ســـقــطت صـــخــور في كـــاالبــاكــا قــرب
ـدرج ــوقع اجلـيـولـوجي ا مـيـتـيـورا" ا
ـنـظـمـة ي  ضـمن قـائـمـة الــتـراث الـعـا
اليونيسكو ويضم 20 ديرا ارثوذكسيا
عـلـى بـعـد 90 كـيـلــومـتـرا شــمـال غـرب

مركز الهزة.
واعلن افـثيمـيس ليـكاس خبـير الزالزل
الــيـونــاني لالعالم أن زلــزال اخلـمـيس
وقع عـلى بـعد خـــــــــمـسة كـيـلومـترات
شــمـال مـركـز زلـزال األربـــــــــعـاء الـذي
وقـع عـــلى بـــعـــد 16 كـــيـــلـــومـــتـــرا من
االسونا معتـبرا أنه زلزال جديد وليس
هـــزة ارتــداديـــة.وســجــلـت عــدة هــزات
ارتـدادية راوحـت قوتـهـا ب 4,1 و5,7
درجـات بـعــد الـزلـزالـ الــلـذين ضـربـا

نطقة. ا

بغداد
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- (أ ف ب) : أعـطت صـور { بـكــ
ـرضى الـتـقــطـتـهـا تـشــانغ تـشـان 
عــلى األسـرّة في رواق مـســتـشـفى
فـي ووهــــــــان حملــــــــة نـــــــــادرة عن
الـــظـــروف الـــصــــحـــيـــة في بـــؤرة
فــــــيــــــروس كـــــورونــــــا األولـى في
الــعــالم... وبــعــد عــام تــدفع هــذه
ضربة عن واطنـة الصحافيـة" ا "ا
الـطـعام ثـمن جـرأتـهـا داخل سجن

صيني.
في فـيـديو آخـر بـثته عـبـر شبـكات
الـــتــواصـل االجــتــمـــاعي تـــظــهــر
احملــامـيــة الــسـابــقــة وهي تـواجه

شرطيا أمرها بوقف التصوير.
وقد ردت بـهدوء عـلى الرجل خالل
محـاولته انتـزاع هاتفـها "يحق لي

مراقبة ما تفعله الدولة".
ي لـلمرأة ومع اقتـراب اليـوم العـا
في الـثــامن من آذار/مـارس بـاتت
تــشــانغ تــشــان وفق مــحــامــيــهـا
"رمزا" للبحث عن حقيقة ما حصل
ـديــنـة الــكـبــرى الـواقــعـة في في ا

وسط الصـ والتي فُـرضت علـيها
تـدابــيـر عـزل شـامل في 23 كـانـون

الثاني/يناير 2020.
ويـــتـــبـــايـن هـــذا الـــتـــوق لـــكـــشف
احلــقــائق مـع الــروايــة الــرســمــيـة
قدمة من النظام الشيوعي والذي ا
يــروي قــصـــة كــفــاح بــطــولي ضــد
الــفـيـروس أفـضت إلـى اسـتـئـصـال
الوباء بصورة شـبه كاملة من أكثر

بلدان العالم تعدادا بالسكان.
ستجد وقد ظهـر فيروس كورونـا ا
نـــهــايــة 2019 في الــصــ قـبل أن
يــتـفــشى في الـعــالم أجـمع ويـودي
بحياة أكثر من 2,5 مليون شخص

صادر الرسمية. وفق ا
وقـد أظهـرت الـصور الـتي نـشرتـها
تــشـــانغ تــشــان حــال الـــهــلع الــتي
ــديــنــة ذات الـ11 اســتــحــكــمت بــا
مليون نسمة في ظل استنفاد قدرة
ـــســـتـــشــفـــيـــات عـــلى مـــعـــاجلــة ا
ــصــابــ بــالــفــيــروس اجملــهــول ا

آنذاك.

وفي أيـار/مـايـو أوقـفت احملـامـيـة
الــبـالــغـة 37 عـامــا وحُـكم عــلـيــهـا
نــهــايـــة كــانــون األول/ديـــســمــبــر
بــالــســجن أربـع ســنــوات بــتــهــمـة
"الـتـحـريض عـلى تـعكـيـر االنـتـظام

العام".
بعـد بضـعة أيـام على فـرض العزل
ـديــنـة قـررت تـشـانغ الـعـام عـلى ا
تــشـــان مـــغـــادرة شــنــــــــــــغـــهــاي
لــلـتـوجه إلى ووهـان بـعـدمـا قـرأت
ـســتــخــدمــ عـلى تــعــلــيق أحــد ا

اإلنترنت.
وتــقـول تـشـانغ تــشـان في وثـائـقي
ـــصــدر نـــشـــره مــوقع مــجـــهــول ا
"تشـاينـا تشايـنج" اإللكـتروني "هو
وت وحـيدا. تأثرت كتب أنه ُترك 

بذلك كثيرا".
وبعد جناحها في النزول من قطار
ـديــنـة بـدأت تــشـانغ كـان يــعـبــر ا
تـشـان تصـويـر الوضع الـفـوضوي
فـي مــســـتــشـــفــيـــات ووهــان. وقــد
تـسـاءلت في تعـلـيـقاتـهـا عن نقص

األسرّة وفحوص الكشف.
كـمـا دافـعت عن عـائالت الـضـحـايا
في ســعـيـهــا لـتــقـد شــكـوى ضـد

السلطات احمللية.
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وأوضح أحــد وكالء الـدفــاع عـنـهـا
طـــالــــبـــا عــــدم كـــشف اســــمه "هي
تـوجهت إلـى ووهان بـدافع اإليـثار

والرغبة في مساعدة الناس".
ـنع مــنع تــكـرار وتـســاءل "كــيف 
ـــــآسي إذا لم تُـــــحل مـــــثل هـــــذه ا
أسبابه وبقي النظام الذي أوجدها

في مكانه?"
وخـضع األطـبـاء الـذين أبـلـغوا عن
أولى اإلصــابــات بـــالــفــيــروس في
كــــــانـــــــون األول/ديــــــســــــمــــــبــــــر

عـــلى االســتـــمــرار.وحـــذر االحتــاد
األوروبي اجلمعة بـك من اعتماد
إصالح لـــلــنـــظــام االنــتـــخــابي في
هـــونغ كـــونغ يـــعــتـــبـــر مــخـــالـــفــا

للتعددية واحلريات األساسية.
وقـال النـاطق باسم وزيـر خارجـية
االحتاد جوزيب بوريل إن "االحتاد
األوروبي مسـتعد التـخاذ اجراءات
إضافـية ردا عـلى أي تدهـور جديد
وخـــــطـــــيـــــر لــــــوضع احلـــــريـــــات
الـسـيــاسـيـة وحـقــوق االنـسـان في
هــونغ كـــونغ ســـيــكـــون مــخـــالــفــا
اللـــتـــزامـــات الـــصـــ الـــوطـــنـــيــة

والدولية".

فـقـد ظـهـرت خالل مــحـاكـمـتـهـا في
شـنـغـهـاي هـزيـلـة جـدا علـى كرسي
مـــتـــحـــرك لـــدرجـــة بـــات يـــصـــعب

التعرف إليها.
لكنها حافظت على روحها القتالية
ورفــضت الـرد عـلى الــقـاضي الـذي
طـلب مــنـهـا إثــبـات هـويـتــهـا. كـمـا
رفـــضت اســـتــئــنـــاف احلــكـم بــعــد

صدوره.
وأوضح مـحــامـيـهــا تـشـانـغ كـيـكي
الـــذي زارهــــا مـــنـــتــــصف كـــانـــون
الثـاني/ينـاير "هي تـظن أن الـنظام
بــرمــته عــبــثي" و"هي ال تــريــد أي
تسوية" كما أنهـا تؤكد "تصميمها"
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لالسـتـجـواب لـدى الـشرطـة بـتـهـمة
"الترويج للشائعات".

كما أن مـواطن صحـافي آخرين
"فــقـدوا" بــعــدمـا غــطــوا األزمـة في
ووهـان غـيـر أن تـشـانغ تـشـان هي
الـوحيـدة التي خـضعت لـلمـحاكـمة

في هذا اإلطار.
بــدأت تـشـانغ إضـرابــا عن الـطـعـام
بـعـد تـوقيـفـها احـتـيـاطيـا وهـو ما
ردت عـلــيه الـســلـطــات بـإطـعــامـهـا
قسرا من خالل تنـبيب أنفي معوي
نعـها من انـتزاعه وتـقيـيد يـديهـا 

وفق محاميها.
وشـهـد وضـعـهـا الـصـحي تـدهورا.
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الـلـهم ابـعـدني عـنــهم وابـعـدهم.عـني وال جتـعـلـنـي.من طـبـقـة احلـكـام.لـكـني ال
افـضل اخلنوع واخلضوع.الحد.مـنهم.وال ارى ايا منهم مهـما تعالت منازلهم
ان يـكون فـوق منـزلتي اذ هـناك فـرق ب من تـعطـيه الوظـيفـة منـصبـا ويعـطيه
ـنـزلة ـعـالي وال مـعـالي له وبـ من يـصنع لـنـفـسه ا ـنـصب.مـقام صـاحب ا ا

ته.ومن هؤالء العلماء بفكره وعز
بدع من الكتاب واالعالميون في مكاتبهم. في مختبراتهم وجميع ا

وبـاالسماء .كالبزاز وداود الفـرحان وحميد عبـد الله ووجيه عباس ورحيم ابو
رغيف وحسن العلوي.

رأة فـبـروزها االجـتمـاعي واالدبي اكـثر تـعـقيـدا واعـمق جهـدا واصعب امـا ا
مناال.

ـيـعة عـبـاس عمـارة مـنارا لـلـعراق ومـنـارة للـنـساء.ومـفـخرة من ولـهذا اعـتـبر 
مــفـاخــر سـرجــون االكـدي وحــمـورابـي ونـبــوخـذ نــصـر.انــهـا هي حــفـيــدتـهم
الئـكـة وعاتـكـة اخلزرجي تـشغل.عـروض اخلـلـيل كمـا اشـغـلته قـبـلـها نـازك ا
ـوســوي الــتي انـقــطــعت اخـبــارهــا.فـضال .وزوجـة زكي اجلــابــر وسـاجــدة ا

عن.طبيبات ومحاميات مألت اسماؤهن.صدور الصحف .
ـرأة العـراقـيـة في الـعمل الـسـيـاسي مـشروع يـعـود الـفـضل فيه ان اشـراك ا
لكي وأن لـلحزب الـشيوعي الـعراقي.ولالحتاد الـنسائي الـعراقي في العـهد ا

كان يضم.نساء الذوات ولم تكن له قاعدة شعبية.
امـا التنـظيمـات القومـية وابـرزها حزب الـبعث فقـد.كانوا
مــحــافــظــ جــدا ولم يــشــرك.اجلــيل االول زوجــاتــهم
ونــســاءهم في الــتــنــظـيـم ســوى طه اجلــزراوي الـذي

اشرك اخته..
فـلم تظهر زوجة او شـقيقة قيـادي بعثي في اي مهمة

سياسية. 

ان ما جرى في العراق بعد 2003 من فساد لم يحدث له مثيل في تاريخ العراق
ـال الـعام  ,مـنـهم رؤساء احلـديث وشـهـدنا بـاعـينـنـا من يقـوم بـالـفسـاد وسـرقة ا
االحزاب ووزراء ونـواب ومـدراء عـام او اتـبـاع االحـزاب يـاتمـرون بـامـرة رئيس
احلزب او الـكتلة او التيار قـد بان عليهم الثراء الـفاحش من خالل بناء العمارات
ـوالت) واالرصـدة بـالـبـنـوك اخلـارجـيـة و فـتح ـركـزيـة (ا الـسـكـنـيـة او االسـواق ا

مصارف خاصة بهم  هذا بالنسبة للصنف االول.
اما الـصنف الثـاني هم موظـفون صغـار بالـدولة لم ينـتسبـون حلزب مـا فقط انهم
ــال الـعـام هــوالء عـددهم اكــثـر من الــصـنف االول في مـكــان يـتـيـح لـهم ســرقـة ا
مـتـوزعـ عـلى دوائـر الـدولة هـوالء بـان عـلـيـهم الـثـراء من خالل بـنـاء الـبـيوت في
ارقى مــنــاطق بــغـداد وشــراء الــسـيــارات الــفـخــمــة والـقــصــور وبـدالت من ذهب

لزيجاتهم .
فسـدين فهم جتار او وكالء اعمال يعـملون او يعتاشون اما الـصنف الثالث من ا
فسدين في الدولة  وقـد بان عليهم الثـراء لدرجة يصل ثراءهم اكثر على جتـارة ا
قاولـون اجلدد في العراق من نواب او وزراء فـي الدولة وهم يصـنفون جتـار او ا

لتصل واردهم الشهري الى اكثر من 100 مليون عراقي بالشهر الواحد .
ـفسدون جمـيعهم نهبـوا العراق منذ 2003 الى هـذا اليوم فضـاعت طبقة هوالء ا
قـاولون والتـجار الـشرفاء وطـبقـة االساتذة اجلـامعـي واالطبـاء حيث اصـبحوا ا

من الطبقة الوسطى او الفقيرة .
ـقابل هناك طبقة فقدت كل شئ هم اجليل الذي فقد التعليم والتع معاً ,طبقة با
من اخلـريـجـ بال تـعـي وطـبـقـة اخـرى من االمـي بال عـمل لـتـجـرد الـعراق من
الصـنـاعـة والـزراعـة والـقـطـاع اخلـاص بـشكـل عام ,هـذه الـطبـقـة عـلى قـول امـير
ن ال يـجـد قـوت يـومه كـيف ال يـخـرج الى ـؤمـنـ عـلي بـن ابي طـالب  (عـجـبت  ا
ـئات من الـشبـاب لطـلب الـعمل او الـتعـ بعـد ما الـنـاس شاهـراً سيـفه) فخـرج ا
ضاق بهم سبل العيش الكر بعد ما ضحوا من اجل الوطن وكانوا اول من نفذ
رجعية لطلب اجلهاد في سبيل الـوطن ومنهم من استشهد ومنهم من كان فتـوة ا
عوق جراء تلك الفتوة الشريفة ,لكن فوجئنا ان معـاق فكثرة االرامل وااليتام وا
ـندس او العمالء ,نعم اذا كانت احلكـومة تنعت هـوالء وتصفهم بـاجلوكرية او ا
ا لـكم مجـسـاتكم لـتكـشفـوا انـهم فعال جـوكريـة منـدسون تـلك رؤيـاكم لهـوالء ور
فسـدين وتقضوا عـليهم لـنصرة مذهب ـاذ لم تكشـفوا ا .اقول والـسوال احملير .
اهل البـيت ? و اذا لديكم امكانيات استخبارية لتكشف من هو مندس او جوكري
ـاذ لم تصفوا الفـاسدون بصفة ما ,الـذين نهبوا البالد وعـاثوا باالرض فساد  . 
.اما انكم تعتاشون على الفساد او هناك فتاوى سرية لصالح الفساد . الذي هو
كـمـا مـعـروف بـعيـد كل الـبـعـد عن مـذهب اهل الـبـيت (اجلـعـفري)
ي ودول الــكـفـر .كـيف نــنـتــصـر عـلـى دول االسـتـكــبـار الــعـا

رتدين ونحن سالحنا الفساد . والرجعية وا
سـاعدة ايـران . فلـماذا لم نـقاتل الـفساد قاتـلنـا داعش 
ــســاعــدة ايــران ? اذا كــانت االمــوال الــتي تــنــهب من
العـراق لصالح جهة تقاتل دول الكفر والطغيان فما ذنب

ابناء العراق الفقراء ينخرهم الفساد ?

نزيل أربيل حالياً
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اهالً بكم ايـها االب االقدس حلـلتم في القلوب قـبل وصولكم الى ارض الرافدين
قدسة برعاية الله وبعظمة ابو االنبياء سيدنا ابراهيم في  هذه االرض الكتابية ا
دن حـ كـانت بقـية ان وحـاضنـة مـاء الفـرات سيـدة ا اور الـكـلدانـي مـهـد اال

. ارجاء العالم قفراً
ملح ـبجل الزاخـر بالتـواضع ورصيـد احملبة صـاحب اخلبـز ا اهالً بكم سـيدي ا
تـطلـع الى فـرص الشـفاء. اهًال عـلولـ ا تـيم بحب الـفقـراء وا ببـركة الـرب و ا
انـية وصالتك النـقيـة وفيض محـبتـكم للعـراق بلد بكم لنـنعم بـبركات هـيبتـكم اال
اجلروح واالهـات الكثيرة بـلد اخليرات الـهائلة لـكن خيراته تذهب هـدراً بالفساد
ـغا واحلروب وعـصاب اخلصومـات وتقسـيمات الـلصوص حتى واالفراط في ا
ئة من العراقيـ حتت سقف الفقر وقد توشحت النفوس بات اكـثر من اربع با
بـالسـواد حزنـاً وفـجيـعةً عـلى أحبـاء فقـدوهم ظـلمـاً و قتالً وتـغيـيـباً وسـبيـاً وعنـفاً

بشعاً. 
ـمـهـورة بـالـتـسـامـح رسـوالً لـلـرحـمـة واحملـبة سـيـدي الـقـادم بـوثـائـق الـفاتـيـكـان ا
ـسـرات الـتي تـغـسل الـقـلوب والـتـعـايش  فـالـله واحـد ورضـاه ان يـعم الـسالم وا
وتنـقي االنفس من ادران اجلشع واحلـقد والضـغينة والـكراهيـة التي باتت مرض

العصر.
ـبتسم بسـماحة الرب انعم عـلينا بـدعواتك للوئام وصـفاء النفـوس وتطهير ايها ا
العراق من رجـس العصبـيات والفـزع فأطفالـنا بحـاجة ماسة لـكي يعيـشوا آمن

بعيداً عن اعاصير التهديد.
ـبجل ان نـخيل الـعراق سـينـحني تـرحيبـاً بكم ألنـك الحتمل سوى اجزم سـيدي ا
قلـبك النـابض بالـصدق اجـزم ان قلـوب الـعراقـي الـشرفـاء ستـخفق زهـواً لكم
ايهـا االنسان االم في خطواتكم اسمـو شوقاً في زيارتك الى بلدي العراق وانا
سيحي التي كـان لي شرف ان التقـيكم ح اطلـلتم عليـنا خالل مؤتمـر احلوار ا
االسالمي الـذي احتـضـنه حـاضـرة الـفاتـيـكـان عام  2014وزادني شـرفـاً أيـضاً
عندمـا انعمتم علينا باطاللة ثانية بعد سنت خالل القداس االلهي في عيد حلول
WUCWO ؤسـسة الـروح الـقدس عـلى هـامش مؤتـمر الـنـساء الـكـاثولـيكـيـات 

التي انتمي اليها.
لقـد كانت السعادة والـفرح الغامـر ثروتي التي ال تنـضب ح كلفـوني خصيصاً
لـقـراءة الصالة اجلـامـعة بـاللـغـة العـربـية في كـنـيسـة مـار بطـرس امام االالف من
ـحـبـة الرب حـيث تـزين مـنزلي ـؤمـن الـذين جـاؤوا من ارجـاء الـعالم مـتـيـم  ا
كن ان يزول ناسـبت عنواناً تـاريخيًا ال  الصور الـتي جمعتني مـعكم في تلك ا

من ذاكرتي.
ـهيب في بالد سيـدي الـضيف الـكـر مبـارك لـكم طـلوعـكم ا
مابـ النهرين وكسب روحي عظيم للعراق وانتم حتلّون
في ربـــوعه الـــتي احـــتـــضـــنت الـــرســاالت الـــســـمـــاويــة
الـسـمـحـاء هـا انت سـيـدي الكـبـيـر بـأصـالـتك الـروحـية
تزين قـلـوبنـا دمت عـنوانـاً لـلمـحبـة الـتي هي من أقدس

ؤمن في مواجهة التوحش. مسؤوليات ا

U—∫ اثار دمار خلفها الزلزال في منطقة الريسا œ
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وهـذا الـعدد يـجـعل مـا حصل في
أكـــســوم ثــانـي أكــبــر الـــفــظــائع
رتكبة خالل النزاع حتى اآلن. ا
ـاضي تـوجهت وكـالة األسـبوع ا
فرانس برس إلى قريـة دينغوالت
بـتـيغـراي لـتـوثيق مـجـزرة أخرى
ارتــكــبــهــا اجلــنــود اإلريــتــريــون
بــالـــتــزامن تـــقــريـــبــا مـع حــديث
مسـؤول في الـكنـيسـة عن مقتل

164 شخصا.
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ومـنذ نشـر تقـرير مـنظـمة الـعفو
تـقـول حـكـومـة أبـيي إن مـحـقـق
فدرالي ينظرون في "مزاعم ذات
صـدقـيـة" عن فـظـائـع وانـتـهـاكات

ا يشمل أكسوم.
لـــكن احلـــكــومـــة حــاولت أيـــضــا
التشكيك في تقريـر منظمة العفو
واتـهـمــتـهـا ب"تـقـويــة الـتـضـلـيل
االعالمي والــــدعـــايـــة من جـــانب
جــبــهــة حتــريــر شــعب تــيــغـراي

وجماعاتها".
ودعت هــــيــــومن رايــــتس ووتش
ي عاجل اجلمـعة إلى حتـقيق أ
في جرائم حرب محـتملة وجرائم

ضد اإلنسانية في تيغراي.
وقــالت لــيــتــيــســيــا بــادر مــديـرة
مـنــظـمــة هـيــومن رايـتس ووتش
فـي الـقـرن اإلفــريـقـي إن "اجلـنـود
اإلريـتريـ ارتكبـوا عمـليـات قتل
مـــروعــــة في أكــــســـوم مع ازدراء

." دني كامل بأرواح ا
ــكن لــلــمــســؤولــ أضــافت "ال 
اإلثيـوبيـ واإلريتـري بـعد اآلن
االخـتبـاء خلف سـتار اإلنـكار بل
يــتـعــ عـلــيــهم إتـاحــة مـســاحـة
للـعدل واإلنـصاف ولـيس إضافة
ـزيـد إلى الـصـدمـة الـتي يـعاني ا

منها الناجون".
من جـانب اخــر أعـلــنت ســلـطـات
جــنــوب إفــريــقــيــا مــعــارضــتــهـا
الـتـغــيـيـرات الـتي تــعـتـزم خـدمـة
"واتـسـاب" إدخــالـهـا عــلى سـريـة
تشارك البيـانات مع شركتها األم
"فـيـسبـوك" معـتـبرة أنـهـا تنـتهك

يفعلونه".
أضـــاف "قـــال لـي: نـــحـــتـــاج إلى

أوامر عليا".
بـــدأت اجملـــزرة في 28 تـــشـــرين
الـثــاني/نـوفــمـبــر عـنــدمـا هـاجم
مــســلــحــون من تــيــغـراي انــضم
ـواطنـ جنودا إليـهم عدد من ا
إريـــتـــريــــ بـــحـــسـب هـــيـــومن

رايتس ووتش.
وبـعــد اسـتــقـدام تــعـزيــزات بـدأ
اإلريـــتـــريـــون "في الـــتـــحـــرك في
ديـنـة من بيت إلى بـيت بحـثا ا

عن شبان وفتيان وقتلهم".
وعـلى غرار مـنظـمة الـعفـو قالت
هـــيـــومن رايـــتـس ووتش إنه من
سـتحـيل تقـد حصيـلة دقـيقة ا
لـلـوفـيات لـكـنـها قـدرت أن "أكـثر
من 200 مــــدني قــــتـــــلــــوا عــــلى
األرجح ب  28و29 تــــــشـــــــرين

الثاني/فقط".

القوان احمللية.
وكـــانـت "واتـــســـاب" أمـــهـــلت في
كـانون الـثاني/يـنـاير مـشتـركيـها
الــبــالغ عــددهم مــلــيــارين شــهـرا
للمـوافقة على شـروط االستخدام
اجلديدة الـتي تتيح تـشارك مزيد
مـن الـبـيـانـات مع "فـيـسـبـوك" كي
يــتـــمــكـــنــوا مـن االســتـــمــرار في

استخدام حساباتهم.
وفي ظل االنــتـــقــادات الــواســعــة
ــيــا أرجــأت "واتــســاب" بــدء عــا
الـعــمل بـهــذه الـشــروط اجلـديـدة
ثالثة أشهر حتى 15 أيار/مايو.
واعتـبرت الهـيئة الـناظمـة لقطاع
عـلومات في جـنوب إفريـقيا أن ا
شروط "واتساب" اجلديدة تنتهك
الـقـانـون اجلـنـوب إفـريـقي بـشأن

حماية البيانات الشخصية.
ـكــنـهـا وقــالت إن "واتـســاب" ال 
"مـعاجلـة أي بيـان للـمسـتخـدم
بــــهـــــدف غــــيــــر ذلـك الــــذي كــــان
مــنـصــوصـا عــلـيه حتــديـدا عــنـد
تــســجــيل رقـم الــهــاتف" من دون

"إذن مسبق" من الهيئة.
وأبـدت الـهــيـئـة "الـقــلق الـشـديـد"
إزاء وجــود حـمـايـة أكـبـر يـتـمـتع
ــســتـخــدمــون في االحتـاد بــهـا ا
األوروبي الـذين تعـفـيهم الـشبـكة
ـوجب مـن شـروطــهـا اجلــديــدة 
الـقـوانـ األوروبـيـة مـقـارنـة مع

ستخدم األفارقة. ا
وتــــتـــيـح قـــواعــــد االســـتــــخـــدام
اجلـــــديــــدة لـــــلـــــتـــــجــــار الـــــذين
يــتــواصــلــون مع زبــائــنــهم عــبـر
"واتـسـاب" تـشـارك الـبـيـانات مع
فـيــســبـوك مــا يــســمح لــلـشــبــكـة

بتحس االستهداف اإلعالني.
ودافـــــعت "واتـــــســــاب" عـن هــــذه
الـقـواعد اجلـديـدة مؤكـدة أنـها ال
تــمس بـــســريـــة الـــرســائل عـــبــر
اخلــدمــة بل هـي تــرمي أســاســا
لتـحس الـتواصل ب الـشركات
ـنصـة عـبر والـزبـائن من خالل ا
الــســمـاح خــصــوصـا لــهــا بــبـيع

منتجاتها لهؤالء مباشرة.

دني بدم ـئات ا نهج  ب"قتل 
بارد".

ـــنـــظـــمـــتـــ ويـــأتـي تـــقـــريـــرا ا
احلــقــوقــيــتــ في وقـت تــتــزايـد
اخملــاوف إزاء ارتـــكـــاب اجلــيش

االريتري فظاعات في تيغراي.
واتـــــهم مــــــســـــؤولـــــون في األ
ــتــحــدة اخلــمــيس االريــتــريـ ا
بـارتـكـاب جـرائم حـرب مـحـتـمـلـة
ضــد االنـــســـانــيـــة وطـــالـــبــوهم

باالنسحاب.
وتــنـفي أديس أبــابـا وأسـمـرة أن
تـكـون إريـتـريـا مــنـخـرطـة بـشـكل

فاعل في تيغراي.
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وكــان رئــيس الــوزراء اإلريــتــري
أبيي أحمـد قد أعلن شن عـمليات
عـسكـرية ضـد قادة جـبهـة حترير
شــعب تــيـغــراي احلــزب احلـاكم
آنــذاك فـي تــيـــغــراي في مـــطــلع

{ اديـس ابــــــــابــــــــا - (أ ف ب) :
قـتــلت الـقـوات االريــتـريــة مـئـات
دنـي في مجزرة في األطفال وا
ـنطـقة تـشرين الـثاني/نـوفمـبر 
تـيـغـراي االثـيوبـيـة الـتـي تـشـهد
اضــطــرابــات حــســبــمــا أعـلــنت
مــنـظــمـة هـيــومن رايـتس ووتش

احلقوقية اجلمعة.
وهذا ثاني تـقرير رئـيسي يصدر
في األســـــبـــــوع األخــــيـــــر حــــول
انــتــهــاكــات يــتـــهم بــارتــكــابــهــا
اجلــــيش اإلريــــتـــــري في بــــلــــدة
ـــدرجــة عـــلى قـــائــمــة أكـــســوم ا
ي لـلـبــشـريـة الـتي الـتـراث الــعـا
ـتــحـدة تــعـدهــا مــنـظــمــة األ ا
لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلـوم

(يونسكو).
ــنــظــمــة الــعــفـو وكــان حتــقــيق 
الــدولـــيــة في الــوقــائع نــفــســهــا
حتدث عن قيام اجليش االريتري

تشرين الثاني/نوفمبر وقال إنها
رد عـلى هجـمات شـنـتهـا اجلبـهة
عــــلى مــــعــــســـكــــرات لــــلـــجــــيش

الفدرالي.
دخــــلـت الــــقــــوات اإلثــــيــــوبــــيــــة
واإلريترية أكسوم في 20 تشرين
الــثــاني/نـــوفــمــبــر بـــعــد قــصف
"عــــــشــــــوائي" أدى إلـى مــــــقــــــتل
مـدنـيـ بـحـسب تـقـريـر هـيـومن
رايــــــتس ووتـش الــــــذي نــــــشـــــر

اجلمعة.
ثم نفذ اإلريـتريون "عمـليات نهب
واســعــة" فــيــمــا اكــتــفت الــقـوات
اإلثيـوبية معـظم الوقت بـالتفرج

بحسب التقرير.
ونــقل الـتــقـريـر عـن أحـد األهـالي
ـــاذا ال قــــوله "ســـألـت جـــنـــديـــا 
تـفـعـلـون شـيـئـا أنتـم إثـيـوبـيون
ونـــــحن فـي إثـــــيــــوبـــــيــــا انـــــتم
ا تسمحون لالريتـري بالقيام 
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بغداد

اجلــامـــعــة. ولم جتــد الــفــكــرة فــرصــة
لـلتحقق إال في عام 1956 عـندما صدر
أول قـــانـــون لــتـــأســـيس جـــامـــعــة في

العراق باسم جامعة بغداد. 
فـي ســــــنــــــة  1957 عــــ أول رئـــيس
جلــامــعـــة بــغــداد هــو الــدكــتــور مــتي
عـقـراوي وهـو مـسـيـحي مـن دهوك او
مــجـلس تــأسـيـسي لــلـجــامـعـة لــيـقـوم
ـعاهد ـهمـة دراسة واقع الـكلـيات وا
الـقـائـمـة حـيـنذاك واجـراء الـتـغـيـيرات
الالزمـة في كيـانهـا واتخـاذ اخلطوات
الــضـروريـة لــربـطـهــا بـاجلـامــعـة بـعـد
ـسـتـوى الـعـلمي الـتـأكـد من بـلـوغـها ا

ناسب. ا
فـي ســـنـــة 1958 شُــــرّع قـــانـــون آخـــر
وجـبه اعترف جلـامعـة بغداد والـذي 
بــقـــيــام جــامــعــة لــهـــا مــجــلس يــديــر
شــؤونـهــا الـعــلـمــيـة واإلداريــة وتـضم
كـلـيـات احلـقـوق والـهنـدسـة والـتـربـية
والــــطـب والــــصــــيــــدلــــة
واآلداب والـــــــتـــــــجــــــارة
والــــــــزراعـــــــة والــــــــطب
الــبـيــطـري كــمـا أحلـقت
بـجـامعـة بـغداد مـعـاهد
عــــالـــيـــة هـي: مـــعـــهـــد
الـعلوم اإلدارية ومعهد
الــــلــــغــــات ومــــعــــهــــد
ــــســـاحـــة ومــــعـــهـــد ا
الـهـنـدسـة الـصـنـاعـيـة
الـــــعــــالـي ومــــعـــــهــــد

التربية البدنية. 
تـــتــــوزع الـــكـــلـــيـــات
ــعــاهــد ـــراكــز وا وا
الــتــابــعــة عـلـى عـدة
ـية مـجـمـعات أكـاد

هي: 
- مـجـمع اجلـادرية:
ويـــــضم كـــــلـــــيــــات
الــــــــهــــــــنــــــــدســـــــة
واخلـــــــــــــــــوارزمـي
والـعـلـوم والـعـلوم
لــلـبـنـات والـعـلـوم
الـــــســــيـــــاســــيــــة
والـــــــتــــــربـــــــيــــــة
الـرياضـية وكـلية
االعـالم والـزراعة
والـــــــــــــــــــــــــــطــب

البيطري. 
- مــــجــــمع بـــاب
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عاصر. والتصميم في الفن ا
في عام 1928م اسـتقال غـروبيوس من
مـنـصـبه مديـرًا لـكـليـة بـاوهـاوس وعاد
ـمـارسة الـعمـل اخلاص في بـرل ثم
هــرب إلى إجنــلــتــرا عــنــدمــا اسـتــولى
انيا عام الـنازيون على الـسلطة فـي أ
ـتحدة 1934م. واسـتقـر في الـواليات ا
عــام 1937م وعــمل رئــيــسًــا لــشــعــبـة
ـعـمـار بـجامـعـة هـارفـارد عام 1938م ا
وحــــتـى عـــام 1952م. ومـن خالل هـــذا
ــنـصـب نـشــر غـروبــيـوس عــديـدًا من ا
ــعــمــار األوروبي الـــنــظــريــات حـــول ا
احلــديث في جــمــيع أنــحـاء الــواليـات

تحدة.  ا
وكــان غــروبــيــوس يــعــتــقــد بــضــرورة
ـــبـــانـي بـــالـــتــــعـــاون مع تــــصـــمـــيـم ا
ـصــمِّـمـ اآلخـرين. في ــعـمـاريـ وا ا
عـام 1946م أنـشـأ غروبـيـوس وبعض
عماري تالمـيذه السابـق مجموعـة ا
الـتعـاونيـ تاك TAC وهـو مـختـصر
The    Architects Collaborative
كـــان أول مــــشـــروع ضـــخم صــــمـــمـــته
اجملـــمـــوعـــة هـــو مـــركـــز اخلـــريـــجـــ

في هارفارد عام 1948م. 
كــمــا صــمــمت تــاك مــبــنى شــركــة بـان
أمــريــكــان في مــديــنــة نــيــويــورك عــام
1958م ومــــبـــنى ســــفـــارة الـــواليـــات
ـتحدة في أثينا عام 1959م ومبنى ا
كــنــيــدي الـفــيــدرالي في بــوســطن عـام
1961م ومـــصــنع دوزنــتـــال لــلــخــزف
ــانـــيــا عــام الـــصــيــنـي في ســيــلـب بــأ

1965م.
سـبقـت تصـاميم جـامعـة بغـداد العـديد
ــيــة في مـن إنــشــاء الــصـــروح األكــاد
أنــحــاء الــعــالم مـن قـبـل غــروبــيـوس 
ابـتـداءا من عـمـارة مدرسـة الـبـاوهوس
ـانــيـا ( 1926) مــرورا فـي ديـســاو بــا
بـكليـة القـرية " في امبـيغتـون بانكـلترا
(1936) ومـخطط جـامعـة " هوا تونغ "
فـي شـــنــــغـــهــــاي بـــالــــصـــ ( 1946)
وصـوال الى " مـركـز هـارفرد لـلـدراسات
الـــعــلـــيــا " فـي كــامـــبــردج  الـــواليــات
ـتحدة ( 1949) الـذي استـقى مخطط ا
بــغـــداد  من هــذا االخــيــر كــثــيــرا َمن

حلوله التصميمية . 
فـي عام 1957  تــكـلـيـف غـروبـيـوس
بــتــصـمــيم مــجـمع جــامــعـة بــغـداد في
اجلــادريـة من قـبل مـجـلس االعـمـار في

لكي. العهد ا

واالقــتـصـاد عـام 1946 وكــلـيـة اآلداب
عـام 1949 كـلـيـة الـعـلوم 1949 كـلـية
الـزراعـة عام 1952 كـلـية طب األسـنان
عـام 1953 كـلـيـة الـطب البـيـطـري عام
1955  كـلـيـة الـتـربيـة الـريـاضـيـة عام
1955 . إضـافة إلى كليـات أنشئت بعد
تــأســيس جــامــعــة بــغــداد مــثـل كــلــيـة
الــتـمــريض عـام 1962 كــلـيـة الــفـنـون
اجلــمـيــلـة عـام 1967 كــلـيــة الـتــربـيـة
لـــلــبــنــات عــام 1984 كـــلــيــة الــعــلــوم
الـسـيـاسـيـة عام 1987 كـلـيـة الـتـربـية
الـرياضية للبنات عام 1994 كلية طب
الـكـنـدي عـام 1998 كــلـيـة االعالم عـام
2002  كـلـيـة هنـدسـة اخلـوارزمي عام
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تــعــود فـكــرة إنــشـاء جــامــعـة عــراقــيـة
حـديـثـة إلى عام 1943 عـنـدما تـشـكلت
جلـــنــة لـــدراســـة إمــكـــانــيـــة تـــأســيس

بغداد

qFA*« ÊËbKš

WOHOþu « …UO(« WÐd&

خالل خـدمة الـعـلم الـتي كـان مـفـروضـة خالل ايام الـنـظـام الـسـابق وبـعد
االنـتـهـاء من دراسـتي في كـلـيـة االداب قـسم االعالم /فـرع الـصـحـافـة 
شاة سوقي الداء خدمة الـعلم في مركز تـدريب هيت ومن ثم الى دورات ا
في مراكز تدريب خاصة ليطل علينا عـريف الفصيل باحلركات العسكرية
ب اس  _ام واستاعـد مع جر الـكلـمة وعقـوبات الـشنـاو ومضغ احلصى
ـعـروفـة ال اخـفيـكم سـرا ان الـرجـولة وغيـرهـا من الـعـقـوبات الـعـسـكـرية ا
راكز ويـتم زرع القوة وطاقة الصـبر في نفوسنا اال انني تصنع في هذه ا
راكـز من قـلة مع ذلك كنت اعـتـرض في داخـلي على مـا نـعانـيه في هـذه ا
الطعـام واذالل البعض لـنا كونـنا خريـجي كليـات مرموقـة في حينـها حيث
في كل الدورة ال يوجد خريج اعالم اال انا وليس احلال كما هو عليه االن
ـجرد التـسجيل فكمـية اجلـامعات والـكليـات االهلـية ال تعـد وال حتصى و
ودفع القـسط يـتـخرج الـطـالب ليـزيـد من اعـداد العـاطـل عن الـعـمل وكان
ضباط الـفصـيل يحسـدوننـا كون ان خدمـتنـا ال تتجـاوز ال الثـمانيـة عشر
عاناة اال كان لزاما علينا الصبر وعلى شهرا ورغم اعتراضي على هذه ا
قول الـعقـيـد ركن حسن ( الـله يـذكره بـاخلـير) او حـسن شـرارة كمـا كان
يسـمونـه في اجليش خـلدون ادفـعـها بـكـصبـة وتنـتـهي مدة الـثمـانـية عـشر
عانـاة حتى تنـقضي بضـعة ايام شهرا بـحلوهـا ومرها التـسرح من هـذه ا
ليـتم اسـتدعـاء مـواليـدي خلـدمة االحـتـياط في الـفـيلق الـثـاني في مـحافـظة
قسوم ديالى ليتم حتويلي الى ك أ فق 2 في خانق وقـمت حينهـا بدفع ا
اذا يتم قسوم عن كل شـهر خمسـة وسبعون الف ديـنار وال افهم  وكان ا
تـســريـحي من هــنـا السـتــدعى خلـدمــة االحـتـيــاط من هـنــاك وكي ال اطـيل
ـدنيـة الـتي كـانت تنـتـظر قصـتي اكـمـلت اخلدمـتـ وتـعيـنت في الـوظـيفـة ا

وقف من التجنيد .  سالمة ا
باشـر في العمل وتدور االيام والـسنون وتـشاء االقدار ان يـكون مديـري ا
ضابط عسكري الدخل االنذار في نفسي وقررت ان اعمل اي شي الطلب
عـانـاة واالوامـر العـــــسـكـرية النـقل الى جـهـة اخـرى حيث تـذكـرت ايـام ا
وفـعال قـررت الـنقـل بعـد خـلق مـشـكـلـة بـسـيـطـة مع مـديـر الـعمـل الضـابط

العسكري. 
وبـدأت الــعـمل مع هــذا الـرجـل وتـمـر االيــام واجـد فـي الـرجل كل مــعـاني
الرجولـة والشهـامة واالخوة ودمث االخالق وبـدأت ازكيه بنـفسي امام كل
ـتـواضعـة وفـي سـريرة نـفـسي الـنـاس واشـيـد باخـالقه وروحه اجلـمـيـلـة ا
اشكر من جاء به الدارة هذا القسم وشـعرت باني اعمل مع اخ ليس اكثر
نـاطه بي واشهد الـله ان االوطان تبنى بـهكذا رجال فقط انفذ الـواجبات ا
ناطقية وال الطائفية وال العشائرية وان حكم العسكر ارحم من اليعرفون ا

تغـــــــــطـرس واثبت لي هذا الرجل حكم الكثيـر من ا
ـــلــحــة وابن ان الــضــابـط الــعــراقي انـــســان وابن ا
الــعــراق فـالـف حتــيــة مـنـي لــوالـديـك ولــعـشــيــرتك
ولـلـمـؤسسـة الـتي تـخـرجـت منـهـا والف حتـيـة الى
حيدر محـمد جواد العــــــراقـي االصيل الذي غير
من وجـهـة نـظـري في قـيـادة الـعـســــــــكـر لـلـدوائـر

دنية . ا
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تــعــود أبــنــيـــة الــتــعــلــيم الــعــالي إلى
سـبعينـيات القرن الـتاسع عشر. إذ بدأ
والـي بغـداد نامـق باشـا (حكم 1861-
1867 ) ومـن بعده مـدحت باشـا (حكم
1869-1872) . فــفي تـلك الــفـتـرة بـدأ
ـتـخـصـصـة ـهـنـيـة ا ـدارس ا إنـشـاء ا
مــثـل (الــدمــيــرخــانــة) أو دار احلــدادة
لــصـــنــاعــة األســلــحـــة حــيث  جــلب
مــهــنــدســ وفــنــيــ من أوربــا. وقـام
ـدرسة الـعلـية مـدحت بـاشا بـتحـويل ا
وهي مــدرسـة ديــنـيــة أسـسـهــا الـوالي
عـــلي بــاشــا (حــكم 1761-1763) إلي
مــدرسـة عــلــمـيــة حـديــثـة هي مــدرسـة
الــــصـــــنــــايع أي مــــعـــــهــــد صــــنــــاعي
ـدرســة قـائــمـة مــتـخــصص. وبــقـيـت ا
حــتى عـام 1917 وحتــولت إلى مـعـمل
الصـالح الــــــــــســــــــــيــــــــــارات واألدوات

يكانيكية. ا
وكـانت مدرسـة الصـنايع تـتولى مـهمة
تــخـريج فـنــيـ وعـمــاالً مـهـرة قـادرين
طاحن عامل وا طبعـة وا عـلى إدارة ا

ومكائن الغزل والنسيج.
وبــدأت آنـذاك احلـاجــة النـشـاء مــعـهـد
عـال لتدريس العلـوم احلديثة وتخريج
طالب يـحملون شهادات متقدمة الدارة
مـــخــــتـــلف الـــوظـــائـف واألمـــور. فـــتم
درسـة الـرشديـة الـعسـكـرية تـأسـيس ا
الـتي كـانت تـدرس الـعـلـوم الـعـسـكـرية
احلـديـثـة إضـافـة إلى الـعـربـيـة والدين
والــلــغــتــ الــفــارســيــة والــفــرنــســيـة

والتركية. 
ــدرسـة وقــام مــدحت بـاشــا بــانـشــاء ا
ـلـكـيـة عام 1869 واسـتـمـر الـرشـديـة ا
حـــتى عــام 1902. وقـــام نــامـق بــاشــا
(حـــكم 1902-1905) بـــتـــأســـيس دار

ـعلم الـذي كان يخرج معـلم بعد ا
. واســتـــمــر دار ــدة ســـنــتـــ دراســـة 
ـعلمـ بالعمل حـتي اعالن الدستور ا
الــعـثـمـاني عـام 1908. عـنـدهـا حتـول
الــــدار إلى مــــدرســـة احلــــقــــوق الـــتي
اســـتــمـــرت حــتى عــام 1924 وكــانت
دة ثالث سـنوات. وقد الـدراسة فـيهـا 
ـأمون بـدأت الـعـمل في بـنايـة شـارع ا

ـتــحف الــبـغـدادي (بــنـايــة ا
). وبـعد حـالـياً
قـــــــــــــــــــــــــــدوم
ــــســـتــــشـــار ا
ــصـري عــبـد ا
الــــــــــــــــــــــــرزاق
السنهوري إلى
الـــــــــــــعــــــــــــراق
وتـــــــســــــــنـــــــمه
مــنــصب عــمــيـد
ــــدرســـة قـــان ا
بـتمديـد الدراسة
إلــــــــــــى أربـــــــــــع
ســــــنـــــوات. وفي
عــــــــــــــــــــام 1936
حتـولت إلى كـلـية

احلقوق.
وكــــانت كــــلــــيـــات
جــامـعـة بــغـداد قـد
تـأسست قبل عقود
مـن تــــــــــأســــــــــيـس
اجلــــــــامـــــــعـــــــة. إذ
تــــأســــست كــــلــــيـــة
الـتـربـيـة عـام 1923
وكـــلـــيــة الـــطب عــام
1927 وكــــــــلـــــــيـــــــة
الـصيـدلة عام 1936
وكـــــــــلــــــــيــــــــة اإلدارة

ـــعــظم: ويــضم كـــلــيــات الــطب وطب ا
األسـنـان والـصيـدلـة والطب الـسـريري
وتــربــيــة ابـن رشــد واآلداب والــلــغـات
والــعــلــوم االسالمــيــة ومــركــز بــحـوث
ـكـتـبة ومـتـحف الـتـاريخ الـطـبـيـعي وا

ركزية الثانية. ا
- مــنــطـقــة الـوزيــريــة: وتـضـم كـلــيـات
الـفـنون اجلـميـلـة والتـربيـة الـرياضـية
للبنات والقانون واإلدارة واالقتصاد. 
- مـنطـقة األعـظمـية: كـليـة التـربية ابن

الهيثم 
- مـنطـقة أبـو غريب: سـابقـا كان يضم

كلية الزراعة وكلية الطب البيطري.
- مــنـطـقــة الـنـهــضـة: يـضم كــلـيـة طب
لحق ستـشفى التـعليـمي ا الـكنـدي وا

بها. 
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ـاني فالـتر ـعـماري األ هـندس ا يـعـد ا
Walter جــــورج أدولف غـــروبـــيـــوس
Gropius (1883-1969) واحـــــداً من
ــعـمــاريــة احلـديــثـة رواد الــهــنـدســة ا
ـبــاني الـذين كـان لـهم تـأثـيـر كـبـيـر وا
عـلى العمارة احلديثة بوصفه معمارياً

ومعلماً. 
واشـتـهـر غـروبـيـوس بـوصفـه مؤسس
Bauhaus   كــــلــــيــــة الــــبــــاوهــــاوس
ـانـيا والـباوهـوس هو لـلـتصـميم في أ
مـصطلح يشير إلى مدرسة فنية نشأت
ــانـيـا كـانت مـهـمـتـهـا الـدمج بـ في أ
احلــرفــة والــفــنــون اجلــمــيــلــة أو مـا
يـــــــــــســـــــــــمـى بـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــون
 النحت  الـتلوين الـتشكيـلية كالرسم

 الفنون السبعة.  والعمارة من ب
ـانـيـة ـر األ تــأسـست في مـديـنــة فـا
انيا إلى ار في أ عام1919 فـي فا
حـــ أن انــتـــقــلـت إلى ديــســـاو عــام
1925 ثـم إلى برلـيـنـهام 1932 حـيث
اغـلقها رئيسها (ميس) عام 1933 قبل
ان يــغـلـقــهـا الــنـظـام الــنـازي احلـاكم
ا يـة الطـراز  آنـذاك بـدعوى انـها عـا
انية ولم يـساهم في ضياع الهوية األ
. يـبــقى مـنـهـا سـوى مـتـحف في بـرلـ
كـــان لـــلـــبـــاوهـــاوس تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر
عــــــــلـى الــــــــفـن والـــــــــهــــــــنــــــــدســــــــة
ــعــمــاريــة والــديــكــور والــتـصــمــيم ا
اخلـــارجي والـــطـــبـــاعـــة وتـــصـــمـــيم
اجلـرافيك. يـعتبـر أسلوب الـباوهاوس
في الــتـصـمـيم من أكــثـر تـيـارات الـفن
احلــــديث تــــأثــــيـــراً فـي الـــهــــنــــدســـة
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العام للحياة البرية صبرا جميال.وتعرضت
ـور روسـيـا الـشـرقـيـة لـصـيـد جـائـر حـتى
أشــــرفت عـــلـى االنـــقـــراض وقــــد ال تـــزيـــد
أعـدادها الباقية عـلى قيد احلياة على بضع
مـئــات.ونـظـرا لـنـدرة فـرائـسـهـا من الـغـزالن
واخلــنـازيـر الـبـريـة بــات يـتـعـ عـلى هـذه
الـنمور أن تقطع مـئات الكيلـومترات لتأم
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لـكي تـلـتقط صـورة فـوتوغـرافـية ألحـد أكـثر
اخملــلــوقــات نــدرة عــلى وجه األرض فــأنت
بـحـاجـة إلى مـهـارة فائـقـة وحظ عـظـيم.وقد
أوتـي ســيــرجي غــوشـــكــوف كِال األمــرين -
ـــهـــارة واحلـظ- فـــأثـــمـــر ذلك عن صـــورة ا
ـــر اآلمــور عـــبــقـــريـــة الــتـــقــطـــهــا ألنـــثى 
الــســيــبــيـري الــتي تــقــطن غــابــات الــشـرق

األقصى الروسي.
وقـد استـحق سيـرجي بفـضل هـذه الصورة
لـقب مـصـور احلـيـاة البـريـة لـهـذا الـعام.في
الــصـورة نـرى أنــثى الـنـمــر حتـتـضن جـذع
ــرغـة جــسـدهـا فــيه حـتـى تـتـرك شــجـرة 
كان رائـحتها كأثر يـدل على أنها مرّت من ا
في احلــديــقــة الــوطــنــيــة لــلــنــمــور.وتــبـدو
الـصـورة الـفوتـوغـرافيـة بـظاللـها وألـوانـها
وطـبيعـيتهـا كما لـو كانت لوحـة زيتيـة كما
تـصـفـها روز كـيـدمان-كـوكس رئـيس جلـنة
ـســابـقـة.تـقـول روز لـبي بي الــتـحـكـيم في ا
سي: "تــبــدو الــنَـمــرة في الــصـورة كــمــا لـو
كـانت جزءا من الـغابـة. تتنـاغم ألوان ذيـلها
مع لـون جـذور الشـجرة الـبارزة فـوق سطح
األرض حـــــتـى لـــــيـــــبـــــدوان نـــــســـــيـــــجـــــا
واحـدا".وأكثر ما يثير اإلعجاب في أمر هذه
الـصـورة أنـهـا الـتـقـطت عـبـر كـامـيـرا صـيـد
نُــــصــــبت فـي الــــغــــابـــة وتُــــركـت في وضع
ــا تـقع في اســتـعــداد اللـتــقـاط الــنَـمــرة حـا
مــرمـاهـا.ويـتـطــلب الـتـتـويـج بـلـقب مـصـور

غـذائـهـا. هـذه الـصـورة لـثـعـلب يـلتـهم إوزة
بـحــر لـلـمـصـورة الــفـنـلـنـديـة الــشـابـة لـيـنـا
ـصورين هـيـكيـ فازت بـاجلائـزة في فـئة ا
ب  17-15عــامـا لـيس هـذا فـحـسب ولـكن
الــصــورة فـازت أيــضــا بـاجلــائــزة الـكــبـرى

للمصورين صغار السن.
وقـد جلأ الثعلب إلى حشْر نفسه فيما يشبه

اخلـنـدق لالنـفـراد دون سـائـر أفـراد عـائـلـته
بـفريـسته الشـهيـة.وقالت جلنـة التـحكيم إن
مــثل هـذه الـصـورة ال يـلـتــقـطـهـا إال مـصـور
شــغـــوف بــاحلــيــاة الــبـــريــة فــضال عن أن
ـصـوّرة البـد أنـها اضـطـرت إلى االنـبـطاح ا
أرضــا حـتى تـأتي عـيـنــهـا في عـ الـثـعـلب

على هذا النحو البادي في الصورة.
WKLK*« œdI  ©qO ËdÐ® WO³½Uł …—u

ـاركي مـوجـيـنس تـرول صـورة الـتــقط الـد
ــلــمـلــة (الــهــولــنــدي) في وضــعــيـة لــقــرد ا
الــبـروفــيل (اجلــانـبــيـة) فـي مـحــمـيــة قـرود
ـديـنة صـبـاح الـواقعـة في جـزيرة ـلـمـلة  ا
بــورنـيــو جـنـوب شــرقي آسـيــا.وتـبـدو أنف
الـقـرد الـشـاب بـارزة في الـصـورة ولـسـوف
تـكـبر أكـثـر مع تـقدمه فـي السن كـمـا يتـمـيز

هذا النوع من القرود.
—UM « dN½

ال تـقتصر مسـابقة صورة العـام البرية على
احلـيوانـات. وقد التُـقطت هـذه الصورة إلى
الــشـمـال من أكــثـر بـراكـ أوروبــا نـشـاطـا.
واســـتـــطــاعـت الــصـــورة الـــفــوز بـــجـــائــزة
صور ـسابـقة في فـئة البـيئـة.وكان عـلى ا ا
اإليـطـالي لـوتـشانـو غـاوديـنزيـو أن يـتـحمل
حــرارة انـبــعـاثــات الـبــركـان وروائــحـهـا إذ
يــــقــــتـــرب إلـى هـــذا احلــــد لــــكي يــــلـــتــــقط
شهد بأنه شبيه صورته.ويصف لوتشانو ا
ــغـنـاطــيـسي ويـرى أن بــأجـواء الـتــنـو ا
فـوهة النار تشبه "ثغر جرح مفتوح في جلد

خشن ومتغضن لديناصور ضخم".
Uðu³JMŽ rN²K¹ włUł“ ŸbH{

هـــذه الــصــورة لــضـــفــدع زجــاجي يـــلــتــهم
عنكبوتا فازت بجائزة مسابقة صورة العام
للحياة البرية في فئة سلوكيات البرمائيات
ــصـــور اإلســـبـــاني والـــزواحف.والـــتـــقـط ا
ي كولـيراس هـذه الصـورة في محـمية خـا
مـانــدوريـاكـو في اإلكـوادور - أثـنـاء هـطـول
سك صور في سبيلها أن  طر.واضطر ا ا
ــظـلـة وبــالـكـامــيـرا مـعًــا في إحـدى يـديه

بينما اليد األخرى تضبط الكاميرا.
dOÐU½e « s  ÊUMŁ«

احــتـاجت هـذه الـصـورة نــظـامـا خـاصـا في
الـتـصـويـر ال سـيـمـا فـيـمـا يـتـعـلق بـسـرعـة
ـكن مــصــراع الـكــامــيــرا (الـشــاتَــر) حـتـى 
الـتقاط هذه الـوضعية لـهذين الزنبورين في
مـنطقة نـورماندي شمالي فـرنسا.واستحق
ـصـور الـفـرنـسي فـرانك ديـسـكـاندول بـهـا ا
سابقة في فئة سلوك الالفقاريات. جائزة ا

جماعة من صغار قطط الباالس
الــتُـقــطت هـذه صــورة جلـمــاعـة مـن صـغـار
قــطط الـ بـاالس الـبـريـة عــلى حـافـة هـضـبـة
صور .والتـقط ا الـتبت شـمال غـربي الصـ
الـصيني شـان يوان لي هذه الصـورة للققط
الـصـغـار الالهـيـة بعـد عـكـوفه ست سـنوات
عـــلى دراســـة هـــذا احلــيـــوان.واســـتـــحــقت
ــسـابـقـة في فــئـة سـلـوك الــصـورة جـائـزة ا

الثدييات. WDI∫ انثى النمر حتتضن شجرة في غابات الشرق االقصى الروسي
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من يـركز قـلـيال عـلى الـعـالم اليـوم يـجـد االنـسان مـفـسـدا كـنتـيـجـة عـامة
ومخرجات منظماته اجملتمـعية تبدأ من فقدان احلس االنساني الى اهدار
الـكرامـة االنـسـانـيـة الى اجلـشع والـقـتل والـفـ وخـراب الـعـمران ومـالك
زيـد من الظلم وفـاقد القوة ال يـحاول ان يتـحرك باالجتاه القوة يسـتغلـها 
الئكة يفسد فيها الصحيح ويبدو االنسان كوحدة مخلوقـة كما وصفته ا
ويسفك الدماء..... منظـومة كفئ وناجحة بتـحقيق االهداف ولكن باالجتاه
ـعاكس لـلـغـايـات لـتـباين االسـتـراتـيـجـيـات فبـاتت مـصـائـر الـشـعوب في ا

تكتيك مستمر التعديل دون الوصول الى الغاية.
قوة وكفاءة التقنية في الدول الصناعية وألنهـا تعتمد عمليا عقليات تتطور
ـا هـو خـارج بيـئـتهـا أنـتجت باجتـاه االسـتحـواذ ولـيس الـبنـاء االنـساني 
الصـراع بـدل الـتعـارف ولـهذا كـانت كـفـاءة آليـاتـهـا ليـست في صـاحلـها
حـتمـا ألنـهـا تـدخل حـرب اسـتـنزاف وردود فـعل االخـرين كـمـقـاومـة لـهذه
االرادات بإرادة رد الـفعل فـتـنال نـصيب الـسارق وتـتـحمل خـسائـر وكان
بإمـكـانهـا ان تـربح كشـريك وتـتـحمل مـخـاطر مـتـساويـة واهل الـثروات او

واد اخلام وتخسر االطراف حياة تدعمها ما تملك من ثروات. ا
ـنـهج وارادة رد الـفـعل ذاتــهـا عـنــد الـشـعـوب ألنــهـا تـتــوجه حـكـمــا الى ا
الـعـدائي لـلـدفاع فـتـسـتـحـضـر مـقـومـاتـهـا احلـضـاريـة والـفكـريـة من اجل
الصراع هذا فال مـقومات عـمليـا لردعه بغيـر شحذ الـهمم واالرادة ايضا
باجتاه الصراع من اخملـطئ? سيكون سؤال الـبيضة والدجـاجة بعد هذا
ـر تفـكـير أحـد علـى االصالح والتـعـارف وأصبح الـعداء الزمن الـذي لم 

تقليديا كمعادلة القرود اخلمسة.
تـخلف مـدنيـا فقط بل يـتناغم عـرفة لـيس في مجـتمـعات العـالم ا رهاب ا
ـوجـود في الـعـالم الـصـنـاعي ايـضـا ولـكن لـيس من ـعـرفـة ا مـعه رهـاب ا
ا من بقـايا منطق الـرعوية وتمـازجها مع ضرورة وجود منطلق عـلمي وا
ؤدي لثورة غوغائية رغم عدو يثبط روح االعتراض او االحساس بالظلم ا
ؤسـسة الدينيـة هذا خوفا على ان مقوماتهـا موجودة فعال لكن تـستغل ا
ـعـنويـة بـعد تـخـفيف قـبـضة تـنـاقصـة ومـكانـتـها في الـسـيادة ا الرعـويـة ا
ـادية حلـد كـبـير كـذلك احلـال في مـجـتمـعـات الـشرق االوسط السـيـادة ا
التي لم تـعد مجـتمـعا واحـدا نتـيجـة ذات الرهاب واالبـقاء عـلى التـقلـيدية
واخلوف من التجديد الذي هو اساسا مطلوبا في عقيدتهم لكنهم يخافون
بفكر احللزون او القوقعة لضعف امكانيات الدفاع وكم التشويه بوسائل

تقنية من الطرف االخر.
لـكن لـكي يـكـون لإلنـسـان كـرامـته وتـنـهى حـالـة الـفـوضى في عـالم الـيـوم
وهذا الفساد وصناعات باتت تعـرض االدمية خلطر كبير البد من التوقف
وايقـاف هذا الـرهـاب وترك الـنـاس خليـاراتهـا وعـيشـهـا وهذا سـبب مهم
يـدعم تــطـويــر الـعـالقـات االقــلـيــمـيــة والـدولــيـة كــمـا يــدعم داخل كل دولـة

بحدودها السياسية على جغرافية االرض.
الـعـدل اســاس في احلـيــاة وهـذا االســاس غـائب عن مــنـظـومــة االنـسـان
تعددة في عصرنا لهذا جند احلقوق نسبية التقدير وبالتالي نظماته ا
ـظـلوم قيـمـة الـهيـمـنـة ال تعـد ظـلمـا في عـرف الـظـالم وهي ظلم فـي عرف ا
ـكان الـظـالم وهـذا فسـاد كـبـير فـي الثـقـافـة والكـون واالنـسان شـتـهي  ا
واحلياة وبـالتـالي فهو فـساد فـكري حضـاري يحط من قـدر االدمية ورقي

دنية. ا
مهـمـا حتدث عـالم الـيوم عن قـيم مـدنيـة تـهدف الى احلـفـاظ علـى الكـرامة
االنسـانـيـة فهـو كالم ال يـرتـقي للـفـعل حـقا مـا لم تـدعـمه افكـار يـؤمن بـها
ـارســهــا ولــيس يـزعــمــهــا او يـجــد انــهـا مـن حق هـذه االنــسـان حــقــا و
اجملمـوعة الـبشـرية ولـيس من مـهمـا ان يكـون تعـامـلي ذاته مع مجـتمـعات
بـشريـة اخـرى هـذا فـراغ بـرصـانـة الـفكـر وحـاكـمـيـة الـقـيم; الـيـوم الدول
الكبرى تمارس لعبة النفوذ على مـجتمعات ضعيفة وتصل بها احلال الى
ارسـاتهـا كتـجربـة ألسلـحتهـا لكـنهـا حتاول ان تـثبت لـشعـوبها اعتـبار 
ــنـطــقـة الــعـربــيـة ال يــوجــد رضى وال اتـصــال بـ انـهــا حتـمــيــهم في ا
احلكومات والشـعوب لهذا فاغـلب احلكومات تسـتمد حمايـتها من العمل
على اثبـات انهـا حتقق مـصالح الـقوى االخرى اقـليـميـة او دولية فـعمـلها
هو ارضاء من يحميـها وليس الشعب هذا يـقود الى حراك ودماء ومزيدا
من التخـلف ومزيدا مـن التبـعية وتالشي الـقيـمة واضمـحالل الشخـصية
بعقـلية مـسطحـة ونفـسية مـريضة تـتقبل الـذل بفـخر احيـانا لم تفـكر هذه
ـهيـمـنة عـليـهـا بان هـنـالك وسائل وعــــالقـات ايـجابـية القـوى وال الـقوى ا

ـــكن ان حتـــقق مـــبــتـــغـــاة ومـــصــالـح اجلــمـــيع دون
االضرار بالناس وتعميم الظلم.

احلــقـــيــقــة ان هـــذه غــيض مـن فــيض من مـــعــالم
لئ االرض بـاجلور والظلم الفساد الـكبيـر الذي 
ــزيـــد من انــحـــدار احلــضـــارة الــفــكـــريــة رغم وا
ـدنيـة والـتي لألسف تسـيــــر بـاالجتاه طغـــــيان ا

اخلطأ بكفاءة عالية.
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الحـظ كـــــيف تــــــوقـــــفت وســـــائـل اإلعالم
الــرئــيــسـيــة عن احلــديث عن "الــوفــيـات"
deaths“ الــنـاجـمــة عن فـيــروس كـورونـا
وحتـولت إلى "حـاالت" اإلصـابـة بـفـيروس
كـــورونـــا"  ذلك ألن مــصـــطـــلح "احلــاالت"
تــســـمــيــة خــاطــئـــة. أي شــخص أثــبــتت
إصــابـته بــفـيــروس كـورونــا يـعــتـبـر اآلن
ــــزيــــد من "حــــالـــــة". لــــذلك مـع إجــــراء ا
ـزيـد من "احلاالت" االخـتـبـارات  تـظـهـر ا

“cases” ?
ــؤسـســة الـطــبـيـة لــكن لـديّ أخــبـار عن ا
الــفــاسـدة: ال يــؤدي االخــتـبــار اإليــجـابي
ــرض لـــلـــفــيـــروس إلـى وجــود "حـــالـــة" 

كورونا!!
كـمـا يعـلم كل طبـيب وعـالم فيـروسات  ال
يـتم إثـبـات "احلالـة" إال عـنـدما يـكـون لدى

الشخص:

(1). أعراض تعبر عن للمرض
(2). وجــود مـسـبـبــات مـرضـيــة مـعـروفـة

بأنها تسبب مثل هذه األعراض.
ـثل مــجـرد حـمل الـشـخـص لـفـيـروس ال 
"حـالـة". إذا كـان هـذا صـحـيـحًـا  فـعـنـدئذ
سـيـتم تـشـخـيص الـغـالـبـيـة الـعـظـمى من
األمــريـكـيـ اآلن بـ "حــاالت" اإلنـفـلـونـزا 
وسـنكـون في حالة من الـذعر الذي أعـلنته

وسائل اإلعالم عن وباء اإلنفلونزا.
# مـجرد حمل فـيروس دون ظهور أعراض

رض ال يشكل "حالة" ا
اتــضح أن الــسالالت الــفــيــروســيـة الــتي
يـحـمـلـهـا األشـخـاص دون أعـراض ال تهم
كـثـيـرًا. معـظم الـنـاقلـ لـيـسوا مـعـدي 
ومـعظم مـسببـات األمراض غـير ضارة أو
كـامـنـة ما لـم يتـعـرض الـناقل فـجـأة لـقمع
ــنـاعـة (من شيء مـثل الــضـغط الـشـديـد ا

ـثال  أو لـفـقدان وظـائـفهم  عـلى سـبيل ا
حـــبــســهـم في مــنــازلـــهم). إن اجلــري في
جـميع أنحـاء البالد مع اختـبارات كورونا
زيد من األشخاص زيد وا والـعثور على ا
الــذين يـحــمـلــون الـفــيـروس دون أعـراض
لـيس دواءً شرعيًا. انها عـملية احتيال. أو
"scamdemic لـــنــكــون أكــثــر دقــة. إنه ال
يـفـعل شـيـئًـا لـلـصحـة الـعـامـة ويـسـتـخدم
بــشــكل أســاسي من قــبل مـجــمع شــركـات
األدوية   Big Pharmaالـصناعـي الفاسد
لـالسـتــيالء عــلى مـلــيــارات الـدوالرات من
دافـعي الـضـرائب مـن خالل الـتـظـاهـر بأن
اجلـمـيع بحـاجـة إلى حقـن لقـاحـات عالـية
الـــربح. كــان هــنــاك وقـت  في مــنــتــصف
أبــريل  عــنـدمــا قـتل الــفــيـروس الــتـاجي
ُــســلح شــخــصًــا واحـدًا مـن بـ كل 10 ا
أشــخــاص أصـــيــبــوا به  ولــكن مع فــقــد
الـفيـروس العـديد من خـصائص "اكـتساب
الــوظـيـفـة gain of function أصــبح أقل
فــتـكًــا بــكـثــيــر. وهـذا مــا يـســمى "تــكـيف
ـضـيف host adaptation وهـي ظـاهرة ا

معروفة في علم الفيروسات.
اآلن  مـن احملـــتـــمل أن يــــكـــون فـــيـــروس
ــقـدار درجــتـ عـلى كــورونـا أقل فــتـكًـا 
ـا يــعــني أن مـعــظم األشــخـاص األقـل  
الـذيـن يـحـمـلـون الـفـيـروس لن يـتـضـرروا
مـنه. والـغـالبـيـة العـظـمى لن تكـون لـديهم
حـتى أعـراض. يـقـترب الـفـيـروس الـتاجي

ـنتـشر في البـرية بسـرعة من مسـتويات ا
شــبـيــهـة بــاإلنـفــلـونــزا من الـتــعـايش مع
الـبشر. وهـذا يعني أن اختـبار األشخاص
الـذين ال يـعـانون من أعـراض لـلـكشف عن
وجــود الـفـيــروس ال يـحـقق شــيـئًـا سـوى
نـطـقي بشـأن مرض لم نـشـر الذعـر غيـر ا
ثل تهديدًا كبيرًا للجماهير. (لكن ال يعد 
ـة األشرار تـسـتـبـعـد أن يقـوم دعـاة الـعـو

بــــإطالق ساللــــة جـــديــــدة بـــالــــكـــامل 
تـسـليـحـها بـطريـقـة جديـدة تـمامًـا  حيث
ـوذجــهم لــلـهــيـمــنـة يــبـدو أن هــذا هــو 
يـة واإلبـادة اجلـماعـيـة ضد الـبـشر) الـعـا
كـان هناك وقت  في وقت مـبكر من الوباء
 عـندما كان اختـبار اجلميع منـطقيًا. كان
من الــضــروري حتــديــد "الـنــاقــلــ بـدون
أعـــراض" الـــقــادريـن عــلـى نــقـل الــعـــامل
ـمرض إلى اآلخرين. لقد رأينا ما يسمى ا
super spread- بـ "الـنـاشـرون الـفـائـقون
ــــــا فـي ذلك ers فـي أوائـل عـــــام 2020 
األشــخـاص في كــوريـا اجلــنـوبـيــة الـذين
أصــابـوا مـئـات اآلخــرين دون أن يـعـرفـوا
ـمـيـتة ذلك. ولـكـن مع انـخـفـاض الـقـدرة ا
لــلــفـيــروس اآلن  تــبـخّــر مــبـرر اخــتــبـار
األشـخاص الـذين ال تظهـر علـيهم أعراض
جملـرد وجود الفيروس. لم يعد إجراء مثل
هـذه االختـبارات مـبررًا طـبيًـا ما لم يـظهر

على الشخص أعراض مرض واضحة.
 يــخـتـار مـركـز الـســيـطـرة عـلى األمـراض

 CDCدائـمًـا أي مـسـار عـمل يـحـقـق أكـبر
ال لشركات اللقاحات قدر من ا

ثير لالهتمام أنه عندما كان أجـد أنه من ا
االخـتبار بدون أعـراض ضروريًا  عارضه
مـركز السيطـرة على األمراض  بحجة أنه
يجب اختبار األشخاص الذين يعانون من
األعـراض فـقط. وأدى ذلك إلى انـفـجار في
صابـ في فبرايـر ومارس وأبريل. عـدد ا
ولـكن اآلن بـعـد أن لم يـعد االخـتـبـار بدون
أعـراض ضـروريًا  تـريـد مراكـز الـسيـطرة
عــلى األمـراض والــوقـايــة مـنــهـا اخــتـبـار
اجلــمــيع  من أجل إدامــة أرقــام "احلــالـة"
ـزيـد من الـطـلب عـلى اخملـادعــة وتـولـيـد ا
كن عنى آخر   الـلقاحات عاليـة الربح.
دائـمًا االعـتماد عـلى مراكـز السيـطرة على
األمـراض والوقايـة منهـا التخاذ أي إجراء
يــعــزز انــتـشــار الــوبــاء وبـالــتــالي يــعـزز
ــــــالــــــيــــــة لــــــصــــــانــــــعي ــــــصــــــالـح ا ا
الـلـقاحـات.احلـقيـقـة البـسيـطـة في كل هذا
هـي أن مـراكــز الـســيــطـرة عــلى األمـراض
والـوقـاية مـنـها وشـركـات األدوية الـكـبرى
هي عـــصــابــات إجــرامــيــة تــســتــغل هــذا
ـهــنـدَس الســتـعـبــاد الـبــشـريـة "الــوبـاء" ا
وجــــني أربــــاح مــــجــــنـــونــــة من دافــــعي
الـضـرائب. هـذا مـا كـان عـلـيه األمـر دائـمًا
مـنـذ الـبدايـة. لـهـذا الـسبب حتـتـاج أيـضًا
إلى مــشـاهـدة الــفـيــلم الـوثـائــقي اجلـديـد
Plandemic II: inDOC-"  اخلــــطــــيـــر

TORnation."
الـفيـلم الكامل مـتاح على هـذا الرابط على

Brighteon.com: موقع
Brighteon.com/d6412bff-0421-

4190-a7bf-3e5e1f52559d
هــذا الـرابط الـتـالي عــادة مـا يـكـون أكـثـر

مقاومة للرقابة للمشاركة:
Brlghteon.com/d6412bff-0421-

4190-a7bf-3e5e1f52559d
اعـتـبـر هذا الـفـيـلم فيـلـمًـا وثائـقـيًـا "يجب
مـشاهدته" من شـأنه أن يذهل عقـلك تمامًا
ويــغـيّــر فـهــمك إلى األبــد لـلــفـســاد الـتـام
ـؤسسة "الـعلم" والنـظام الطـبي الربحي.
فـي األساس  قامت مـجمـوعة من األشرار
بـبنـاء هذا الـفيـروس وإطالقه على الـعالم
حـتى يتمـكنوا من سـحق البشـرية وكسب
ـليـارات من األربـاح. واألمر األكـثر إثارة ا
رة األولى التي للصدمة  أن هذه ليست ا

شروع الشيطاني. يجربون فيها هذا ا
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{ لـنـدن- وكـاالت: أعـاد تـشـيـلسي
حـامل الـلــقب لـيـفــربـول إلى دوامـة
الهزائم بفوزه عليه بهدف من دون
رد  عــلـى مــلــعب أنـــفــيــلــد ضــمن
اجلـولــة الـتــاسـعــة والـعــشـرين من
مـتاز.  وسجل الدوري اإلنـكليـزي ا
مايسون مونت هدف اللقاء الوحيد
في الـــدقــيـــقــة  42 لــيـــرفع رصـــيــد
ـركز تـشـيلـسي إلى  47 نـقـطـة في ا
الرابع فيـما جتمـد رصيد لـيفربول
ــركـز الـسـابع. عـنـد  43نــقـطـة في ا
وعـاد احلـارس البـرازيـلي ألـيـسون
بـيـكـر إلى تــشـكـيـلـة لـيـفـربـول بـعـد

ـبـاراة األخـيرة غـيـابه عن ا
أمـام شــيـفـيــلـد يـونــايـتـد
بسـبب وفـاة والده كـما
خــــــاض مــــــواطــــــنه
ــبــاراة فــابــيــنــيــو ا
أساسيـا بعد تـعافيه
مـن اإلصـــــابــــة.  أول
تـهــديــد حــقـيــقي في
الـــلـــقـــاء جـــاء في

الــــدقـــيــــقـــة

الـــســــابـــعـــة عـــنـــدمـــا مـــرر أنـــدي
روبرتسون الـكرة إلى محمد صالح
الـذي أعادهـا لـلدولي األسـكـتلـندي
ن. فسدد األخير بجانب القائم األ

وجــــــاء الـــــــرد من
تـشــيـلـسي

في الدقـيقة الـعاشـرة عندمـا التقط
اني تـيمو فـيرنر كرة طـويلة من األ
بن تــشــيـلــويل لــيــســدد من خـارج
منطقة اجلزاء فوق مرمى ليفربول.
 ووصل فـــيــرنـــر إلى كــرة طـــويــلــة
أرسلـها أزبيـليـكويتـا لكن متـابعته
ـــرمـى كـــانت ضـــعـــيـــفــة أمــام ا
لتستـقر الكرة بـ يدي أليسون
في الـدقيـقة   16 ثم أطلق ريس
جـيـمس تـسـديـدة بـعـيـدة عـلت
ــرمى.  وسـجل فـيــرنـر هـدفـا ا
لـتــشـيــلـسي فـي الـدقــيـقـة 25 
بـعــدمـا اسـتــقـبل تــمـريـرة من
جـــورجــيـــنــيـــو وتــخـــلص من
ـنـدفع ألـيـسـون قـبل أن يـضع ا
الــكـرة في الــشــبـاك لــكن تــقـنــيـة
الفيديو أوضحت تسلله لدى تمرير
الـكـرة لــيـتم إلـغــاء الـهـدف.  ومـرر
ـصري مـحـمـد صالح كرة الـدولي ا
وذجية إلى ماني الذي لم يحسن
اسـتـقبـالـهـا وهو في مـواجـهة
ــرمى لــتــتـهــادى أمـام ا
احلــــــــــارس إدوارد
مــــــيــــــنــــــدي في
الـــــدقــــيــــقــــة28 
وتــــــلـــــقـى العب
وسط لــيــفــربـول
كـورتـيس جـونـز
تــــــمــــــريــــــرة من
زمـيـله الـبـرازيلي
تيـاجو ألـكانـتارا
لـيسـدد كـرة قـوية
ـرمى ابـتـعـدت عن ا
وتمكن في الدقـيقة  30 

مـونـت من افـتــتــاح الـتــســجـيل في
الــدقــيــقــة 42 عــنــدمــا حــصل عــلى
تـمـريرة من جنـولـو كانـتي لـيتـقدم
بــالــكــرة من الـــنــاحــيــة الــيــســرى
ويــتــخــلص مـن فــابـيــنــيــو قــبل أن
يـسدد بـيـميـنه عـلى يسـار احلارس
ألـيـسـون. وبـدأ تــشـيـلـسي الـشـوط
الــثـاني مــعــتـمــدا عـلى الــهـجــمـات
رتدة واقترب من ذلك في الدقيقة ا

عندما سدد تشيلويل كرة لكن  54
تـصـدى لهـا ألـيـسون قـبل أن تـرتد
إلـى زياش الـذي تـابـعـهـا لـيـبـعـدها
ـرمى.  ومـرر روبـرتـسـون من خط ا
زيـاش كـرة أنـيقـة نـحـو فيـرنـر أمام
ــــرمى لـــــكن األخــــيــــر فـــــشل في ا
الـوصـول إلـيـهـا بـالـدقـيـقـة  56 ورد
ــاني لــيــفــربــول عــنـــدمــا أبــعــد األ
أنــتـونـيـو روديـجـر من أمـام مـرمـاه

مــحــاولـــة ألــكـــســنــدر أرنـــولــد في
الـــدقــيـــقــة  61 وأخــرج لــيـــفــربــول
الـــثــنــائي مــحـــمــد صالح وجــونــز
لـيشـرك مكـانهـما ألـيكس أوكـسلـيد
تشـامبـرل وديـوجو جـوتا ومرت
رأسـية فـابـينـيو الـضـعيـفة بـجانب
مــرمى تـشــيـلــسي في الــدقـيــقـة63 
ودخل األمــــيـــركـي كـــريــــســـتــــيـــان
بولـيسـيتش في تشـكيـلة تشـيلسي
مـكـان زياش وتـعـاون جـورجيـنـيو
مع مـونت لـتـصل الكـرة إلى فـيـرنر
الـذي تـقــدم بـهـا قـبـل أن يـتـصـدى
ألـيـسـون حملـاولـته فـي الـدقـيـقة 76
ولم يــشــهــد ربـع الــســاعــة األخــيـر
ــعــنى الــكـلــمـة فــرصــا خـطــيـرة 
بـاســتــثـنــاء كــرة فــيـرمــيــنــو الـتي
أحدثت دربكة أمام مرمى تشيلسي
دون أن تـلــقى مـتــابـعـا ثـم رأسـيـة

فينالدوم التي استقرت في إحضان
ميندي بالدقيقة  85.
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انـتـزع إنـتر مـيالن فـوزًا صـعـبًا من
أمـام مـضـيـفه بـارمـا بـنـتـيـجـة 2-1
عـلى مـلـعب إينـيـو تـارديـني ضمن
مـنـافـسـات اجلـولـة  25 من الدوري
اإليطالي. أحرز التشيلي أليكسيس
سـانـشـيـز هــدفي الـنـيـراتـزوري في
الـدقـيـقـتـ   55 و  62 فـيــمـا سـجل
هــيــرنــاني جــونــيــور هــدف بــارمـا
الوحيد في الدقيقة 71 وبفوزه رفع
اإلنتر رصيده إلى  59 نقطة ليبتعد
بالصـدارة بفارق  6نقـاط كامـلة عن
أقــرب مالحــقــيه مــيالن 53 بــيــنــمـا
جتمـد رصيـد بارمـا عند  15  نقـطة
ــركـز الـ19.  حــصل بــارمــا عـلى بــا
ركـنــيـة في الــدقـائق األولـى نـفـذت

u“ ∫ فريق االنتر يحقق الفوز ويبتعد عن اقرب منافسيه

نطقة وصلت إلى مان الذي داخل ا
سقط وطالب بـاحتسـاب ركلة جزاء
إثــر عـرقــلـة من بـاريـال لـكن احلـكم
أشــار بـاســتــكـمــال الــلـعب دون أي
مـــخــالــفــة. بــارمـــا كــاد أن يــســجل
الهـدف األول بالدقـيقة  15 بعد كرة
عـــرضـــيـــة مـــرت من أمـــام جـــمـــيع
مــدافـــعي الــنـــيــراتـــزوري لــتـــجــد
كوريتش الـذي قابل الكـرة برأسية
لـكن تـألق هانـدانـوفـيتش وأبـعـدها

عن مرماه ببراعة. 
وشهـدت الدقـيقة 31 فرصة خـطيرة
لـإلنــتــر بــعـدمــا انــطــلق حــكــيــمي
ــرمى بــالــكــرة ومــرر الــكـرة أمــام ا
حلــظـــة خــروج احلــارس لـــيــفــشل
إريـكسن في الـلـحاق بـالكـرة بعـدما
ـاركي الـكـرة لـيـبـعـدهـا سـبق الـد
مـدافعي بـارما. واسـتـمرت خـطورة

اإلنــتـــر ومن ركـــلــة حـــرة نــفـــذهــا
ــنـطــقــة ســقـطت إريــكـسـن داخل ا
الـكـرة أمـام سـكــريـنـيـار الـذي سـدد
الــــكـــرة من داخـل الـــســـتـــة يـــاردة
لــيـــبــعـــدهــا احلـــارس وتـــرتــد إلى
بــيـريــســيــتش الـذي ســدد بــاجتـاه
دافع. ثم ـرمى لكـنهـا ارتـطمت بـا ا
تـــألق اإليـــطـــالي لـــويـــجي ســـيــبي
حــارس بــارمـــا وأنــقــذ مــرمــاه من
فـرصـة هـدف مـحـققـة بـعـدمـا تـغلب
عـلى تـسـديـدة الـبـلـيـجكـي رومـيـلو
لوكاكو بقدمـيه ليبعدها عن مرماه

ويستمر التعادل 0-0.
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وعاد لوكاكو وأهدر فرصة تسجيل
هـدف التـقـدم بعـدمـا وصلت الـكرة
إلى بــــيــــريـــســــيــــتش في اجلــــهـــة
اليسـرى ليمرر كرة عـرضية ارتقى
لهـا الـبلـجـيـكي ليـضـربـها بـرأسـية
ـرمى مــرت بـجـوار الـقــائم األيـسـر 

بارما. 
وجنح سانشيز فـي تسجيل الهدف
األول بالدقـيقة  54 بعـد كرة وصلت
له من قــدم مــدافع بــارمـا لــيــنــفـرد
ـرمـى وتـسـكن ويــسـدد الــكـرة في ا
شبـاك احلارس سيـبي الذي حاول
إبــعــاد الـــكــرة بــقــبـــضــة يــده لــكن

محاوالته لم تكن كافية. 
وضـــاعف ســـانــشـــيــز الـــنـــتــيـــجــة
بالدقيقة 62 بعد مجهود خرافي من
لـوكــاكـو الـذي انــطـلق بــالـكـرة من
ــلــعب في هـجــمـة قـبـل مـنــتـصف ا
مرتدة سريعـة ليراوغ العبي بارما
ــرر إلى ســانــشــيــز اخلــالي من و
الـرقـابـة لـيـضع الـكـرة فـي الـشـباك.
وقـلص بارمـا النـتيـجة في الـدقيـقة

 عن طريق هيرناني الذي 70
اسـتـغل كـرة عـرضـيـة من الـنـاحـيـة
اليسرى قابلها جونيور اخلالي من
الـــرقـــابـــة بـــتـــســـديــدة قـــويـــة في
ــــــــرمـى فــــــــشل مــــــــنــــــــتــــــــصـف ا
هـانـدانـوفـيـتش في الـتـصـدي لـهـا.
ثم استلم لـوكاكو الـكرة على حدود
دافع مـنـطـقة جـزاء بـارمـا ودار بـا
لــيــطــلق تــسـديــدة أرضــيــة بــقـدمه
اليمنى لكنها لم تكن بالقوة لتصل
ــــرمى ألحـــضـــان في مـــنــــتـــصف ا
ـباراة احلـارس سـيـبي وتـنـتـهـي ا

بفوز النيراتزوري  2-1.
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منح محافظ النجف األشرف لؤي الياسري  وبحضور رئيس نادي النجف الرياضي رضوان الكندي  ومدرب
الـية لالعـب ـستـحقـات ا الـفريق وعـدد من اعـضاء الـهيـئة االداريـة وعدد من اإلعالمـي  الـدفـعة األولى من ا
رحـلة الـثانـية . وأكـد الياسـري  أن احلكـومة احملـلية اخلـمسـة اجلدد احملـترف  الـذين التـحقـوا بالـنادي في ا
لف ـشاكل الـتي تواجـهه  وهنـاك متـابعـة  حـريصـة على تـقد كل الـدعم الالزم لـلنـادي  وجتاوز الـعقـبات وا
مضيـفاً  نـأمل أن يكـون هذا الـعام بـوابة لـلمـشاركات ـمتـاز  ـثل احملافـظة واسـمهـا في الدوري ا الـنادي النه 

ثل مدينة النجف األشرف. الدوليةالفتاً  الى أن الدعم للغزالن مستمر وجلماهيره العريقة كونه 

 v Ë_« WF b « ·dB¹ ÍdÝUO «

5³Žö «  UI×²  s

ولـتـرسـيخ مـكــانـة اجلـواد الـعـربي
الـعـريـقـة. وأعــرب سـلـطـان خـلـيـفـة
اليـحيـائي مدير عـام نادي الـشارقة
لــلـفــروســيـة والــسـبــاق عن شــكـره
حلــاكم الــشــارقــة عــلى دعــمـه غــيـر
احملـدود لريـاضـة الفـروسـية بـشكل
عام وللجواد الـعربي بشكل خاص.
وقــال: الــنـســخـة  22من مــهــرجـان
الـشـارقة تـشـهـد عـلى أنه األقدم في

ـنــطـقــة لـلـجــواد الـعــربي كـمـا  ا
اعــتـــمــاده من الــهــيــئــة األوروبــيــة
ـسـابــقـات جـمـال اخلـيـل الـعـربـيـة
األصـيـلـة اإليـكـاهـو لـيـصطـف بذلك
ية لسباقات جمال مع األجندة العا
اخلــيـــول الــعـــربــيـــة كــمـــا يــنــدرج
ــــهــــرجــــان حتت تــــصــــنــــيف (أ) ا

التصنيف األعلى.

الـفـروسـيـة في اإلمـارة. وأعـرب عن
شكره لـهيئـة مطار الـشارقة الدولي
ــهـرجــان لـلــعـام  22عـلى لـدعــهم ا
ــدفع الــتــوالي. وقــال عــلي ســالم ا
رئيس هـيئـة مطـار الشـارقة الدولي
يـشـهـد مـهـرجـان الـشـارقـة لـلـجـواد
العربي مسيـرة جناح كبيرة بفضل
دعم حـاكم الـشــارقـة. ويـتــمـثل هـذا
الــنــجـــاح في اســتـــقــطـــاب قــاعــدة
ـنـطـقة جمـاهـيـريـة عـلى مسـتـوى ا
والعالم رغم الـظروف االستثـنائية
الــتي يــشـهــدهــا الــعــالم. وأضـاف:
يـحـرص مــطـار الـشــارقـة عـلى دعم
وتـشــجـيع األنــشـطــة والـفـعــالـيـات
اجملتـمعيـة والريـاضية الـتي تسهم
في تـعـزيز مـكـانة الـشـارقة كـوجـهة
رائـدة بـالـتـزامـهـا بـالـتـراث األصيل

اإلمــارات والــســعــوديــة والــكــويت
ومـــــصـــــر والـــــعـــــراق ولـــــبـــــنـــــان
وكازخـستـان وأستـراليـا والواليات
تحـدة األمريكيـة وليبيـا وبولندا ا
حـــســـبـــمــا أكـــدت وكـــالـــة األنـــبــاء
اإلمـاراتـيـة . وأكد الـشـيخ عـبـد الله
بن مــاجـد الــقــاســمي رئــيس نـادي
الــشــارقــة لــلــفــروســيــة والــســبـاق
ــــارســـــة ريــــاضــــة اســــتــــمـــــرار 
الـفــروسـيـة في دولـة اإلمـارات وفق
عاير رغم الظروف احلالية. أعلى ا
وأشـار الـى أن مـهــرجــان الـشــارقـة
الدولي بنسخته  22يعد أكبر مثال
عـلى دعـم حـاكم الـشـارقـة ومـتـابـعة
الــشـــيـخ ســلـــطـــان بن مـــحــمـــد بن
سلـطان الـقاسـمي ولي عهـد ونائب
حـاكم الـشارقـة لـفعـالـيات وأنـشـطة

بغداد- الزمان
انـطلـقت  فعـاليـات النـسخة  22من
مـهـرجـان الـشـارقـة الـدولي لـلـجواد
الــــعـــربـي حتت رعــــايــــة الـــشــــيخ
سلـطان بن مـحمد الـقاسـمي عضو
اجملــلس األعــلى حــاكم الــشــارقــة.
ــهـرجــان نــادي الـشــارقـة ويــنـظم ا
لـلفـروسـية والـسبـاق بـالتـعاون مع
سـابـقات جـمال الـهيـئـة األوروبيـة 
اخلـيل الـعـربيـة األصـيـلة اإليـكـاهو
وجمعـية اإلمارات لـلخيول الـعربية
بــرعــايـــة هــيــئــة مـــطــار الــشــارقــة
الـــــــدولـي الــــــــراعي الــــــــرســــــــمي
لــلـــمــهــرجــان وبــدعـم من مــجــلس
الــشـارقــة الــريــاضي. ويــشـارك في
ـمتـد لثالثـة أيام 282 هـرجان ا ا
ــــثــــلـــون  11دولــــة هي: جــــوادا 
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ـنـتـخب األول عـزيـز بـكـيـر قـرر االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـسـلــة إقـالـة مـدرب ا
ومـــســاعــده أتــيـال شــيالبي بـــســبب تــراجـع نــتــائج أســـود الــرافــدين في
ـؤهـلـة لكـأس الـعـالم وكأس آسـيـا. وخـسر ـزدوجة ا الـتصـفـيـات ا
مـنتـخب الـعراق ذهـابًا وإيـابًا أمـام لـبنـان والبـحـرين والهـند
ولم يــصل ألدنى مـسـتــويـات الـطــمـوح الحتـاد
كرة السلة. وخرج اجتماع احتاد كرة السلة
نتخب االسـتثنائي الذي عـقد لبحث نـتائج ا
ـدرب ــاضــيــة بـقــرار إقــالــة ا في الــفــتـرة ا
ومـساعده. وكان بـكير وهو العب سابق في
مـنـتـخب الـبـوسـنـة قـد تـعـاقـد مع احتـاد كرة
الــسـلــة الــعـراقي في  12 أكــتـوبــر/تــشـرين أول

اضي ومضى على عمله  141 يومًا. ا
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اسـتــعــاد فـريق نــفط الــوسط بــكـرة
القـدم ذاكـرة االنتـصارات بـفوزه في
ديــربي الــنــفط عــلى مــضــيــفه نــفط
مــــيـــســــان بــــهــــدف من دون رد في
ــبــاراة  الـــتي جــرت عــلـى مــلــعب ا
ـبي ضـمن مـواجـهـات مـيـسـان األو
اجلـــولــة  22 من الـــدوري الـــعــراقي
ــــمــــتـــاز. وشــــهـــد الــــشـــوط األول ا
أفــضـلــيـة حــيـازة ومــحـاوالت جـادة
لــنـفط الـوسط لــكـنـهـا لـم تـثـمـر عن
شيء لــيـنــتــهي الــشــوط بـالــتــعـادل
الــســلــبي. وشــهــد الــشـوط الــثــاني
اسـتــفـاقــة لـنــفط مــيـســان لـكن دون
ـقـابل وجـد نفط خـطـورة فـعـليـة بـا
الـوسط ظـالـته بالـبـديل إيـاد سـدير.
ــبـاراة وســجـل إيـاد ســديــر هــدف ا
الوحيد برأسية في الدقيقة     73من
بـاراة ليخـطف نفط الـوسط نقاط ا
الديـربي. ورفع نفط الـوسط رصيده
ركـز اخلامس إلى النـقطة  35 في ا
بـيـنـمــا جتـمـد رصـيـد نــفط مـيـسـان
ـركـز الـثـامن. عـنـد  29  نـقـطــة في ا
وحلساب ذات اجلـولة خيم الـتعادل
الــــســــلــــبـي عــــلى ديــــربـي الـــزوراء
ــبـاراة الــتـي جـرت والــطــلـبــة فـي ا
عــلى مـلــعب الـشــعب الـدولي .ورغم
الــظــروف الـصــعــبــة الــتي عــاشــهـا
ـاضـيـة لكـنه الـطـلـبـة خالل األيـام ا
ظـهـر مـتـمـاسـكـا وكـان نـدا مـنـافـسـا
لــــلــــزوراء في الــــشــــوط األول. وفي
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الـــريـــاضي في الـــعـــراق. وأشــارت
ـبـية الـدولـية الى تـوجـيهـاتـها األو
السابقة بحسب رسالتها لنظيرتها
الــعــراقـيــة بــانه لم تــكن مــشــاركـة
ـكـنـة من دون (الـشـروع) الـعــراق 
ـــبي الـــعـــراقي بـــحل الـــوضـع االو
العـالق عبر اخلـطوات التي بـدأتها
ـــؤقــتـــة الدارة الـــعــمل الــلـــجـــنــة ا
الــــريــــاضـي في الــــعــــراق. وأكـــدت
ــبــيــة الــدولــيــة في رســالــتــهـا األو
ـعـنــونـة الى أكـرم نـعـيم األخـيـرة ا

ـــؤقـــتــة عـــطـــوان بــان الـــلـــجـــنــة ا
بــامـكــانـهــا الـتــواصل مع الــلـجــنـة
ـبياد طـوكية  2020عبر نـظمة ألو ا
ــــبـــيـــة مـــديــــر الـــعـالقـــات في األو
الـــعــراقـــيــة هـــيـــثم عــبـــداحلــمـــيــد
الــــشـــمـــري ومن خـالل الـــعـــنـــوان
الـبـريـد الـرسـمي. كـمـا اكـدت أيـضاً
عـلى شرعـيـة الوضع احلـالي لـعمل
ــؤقــتــة وحلـ إنــبــثـاق الــلــجــنـة ا
وعـد أقصاه مكـتب تنـفيـذي جديـد 

نهاية الشهر اجلاري.
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ـبـيـة الـدولـيـة وافـقت الـلـجـنــة األو
على مـشاركـة العـراق في منـافسات
ــقــبــلــة ــبــيــة ا دورة األلـــعــاب األو
طـوكـيـو  .2020جـاء ذلك في رسـالـة
ؤقتة الدارة رسمية تلقتها الهيئة ا
الــــــعـــــــمل

مدرب وطني السلة
عزيز بكير

الشـوط الثـاني ضغط الـزوراء بقوة
وأضــاع أكـثــر من فــرصـة أخــطـرهـا
تـسـديدة حـسـ عـلي الـتي جتوزت
احلارس لـكن القائم قـال كلمـته بعد
م دخــول الــكــرة في الــشــبـاك. ورفع
الزوراء رصيـده إلى النـقطة  41 في
ــركـز الـثـاني بـيـنـمـا رفع الـطـلـبـة ا
ـركز رصـيـده إلى الـنـقـطـة  21 في ا
الــسـابع عـشـر. وفي ســيـاق مـتـصل
حـقق فـريق الـكرخ فـوزا مـهـمـا على
ضـيــفه الـديـوانــيـة بــهـدفــ مـقـابل
ـبـاراة التي احـتـضـنـها هـدف  في ا
ملعب الـساحر أحـمد راضي. افتتح
الكرخ النـتيجة مبـكرا عبر احملترف
الـنـيـجـيري سـلـمـون من ركـلـة جزاء
في الـدقـيـقـة  5 مـواصال  أفـضـلـيـته
وتــمــكن مـن مــضــاعــفــة الــنــتــيــجـة
بــرأســيـــة لالعب يــوسف فــوزي في
الـدقـيـقة  42 لـيـنـتـهي الـشوط األول
بتـقدم الـكرخ بـثنـائية دون رد. وفي
الـشــوط الـثــاني ضـغط الــديـوانــيـة
وكـــــــاد أن يــــــســـــــجل احملـــــــتــــــرف
األرجـنـتـيـني مـاكـسي روالن لوال أن
كـــرته ردتــهـــا الــعـــارضــة. وتـــمــكن
الـبــديل نــهـاد مــحــمـد من تــقــلـيص
النتيـجة برأسيـة في الدقيقة   67إال
أن العـــبي الـــكــرخ حـــافـــظـــوا عــلى
تقـدمـهم حتى الـنهـاية. ورفع الـكرخ
ـركز رصـيـده إلى الـنـقـطـة  27 في ا
الـتـاسع. وجتـمـد رصيـد الـديـوانـية

ركز 12. جانب من مباراة الزوراء والطلبة بعدسة قحطان سليمعند النقطة  24 في ا
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 عن تطـور جديـد بـشأن مـستـقبل األرجـنـتيـني ليـونيل { مـدريد- وكـاالت: كـشف تقـرير إعالمي إسـبـاني
قبل ويـستطـيع البرغوث ميسي جنم بـرشلونـة.  وينتـهي عقد ليـونيل ميـسي مع برشلـونة في الصـيف ا
رشح لـرئاسـة نادي برشـلونة التوقـيع مع أي نادٍ اآلن. ووفـقًا لبـرنامج الـشيرجنـيتو فـإن خوان البـورتا ا
ـهـاجم الـنـرويـجي إيـرلـيـنج هـاالنـد جنم بـوروسـيـا ـوت حلـسم صـفـقـة ا وعـد مـيـسي بــأن يـقـاتل حـتى ا
دورتمونـد. وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن ميسي بات اآلن أقرب التخاذ قرار البقاء مع برشلونة أكثر
ـاضي بـعد أن من أي وقت مـضى. يـذكـر أن مـيسي سـبق أن حـاول الـرحيل عـن برشـلـونـة في الصـيف ا

أرسل بروفاكس لفسخ العقد قبل عام من انتهائه.
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{ مـدن - وكاالت: سجّل جنـم ميلووكي
بـاكس جـرو هولـيداي سـلة "قـاتلـة" قبل
ثــانـيـتــ من صـافـرة الــنـهـايــة مـنـحت
ــفـيس غـريـزلـيـز الــفـوز لـفـريـقه أمـام 
بـفـارق نـقـطـة   111-112 فـي دوري كرة
. تـقـدّم الــسـلــة االمـيــركي لـلــمـحــتـرفــ
غــريـزلــيـز  110-111قــبل  7,5 ثــوانٍ من
الــنــهــايـــة بــفــضل ســلــة من العــبه جــا
مـورانت غيـر أن الصراع الـشرس على
ـلـعب والـذي شـهـد تـبـدل هـوية ارض ا
ـتـقـدم خـمس مـرات في خالل الـفـريق ا
ــبـاراة الــدقــيــقــة االخــيــرة من عــمــر ا
انـتهى بـتسجـيل هولـيداي وفشل العب
غـريزلـيز الـناشىء ديزمـوند بـاين بالرد
عــلـيه عــبـر رمـيــته الـثالثــيـة مع اطالق
صــافـرة الـنـهـايــة. قـال هـولـيـداي الـذي
عـبّـر عن مشـاعره بـعد سـلة الـفوز "انت
مــتـحــمس وتــنـظــر إلى الــسـاعــة وقـبل
ثـانـيتـ من صـافرة الـنـهايـة وبـطريـقة
مـا +دانغ+ (صوت الـسلـة) واآلن عليك
أن تــــتـــوقـف مـــرة جــــديـــدة". واضـــاف
"بـالـتـأكـيـد تـشـعـر بـاحلـمـاس وبـبـعض
ــشـاعـر ولـكن أنــا أحـاول االحـتـفـاظ ا
بـذلك نـوعـا مـا وال أحتـمس كـثـيراً الني
كن أن أعـرف انه في غضـون ثانيـت 
يـحصل اي شـيء". ويدين بـاكس بفوزه
الـسـادس في مبـاريـاته السـبع االخـيرة
ــاضـيـ ــوسـمـ ا ألفــضل العب في ا

الـيـونانـي يانـيس انـتيـتـوكومـبـو الذي
سـجل  26 نـقـطـة وأضـاف  11 مـتـابـعـة
و 8 تـــمــــريـــرات حـــاســـمـــة. وتـــواجـــد
ـلعب على انـتيـتوكومـبو علـى ارضية ا
الـرغـم من أنه يـسـتـعـد خلـوض مـبـاراة
"كـل الـنــجـوم" االحــد في أتالنــتــا عـلى
غـرار العـديد من الـنجوم امـثال سـتيفن
كـوري (غولـدن ستـايت ووريرز) وزيون
ولـيـامـسـون (نيـو أورلـيـانـز بيـلـيـكـانز)
واضاف كريس ميدلتون  22 نقطة و10
مــتــابـعــات وهــولــيـداي صــاحب ســلـة
الــفـوز وبـات كــونـوتـون  15نــقـطـة لـكل
مــنـــهــمــا. وبــرز في صــفــوف اخلــاســر
مـورانت مع  35نـقـطـة سـجل  28مـنـهـا
فـي الـشــوط الــثـانـي. وانـتــفض العــبـو
غــريـزلـيــز بـعـد بــدايـة سـيــئـة وعـادلـوا
الـنتيجة  84-84قـبل بداية الربع الرابع
االخــيــر الـذي شــهـد في بــعض فــتـراته
فيس بفارق  7نـقاط. قال مدرب تـقدم 
بــاكس مــايـك بــودنــهـولــتــزر عـن فــتـرة
ـباراة "كل الـنجوم": الـتوقف حتـضيرا 
"اعـتـقـد انـهـا طـريـقـة رائـعـة لـلـحـصـول
عــلى فــتـرة راحــة وحتــقـيق فــوز قـوي
مـثل هـذا" مضـيفـا "بـالطـبع هو شـعور
مـخــتـلف إليـجـاد طـريـقـة لـلـفـوز بـشيء
صــعب". في واشــنـطن وعــلى غـرار مـا
حـصل على ملعـب "فيديكس فوروم" في
ـــفــيـس حــسـم ويــزاردز فـــوزه عــلى

لــوس أجنـلـيس كـلـيــبـرز بـشق األنـفس
 وثــــأر من خــــســـارتـه امـــامه 119-117
ـاضي. وتــألق في صــفـوف االســبــوع ا
الــفــائــز الــثــنــائي بــرادلي بــيل وراسل
وســـتــبــروك فــســجل االول  33نـــقــطــة
وحــــقق الــــثــــاني "دابـل - دابل" مع 27
نــقـطـة و 9مــتـابـعـات و 11 تــمـريـرة و4
ســرقـات. تـقـدّم كــلـيـبـرز  102-106 قـبل
دقـــائق من الـــنــهـــايـــة لــيـــســجل 4,32
ــاني الـالتــفي دافـــيس بـــيــرتـــانـــز واال
مـوريـتس فـاغـنـر ثالثـيتـ لـكل مـنـهـما
عـادلة ومنحتـا ويزاردز التقدم قـلبتا ا
قـبـل أن يـنـتـفض بـيل بــتـسـجـيـله سـلـة
أكــدت تـفـوق فـريـقـه في الـربع االخـيـرة
لـيـحـقق سـلـسـلة من  11 نـقـطـة تـوالـيا
مـقـابل صـفـر لـكـلـيـبـرز. غـيـر أن ثـالثـية
كــواهـي لــيــنــارد أعــادت كـــلــيــبــرز الى
ـبـاراة مع تــقـلص الـفـارق إلى أجــواء ا
نـقـطـة قبل  15,7ثـانـيـة من الـنـهـاية إال
ــنــقـذ أن بــيل لــعب مــرة جــديــدة دور ا
. واضـاف بــتـســجـيــله رمـيــتـ حــرتـ
الـيــابـاني روي هـاشـيـمـورا رمـيـة حـرة
ـقـدمـة قـبل أخــرى أبـقت ويـزاردز في ا
أن يـتـألق وسـتبـروك دفـاعـيا بـالـتـقاطه
كــرة مـرتــدة قـضت عــلى آمــال كـلــيـبـرز
بــفـــرصــة أخــيــرة لــلــعــودة إلى أجــواء
الـلقـاء. وبرز في صـفوف اخلـاسر الذي
لـعب من دون جنـمه بـول جورج بـعـدما

شــعــر بـوعــكـة صــحــيـة قــبــيل انـطالق
ـبـاراة ليـنارد كـأفضل مـسجل مع 22 ا
نــقـطــة. وفـاز بــورتالنـد تــرايل باليـزرز
عـلى ضـيـفه سـاكـرامـنتـو كـيـنـغز - 123
 بـــفـــضـل جنـــمه دامـــيـــان لـــيالرد 119
صـاحب  44 نـقطـة منـها  15 فـي الربع
األخـيـر. واضـاف الـتـركي إنـيس كـانـتر
 مـتـابعـة للـفـريق الفـائز 21نـقـطة و 22
فـيـمـا سـاهم العـب االحـتـيـاط اخملـضرم
كــارمـيـلــو أنـتـوني بـ  16 نــقـطـة. وكـان
ـسـجـلـ في كـيـنـغـز الالعب دي أبـرز ا
آرون فــوكس مع  32نــقــطــة وقــد جنح
في تـــســجـــيل ثـــنــائــيـــة من الـــرمــيــات
الــبــعــيـدة قــلــصت الــفــارق إلى نــقــطـة
واحـدة قبل  6,6ثـوانٍ من الـنهـايـة قبل
أن يـتـسلم العـبو بـورتالند زمـام االمور
ويحسمون اللقاء لصاحلهم. وعاد جنم
العب مـيـامي هـيت جـيـمي بـاتلـر إلى ا
ـبـاراتـ بـسـبب اصـابته بـعـدمـا غـاب 
بـالتهاب في الركبة اليمني وقاد فريقه
لـلفوز على نيو أورليانز بيليكانز -103
. ورد بـــاتـــلــر عـــلى عـــدم اخــتـــيــاره93
خلـوض مبـاراة "كل النجـوم" بتسـجيله
 تـــمـــريـــرات 9نـــقــــطـــة إلى جـــانب  29
حــاسـمـة و 3ســرقـات. ولم يـتــأثـر هـيت
كـثيـرا بغيـاب جنمه بام أديـبايو فـتقدم
بفارق  17نقطة في الربع االول. غير أن
جنـاعـته التـهـديفـية تـراجـعت في الربع

مــبـاريــات أخـرى فــاز فـيـنــيـكس
صـنز على غولـدن ستايت ووريرز
 وبــوســطن ســلــتــيــكس 98 - 120
عـلى تـورونـتو رابـتورز 125 - 132
فـيـمـا خسـر سـان انـتـونيـو سـبـيرز

أمـام أوكالهومـا سيـتي ثاندر - 102
وانــديــانــا بــايــســرز أمــام دنــفـر 107

ناغتـــــس 113 - 103 .
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اخلـميس. قـال بيار فـيلـون رئيس نادي
شرف "أوتـوموبيل كلـوب دو لويست" ا
عــلى تــنـظــيم الــســبـاق في بــيــان "هـذا
الــقـرار عـلى الــرغم من صـعــوبـته هـو
ـكـنـنـا أن نـتـخـيّل تـنـظـيم األنـسب. ال 
ســبــاق  24 ســاعـــة في لــومــان لــلــعــام
الـثاني تـواليـا من دون جمـاهير". وهي
ـ  89 من سباق  24ساعة في الـنسخة ال
لــومــان وتـشــكل اجلــولــة الـثــالــثـة من
بـطولة الـعالم للـتحمل "دبـليو إي سي".
وتـــــابع "مـن واجـــــبـــــنــــا بـــــذل كـل مــــا
بـاستطاعتنا من اجل الوصول إلى هذا
الــــهـــدف االســـاس مـع ضـــمـــان رؤيـــة
واضــحــة لــلـمــتــســابــقــ عن إجــمـالي
ـوسم ومن أجل االحتـفاظ بالـروزنامة ا

ية)".  احلالية (للبطولة العا
وتــوج في الـنـسـخـة األخــيـرة لـلـسـبـاق
الـشـهـيـر عـام  2020ثـالثي "تـويوتـا تي
أس 050 هـــايــــبـــريـــد" الــــســـويـــســـري
ي والـياباني كازوكي سـيباسـتيان بو
نــاكــاجـيــمـا والــنــيـوزيــلــنـدي بــرنـدون

هارتلي. 

ـــقــبل من إلى  21و 22آب/أغـــســطس ا
أجـل "اتـاحــة كل الــفــرص الســتــضــافـة
جـماهير" في ظل أزمـة فيروس كورونا
بــحــسب مــا أعــلـن مــنــظــمــو الــســبـاق

{ بـاريس-وكـاالت:  تأجـيل السـباق
األشـهـر في عـالـم سـباقـات الـتـحـمل 24
ـقرر سـاعـة في لـومان والـذي كـان من ا
إقـامـته من  12إلى  13حـزيـران/يـونـيـو
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{ مـدن - وكـاالت: عـلق لـوكـاس فـاسـكـيـز جنم ريـال
مدريد عـلى مبـاراة فريـقه ضد أتـلتـيكـو في اجلولة
 من الدوري اإلسبـاني. وكان ريال مـدريد حسم 26
ديربي الدور األول لصاحله بنتيجة  0-2 في شهر
درب دييجو ديسمبـر/كانون األول لكن رجـال ا

ــيـرجني بـ5 سـيــمـيــوني يـتــفـوقــون اآلن عـلى ا
نقاط في الليجا ولديهم مباراة مؤجلة أيضًا.
وقــال فــاســكــيــز في تــصــريــحــات أبــرزتــهـا
صحـيـفة مـاركـا اإلسبـانـية: مـواجـهة أتـلـتيـكو
مدريـد? إنهـا مـباراة مـخـتلـفـة. وأضاف: إنـها
يزهـا باللون باريـات اخلاصة الـتي  ضمن ا

األحـمــر في جـدول مــواجـهـات الــفـريق عــلى مـدار
ـوسم ونـود دائـمًـا حتـقـيـق الـفـوز ألنـفـسـنـا ومن أجل ا
جمهور ريال مدريـد. واختتم: علينـا أن نلعب ضدهم كما
ــوسم يــجب أن فــعــلــنــا في مـــبــاراة الــدور األول هــذا ا
نهـاجم ونـدافع معًـا ونـلـعب كفـريق واحـد لصـنع الـفرص

التي تقودنا إلى تسجيل األهداف.

أخبار النجوم
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{ بــرلــ -وكـــاالت: كــشف تـــقــريـــر صــحــفي أن
البولنـدي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ
مـتـهـرب من دفع الـضـرائب مـنذ 2016. ووفـقًـا جملـلة
"ديـر شبـيجل" فـإن ليفـاندوفـسكي لم يـدفع الضرائب
على دخـله اإلعالني الذي يبلغ مالي الدوالرات سواء
انيا منذ 2016. وأشارت إلى في بلـده األصلي أو في أ
لـيـفـانـدوفسـكي جلـأ إلى مـا تـصـفه الـصـحـيـفـة بـ "احليل
ـشكوك فـيهـا" لسـنوات وذلك بـعد حتـليل مـئات الـوثائق ا
ـــهـــاجم الــبـــولــنـــدي. وأوضــحـت أن كــامل الــتـي تــخص ا
جورزيـلنـيك محـامي ليـفانـدوفسـكي وصديق الـطفـولة جلأ
لعدد من الصيغ القانونية للشركة التي حتمل حقوق صور
وجودة في القانون هاجم الـبولندي الستغالل الثغرات ا ا
الـــبــولــنـــدي والــتــهـــرب من دفع الـــضــرائب.  وذكــرت أن

جورزيلنـيك بعث رسالة عـبر البريـد اإللكتروني إلـى مستشار
ليـفانـدوفسـكي سيـزاري كوتـشارسـكي قائـلًا "هـناك مـخاطر..

لكن عليك اخملاطرة بشيء ما إذا أردت حتقيق الربح".  

q³  ”u²M uO  …bOFÝ ¡U³½√

uð—uÐ WF u

لـنـدن- وكـاالت: كـشف مـايـكل أوين جنم لـيـفـربـول الـسـابق عن وجـهـة نـظـره بـشأن جتـنب
الـسنـغالي سـاديو مـاني جنـاح الريـدز السـقوط في مـنطـقة اجلـزاء أمام تـشيلـسي. وكان
  في اجلــولـة  29 مـن عــمــر الـدوري لــيـفــربــول خــسـر أمــام تــشــيـلــسي بــهــدف دون رد
ـمتـاز. وقال أوين في تـصـريحـات أبرزتـها شـبـكة فـوكس سبـورتس إن ماني اإلجنـلـيزي ا
يـتجـنب محـاولة الـظفـر بركالت جـزاء لصـالح ليـفربـول ألن زميـله محـمد صالح سـيسجل
مـنهـا أهدافًـا. واقتـحم مـاني منـطقـة جزاء تـشيـلـسي في الشـوط األول وتعـرض الحتـكاك
بسيط عقب القـيام بلمسة أولى ذكية لكنه لم يـفضل السقوط وطارد الكرة لكنه فشل في
استـعادتـها. وأضـاف أوين "ال أصدق أن مـاني لم يسـقط في هذه الـلعـبة.. انـظر أنـا لست

منفعلًا إنه فعل هذا األمر".

{ روما - وكاالت: كشف تـقرير صحفي عن أنباء سـعيدة ألندريا بيـرلو مدرب يوفنتوس
قبل في إياب ثمن نـهائي دوري أبطال أوروبا. قبل مواجـهة بورتو األسبـوع ا

وحـسب موقع "كالـتشيـو ميركـاتو" فإن الـكولومـبي خوان كوادرادو بات
ـبـاريـات رفـقـة عـلى بـعـد خـطــوة واحـدة من الـعـودة لـلـمـشـاركـة في ا
يوفنـتوس.  وأشار إلى أن كوادرادو اقترب من الـعودة للتدريبات
اجلـمــاعـيــة وبـالــتـالـي قـد يــكـون مــتـاحًــا في مـبــاراة التـســيـو
بـالـكـالـتـشـيـو وقـد يـشارك فـي جـزء من الـلقـاء.  وأوضح أن
تواجد اجلناح الكولومبي من البداية أمام بورتو بات مؤكدًا
إذا سارت خطـة تعافـيه بشكل طـبيعي. وذكـر أن البرازيلي
آرثـر مــيـلـو العب وسط يـوفـنــتـوس ال يـزال في األسـبـوع
ـشاركة ـنعه من ا األخـير من عـمليـة التـعافي ولديه ألم 
وقع إنه في التدريـبات اجلمـاعية بـشكل طبيـعي. وقال ا
ــجــرد الــتــخــلص من األلم مع نــهــايــة خــطــة الــعالج
األولى سـيتـدرب آرثر بـشكل طـبيـعي رفقـة يوفـنتوس
وقد يـتـواجد عـلى مـقاعـد بـدالء السـيـدة العـجـوز ضد
بـورتو. وأضـاف "كالـتشـيـو ميـركاتـو" أنه إذا استـمر
شعـور آرثر باأللم عـقب انتـهاء دورة العالج األولى
سيضطر الالعب لبدء دورة عالج جديدة وبالتالي

باريات. تأخر عودته إلى ا
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سباق  24 ساعة في لومان

الــثـالـث في حـ جنح بــيـلــيـكــانـز في
تـقليص تقـدم منافسه إلى نـقطت قبل
دقـائق من النهـاية ولكن كان ذلك 6,26
قبل أن يقود باتلر حملة العودة مع 16
نـقطـة لفريـقه مقابل  8 لـلمـنافس. وفاز
نـــيـــويـــورك نـــيـــكـس عـــلى ديـــتـــرويت
بـيـسـتـونـز 104 - 114. وخـاض نـيـكس
الــــلــــقــــاء مـن دون جنــــمه ديــــريك روز

الـغائب للـمباراة الـثانيـة تواليـا بسبب
اصـابـته بـفـيـروس كورونـا كـمـا افـتـقد
جلـهود الثنـائي تاج غيبـسون وميتشل
روبــســون بــســبب االصــابـة. ولــكن مع
دفــاع قـوي و 27 نــقـطـة و 16 مــتـابــعـة
ــشـارك في مـبـاراة جلــولـيـوس رانـدل ا
"كل الـنـجـوم" اسـقط نـيكس بـيـسـتـونز
ـنـطــقـة الـشـرقـيـة. في مـتــذيل تـرتـيب ا

{ مـــــــدن - وكــــــاالت: خــــــاض فـــــــريق
بــــرشـــلــــونـــة مــــرانه األخــــيــــر ضـــمن
ـواجـهة أوسـاسونـا غدًا الـتـحضـيرات 
الـسبت في إطار منـافسات اجلولة 26
من الــلـيـجـا. وسـيــكـون رونـالـد كـومـان
ـــديــر الــفـــني لــبـــرشــلـــونــة في أزمــة ا
ــؤشـرات حــقــيـقــيــة ال ســيـمــا أن كل ا
تـذهب إلى فقدان خدمات مدافع الفريق
رونـالد أراوخو في مـباراة الغـد بعدما
غــاب الالعب عن مــران الــفـريق الــيـوم
بـحــسب صـحـيـفـة مـونـدو ديـبـورتـيـفـو
اإلسـبانيـة. ويعاني أراوخـو من إصابة
ـشــاركـة في فـي الـكـاحـل حـرمــته من ا
إيــــاب نــــصف نــــهـــائـي الـــكــــأس ضـــد

إشبيلية. 
ويـفـاقم أزمـة كـومـان عـدم قـدرتـه أيـضا
عـلى االعتـماد عـلى جيـرارد بيـكيه غدا
بـــعــدمــا تـــعــرض األخــيـــر اللــتــواء في
الـرباط اجلـانبي للـركبة أمـام إشبيـلية
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وسـائل إعالم يـابـانيـة عدة. كـمـا أعلن
يــوفــنــتـوس بــطل الــدوري اإليــطـالي
ـــواسم الــتـــســعــة لـــكــرة الـــقــدم في ا
ـــاضــيـــة عن إصـــابــة العـب وســطه ا
الــــدولـي األوروغـــويــــانـي رودريــــغـــو
بـنـتـانـكـور بفـيـروس كـورونـا. وشارك
ابن الـ 23عــامــا في مــبــاراة الــثـالثـاء
ـاضي التـي فاز بـها يوفـنتـوس على ا
ســبــيــتـيــســا بــثالثــة اهـداف من دون
رد  فـي الــــــــدوري احملـــــــلـي. وقـــــــال
يـوفـنـتـوس اخلـمـيس في بـيـان "خالل
الــفـحــوصـات الــتي أجـريت تــطـبــيـقـا
لـلبـروتوكـول جاءت نتـيجـة رودريغو
بــنــتــانــكــور إيـجــابــيــة بــكــوفــيـد-19
مـضـيـفا "الـالعب في العـزل وال يـظـهر
أي عــوارض". ويــلــتــقي يــوفــنــتـوس
ثــالث الــتـرتــيب حـالــيــا مع التـســيـو

سـيــتـخـذ قـبـيل بـدء مــسـيـرة الـشـعـلـة
ـــبـــيــة في  25 آذار/مـــارس لــكن األو
ـنـظـم قـبل احملـادثات تـصـريـحات ا
وبــعـدهـا تـشـيــر إلى أن الـقـرار يـتـجه
السـتـبعـاد اجلمـاهيـر األجنـبيـة. ودعا
ــبــيــة الــدولــيـة رئــيس الــلــجــنــة األو
ـــانـي تــومـــاس بـــاخ إلـى تـــركـــيــز األ
ــنـظـمـ عـلـى الـهـدف األسـاسي من ا
األلــــعــــاب في حــــ اعــــتــــبــــر وزيـــر
ـبـياد الـيـاباني تـامـايو مـاروكاوا األو
أن هـناك حـاجة إلى "قـرار حذر". وكان
ـاضي عن قـرار بــاخ أعـلن األسـبــوع ا
مــحــتـمل بــ أواخــر نـيــســان/أبـريل
وبــدايـــة أيــار/مــايــو حــيــال حــضــور
اجلـماهـير األجـنبيـة لكن هـاشيـموتو
اعــتــبــرت األربـعــاء أنه يــجب إخــطـار
ـــشــجـــعـــ والــفـــنــادق ومـــنـــظــمي ا

{ طـوكيو- وكـاالت: أعلنت وسائل
بياد إعالم يـابانية  إن منظمي أو
ــيــلـون إلـى مـنع طــوكــيـو  2020 
حــضـور اجلـمـاهـيــر األجـنـبـيـة في
ـقـبل ـرتـقـبــة الـصـيف ا األلــعـاب ا
جــراء وبـاء كــورونـا فــيـمــا يـنــتـظـر
صـدور قرار بهذا الشأن بـحلول نهاية
آذار/مـارس احلـالي. وأشـارت وسائل
إعالم مــحـلـيـة عـدة بـيــنـهـا صـحـيـفـة
"يـــــومــــيـــــوري" إلـى أن احلــــكـــــومــــة
الـيـابـانـيـة ومـدينـة طـوكـيـو والـلـجـنة
ـبـيـاد تــؤيـد إقـامـة ــنـظـمـة لـألو ا
احلـــدث الــريـــاضي الـــضــخم
23 ــــــــــرتـــــــــقـب بـــــــــ  ا
تـــمـــوز/يـــولـــيـــو و8
آب/أغــــــســــــطس
أمـــام جـــمـــهــور
مــــحــــلي فــــقط.
ويــــــــــخــــــــــشـى
ـسـؤولـون من ا
أن يــــــــعـــــــرّض
تــــــدفق الـــــزوار
األجــــــــــــــــــــانــب
اجلـــــــمـــــــهــــــور
تردد الـيابـاني ا
حـــــيــــال إقــــامــــة
األلعاب للخطر.
وأوضـــــــــــــــحـت
صــــــحـــــيــــــفـــــة
"يـومـيوري" أنه
"مـع اســتـــمــرار
انـتـشـار فـيـروس
كـورونا في جميع
الــــبــــلــــدان قـــرروا
ــــــســــــؤولـــــون) أن (ا
الــســمــاح لــلـزوار األجــانب
بـــاحلـــضـــور عـــلى نـــطـــاق واسع لن
يــــؤدي إال إلى إثــــارة قـــلق الــــنـــاس".
وأعــلـنت الــرئـيــسـة اجلـديــدة لـلــجـنـة
بـياد سـيكو هـاشيـموتو ـنظـمة األو ا
األربـعاء أن اللجنة ستـتخذ قبل نهاية
شـــهـــر آذار/مـــارس احلـــالي قـــرارهــا
حــيـال حـضـور اجلـمـاهــيـر األجـنـبـيـة
لـلحدث وستقرر عدد احلضور في كل
مـسابـقة بـحلول نـهايـة نيـسان/أبريل
ــقــبل. وقــالت هــاشــيــمـوتــو إن أمن ا
الــيـابـانـيــ "هـو األولـويـة" وذلك في
حـــديث لـــلـــصــحـــافـــيـــ في أعـــقــاب
اجـتـمـاعهـا مع مـسـؤول مـن اللـجـنة
ـبية الدولـية واحلكومة الـيابانية األو
وســلــطــات الــعــاصــمــة في طــوكــيــو.
وأشــارت هـاشـيــمـوتــو إلى أن الـقـرار

الــســبت في الـدوري قــبل اســتـضــافـة
ـقبل في بـورتـو الـبـرتغـالي الـثالثـاء ا
ــسـابــقـة إيــاب الـدور ثــمن الــنـهــائي 
دوري أبـطـال أوروبـا (خسـر ذهـابا -1
). وأشـار يـوفنـتوس الى أن "الـنادي2
عـلى تـواصل مع الـسـلـطات الـصـحـية
ــعـنــيـة لــتـحـديــد الـتــنـفــيـذ الــفـعـال ا
لــــلــــبـــروتــــوكـــوالت
ـــــطــــلـــــوبــــة ا
لــــلــــســــمــــاح
بـــاألنــشــطــة
الــتــدريـبــيـة
ـــشـــاركــة وا
فــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــســـابـــقــات ا
جملــــــمــــــوعــــــة

الفريق".

الـرحالت السياحية في وقت أقرب من
ذلـك. ويــبـــدو أنه قـــد  بــيـع حــوالى
ـــبـــيـــاد خــارج 900 ألـف تــذكـــرة لألو
ـباعة الـيابـان. أما بالـنسبـة للـتذاكر ا
داخـل الـبالد فــسـيــتم حتــديـد الــعـدد
درجات ـتاحة فـي ا الـدقيق لـألماكن ا
ــســابــقـة فـي كل مــلـعـب من مــواقع ا
ـقبل بـحـلـول نـهـاية نـيـسـان/أبـريل ا
بـنـاء عـلى "مـعـلـومـات عـلـمـيـة" ووفـقاً
لـإلرشـــــــادات الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة وفق
هـاشـيمـوتو. وتـخـضع طوكـيـو حالـياً
حلــالــة طــوار وتــقــتــصــر األحــداث
الــــريـــاضـــيـــة عــــلى حـــضـــور  5آالف
ـدرجـات. ويـسـتـمر شـخص فـقط في ا
هـــــذا اإلجـــــراء حـــــتـى الـــــســـــابع من
آذار/مــــارس احلــــالي لــــكن يــــرتـــقب
جتــديـده أســبـوعــ آخـرين بــحـسب

ــصــابــ أنــســو فــاتي لــيــنــضـم إلى ا
وســيـرجي روبـيـرتـو وكــوتـيـنـيـو. وفي
سـيـاق مـنفـصل كـان اخلـبر الـسـار هو
وجــود مـيــرالم بـيــانـيـتـش الـذي تـدرب
بـشكل طبيعي بـعدما عانى من انزعاج
ن ويهدف للتواجد في في الكاحل األ
ــبــاراة أوســاســونــا. قــائــمــة الــفــريق 
ـران وجـود الـشــابـ إلـيـكس وشــهـد ا
مـــوريــــبـــا وكـــونـــراد دي ال فــــويـــنـــتي

لتعويض الغيابات.
كـمـا يـدرس مالـكـو إنـتر مـيالن عـروضا
عـــدة من مــســـتــثـــمــرين بـــريــطـــانــيــ
وسـعودي من أجل بيع أسهمهم كافة
أو جـزء مـنهـا بـنهـايـة الشـهـر احلالي.
وقع فوتبول إيطاليا فإن شركة ووفـقا 
ــالـكــة إلنــتــر تـبــحث عن ســونــيــنج ا
مـسـتثـمرين جـدد وقـد توافق عـلى بيع
ــبــلغ يــقل عن أســهم الــنــادي كــامــلـة 

مليار يورو. 
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اإلنسـانـيـة الـتي تـوصي بـهـا الـسـماء.
وبسبب التعـنّت الوقح ورفض مغادرة
السلطة بسالسةٍ نزوالً عند رغبة فئات
ــقـهـور درءً كـثـيــرة لـلــشـارع الـثــائـر ا
خملـاطـر االنـزالق نـحــو حـربٍ أهـلـيـة ال
راقبون فقد آثرتْ أحزابُ يستبعدُها ا
السلـطة احلـاكمة بـضغطٍ خـارجي غير
مــبــرّر من دولــة جــارة  ضــربَ آلــيـات
ـقـراطـيـة الـفـتـيـة الـتي اخـتـبـرهـا الـد
الشعب ألول مرة مـتوقعًـا منها تـغييرًا
في األحوال نحو األفضل. لكنّ الوقائع
ســارت بــعـــكس مــا تــمـــنّــاه أصــحــابُ
األرض بـسـبب فـقـدان االسـتـراتـيـجـيـة
السيـاسيـة للـغازي األمريـكي لفـترة ما
بعد االحتالل حيث خلتْ خططُ الغزاة
من أيـــة حملــــة واضـــحـــة وصــــريـــحـــة
بـتـرتـيب األوضـاع بــعـد حتـقـيق هـدف
الـقـضـاء عـلى الـنـظـام الـسـابق ورأسه
الـــرمــز فـــتـــركـــوا مـــســتـــقـــبل الـــبالد
ومــصـــيــرهـــا بــيـــد اجملــهـــول لــيـــقــرّر
مصـيـرهـا الزمنُ الـغـادر وروّادُه فـاقدو
الوطـنـية والـنـخوة واإلنـسـانيـة. وهذا
مـا جــرى تـمـامًــا حـ حتــولت الـبالد
إلى لقمـة سائغـة وجسـد منهك تـنهشه
سعورة وكعكة لذيذة يقتطع الذئاب ا
منها الـساسة وذيولُهـم وأتباعُهم وما
أكـثــرهم في الـداخـل واخلـارج لــغـايـة
تــرك خــزيــنـــة الــبالد خــاويـــة بــســبب
إغـراقــهــا بــالــديــون وحتـويـل األمـوال
ـنــهـوبــة خـارج الــبالد حتت حـمــايـة ا
وغـطـاءٍ من دول طـامـعـة داعـمـة إلبـقـاء
الـــبالد فـي الـــفـــوضى اخلـالّقـــة الـــتي
أحدثـهـا الـغازي األمـريـكي احملـتل بكل
وقاحـة وفخـر.لـقد رفض سـاسـةُ البالد
وأجـهـزتـهـا الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة
نصرمات والقضائية طيلة السنوات ا
مــنــذ الـــغــزو األمــريـــكي الــقـــبــيح كلّ
دعواتٍ ونصائح لـلتوجه إلى اإلصالح
ـتعـثّر في احلقـيقي في مـسار الـدولة ا
إدارتــهــا عــلـى أسس اســتــراتـــيــجــيــة
ووطنيـة بحتـة تضع الوطن في مـقدمة
ـــنــاسب األولــويـــات وتــقـــيّمُ الـــرجلَ ا
ـناسب. إالّ ـكـان ا ليـحـتلَّ مـوقعَه في ا
أن إصـرار الــزعــامـات الــفــاســدة الـتي
تتولى إدارة الـبالد بتمـثيلـها الصريح
جلـهــات خـارجــيــة مـشــبـوهــة طـامــعـة
وبعيدًا عن أية مسـحة وطنية قد مزّقَ
خـــيـــمــــة الـــبالد الـــوارفــــة وجـــعلَ من
ذهب والـعرق والعـشائرية الطائـفة وا
واإلقـطــاعـيــة مـرة أخــرى أدواتٍ حلـكم
البـالد والعـبـاد. وهـكـذا ضـاع االثـنان
الـوطن والـشـعب فـي دهـالـيـز وأنـفـاق
ـرفـوض من مـعـظم ـقـيت وا اخلـندق ا
طـبــقـات الــشـعـب بـعــد أن بـلغ الــسـيلُ
الـزبى ولم يــعـد من طــريق آخـر سـوى
الثورة على الـتعسّف والـظلم وصنّاعِه
وأدواتِه حـــ حـــوّله مـــعـــظـم ســـاســة
ـتأسلمة الصدفة والفـساد وأحزابُهم ا
الـكـريـهـة إلى بـقــرة حـلـوب ألطـمـاعـهم
عبـر سـيـاسات زيـادة الـنـفقـات الـعـامة
غير الضـرورية في آخر مـيزانيـة للعام
 .2021وهـذا مـا يـعنـي اسـتـمـرار هدر
ــال الـــعـــام ونــهـب الــثـــروات بــذات ا
طريقة مقاسمة الكعكة وتردّد اجلهات
عنـية والعديد التنفيـذية والفضـائية ا
من جلان مكافحـة الفساد أو تـقاعسها
ـــحــاســـبـــة الـــســـراق والـــلـــصــوص
احلـــقـــيـــقـــيـــ والـــكـــشف عن قـــتـــلـــة
تظاهـرين واحلدّ من مـافيات االجتار ا
باخملـدرات التي اسـتفـحلت وأصـبحت
ظــاهــرة. ومـــثــلُـــهــا الــكـــشفُ عن فــرق
االغـــتـــيـــال ضـــدّ كـلّ من نـــادى بـــوطن
مفقـود وذلك  عبر تـشريعات ال تـتبنى
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خفض العملة قرار مدروس دراسة معمقة وألرجعة فيه 
الية العراقي                                              وزير ا

خـفض الـعمـلـة الـوطنـيـة اجراء تـلـجئ اليـه الدول في حـاالت مـعيـنـة . قد
نـافسة ب الـدول على االسواق اإلقلـيمية او تـضطر الدولـة في حاالت ا
ـا قـد تـضـطر الـدولـيـة  وهـذا يـعـني انـخـفاض فـي حجـم الصـادرات  
الـدولـة الى خـفض الـعـمـلة الـوطـنـيـة بـهـدف زيادة الـصـادرات الـوطـنـية 
حـيـث تـصـبح  الــصـادرات مــنـخـفــضـة الــسـعـر وهــو مـا يــشـجع الـدول
االخـرى  لـزيـادة وارداتـها  مـن الدولـة الـتي تـخـفض  عـمـلتـهـا  الـوطـنـية
والسؤال  الذي يطرح نفسه  ماهي الصادرات العراقية  في حال كهذا
حـيث ال زراعة وال صـناعة    او تـخفض الـدول عمـلتـها بـهدف تـشجيع
االسـتـثمـارات االجـنبـيـة   مع وجود بـيـئة اسـتـثمـاريـة منـاسـبة وجـاذية 
ولكي تكون البيئة جاذبة . يقترض وجود مقومات لهذه البيئة ابرزها :
وجــود  تـشــريـعــات قــانـونــيــة  مـحـــــــفـزة  جلـــذب االســتـثــمـارات -1

االجنبية  
تـوفيـر االمن واالمان وهـو امر مـهم  اذ في ظروف كـالتـي يشـهدها -2

العراق  الوجود للبيئة االستثمارية االمنة .
الـغاء  الوجود غير القانـوني للجماعات التي تـمثل نفسها وال تمثل -3
الـدولة وابـعاد تـواجدها عن مـشاريع االسـتثـمارات تـماما   اذ ال غـلبـها
ـنافذ وانئ وا طـارات وا مـكاتب  اقـتصاديـة قائـمة ودائمـة حيث تـكون ا

احلدودية وبقوة السالح .
تـقد التـسهيالت االداريـة والقانـونية واخـتزال االجراءات احملددة -4
لالسـتــثـمــار الـتي  يـســتـخــدمـهـا الــبـعض لــلـعـرقــلـة من اجل  االنــتـفـاع

الشخصي . 
واطن   مـاهي ابرز واالسـئلـة الـتي تتـبادر الى الـذهن والـتي يطـرحهـا ا
عمـقة بأسياده الوزير. وهل فـكرت بتحصيل االيرادات مـعالم الدراسة ا
تـعددة صـادر ا من مـصـادرها ودون تـفريط  بـديـنار واحـد منـها ومـن ا

وابرزها :
االيـرادات النـفطـية وبـشكل كـامل وبالـتحـديد الـزيادة التـي حصلت -1
قرة وازنـة العامة غـير ا فـي اسعار النفط  وهي مـا يزيد عـما  حددته ا

لسنة  2021.
هل جـرى ويجـري استـيفـاء الرسـوم والضـرائب سواء من الـتجارة -2
اخلـارجـيــة ( االسـتـيـراد ) ودون اسـتـثـنــاء بـحـجـة هـذا كـذا وذاك كـذا 
الـبعض الـذي يعـفى من الرسـوم اجلمـركيـة هم جتار اصـبحـوا كبار في
ـصــدر فـلــمـاذا هـذا الـتــجـارة ولــهم عـمق كــبـيــر ونـفـوذ حــتى في دول ا
ال العام .  التفريط بأموال الشعب بحجج واهية وهؤالء لم يحترموا  ا
ـنافـذ احلـدودية من اقـصى الـشـمال الى هل هـنـاك سـيطـرة عـلى ا -3
اقـصى اجلـنوب   ام ان اخلـروقـات مسـتـمـرة  وألقدره لـلـسيـطـرة  على
واد التي منعت وزارة الزراعـة استيرادها مازالت نافذ   اذ مـازالت ا ا

تدخل دون رادع.
الية االيـرادات النفطية من مـصادرها الداخلية هل تـستلم وزارة ا -4 
وارد هائـلة فاين حـيث هناك مـليـون برميل حتـول الى مشتـقات نـفطيـة 

الية   تذهب هذه االيرادات يا وزيري  النفط وا
اذا مـاذا بشان االيرادات من شركات الهـاتف النقال واالنترنيت و -5
ــطـــالـبــة بــديــونـهــا عــلى شــركـات ــنع احلــكـومــة  من ا تــقـوم جــهــات 

االتصاالت .
ـالـيـة ـعــمـقـة الـتي اشـرت الـيـهـا يـا سـيـاده وزيـر ا  6 - هل  الـدراسـة ا
ـــطــارات  في عــمــوم الــعــراق اخــذت بــنــظـــر االعــتــبــار االيــرادات من ا
ـلك شـركات بـاعـتـبارهـا شـان مـركزي وفي زمـن اصبح فـيه  الـبـعض 

طيران وهو الذي  لم  يستطيع اشباع بطنه من جوع  سابقا .
عمقة بنظر االعتبار ما للحكومة من ايرادات هل اخذت دراستكم ا -7
ال عـلى الشـركات العـامة وضـرائب من الشركـات اخلاصة  اجلواب ال 

نها معطلة وفق اجندات خارجية ليبقى العراق سوقا لألخرين . 
همل  عمقة الى قطاع السياحة الواسع وا هل تطرقت دراستكم ا -8
وكـمـا مـعـلـوم الـعـراق فــيه مـواقع اثـاريـة وتـاريـخـيـة وديـنـيـة لـو احـسـنت
ادارتـهـا لكـانت ايـراداتهـا مـوازية لإليـرادات الـنفـطـية  ان لـم تفـوقـها  .
لـكن هذا الـقطاع  يـحتاج الى تـوفير  االمن  واحلـكومـة غيـر قادرة على

الية .  توفيره والسبب معروف يا سيادة  وزير ا
راجـعة لـلرواتـب اخليـاليـة التي هل فـكـر القـائمـون على الـدراسـة  -9
تـتـقاضـونـها كـوزراء ونـواب وكم هي نـفقـات حـمايـاتـكم من حيث نـفـقات
الـطـعـام والـرواتب ووقـود الـسـيارات وصـيـانـتـهـا سـنـويا  وهـل فكـرتـكم

بتقليص هذه النفقات 
10- هل نــاقـشـت الـدراســة رواتب  جـمــاعـة رفــحـة  ثـم مـا هــو الـســنـد
وجـبه هذه الرواتب في حـ يحرم من الراتب الـقانوني   الـذي منحت 
الـتقاعدي من لم يكمل  15سـنة ولدية  14سـنة ال يحسب له الراتب ال نه

دة  القانونية  لم يكمل  ا
ـتقـاعدين الـيـة عدد الـعـراقيـ ا 11-  هل  تـعـرف سيـادتك وانت وزيـر ا
احلـقـيـقـيـ والـفـضـائـيــ مـنـهم والـذين يـسـتـلـمـون رواتب تـقـاعـديـة من
االجـانب  وكـيف حـصل ذلك ومـا هـو الـسـنـد الـقـانـوني ألجـنـبي يـستـلم
راتب تـقاعدي من دولة غير دولته . وهل هناك دولة فيها اناس يستلمون

زدوجة .  قصود اصحاب الرواتب ا اكثر من راتب  ا
ـعـمـقة  كـمـا تـقول انت عـمـقة  نـعم  ا 12- هل فـكـر مـعدوا الـدراسـة ا
ـال الــعـام واحـالـتــهم الى احملـاكم بـالــكـشف عن الــفـاسـدين وســارقي ا
اخملـتصة  وهل يـعلم الـسيـد وزير الـنفط ا بـكمـيات الـنفط الـذي  يسرق
يـومـيا ويـبـاع من قـبل احزاب او ذات مـسـميـات مـختـلـفة   ويـجري ذلك

على رؤوس االشهاد .
الـية  هل فـكـر القـائمـون على الـدراسة وانت اكـيد 13- الـسـيد  وزيـر ا
اهي الـتبـعات لـقرار خـفض العـملـة الوطـنية  ان الـتبـعات واحـد منـهم 

كن تلخيصها بالنقاط االتية :
احلق الــقــرار ضــرر كــبــيــر بــذوي الــدخل احملــدود وذلك بــســبب -1 
سـتـويات  بـارتـفاع ارتـفـاع  االسعـار  وبـسبب تـذرع الـباعـة عـلى كل ا
سـعـر الـدوالر وقـد اضـر بـالـكـثـيـر من الـنـاس الذيـن  لـيس لـديهـم فرص
عـمل وكان لوباء كورونا دور واضح في افقار الناس الذين يعتمدون في

دخولهم على االعمال اليومية التي توقفت بسبب الوباء . .
ـرضى الذين يقصدون الـعالج باخلارج لعد م احلق ضـرر كبير با -2
توالـية على حكم الـبلد من بناء او اقـامة مؤسسات امـكانية احلـكومات ا

صحية توازي على االقل نظيرتها في دول اجلوار . 
احلق ضــرر بـالــطــلـبــة الـذي يــدرســون في اخلـارج عــلى نــفـقــتـهم -3
اخلـاصة والذين لم يحصلوا  على بعثات كما حصل عليها البعض دون

عناء والسبب معروف .  لألحزاب او الفئات بتسمياتها اخملتلفة .
ان قـرار رفع ســعـر الـدوالر وخـفض الـعــمـلـة الـوطـنـيــة يـعـبـر عن  عـجـز
الية  بـكفاءة وبإخالص ـوارد االقتصاديـة وا حـكومي ومالي عن ادارة ا
ووالء وطـني  وبـالتـالي ان اللـجوء الى مـعاجلـة ازمة مـاليـة  سبـبهـا هدر
ـال الــعـام بـأسـالــيب الـهـدر اخملــتـلـفــة  خالل فـتـرة تــوالي احلـكـومـات ا
ـتوالـية عـلى حكم الـبالد خالل الفـترة الـتي تلت عـام االحتالل بـخفض ا
ـتقاعدين ـوظف وا الـعملـة الوطنيـة وضرائب واستـقطاعات من رواتب ا
دون إجـراءات رادعـة ال شـكـال الهـدر والـفـسـاد دلـيل واضح عـلى فشل
من يـتولـون ادارة البالد  . وان االسـتمـرار على القـروض تكـبيل لـلعراق
بـالديون التـي سيأتي  يوم يـعجز فيه عن  الـسداد مازالت هذه االدارات
ليارات وماليـ الدوالرات ال يهمه جوع الشعب و باقية   ومن يـلعب با
تـسـول في بـلد قـائم علـى بحـيرة نـفطـية تـعاظم الـبـطالـة وازدياد عـدد ا
ـلك   48 مــلـيــون دو صـالح وفــيه نـهــران وهـو الــوحـيــد في الـعــالم و
قارنة مع  صادرات سلطنة عمان من النفط والبالغة  950 للزراعة  وبـا
الف بــرمـيل  اي اقـل من مـلــيـون بــرمـيل . لــكن هـذا الــبـلــد فـيـه عـمـران
ـتـسـول شـاهق  وشـوارع نـظيـفـة وواسـعة تـسـر الـناظـر ويـخـلوا  من ا
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ــطــمــئــنـة في ضــوء األحــداث غــيــر ا
ـضـطـربة والـفـشل وتـتـالي الـوقـائع ا
ـــرصــــود في تــــبـــنّـي احلـــكــــومـــات ا
ــســار وطـنيّ ـتــعــاقـبــة  الـعــراقــيــة ا
حـضـاريّ متـوازن مـسـتـقلّ أكـادُ مـثل
ـتـشـبثـ بـأهـداب الوطن غيـري من ا
أن أصل إلى نــتــيـــجــة صــادمــة إن لم
تكن مـخيّـبـة في حتويل مـسار فـكري
وحـكـمي الـشـخـصـيـ (ولـو مـتـأخـرًا
وأنا في مـنتـصف العـقد الـسادس من
العـمر) عـلى واقع احلـياة الـسـياسـية
واالقتصـادية القـائمة وعـموم الوضع
ـرافـقـة الـسـائـد بــسـبب الـضـبـابــيـة ا
إلدارة الـــدولـــة ومن ثـمّ الـــصـــعـــوبـــة
ـتــوقــعــة بـإمــكــانــيـة رؤيــة الــضـوء ا
ظـلم الذي السـليم فـي نهـاية الـنـفق ا
احـتـجــزنـا فـيه جــمـيـعًــا والـذي تـكـادُ
تالزمة مشـاكلُه وعـثراتُه ومـعوقاتُـه ا
ال تسـتـشـرف حـلوالً أو حتـسـنًـا نـحو
ـثـبطـة الـتي األفـضل. فـكلّ األحـداث ا
تالحق الــبالد وقـاطــنـيــهــا بال تـوقف
مـــنـــذ الـــغـــزو األمـــريـــكـي الـــوقح في
ـــآسي الــتي  ?2003وكلّ الــصــور وا
تزداد قـتـامـةً وبـؤسًا يـومًـا بـعـد آخر
وكلّ الـــتـــصـــريــحـــات والـــنـــقـــاشــات
ـشــبــوهـة ــتالحــقــة ا والـتــحــرّكـات ا
قـيتـة والفـاشلـة بـإمكـانيـة تشـكيل وا
أركان دولة مـتحـضرة وكلّ الفـبركات
الـسـيــاسـيـة الــتي تـبــدر من األجـهـزة
التـشـريعـية والـتـنفـيـذية والـقـضائـية
ـــوعـــود واالدّعــاء بـــصــدد اإلصـالح ا
بـالــقـضــاء عــلى آفـات عــديـدة طــارئـة
ومـنـهـا آفـة الـفـسـاد وصـعـوبـة فـرض
هــيــبــة الــدولـــة في إدارة الــبالد وفي
ـال الـعام مـن الـسـرقة احلـفـاظ علـى ا
الـتـي جتـري أمــام األنــظـار ومــغــازلـة
صالح رجعيات الـدينية متقـاطعة ا ا
لــلــجـــهــاز احلــكـــومي والــتـــشــريــعي
والـقــضـائي بــتـبـريــر ديـني وطــائـفي
ـعـالم كـلُّـهـا ال تـبـشّـر بـخـير واضح ا
قـادم سـيــاسـيًـا وديــنـيًـا واقــتـصـاديًـا
وتربـويًا واجـتمـاعـيًا. فـقد خـلطت كل
هـــذه الــــتـــخــــريـــجــــات الـــقــــاتـــمـــات
الـسـوداوات الـشـكَّ بـالـيـقــ وخـلـقت
كـمًّـا من اإلحــبـاط والـيــأس والـقـنـوط
بصعوبـة إصالح ما خرّبـته السنوات
ـنــصــرمــة من حــكم الــســبع عــشــرة ا
أسـاطــ الــتــخــلّف وأدوات الــفــسـاد
والــقـــتل واالنــتـــقــام الــذيـن أضــافــوا
ــــا مـن اإلهـــــانــــة والـــــنـــــفــــاق أكـــــوامً
ـغـلـوب عـلى واالسـتـهـزاء بـالـشــعب ا
أمــره الـــذي حتــوّل إلـى شــبـحٍ مــؤمن
بسخرية القـدر الذي يتالعب بالعراق
وأهله منذ عقود بـسبب غياب القاسم
الوطني واستـبداله باالنـتماء الوالئي
إلحــدى دول اجلـــوار. وبـــســـبب هــذه
وأخرى غيرها ال حصر لها ب عامة

ـعيـارية الـتي ترسم التـوازن في هذه ا
خارطـة الـطـريق ب الـطـرفـ حيـنـئذٍ
من الــطــبــيــعـي أن تــخــتــلف أســالــيب
ـعـاجلـة وتــتـبـاين وســائل الـتـواصل ا
ـاديّ والـتــجــاذب وحــتى االحــتــكــاك ا
مكن أن يصل عنويّ بينهما. ومن ا وا
الــتــمــادي في طــريـق اخلــلل إلى قــطع
. وربّــمـا صــرّة الـعـالقـة بــ الــطــرفــ
ـنـافذ يصل األمـر في حـالة إغالق كل ا
عاجلة اخللل لتصل في أسوأ تاحة  ا
سـلّح مع الـفئة األحوال إلى الـصدام ا
أو الــفـئــات الــتي تــســتــخفّ بــحــقـوق
ـواطن وكــرامـتـهــمـا بـسـبب الـوطن وا
فقدان الدولة لـهذه الكرامة ولـسيادتها
وهيـبـتهـا لألسـباب الـوضـعيـة الـشاذة
ـقبـولة إنـسانـيًا أوالً ثمّ وطـنيًا وغير ا
وإقليميًا ودوليًا. فقطع األرزاق وغياب
الكرامة الوطنية وضعف السيادة على
ـقـدرة عـلى مـحـاسـبـة الـبالد وفـقـدان ا
ـال العـام وقتـلة أبـناء الـشعب سرّاق ا
واخــتـــطـــافــهـم وتــهـــديـــدهم ومـــنــهم
مـنــتــفـضــو تــشـريـن وأصـحــاب الـرأي
الــعــام من شــأنـــهــا حــتــمًــا أن تــقــود
احلـراك إلـى عالج صــعب آخــرُه الـكيّ
بـالـرغـم من عـســره وصـعـوبــته ومـدى
ـآسي ــكن أن يـأتـي به وا األلم الـذي 
التي يـجلـبُـها في حـالة االضـطرار إلى
اسـتـخـدام آخـر الـدواء بـإعالن الـبـيـان
كـنًا من دون رقم 1 والذي لن يـكون 
ــني الـيـوم تـدخلٍ دوليّ مــأذونٍ به. يـؤ
أكــثـــر من ذي قـــبل تــســـارعُ األحــداث
النحسة في الوطن نحو األسوأ بسبب
رفض ســــاســــتـه وزعــــامــــات أحــــزابه
ستقـوية بدول اجلوار كلّ تسلّـطة ا ا
حسب مـصاحلـها ومـنافـعها الـتراجع
ــتـصــلّــبـة بــالــتــمـسّك عن مــواقـفــهــا ا
بالسلطة وإصرارهـا على إدامة بقائها
مــا تـــســـنّى لـــهـــا ذلك بـــقــوة الـــسالح
واألدوات األخـــــرى من مـــــال ونـــــفــــوذ
وغطاء ديـني ومذهبـي تتحـكم بها في
ـنـهج الـذي أثـبت خـطأَهُ تقـويـة هـذا ا
والذي بـسبـبه ثـار علـيهـم الشـعبُ قبل
أكـثـر من سـنـة ومـازال مـفـتـرشًـا سوح
ـتـعـددة فـي أرجاء الـكـرامـة والـشرف ا
ــوذجًـا مـا ــة ومـنــهـا أ ــتـأ الـبالد ا
يـجـري في مــحـافـظــة ذي قـار الـبــطـلـة
عيب في سليلة لكش وأور وسومر. وا
كلّ هـذا وذاك وبــدل أن يـتـعـظّ سـاسـةُ
الــبالد مـن نــتـــائج الــثـــورة الــعـــارمــة
الوخيـمة الالحـقة ال سـمح الله والتي
طالبت بـرحيل الفـئة الفـاشلة احلـاكمة
"شلعًا وقلـعًا" جابهوا الـثوار بقساوة
لم يشهد لها التاريخ مثيالً إالّ في زمن
الـــــــبالشـــــــفــــــة والـــــــرايـخ الــــــثـــــــالث
والـدكتـاتـوريـات الـعـربـيـة واإلقـلـيـمـية
والدولية احلديـثة التي أفقـدت بلدانَها
سـمــة احلــريـة احلــقــيـقــيــة والـنــفــحـة

وخاصة بَـهُتَ بسبـبها شـموخُ العراق
وخـــبـــا صــــوتُه الـــدولي واالقــــلـــيـــمي
وتراجعت سمعتُه حتى بلغت الدركات
الدنـيا في سـلّم ترتـيبـات األ والدول
ـتحـضّرة في مـوضوعة واجملتمـعات ا
احـتـرام مواطـنـيه و الـفـشل فـي تـقد
أبـــسط اخلـــدمــــات اآلدمـــيـــة وتـــراجع
الصناعـة والزراعة والـتربية والـتعليم
وما في شـاكـلتـهـا نتـيـجةً إلدامـة سـمة
الـفــسـاد وتــبــيـيض األمــوال وتــهـريب
ية. مليارات الدوالرات في مصارف عا
كلُّ هـذه وغـيـرهـا خلـاطـر عـيـون دولـة
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إذًا تـراجُعُ الـعـراق ومـجــتـمـعُه ضـمن
ــتـحــضـرة خـارطــة األ والـشــعـوب ا
ـعــرفـة والـثـقـافـة ـسـلـحـة بــالـعـلم وا ا
والـــتـــكــــافل اجملـــتــــمـــعي وانــــتـــقـــالُ
مـــجـــتـــمـــعـــاته من خـــانـــة الـــثـــقـــافـــة
واحلضـارة والوالء للـوطن إلى مـفهوم
اخلــنـــوع والـــوالئـــيــة كـــالـــقــطـــيع في
أحــضــان الــغــيــر بــتــبــريــرات عــرقــيـة
وطائفية ودينية ومذهبية هي من ب
مسبـبات أخـرى كثـيرة في أشـكال هذا
الــتــراجـع. فــالــوطـن احلــقــيـــقي الــذي
ـواطن بــاالنـتـمــاء إلـيه هـو يـفـتــخـر ا
الـذي يـحـمي الـفــرد ويـحـتـضن جـمـيع
ـــســـاواة وعـــدالــة ومن دون أبــنـــائه 
تـمـيــيـز في الـعــرق والـدين والــطـائـفـة
واللـون ويقـدم له مـا يحـتاجه من أمن
واســتــقــرار وخـدمــات ورفــاهــة عــيش
وعمل شريف يكسب منه رزقه باحلالل
في ضــوء الــكــفــاءة واألهــلــيــة واحلب
الـعذري لـه وألرضه ولـسـمائـه وميـاهه
قـبل غـيـره. فــعـنـدمـا تـخــتـفي الـعـدالـة
االجتـمـاعـيـة من الـقـامـوس الـسـياسيّ
أليـة حـكــومـة أو دولــة بـحــجج واهـيـة
وبتبريرات مذهبيـة وطائفية وجهادية
ونـضـالـيـة فـارغة فـذلـك إنـذار بـفـقدان
ذلك الـــبــلـــد ســـببَ وجـــوده وتــبـــريــر
منـطـقيّ لـلـتـفـكيـر بـهـجـره لـعـدم قدرته
على حـمايـة مواطـنـيه وتأمـ عيـشهم
وحريّـتهم وحـركتـهم. وهذا مـا تتطـلّبه
أبـــسط شـــروط احلــيـــاة اإلنـــســـانـــيــة
تـمدنـة. فالـوطن احلـقيـقي الصـحيح ا
هو مَن يحتـرم أبناءَه ويحـتضنهم ب
كنفـيه ويُؤمن لـهم سبل العـيش الكر
واألمن واالسـتـقـرار وســائـر اخلـدمـات
ـطــلـوبـة في نــطـاق مـسـاواة اآلدمـيـة ا
مواطـنيـة مـحتـرمة وعـدالـة اجتـماعـية
مــتـــوازنـــة ال تـــقــبل بـــالـــتــمـــيـــيــز وال
ـبــدأ الـوطـنـي الـعـام بـالــتـعـسّـف في ا
الـذي يـشـمـل اجلـمـيع بـكــافـة احلـقـوق
ـــطـــلـــوبـــة من جـــانب والـــواجـــبــات ا
الـطـرفــ وكـأنه عــقـد اجـتــمـاعي بـ
ـــواطن. ولــكن مـــتى اخــتلّ الــوطن وا

فمـعـروف أنّ تـنظـيفَ الـبـيت يـبدأ من
أعلى الدرج وليـس من أسفله أي بدءً
من الزعامـات السـياسـية الـتي تمسكُ
ـفـاتـيح اإلدارة الـسـيـئة الـعـامـة في
الــبالد ووفق مــبـــدأ: من أين لك هــذا?
هـذا إذا كــانت "ســيــدة الــبــيت" جـادة
وحــريـصــة عــلى تــنــظــيف دارهــا من
األدران واألوســــــاخ ومــــــا يـــــــلــــــصق
بـاجلــدران واألسـقف واألرضــيـات من
مـلـوّثـات جتــعل الـبـيت يــفـوح جـيـفـة
وخيـسـة ورائحـة نـتنـة. فأيـن لسـاسة
الــــعــــراق من مـــــثل هــــذه الــــســــيــــدة
احلريـصـة عـلى بيـتـهـا وعائـلـتـها أو
هذا الـسـيّد الـوفي لـداره وأسرته كي
يتعلّـموا الدروس والعـبر من زعامات
دولــيــة وطـــنــيــة نـــزيــهــة كـــانت لــهــا
بصـمـاتُهـا في تـغـييـر مـعـالم بلـدانـها
وشقّ طريـقـها نـحـو الـتحـوّل الـشامل
ــتــنـامي كــمــا حـصل مع والـتــطـوّر ا
ـانـيـا الـلـتـ خـرجـتـا من الـيـابـان وأ
ـيـت خـائـرتي االقـتـصاد حربـ عـا
ومثلها سنغافورة والبرازيل وراوندا
وجنـوب أفـريقـيا ومـالـيزيـا وأثـيوبـيا
مؤخرًا وغيرها من دول العالم الثالث
التي أدارها زعـماء نـاجحون اتـسموا
بــحب الــوطـن والــنــزاهــة فـي الــعــمل
واإلدارة الــــرشـــيــــدة واالســــتــــشـــارة
الصحـيحة فـي بناء األوطـان وتوجيه
الحظ في دفة البالد نحو األفضل. وا
مثـل هذه الـزعـامـات الـتاريـخـيـة أنـها
تــــنـــــحـت عن الـــــســــلـــــطــــة واحلـــــكم
وانـســحـبت من احلــيـاة الــسـيــاسـيـة
بـهــدوء من دون أي تـعــنّت أو تــشـبّث
بالسلطة ومفاتنـها وبهرجتها تارك
اجملال لـغيـرهم من مـواطنـيهم إلكـمال
مسيرة اإلبداع واإلدارة الرشيدة. وما
أحـلى مــا قـاله دي ســيـلــفـا الــرئـيس
الـبرازيـلـي اخلامـس والـثالثـون الذي
اخـتـيـر كــأكـثـر شـخـصــيـة مـؤثـرة في
الــعـــالم لــلـــعــام 2009م في حتـــقــيق
ــواطـــنــيه الــعـــدالــة االجـــتــمـــاعــيـــة 
وتـضــيــيق الــفــجـوات بــ األغــنــيـاء
والفـقراء بـسبـب برنـامجه اإلصالحي
الوطني اخلالص الذي نقل البالد من
ـديـونيـة قـاتـلة إلى اقتـصـاد خـاسر 
بلـد صـناعي مـتـقدم انـتشـل مواطـنيه
من الفـقـر وجعـلـها في مـصـاف الدول
تقدمة بـفضل حنكـته ورؤيته بعيدة ا
الـنـظـر حلـالـة الـبالد. ولـعلَّ أجـملَ مـا
صرّح به حـ انـتهـاء واليـته الثـانـية
ؤيـدين له بتـغيـير ومطـالبـة حشـود ا
الـدسـتــور لـلـفــوز بـواليـة ثــالـثـة: "أنـا
أمضي ولكن سيأتي بعدي مليون دي
سيلفا". وغادر الـسلطة مطـمئنًا وغير
نادم عـائـدًا إلى حـيـاته الـبـسـيـطة في
مــســقـط رأسه. هــذا هــو الـــفــرق بــ
منطق الـدولة والالدولة بـ التبـعية
الـوالئـيـة للـخـارج واألجـنـبي الـدخـيل
ـواطـنـيـة الـتي تـقـدّس الـوطن وبـ ا
وحترص على بنيانه وصيانته أرضًا
ُ وشـعـبًـا وثــروة. فـعـنـدمــا تـفـقـد األ
هـيـبـتـهـا ويـتـراجع مـصـيـرُ الـشـعوب
ي وتتـخلّف األوطـانُ عن الركب الـعا
ال يكـون مـصيـرُهـا سوى الـوقـوع ب
أنـيــاب ســاســة الالّدولــة وعــصــابـات
ومافيات الدولـة العميقـة التي تتحكم
صائر اجلميع وتضع الوطن وأهلَه
رهـــائـن ســـذّجًــــا بـــأيــــدي الـــغــــربـــاء
والدخالء واجلهلة. وقانا الله من شرّ
الـبـلــيـة. فــقـد يــكـون الـغــدُ أتـعس من
اليوم ومن األمس عـند بـقاء األوضاع
كمـا هي حلـ انـتظـار ثـورة اجلـياع
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نـهــجًــا نـاجــعًـا لــوســائل احملـاســبـة
ـطلوبة الحـقة اجلادّة ا والتعقّب وا
بسبب ضعف اإلدارة وهزالة اإلرادة.
مع كـلّ مــــا يـــــصـــــدر عن اجلـــــهــــات
الرقابية الرسمية ومكاتب الرئاسات
الـثالث هـذه األيام مـن كالم مـعـسول
بـاحلــرص عـلى مـالحـقــة الـفــاسـدين
ستشرية واحلدّ من ظاهرة الفساد ا
في مـــــفــــاصل الـــــدولــــة إالّ أن واقع
احلال يـقـول بـغـيـر ذلك. فـمـا يُـقالُ ال
تلـحقُه  دومًـا أفعـال في كّل األحوال
بل يـبــقى مـجــرّد وعـود عـرقــوبـيـة ال
سـتـوى الـتـنـفـيـذ في مالحـقة ترقـى 
حـيــتــان الــفـســاد احلــقــيـقــيــ وقـد
أصـبــحــوا مـعــروفـ لــدى الــقـاصي
والــــداني. فــــإذا كــــانت احلــــكــــومـــة
واجهزتُها الرقابية جادّة في مالحقة
سـرّاق الــشـعب واســتـبــاحـة قــوتـهم
الــيــومي فــمــا عــلــيــهــا إالّ أن تــبــدأ
صـوالت الــصــدمــة اجلــادة مع كــبـار
اللصوص من زعامات األحزاب التي
تتحكم بالـبالد والعباد مـنذ السقوط
ـال الـدرامـاتــيـكي في  2003بـقـوة ا
والــسالح والـــنــفــوذ الســـيّــمــا وقــد
ــا ال يـــقــبل تــوفـــرت هــذه األيـــام و
اجلـدل والـشك الــكـثـيــر من الـوثـائق
واألدلـــة والـــشــــهـــادات الـــتـي تـــدين
عصـابـات اللـصـوصـية والـسـرقة في
وضح الـنــهــار بـغــطـاءٍ مـن سـلــطـات
صير البالد وزعامات عليا تتـحكم 
والــــعــــبــــاد وحتـــــمي الــــلــــصــــوص
والفاسـدين مبـاشرة أو عبـر أدواتها
الـتي اعـتـادت فـرضَ فـتـواّتـهـا بـقـوّة
السالح وبوسائل الترعيب والتهديد
نـهــارًا جــهــارًا. فــأين االدّعــاء الــعـام
وايـن الــــــقـــــــضـــــــاء الـــــــذي يـــــــدّعي
"االسـتـقاللــيّـة" من هـذه الـتــوثـيـقـات
والــفـــضــائـح الــتـي إنْ حتــرّكت دول
أجــنـــبـــيــة لـــتـــقــتصّ مـن مــرتـــشــ
تـشــاركـوا مع شــخـصــيـات وســاسـة
ومسؤول عـراقي في الـكسب غير
ـشــروع لم نـرى حتــرّكًـا حــقـيــقـيًـا ا
وصادمًا للقضـاء العراقي حيالَ هذه
اجلـرائم الـكـبــرى. بل مـازال الـعـديـد
من الـفـاسـدين يـتـولّـون مـسـؤولـيـات
سياسـية ومـناصب عـليـا في الدولة
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 فحتى القضـاء وأجهزتُه وشخوصُه
قــد وقــعــوا أســرى هــيــمــنــة أحـزاب
ـثلـث احلاكم. أمّـا ما بدرَ السـلطة وا
مؤخـرًا من اإليـقاع بـقـيادات ثـانـوية
تـنـفـيــذيـة تـابـعــة ألجـنـدات زعـامـات
السـلطـة وما سـيـبدرُ الحـقًا ال يـكادُ
يصل العتبة الثـالثة أو الرابعة لهذه
الــزعــامــات الــفــاســدة الــتي تُــمــسكُ
بــبــوصـلــة الــقــضــاء وتــوجــهُه وفق
مـصـاحلــهـا الـشـخــصـيـة والــفـئـويـة
ذهـبـيـة والـعـشـائريـة كـيـفـمـا كان وا
وحـيـثــمـا يـطــيب لـصــاحلـهـا.إنه من
األجــــدر بـــعــــد أن فــــاحت جــــيــــفـــة
الفـضائح وآخـرها عـصابـة التـقاعد
وتراخـيص شـركات الـنـفط والـهاتف
النقال واستمرار فـساد نافذة العملة
وســطــوة مـــصــارف إسالمـــيــة عــلى
ســيــاسـتــهــا ورهـن نـفـط كــردســتـان
الــعـــراق ألجلٍ غــيـــر مــســـمّى خــارج
سلـطـة الـدولـة الـفـدرالـيـة ومـا خفي
كــان أعــظـم من األجــدر الـــيــوم بــدء
حملة الصدمة بـتعاون حقيقي وجادّ
من قبل الـقضـاء واحلـكومـة بدءًا من
ـسـؤول زعـامـات األحـزاب وكـبـار ا
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ـا االمــام عــلي (ع) ,وبــ من يــلــتــزم 
حـدث في سقيفة بني ساعدة ويعتبرها
واقـع حال يجب االلـتزام بها ,هذا االمر
. اإلمام علي (ع) سلـم قسـم جـعل ا
ـرحــلـة احلـسَّــاسـة ولـذلك عــاش تـلك ا
عـلينا أن نتلمّس طريقة اإلمام علي (ع)

في تعامله مع مخالفيه حينها.
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ــؤمـنــ (ع) كـان رجـل الـوحـدة أمــيـر ا
ورائـدهـا فـفي الوقـت الذي يـرى نـفسه
صـــاحب احلق فـي اخلالفــة واإلمـــامــة
كـمـا عـبـر عن ذلـك فيـمـا بـعـد فـي إحدى
ـعروفة باخلطبة روية عنه وا خـطبه ا
الــشــقــشــقــيــة فــقــال: "أمــا والــلهِ لــقــد
تــقـمَّـصـهــا فُالن وإِنَّهُ لـيـعْــلمُ أنَّ مَـحـلي
مـنــهـا مـحل الْـقُـطْبِ مِن الـرَّحى يـنْـحـدِرُ
عـني السَّـيْلُ وال يرْقى  الي الطَّـير" وقد
كـان بإمكانه أن ينـبري للدفاع عن حقه
وكــــان يـــعــــلم أن في تــــولـــيـه اخلالفـــة
مـصـلـحـة لألمـة والرسـالـة ولـكـنه وجد
ـوقـف يـضـر أن هــذا الـتــصـدي وهــذا ا
ــصــلـحــة الــعــامّــة في ذلك الــظـرف بــا
ولــذلك لم يـطــالب بـحــقه حـتى عــنـدمـا
جــاء إلـيـه أبـو ســفـيــان وصـار يــهـتف:
»إني ألرى عـجـاجة ال يـطفـئهـا إال الدم

ــذاهب ــخــتـــلف ا تـــدعــو لالعــتـــراف 
اإلسالمـيـة وأنـهـم مـشـمـولـون بـعـنوان
اإلسـالم فال يــــجــــوز االعـــــتــــداء عــــلى

دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
هــنــا يــجب ان نــعــود لــســيــرة ومـنــهج
اإلمـام عـلي (ع) لنـتـعرّف عـلى األسـلوب
توازن ,فـي معاجلة مسألة الـصحيح وا

اخلالف اإلسالمي. 
هــنـالك حــقـيــقـة يـجـب ذكـرهـا وهي: أن
ـسـلـم اخلـالف ب أهـم فـريـقـ من ا
وهـما (الشـيعة والسـنة) ظهـر بعد وفاة
الـرسـول اخلا (ص) ,فـفي ح يذهب
الــشــيــعــة إلى اهــمــيــة االلــتــزام بــنص
الــرسـول (ص) يــوم الــغـديــر في خالفـة

... ثـم قال ابي سـفيـان: علي والـعباس?
مـا بال هذا األمر في أقل حي من قريش
? ثـم قـال لــعــلي : أبــسط يــدك أبــايـعك
فـوالـله لـئن شـئت ألمـألنـها عـلـيه خـيالً
... فـــزجـــره االمــــام عـــلي وقـــال: ورجـالً
"والــله إنك مــا أردت بـهــذا إال الــفـتــنـة,
ـا بغـيت لإلسالم شرَّاً ال وإنـك والله طا
حـاجـة لنـا في نصـيحـتك".فـلم يسـتجب
لـداعي الفتـنة (ابو سـفيان) ولم يرحب
بـه ولم يـقع في الـفخ الـذي كـان يـريـده
ـــا أعــــلن: "والـــلهِ لـه أعـــداء األمـــة وإ
ُـسْـلِـمِ ولمْ ألسْـلِـمنَّ مـا سـلِمتْ أُمُـورُ ا
يـكُنْ فِيها جوْر إِال علـي خاصَّةً الْتِماساً
ألجْـــــرِ ذلِـك وفـــــضْـــــلِهِ وزُهْـــــداً فِـي مــــا
" ,فـكان تـنافـسْتُـمُوهُ مِنْ زُخْـرُفِهِ وزِبْرِجِهِ
مـع االمــة فـي كل مـــا تـــواجه من مـــحن
شـورة لـلحـكام ,فـهـناك أكـثر ويـعـطي ا
من تـسـع مـوردًا في قضـايا عـسكـرية
واقـتصادية وسياسيـة ودينية استشار
فـيـهـا اخلـليـفـة عـمـر اإلمام عـلـيـاً وأخذ

برأيه سجلها التاريخ االسالمي.
ولــذلك نــتــســاءل: كــيف كــان (ابــا بــكـر
وعـمر) يستـشيرا عليَّ بن أبي طالب إن
لم يــكن يـثــقـوا بــعـلي ويــطـمــئـنـوا إلى
رأيـه? وعـــلي (ع) مـــا كـــان يـــنـــظـــر إلى
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اخلــلـفــاء كـأعــداء يـكـيــد لـهم ويــسـعى
ـقابل كـانوا لالنـتـقام مـنـهم وهم في ا
يـنـظـرون لعـليٍّ كـمعـ ومـسـاعد فـيـما
صلـحة األمة والـدين وإال لو كان هـو 
ا عـمر وأبـو بكـر ينـظران لـعليٍّ كـعدو 
رجـعـا إلـيه ووثـقـا بـرأيه واإلمـام علي
قـابـل  ما كـان يـتـعـامل من مـوقع فـي ا
ـــا كــان الـــعـــداوة الــشـــخـــصــيـــة وإ
ا ـحضهم النصيحة ويشير عليهم 
ـســلـمــ آنـذاك, يــنـفع األمــة وكـيــان ا
حــتى أُثِــر عن اخلـلــيـفــة عـمــر أنه كـان
يـتعـوذ بالله من مـعضـلة ليس لـها أبو

احلسن.
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مـع أن اإلمـام (ع) أبدى عـدم رضـاه عن
بـعـض الـسـيـاسـات في عـهـد اخلـلـيـفـة
عـثـمـان وبـخـاصـة دور الـبـطـانة الـتي
كــانت حـول اخلـلـيــفـة إالَّ أنه مـا انـفك
يــقــدم الــنــصــيـحــة والــرأي لــعــثــمـان
وحـــاول كــثــيــرًا أن يـــعــالج مــوضــوع
الـتــمـرد عـلى اخلـلـيـفـة فـكـان واسـطـة
عارض واخلليفة أكثر وسـفيرًا ب ا
مـن مــرة ولـــكـن األمــر خـــرج مـن يــده
اء وحـينما حوصر عثمان ومُنِع عنه ا
اســتـنـجـد بــعـليٍّ فـبــعث اإلمـام ولـديه

ـاء حـتى يـدخـلـوهـا احلـسـنـ بِـقِـرب ا
إلى بيت عثمان.

هـكذا كـان علي بن أبـي طالب (ع) وهذا
مــا يـجب أن يـكــون عـلـيه نـهـج مـحـبـيه
وأتـبـاعه فـإلى آخـر حلـظـة من حلـظات
حـياته كان يـهتم بوحدة األمـة فقد كان
يـــعــلم أن قــاتـــله الــشــقـي (ابن مــلــجم)
يـنـتمي إلى اخلـوارج ويعـرف أنهم من
ـة لكنه دفـعوه إلى ارتـكاب هـذه اجلر
ــقـتـله أن يـكـون سـبـبًـا جـديـدًا مـا أراد 
ــشـكـلـة في واقـع األمـة ولـذلك قـال في
ــلِبِ ال ــطـَّ وصـــيـــته: »يـــا بـــنِي عـــبْـــدِ ا
ُــسْـلِــمِـ ـكُمْ تـخــوضُــون دِمـاء ا أُلْــفِـيــنـَّ
ؤْمِنِ أال خـوْضاً تقُـولُون: قُتِل أمِيـرُ ا
ال تـقْــتُـلُنَّ بي إِال قـاتِـلي انْـظُـرُوا إِذا أنـا
مِـتُّ مِنْ ضربَـتِهِ هـذِهِ فـاضربُـوهُ ضـربَةً

بضربة وال تمثلوا بالرجل".
 إن سـيـرة عـلي تؤكـد إخالصه الـعـميق
لــلــدين وحــرصه الــشـديــد عــلى وحـدة
األمــة فــهــو يـــتــعــبــد إلى الــله تــعــالى
بـاحلـفـاظ عـلى الـوحـدة ويـتـمـسك بـها
كــــطـــريق إلـى ثـــواب الـــلـه ورضـــوانه
فـالوحدة مبـدأ ديني وفريضـة شرعية
قــبـل أن تــكــون قــضــيـــة ســيــاســيــة أو

مصلحة وقتية.

كن تـسـاؤل مهم يـطـرح.. وهو: كـيف 
الـعمل على وحدة االمـة? وعند محاولة
االجــابـــة فــبــالــتــأكــيــد عـــبــر تــعــظــيم
ــشـتـركـات بـ االمــة وعـلى احـتـرام ا
ـن قـــال: »ال إلـه إال الــــله حـق اإلسالم 
مــحـمـد رسـول الـله  ?«فــهـو مـسـلم له
حـقـوق اإلسالم دون الـنـظـر ألي مذهب
انــــتــــمى له ,وقــــد جــــاء في صــــحـــيح
الـبـخـاري: (من شـهـد أن ال إله إال الـله
واســتـقــبل قـبــلـتـنــا وصـلى صـالتـنـا
ــسـلـم له مـا وأكل ذبــيــحـتــنــا فـهــو ا
ـسلم) ,وقـد لـلـمـسـلم وعلـيه مـا عـلى ا
ـسـلـمــ عـلى هـذه اكــدت مـؤتـمــرات ا
ـؤتـمرات الـفـكـرة ,وكـانـت تـوصـيـات ا
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له بـعـد تفـشي الـوباء .. هـذا يــعـنَي ان
بــابـا الـفـاتـيــكـان يـعـلم ان دخـول ارض
اور وتــلـمـس تـراب الــزقـورة شــفـاء مِن
سـقم الوباء ويد رحومة تبسطها ارض
ن يــتـطــلع الــيـهــا ويــزورهـا ابــراهــيم 
ويـتبرك بعبق رسالتـها كما البابا الذي
ســيـقـدم الى اور وهــو في الـطـريق الى

ابي االنبياء.
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 مـايـجب ان يـصـل الـقـادة الـسـيـاسـي
ــقـطـع احملـوري الــعــراقــيــ في هــذا ا
ـــنــــعـــطف الـــتـــاريــــخي بـــالـــزيـــارة وا

ـعـنــوي في افـاق وســيـرتــفع رصـيــده ا
الـقـيم االنسـانيـة وسـيرى الـعالم احلـبر
ــســـيــحي االعــظم يــهـــبط في الــفــنــاء ا
االبـراهـيمي مـثـلمـا سـيدرك انـسـان هذا
الـــــكــــوكب ان الـــــعــــراق ارض االديــــان
وجــذور االنــبــيـاء ومــهــبط الــســمـاوات

الئكة. ومختلف ا
ـر بــجـائــحـة يــصل الــبـابــا والـعــراق 
ـيـة اسـتـنــزفت االرواح واسـتـهـدفت عــا
مـئـات االالف مِن الـبـشـر ورغـم صـعـوبة
الـرحـلـة اال ان احلبـر االعـظم اصـر على
ـرور بارض اور في اول زيـارة بابوية ا

واهـميـتهـا في الطـرف الصـحي الدولي
الـعصـيب ضرورة التـركيز عـلى العراق
ــثل مِـن مــوقع ذهــبي في مــسـار ــا 
ــــســــيـــرة االديــــان ومــــا يــــشــــكل فـي ا
االنــســانــيــة ومــا يـؤسـس في مــشـروع
ـقـدسة الـرسـاالت الـسـماويـة والـكـتب ا
واذا كــانـت اور وزقـورتــهــا هي االرض
ـوعـودة بـاحملبـة والـسالم والـتـسامح ا
كـما ورد في رسالـة البابا االعـظم فانها
الـوطن النهائـي لكل العراقـي وميقات
ــقــدسـة واالرض االديــان واســفــارهــا ا
ـــثـــال  االنـــســانـي الــذي الـــطـــيـــبــة وا
يـــســــتـــحق اخلــــدمـــة وبـــذل اجلـــهـــود
ـوذجه االنـساني االسـتـثنـائـية لـبـناء 
ـة ومجتمـعه اجمليد لذلك ودولـته الكر
فــان الـشـهـداء الـذيـن قـضـوا دفـاعـا عن
بـوابـات هذا الـوطن وحـمايـته من كـافة
ـــكـــونـــات هم الـــتـــعـــبـــيـــر الـــوطـــني ا
والـتـجـسـيـد احلـقـيـقي لـوحـدة الـعـراق

ارضا وشعبا. 
في اخــر كـلـمـاته الـتي وجــهـهـا لـلـعـالم
ــسـيـحي واتــبـاع الـفــاتـيـكــان وابـنـاء ا
الـــشـــعب الــعـــراقي قـــال الـــبــابـــا "غــدا
دة سـاتوجه الى العراق في رحلة حج 
3 ايام لقد كنت ارغب منذ فترة طويلة
في لـقاء هـذا الشـعب الذي عـانى كـثيرا
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اســـالـــكم ان تـــرافـــقــوا هـــذه الـــزيــارة
الـرسـولـيـة بـالـصالة لـكي تـتم بـافـضل
رجوة". كنة وحتمل الثمار ا طريقة 
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هـــذا هــــو الـــعـــراق فـي عـــيـــون بـــابـــا
الـــفــاتـــيــكـــان تــراب مـــقــدس ومـــهــبط
انــســاني كــر يــحـج الـيـه الــعــارفـون
بـقـيـمـته الكـونـيـة ومـكانـته االنـسـانـية
ودوره الـــعـــمــــيق في حـــركـــة االديـــان

السماوية.
بـــزيــارة الـــبـــابــا ســـيــتـــصل الـــعــراق
ــــشــــتــــركه احلــــضــــاري الــــقــــيــــمي
ـــســـيـــحي واالنـــســــاني مع الـــعـــالـم ا
وسترتبط اور في ذي قار بروما وبقية
ـسـيـحـيـة وسـيـكـون عـلى احلـواضــر ا
ــسـيـرة الــوطـنـيـة الــعـراقـيــ اتـمـام ا
ط الــهـويـة الــديـنـيـة والــتـعـبــيـر عن 
ـشـتـركـة بـروح احلركـة االبـراهـيـمـية ا
والــرغــبـة في االنــســجـام مع مــفــاهـيم
حـوار احلضـارات الذي يقـدم بصـياغة
شـكل العالم وجوهـره االبعاد الروحية
يكافيلية صالح ا ـشتركة عـلى لغة ا ا
الـضيقـة. سنكـون في استقـبال حضرة
الــبـابـا وسـط جتـمع سـيــاسي ووطـني
كــبـيـر عـلـى ايـقـاع الـعــودة الى مـنـابع
ـنفتح على الرساالت الـفكر االنساني ا

اذ بــامـكـانـنــا صـيـاغـة رؤيــة سـيـاسـيـة
مــشــتــركــة مع الــعــالم بــاالســتـنــاد الى
ـســيح ورسـالــة االسالم بـدل تــعـالــيم ا
االعـتماد او اخلـضوع لقيم االسـتقطاب
االحــــــــــــادي اجلـــــــــــانــب واحلـــــــــــروب

التفصيلية.
اور الــتي مــنــحــهــا الــلّـه تــعــالـى هــبـة
لـلـعراق سـتـتحـول غـدا الى بشـارة نور
ومـحطـة للقـاء بابويّ هـو االكثر تـاثيرا
واســـتــقـــطـــابــا فـي الــتـــاريخ الـــعــربي
ـعـاصر وصـوتا مـبـرورا يتـوهج مدى ا
الـدهــور ويـصـحـو عـلى مـفـرداته طالب
احلـقيقة الكونية وعلى ايقاعات كلماته
ــقـدســة تــتـاسس ا حــيـة وشــعـوب ا
ابـية ونـهضات انـسانـية تنـضح خلودا

وابدية.
فـي مـكـان مـرتــفع مِـن زقـورتـه الـواقـفـة
وقـوف الـشمس سـيـؤدي احلبـر االعظم
صالة الـسالم عــلى اهلـها وسـيتـلو في
ســره مــاتـيــسـر لـه من مـحــبــة االجنـيل
فـيجيبه مِــن اجلانب االخر صوت اللّـ?
ــقـدس الــذي تــردد عـلـى ذات الـتــراب ا
"مـلــة ابـيـكم ابـراهـيم هـو الـذي سـمـاكم

سلم مِن قبل".  ا
سـالم عـلـى ابــراهـيـم.. وسالم ومــحــبـة

لبابا الفاتيكان.

بــزيــارة الـبــابــا الى الــعـراق ســيــكـون
الــــطـــــريق مــــوصـــــوال الى اور مــــهــــد
احلـضـارة وقيم االبـراهيـمـية احلـنفـية
مـع بــقـــيـــة اجـــزاء الـــعــالـم وســيـــصل
الـصـوت ونـقـاء الـتـراب وايـقـاع حـركة
تجذرة في اعماقه ورغبته االنـسانية ا
بـالـتـواصل مع  الـعالم بـعـد ان شـهدت
ـوقــراطــيـة فـي الـبالد الــتــجـربــة الــد
اخــفـاقـات حــقـيــقـيـة في الــتـعــبـيـر عن

تواصل العراق مع اجملتمع الدولي. 
بـهبوط قـداسة بابـا الفاتـيكان سـيكون
الــعـراق فـي قـلب الــتـحــوالت الـدولــيـة
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ـشاريع الـثقـافية والـسيـاحية ـلفات وا بحث وزير الـثقـافة والـسياحـة واآلثار حـسن ناظم مع الـسفـير االيراني لـدى بغـداد إيرج مـسجدي في لـقاء جـمعـهما في مـبنى الـسفـارة عدداً من ا
واآلثارية. وأكد ناظم خالل اللقـاء عمق العالقات الثقافية ب البلدين وضرورة تطويرها وفتح آفاق التعاون في مجال السياحة والثقافة واآلثار. وتناول اللقاء عملية تأهيل اإليوان في قضاء
دائن إذ حتـدث رئيس الهـيأة الـعامـة لآلثـار والتـراث ليث مـجيد حـس عن إجـراءات اإلنقـاذ السـريعـة التي قـامت بهـا احلكومـة العـراقيـة بالـتعـاون مع الفـريق الدولي لـلتحـالف الدولي ا
حلماية التـراث في مناطق النزاع (ألف). وقال: "إن التـحالف الدولي حلماية التراث في مـناطق النزاع قدم منحـة أولية عاجلة تبلغ  700 ألف دوالر للـعمل على صيانة اإليوان وفق أساليب
ثبتة الساسات الصرح واد ا ية حيث سيرسل الـتحالف الدولي في الشهر اجلاري خبراء دولي للـبدء بعملية الصيانة ونصب السـقاالت اخلاصة وحقن ا عايير حديثة وعا تقنية عالية اجلـودة و
قدسة". وتـقدم وزير الثقافـة بالشكر لـلجانب اإليراني على عـرضه اخلاص بتمويل عمـلية صيانة دائن عدة مـرات ولدينا مشاريع مع الـعتبات العـراقية ا الكـبير". بدوره قال مسـجدي "زرت إيوان ا
اإليـوان مبينـاً أن "عملـية الصيـانة ستـكون على نفـقة وتمـويل التحـالف الدولي حلمايـة التراث في مـناطق النـزاع بشكل كامل" وأضـاف: "سيسـعدنا قبـول اخلبرة اإليـرانية لتـأهيل مرقـد الصحابي
سلمان احملمدي". كما بـحث اللقاء القطاع السياحي في البلدين واآلثار الـسلبية ألزمة فايروس كورونا على اقتصـاد البلدين وال سيما في العراق فضال عن مناقشـة تشكيل جلنة مشتركة للتعاون
ـسرح وتنظـيم إقامة أسبـوع للفيـلم اإليراني في بغداد وعـمل توأمة ب مـعهد احلرف والـفنون الشـعبية مع اجلـهات النظـيره في إيران. ودعا الـوزير في نهايـة اللقاء اجلانب في مجالي الـسينما وا
ؤلفات لكتاب إيراني عن اإليراني لتـرشيح عدد من الكتب لترجمـتها ضمن مبادرة ترجمة  100 كـتاب عن عراق ما بعد 2003 األمر الذي استجـاب له السفير وملحقه الثـقافي بإيجابية مقدماً عـدداً من ا

عراق ما بعد 2003.

رسالة بغداد
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قصة قصيرة 

حـــصل. في الـــقــريــة يـــرســلـــون في طــلب
والـدتي أن احـتـضـر او مـات احـد الـنـساء
ـــيت او االطــــفـــال.. فـــهي تــــعـــرف آداب ا
واحـيـانًـا تعـمـد الى تـغـسـيـله لـو كان من
احملـتم عـليـهـا هـذا. رافقـتـهـا الى مـنزل أم
سعيـد وبدت عـلى اطالع باألمـر سمعـتها
تقول لنفـسها ( ليسـهل الله!) وجلنا غرفة
صغيرة عـلى حيطانهـا رسومات وخطوط
ـــكن أن أصــــفـــهـــا انــــهـــا غـــيـــر اقل مــــا
مسـتقـيمـة وال أي خط بهـا. وعلى األرض
جــلـســنـا كــانت تــمـسك بــيــديه واطـرافه
والدته. وبـدا اللـيل خـارج النـافذة مـخيـفًا
كـــأنـه يـــحل ألول مـــرة. كـــأنه يـــســـقط او
يضـيّق العـالم على جـسدي عـلمت عـندئذ
انـه يــحــتــضــر خــمس وعــشــرون هــكــذا
اجابتي والـدته بعد أن سـألتهـا عن عمره
كــانت أمي تــتــلــو عـلــيه الــقــرآن وتــمـسك

قدميه حتى ال يتحرك.
فـي حلــظـــة مـــا قـــررت أن امــسـك يــده ان
امسكها فحسب وقبل أن أبحث عن سببٍ
يدفعني لهذا امسكتها ال بل امسكت كلتا
يـديه ظلّت والـدتـانا تـقـرآن القـرآن بـينـما
دنوت مـنه اكـثر مـن أي مرة اقـتـرب منـها
ـلك شـامــتـ عـلى ظــهـر كـفه الى أحــد 
جــلـــدهُ نـــاعم وهـش ويـــديه كـــبـــيـــرتــان
أصابعه الدقيقة اخلاملة أثارت في روحي
عـاطفـة مـلتـهـبـة ولو أنهُ صـدقـوني... لو
ــوت ثـالثــة أيــام انـه اســتـــمــر يــصـــارع ا

ا انتبهت الى ذلك. بلياليها 
ا سـمعت والـدتي تذكرني أني جـبانة طا
هـا أنا بـكـامل شجـاعـتي متـمـسكـة بـيديه
كنت على استعداد أن اموت معه احتفالًا
فاجئة بنصري. احتفالًا بهذه الشجاعة ا
ظللت لعدة دقائق في حالة خاصة نسيت
فـيهـا من اكـون أتـفحص تـفـاصـيل تيـنـكا
ـزيد الـيدين الـنـاعـمتـ أردت أن احـفظ ا
من الــتــفــاصــيل ألحــاول رسـمــهــا الحــقًـا.
ظـهـرت مـنـي اسـتـمـاتـة مـخـيـفـة لـلـتـشـبث
ـوقف لم يـلـحـظـها مـن في الـغرفـة عم بـا
الـهـدوء وانـتـبــهت اخـيـرًا الى أني قـريـبـة
فـعـلًـا مـنـه نـظـرت في وجـهه وكـان يـنـظـر
بـــدوره الي يـــدي وقــد قـــفــزت دمـــعــة من
عيـنه دمعـة لم تؤثـر على تـعابـير وجهه..

لقد كان سعيدًا جدًا..
نظـرت مـباشـرة في عـينـيه ولـكنه أنـتفض
مـثل حـمـامــة مـذعـورة اقـتـربت مـنه اكـثـر
حـتى اصــبـحت كــفـيه في حـجــري نـبـهت
والــدته والــدتي عن أنه يــجب أن يــتــمـدد
ـسـكه ثالثـتـنا قـبـلـها يـجب أن يـتمـدد و
علـيهمـا ان تغـيرا اغطـية الـسرير لـتمدداه
فــوقه بــهــدوء حــتى تــزهق روحه بــسالم
مـر اتذكر أني خالل دقيـقة غـابتـا داخل ا
ضــغـــطت عــلى أصــابـــعه بــشــدة انه ذلك
الـشـعـور الـذي هـاجمـني وحـدي في بـيت
أدخــله اول مــرة في حــيــاتي وفـي بــدايـة
الـلـيل اخلــانق ذاك اخـذتُ نـظـرة سـريـعـة

لم أكن على علمٍ بأنه يجيد الكتابة لآلن
أنا متفاجـئة بقدر ال يسمح لي بـالتعبير
عن دهشتي حتى آخر حلظة من حياتي.
تقـول امـرأة كبـيرة في الـسن من قـريتـنا
ـوت وتــكـتـفي بـهـذا. وانـا ـيت ال  أن ا
ت اثق تمام الـثقـة اليوم أن سـعيد لم 
أذكر قـبل سنـ طويـلة عـندمـا تصـادفنا
أول مـــرة في الـــشـــارع أدار وجـــهه الى
احلائط اما أنا فأسرعت في خطاي حته

اصبح خلف ظهري.
طــبــيــعـي أن أخــاف من اجملــنــون كــنت
احسـبه مجـنونًـا. قضـيت ليـلتـ بعـدها
ارزح حتت ثــــقـل الــــكـــــوابــــيـس حــــتى
أفضيت لوالدتي و طمأنتني أنه من ذلك
الــنـوع مـن اجملـانــ الــذي ال يـؤذي وال
يــتـبع احـدًا بــيـد أن طــمـأنَـتُــهـا لم جتـدِ
ت لـسـتة أيـام أخـرى بيـنـها نـفعًـا فـقد 
ـدى جـهلي وبـ والدي. قـد أفـكـر اآلن 
بكل شيء بـعد أن كـنتُ أحسب الـعكس
فأنـا الوحيـدة التي وصـلت في تعـليـمها
الى الـكـلـيـة في قـريـتـنـا يـحـضرنـي يوم

ذهبت الى القسم الداخلي

الـطـ يـصل حـتى الـركـاب وقـد خـرج كل
اهل الـقـرية لـلـشـهـادة علـى اللـحـظـة هذا
يــســائل صــاحب الــســيــارة وذاك يــحــمل
ـتدفئـون في منازلهم حقيـبة مالبسي و ا
يرسـلون لي الـتحايـا ويدعـون بالـتوفيق
والدتي حتـادث جارتـنـا وشيـلتـها تـغطي

انفها.
أستمريت بعدئذ اعـود للقرية ايامًا قالئل
حـــتى تـــخــرجت ال زلـت اذكــر أن عـــيــني
بحثتا عنه عـدة مراتٍ لسببٍ كنت أجهله.
ـرور الـوقت نـسيـته نـسـيـتهُ بـالـشكل و
رة لم يخلقه الذي يجعله غير موجودٍ با
الـله اصلًـا.. بـهـذه القـسـوة! عـدت للـقـرية
نـاسـبات ـرات عـند الـعـطل و ا عـشرات ا
ورأس الـسنـة واعـياد مـيالدي كـمـا عدت
مــرتـ ألني تــلـقــيت اتـصــاال من والـدتي
اخــبـرتـنـي ان جـدتي مــريـضــة جـدًا كـان
يجب أن آتي الى هناك في حال ماتت أو

شيء من هذا القبيل.
وفي ليلة من ليالي الصيف وعند العشاء
كـنت اتـأهب للـرحـيل بـعـد ثالثـة أيام في
دياري حـتى جـاء أحد يـخبـرنا أن طـارئًا

الى اجلـدران مـرة أخــرى ايـقـنت انه كـان
يـرسم انـطبـاعـاتٍ خـاصـة اردت أن اسأله
إن كان مجـنونًا لـكنه كان يـلهث وخشيت
ـسكة أن يصرخ او يـضطرب لـذا بقيت 
كسة به و عينيًّ به و عينيَّ في األرض 

مشدوهتان.
بـعـد دقـيـقـة حملتُ بـرقـة خـفـيفـة تـدخل من
الــنــافــذة.(ال تــخــافي انــهــا الــكــهــربـاء..)
سمعـتها فـقط سمعـتها حـتى اني حفظت
كيف قالهـا كان يخاف مـني ايضًا يخاف

أن اتركه.
ثم قـبّـلتُ خـده قـبّلـته ألنـي لم اجـد الوقت
للتأنّي نـويت أن اضحي بخوفي وحذري
وت دون وان اهب روحي الى عزرائيل وا

مقابل لو أمكنني ذلك.
اغـــمض عــيـــنــيه واحـــســستُ بـــأصــابــعه
تـتـشـنج تـباعًـا..كـان جـالـسًـا وظـهـره على
باب خزانة خشبيـة وقف بصعوبة وتقدم
خــطـوتــ عـاد بــعــد ثـوان وجــلس بـشق
األنفس في نفس وضـعيته السـابقة جلب
شيـئـا يشـبه الـظرف مـعه وضـغطه بـيدي
ـتـبـقى الذي ألخـفـيه ضغـطه بـكل وهـنه ا
استجمعه ألجلي. بـعد نصف ساعة فارق
وضع). احلياة (ال تفاصيل اكثر في هذا ا
ــنـزل قــرأت الـرســالـة بــعــدمـا عــدنـا الى ا
مــبـاشـرة لم يــكن من الــضـروري بـقــائـنـا
هناك ألن والـدته اطلعتـنا أنهم سـيدفنونه
في الـلـيل دون أن يـدري أحـد ذلك أفـضل
ألنهـا ال تـملك مـايـكفـيهـا ألقـامة ولـو حتى

مأ صغير ألجله.
حتى اللحظة وبعد أن قرأت الرسالة اآلف
ـــرات اشـــعـــر كل مـــرة بـــشـــعـــور حـــادٍّ ا
مخـتلف حـافظت عـلى هدوءي طـوال هذه
الـــســـنــ واآلن قـــلــبـي يــحـــتــرق وبت ال
احــتـمل كــتـمــان األمـر لم يــكن مـجــنـونًـا
الـرسالـة مـكـتـوبة بـخط جـمـيل لم أر مـثله
في حــيــاتي كــانت مــكــتــوبـة لـي انـهم ال
يــعــلــمــون مـاذا يــعــني مــتــوحـد لــذلك لم
يـسـاعــده احـد يـجـرعــونه عن عـدم خـبـرة
أدويـة ترخي الـعـضالت واألعـصـاب كرر (
لستُ مجنـونًا) خمس مـرات في الرسالة..
ولـم يــكن هــنــاك غــيــري لــيــصــدقه; كــانت
مخـتومـة بكـلمة أحـبك قرأتـها تـلك اللـيلة
ويــدي عـــلى قـــلــبي والـــصـــبــاح مـــشــرع
واجلــمــيـع نــائم اردت أن أخــرج وامــشي

حافية حتى أتعب.
ســعـيــد.. حــ خـفت مــنه كــان يـراقــبـني
يـراقبـني حـتى ال أهـرب منه وجـد طـريقه
ـا لـيـقــرأ ويـكـتب ويـتـعــلم كـيف يـرسم 
يــــكـــفـي  لـــيــــغــــرز في احلــــائط شــــكـــواه
ـقـدسـة الى االن ومـعـانـاتـه ال زالت يـده ا
تـنـبض سـعــيـدة في دمـوعي خـالـدة حـتى

يبلى هذا اجللد الذي يغطيني. 
في الــــثـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة اخـــتـــلـــجـــني
وت في تساؤل.مـاذا لو لم يجـبروه على ا

ليلة الصيف تلك?.
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أمانيها

.. عساكَ ...مِنْ مللِ النساءْ
 كثرَ الدُّعاءْ ;
بقصرِ العمرْ
ضيقِ الصَّدرْ
مر احللو
مِنْ عسلِ

شحَّةِ الرزقْ
وهجِ النَّزقْ
خبَّأَ الضَّوءُ
.. وحشةَ ليلٍ

نص
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... واألحوالْ
بكل ما فيها
وما فيها...مِنْ

سكونِ
حاضرِها ...
مِنْ نبضاتِ
ماضيها...
...سِرُّ حوّاءُ

الكونْ
أسمى خوافيها
خواءُ الرُّوحِ
إنْ جفَّتْ
مآقيها

إنْ تكاسلَ
القلبُ
عن

...يُدانيها حبٍّ
بال...عللٍ

وخارَتْ قواهُ
بحثاً عن

   مُذْ جتلّى الكونُ
... كوناً

شاءَ بها...أنْ نكونْ
 !! أو ال...نكونْ
عزلٍ عمّا تغزلُ

فينا احلياةُ ...
مِنْ مباهجِ الدُّنيا

قطعاً بها... ال نكونْ
سوى قوافلِ وَهْمٍ  
وشطحاتِ جنونْ
تيه ...بدونِها نحيا

ومِنْ قبلِها...
تيه...التيهَ كُنّا

وما زلنا...نعاندُها
...ونلوذُ بها طوراً

...ضاقَتْ إذا ما األرضُ
... تصاغرتْ

وتاهتْ ...معانيها
تغيَّرتْ لذَّةُ ألوانِها

... األشكالْ

وهذا السقام تمدّدَ ب العظام ?
.....

إليك   انَّنِي اآلنَ منك 
اذا  حجبتِ الظهيرة عني ? 

دعيني أقَاتلُ وحدي الفناء 
 فقَاتَلْتُ  من قبل هذا  الهواء 

كل شيء هباء .. 
ا أملٍ  يُرجتى  وأنا دو

دينة يائسة ..  وا
َطَارِق في كل رأس. و ا

......
هي رائعة في النساء 

صوتها مسّ قلبي 
ساء  رمى حجرين بوجه  ا

ورمى حرفها في  الشغاف.. 
 وصاح خذي : 
 وردةً أو كتاباً 

ا كتبتُ   خذي ما تشائ 
فال غرّك الصمت  

ثرثارة  احلرف  هذي  السماء
حبرها  في أن الدماء 
ودفاترها  النائحات  

تصب لظاها  .. 
وتنسى خطاها على الرمل ماء 

 .....
فمتى تستغيث .. وتصرخ ال

للظالم ? 
لِمَ ال تثأرين لنزفك ح استقام

تلعق جرا حي  ...
روءة  أم قــــُدَّ  فهل غادرتك ا

قلبك
 من صخرةٍ ورخام 

 كان وأد الطفولة شؤماً وأنتِ 
 على احلرب تستعذب القتام 
ا احترقنا   فتشاجرت النار 
ومثل الفخار  غدونا حطام  
أنت  ب السكاك في مذبحٍ

يُستضاء به أو ينوح على  
نخلةٍ ال تنام ..

 صرتِ مرتع حزني ويأسي 
وليالً تكسّر فوق القباب..

 دماً يستضام 
أما آن للنهر أن يستجيب

لهارون..
 أومأ للغيم..

 أين اخلراج..  وكيف يعود
اخلراج 
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سقطتْ في الدموع وجوه 
 وب التقاو أيامُك اليابسات 

عتق  في احلدقات وكنت  النَّشِـج ا
تنتقي وقعها الكلمات 

كم  صباح مضـــى يحمل
الذكريات في  قطار  احلـاة

ا فارَقَتْك الهواجسُ  ر
نتقاة  في الغربة ا

....
ال ترى غيرَ صورة وجهك 

ح تغيب وح تعود  
غير سرِّك ذاك 

كم صبــــــرتَ وـا أنت ذا رغم
موتك 

وت معنى الوجود   نافحتَ با
دينة   أصماءُ  هذي ا

تهزأ بالصمت
 ح ابتدعتَ  الرعود ? 

أم عجوز  ..
من الصعب أن تعتليها  الفحولةُ

 مثل خيول من النار جتري 
وفرسانها يسقطون 
....
دينة أصماء تلك ا

 أم هي  سَيِّئة احلَظِّ 
عُشاقها يُذبحون 

فلم تدفع الشر عنها 
وال  عن أنوثتها  في اجملون 
أصماء أم هي خرساء عمياء

دينة  ?  هذي ا
داهمها سِفلة  ولصوص  زناة 

مزقوا قلبها وعلى صدرها يربضون
أصماء ال تسمع النهر  ..

 هل يا ترى سمعت نوحَها وعويل
بنيها ? 

أ ال تتجرد من حزنها واجلنون ? 
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! أطفأتَ ناركَ ياجليدْ
شاختْ بركلتِكَ العبيدْ! 

ماعدتَ تصلحُ للورى 
أصبحتَ مقطوعَ الوريدْ 

بيض وسود اجمعوا 
! أن يعزلوكَ  فال تَفيدْ
وحملتهمْ مثل الصغا جج

! رفأطعموكَ فمَ الوعيدْ
التشترِ عبدا طغى 

يرويكَ من سمٍ مُبيدْ !
بعبيدِ (أمريكا) هوى 

! سلطانُ مجدكَ واحلديدْ
ونفاقُ (أمريكا) بدا 

! كتال على كتلٍ تزيدْ
قالوا بأنكَ مدعٍ

! مجنونُ عصرِ كَ او عنيدْ
اج فاذهبْ حللمِكَ إ

حلم تبخّرَ من جديدْ 
قد جنّدوكَ لشغلهمْ

فأب لهم ولهم وليدْ! 

من بعد ذلك (عبّسوا) 
داروا الظهورَ  فمتْ

! قعيدْ
××

أطفأتَ ناركَ ياجليدْ  
! ثمَّ انتهيتَ إلى طريدْ

وزعمتَ انكَ فيهمُ 
! مثل الثريا  لو تميدْ

دأبُ السياسةِ أنها
مثل القذارةِ في الصديدْ!  

مثل احلياةِ لو أنها
! مالتْ  فال خل يفيدْ  

مثل القصيدةِ إن
سُرقتْ  فمنجبُها تكنْ

(شهيدْ)!
عشرون عاما حتلبو

! ن عراقنا حلبا بليدْ ج
جج

فكأننا من طفها 
وكأنكم شمر ( مريْد)
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ــواطــنــ نــظــرا لـــتــشــجــيع ا
وحـبـهم لـلـريـاضـة واندفـاعـهم
الى حـــضـــور مـــبـــاريـــات كــرة
الـــــقــــــدم وخـــــاصـــــة اذا كـــــان
ـنتـخب الـعـراقي طـرفـا فـيـها ا
ـــــا يــــؤسـف له ان هـــــنــــاك و
مــســـتــجــدات كـــثــيــرة صــارت
ـــواطن عـــنــد ذهـــابه تـــواجه ا
ـصـاعب لــلـمالعب واول تــلك ا
هـــــو غـالء تــــذاكـــــر حـــــضــــور
ــبـاريــات واالمــر االخــر قـطع ا
تــذاكـر اكــثـر من الــعـدد الــكـلي
ـا يـحرم العب  السـتـيـعـاب ا
العب الــكـثــيــرين من دخــول ا
وهم يـحـمـلـون بـطـاقـات دخول
دفـعوا ثـمنـها وهـو امر يـعتـبر
نـوعــا من الـنـصب واالحــتـيـال
اضــافـة الى حـرمـان اجلـمـهـور
اء الى داخل من اخذ عبوات ا
العب وبـــيع عـــبــوات مـــيــاه ا
ـالعب وهو غـاليـة لـهم داخل ا
نـوع من االسـتـغالل نـاهيك عن
ــعـــامالت غـــيـــر الالئـــقــة مع ا
واطـنـ وضربـهم او دفـعهم ا

ومــحـــاولــة االعــتــداء عـــلــيــهم
بـالعصي وهـو امر غيـر مقبول
وغــيــر مــوجــود في كل مالعب
ـواطن يأتي لـلمـلعب العـالم فا

لـــيــــشــــجع فــــأذا به يـالقي كل
انـواع االحــتــيـال واالســتـغالل

بررة. واالهانة غير ا
r- كربالء U  ¡ö
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بــعـد اخــر فـاجلــهـات الــرسـمــيـة لم
وضوع رغم مـرور اكثر حتل هـذا ا
من خـــمس عــشـــرة ســنـــة حــيث لم
تـــوزع االراضـي ولم تـــ االحـــيــاء
السـكنيـة مع ان هنـاك زيادة كـبيرة
جـدا في عـدد نــفـوس الـعـراق وهـو
امـر جــعل الــفــرق كــبــيــر جــدا بـ

ـلــكـون ســكـنــا والـذين بال الــذين 
ـلـكـون ســكن وان مـعـظم الـذين ال 
الـــســـكن مـــســـتـــأجـــرون لـــلـــشـــقق
ـشـتـمالت وهـناك مـن يسـكن في وا
بــيــوت من صــفــيح ومن طــ وقــد
ازدادت االزمــة بــعــد تـهــد بــيـوت
ـــواطـــنـــ في احلـــرب مع داعش ا
وزاد هـذا االمر مـن معضـلة الـسكن
واصبح مئات االالف بال سكن وبال
هــويـة الن الـذي ال ســكن له يـصـبح
بـال هويـة! ويتـحدث (جـاسم زبون)
عـــامل عن االمــر فــيـــقــول مــشــكــلــة
الـــســـكن لــــيـــست جــــديـــدة بل هي
مــعــانـاة مــســتــمـرة مــنــذ اكــثـر من
أربعـ سنة بعـد ان زاد عدد سكان
ــدن وضــاقت بــهم ســبـل الـعــيش ا
وهـــــــرب االخـــــــرون من الـــــــقـــــــرى
واالريـاف بــحــثــا عن عــمل وحــيـاة
افضل وهذه احملنة لم حتل رغم ان
هــنـاك مــشـاريع ســكن خـجــولـة في
بـعض احملـافـظـات لكـنـهـا ال تـرتقي
الـى مسـتـوى حل مـشـكـلـة الـسكن..
وتـعـيش عـوائل كـثيـرة وكـبـيرة في
بـيوت صـغـيـرة مـساحـاتـهـا اصـغر
من ان تـتــسع لــتـلك االعــداد ولـذلك

فـــان تــلـك الــعـــوائل اســـتــغـــلت كل
مسـاحـات تلك الـدور لكي يـنام بـها
األبـناء والـبـنـات في ح اسـتـغلت
ـطابخ واحلـمامـات للـنوم! عوائل ا
ويـرى (احــمـد هــاشم) مــتـقــاعـد ان
هــــذه االزمـــة لن ولـم حتل لــــســـبب
ـشكلة بـسيط هو عدم إعـطاء هذه ا
أهميتها احلـقيقية وهم يحاسبون
ـــــواطـن عـــــنـــــدمـــــا يـــــســـــكن في ا
الــعـــشــوائـــيــات دون ان يـــكــلـــفــوا
انـــفـــســـهـم ادراك مـــعـــنى الـــســـكن
اذا سـكن هـؤالء في تـلك جتـاوزا و
الــعــشــوائــيــات? ان ابــسط حــقـوق
ـــــواطن هـي الــــعـــــمل والـــــســــكن ا
وكـالهمـا غيـر موجـودين! فألى اين
ـــواطن? والـى أي مـــكـــان يـــتـــجـه ا
يذهب? وما تزال ازمة السكن تزداد
عــامــا بـعــد اخــر وتــتــسع لــتــشـمل
األبناء واالحفاد واحفادهم واذا ما
استمرت األحـوال على ما هي عليه
فــان الــعــشـــوائــيــات ســوف تــزداد
وسـوف حتـدث مـشـاكـل كـثـيـرة ب
ـــســتـــأجــرين أصـــحــاب األمالك وا
بـسـبـب فـرض مـبـالغ خـيـالـيـة عـلى

الدور والشقق السكنية.
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في احــدى شـــوارع بــغــداد في
مـنطقـة جتاريـة كانت لنـا وقفة
ــواطن (حــســ عــبــاس) مع ا
الـبالغ من الـعمر خـمسـ سنة
ـواطن الـيـنـا عن وقـد حتـدث ا
عـمـله هـذا قـائال اعـمل فـي هذا
اجملــال مــنــذ ســنــوات عــديــدة
ونـــحن نــــبـــيع فـي هـــذا احملل
ــعــدات واالدوات االجــهـــزة وا
الـكــهــربـائــيــة الـتي تــدخل في
ــــنـــازل مــــثل تــــأســــيـــســــات ا
الــبـــوردات ورافــعـــات الــقــدرة
ـــصــابـــيح الـــكـــهـــربــائـــيـــة وا
ـواد واالسالك والــكــثــيـر مـن ا
الـــتـي تــتـــعـــلق بـــالـــكـــهـــربــاء
وبالـطـبع نـحن نـبيع بـاجلـمـلة
ــفــرد واغــلب زبــائــنــنــا من وا
ــهــنــة الــذين اصــحــاب هــذه ا
يــتــعــامــلـــون في تــأســيــســات
كـهـربـائـيـة لــلـمـنـازل احلـديـثـة
ـــــــواطــــــنـــــــ عن وعــــــزوف ا
الــتــأسـيـس الـقــد وجلــوئـهم
الى تـأسيـسـات داخل اجلدران

التخلي عن الكهرباء واحلقيقة
ان لـدي عامالن يـسـاعداني في
الـعـمل اال انني اعـمل كل شيء
بـنـفسي حـتى اتـأكد من الـعمل
ــطــلــوب واتـــقــانه بــالــشـــكل ا
وتـــأســيس الــكــهــربــاء مــهــنــة
جمـيـلة وعـلـميـة والبـد لكل من
يــرغب بــتــعــلم هــذا الــعـمل ان
يـكـون نـبـيـهـا وواعـيـا ويـعرف
حــسـابــات األمــور وان يـتــعـلم
ـــهـــنـــة مـع أصـــحـــابـــهـــا من ا
االســطـوات واخلـبـراء في هـذا
اجملـال الن الـتـعـامل بـخـطأ مع
ـوت والبـد الـكـهـربـاء يـسـبب ا
مـن حــــســــاب كـل شيء واالهم
ـواد الــتي تـدخل الـتــأكــد من ا
في الـعــمل ويـجـب ان ال تـكـون
مواد جتارية الن عـطلها سوف
ــــكن يــــســــبب مـــــشــــاكل وال 
اصالح شـيء اال بـــصــــعــــوبـــة
تامة ولهذا يجب التأكد من كل
شيء وحـساب األشـيـاء نظـريا

قبل البدء بالعمل.

الـــكـــهــربـــاء وعـــدم وجــود أدوات
كهـربائـية ومـواد رصـينـة تتـحمل
كـل طــار او عــارض كـــهــربــائي
وقــــد اصـــــبح االعـــــتــــمـــــاد عــــلى
ـكن الـكــهـربـاء عـالــيـا جـدا اذ ال 
الي مــواطن فـي الــوقت احلــاضــر

الـكـهربـائيـة واالسالك اجلـيدة من
ـــواطـن صــحـــيح ان اجـل راحــة ا
ـواد الــرصــيـنــة غــالـيــة لــكـنــهـا ا
تــــــعـــــطى األمــــــان والـــــضـــــمـــــان
الصــحـابــهـا حــيث ثــبت ان اغـلب
احلـرائق التي حتـدث كان سـببـها
الـتـمـاس الـكـهـربـائي لـتـذبـذب

وهذا يتطلب مـنا العمل وتأسيس
الـكـهــربـاء قـبـل اكـمـال وتــشـطـيب
اجلــدران حــتى ال تــتـأثــر بــعـد ان
د االسالك داخل االنـابيب نقـوم 
ـــطـــاطـــيــة مـن اجل ان ال تـــؤثــر ا
الــكــهـــربــاء عــلى اجلــدران اثــنــاء
الـــرطـــوبـــة وحتـــتــاج عـــمـــلـــيــات

الــــتــــأســـيس
الـى خـــــبـــــرة
مــتـراكـمـة من
اجل تـــــــوزيع
الــــكــــهــــربـــاء
واالســـــــــــــالك
بــــــــــصـــــــــورة
مــــتــــســــاويـــة
وعـــــدم اربــــاك
هـذه الـعـمـلـيـة
عـشــوائــيـا الن
أي خطأ يسبب
كــوارث كـبــيـرة
وعـــنـــد الــعـــمل
البـــد من شـــراء

األدوات
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ـواطن عـلـي مـنـصــور من بـغــداد/ الـكــرخ مـوضـوع صــيـانـة يـطــرح ا
اجلسور ويقـول كنت مارا عـلى احد اجلسور راجال وقـد كان اجلسر
يهتز وتسمع اصوات احلـديد كلما مرت سيـارة عليه والبد من صيانة

كل اجلسور قبل ان تقع كارثة.

ـواطن عـامـر جـميـل مـوضوع من مـحـافـظـة ديـالى/ اخلـالص يـطـرح ا
الكـهـربـاء الضـعـيـفة ويـقـول تـمـتاز قـرى ونـواحي اخلـالص بالـكـهـرباء
الضـعيـفـة جدا بـحـيث ال تعـمل الـكهـرباء اال عـلى شـراء رافعـات قدرة
كهـربـائـيـة لـتشـغـيل االجـهـزة في حـ ان تـذبذب الـكـهـربـاء تـلك حرق
اذا الكهرباء ضعـيفة في ح انها االجهزة الكهربـائية فلماذا هـذا? و

في اماكن اخرى قوية وال تنقطع?
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رائب الـعشوائية واطـن علي فاضل من بغـداد/ الشعب الى ا يشير ا
ويقـول لقد اصـبحت الـساحـات والتـقاطـعات مـرائب للـكلـيات وجتزأت
اخلـطـوط في حـ يـفـرض الـسـواق اجـورهم كـمـا يـشـاؤون فـلـمـاذا ال

تلتفت هيأة النقل لالمر?

WOz«uA  Vz«d

احد محالت بيع االدوات االحتياطية

تجاوزة بسبب ازمة السكن ∫ احدى الدور ا «“ËU&

”UM « U UC 10Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6907 Saturday 6/3/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6907  السبت 21 من رجب 1442 هـ 6 من اذار (مارس) 2021م

ــواطن وهـــو يــرى يـــتــحـــســـر ا
احـوال الــشـوارع في الـعـاصـمـة
ــطــبــات بــغــداد وهي تـــعــاني ا
والتـخسفات والـشروخ وال تكاد

الـسيـارات تسـلم من تلـك الطرق
الـــوعـــرة ان صح الـــتـــعـــبـــيــر..
ـواطن ايــضـا وهم ويـتــحـســر ا
يـــرون الــــتـــبـــلـــيط احلـــديث في

الــدول االخـــرى وكـــيف تــســـيــر
الــسـيــارات عـلـى تـلك الــشـوارع
اجلـــيــدة حـــيث ان الـــســـيــارات
احلــديــثـة اكــثـرهــا واطــئـة وفي
شـوارعنـا تصـطدم بـاالرض وقد
اذا يـكون الـتبـليط في نتـساءل 
الــدول االخـرى جـيــدا وال يـكـون
لــديـنــا تــبــلــيط جــيــد مــثل تــلك
ــاذا عـــنــدنــا تـــبــلــيط الـــدول! و
الــشـركــات االجـنــبـيــة الـشـوارع
تــكــون جــيــدة جــدا وتــقــاوم كل
تـقـلبـات الـزمن وخـير مـثـال تلك
الـشوارع الـتي بـلطـتـها شـركات
اجــنــبـيــة مــنــذ عــقـود ومــازالت
حـــتى االن بـــاقـــيـــة عـــلى نـــفس
سـتوى علـينا ان نـبدأ بدراسة ا
الـطــرق احلـديــثـة وجـلــبـهـا الى
العراق وتطبـيق كل ما هو مفيد
وجــيــد بــدال من تــلك االجـراءات
الــعـقــيـمــة في الــتـبــلــيط والـتي
تــســتـعــمل حــالـيــا وتـقــلع بــعـد

ساعات من تبليطها.
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 لقد عـايشـنا مرحـلة اسـتثنـائية
ــعـــاصــر من تـــأريخ الــعـــراق ا
وهي الـــفــــتـــرة احملـــصـــورة في
الــعــقـد الــتــسـعــيــني من الــقـرن
ــاضـي. وشــاهــدنـــا صــعــوبــة ا
الواقع اخلدمي الذي كانت عليه
ـــعـــنــــيـــة بـــشـــؤون الـــدوائــــر ا
اخلدمات العـامة والسيما دوائر
الــــبـــلــــديـــة مــــنـــهـــا عــــلى وجه
اخلـصـوص. إذ أن أبـرز مـا كـان
يــعـــتــرض عــمـــلــهـــا هــو نــقص
وجودة والـداخلة في اآلليـات ا
اخلـــدمــة وإذا شـــاهــدنـــا آلــيــة
حــديـــثــة فـــســـرعــان مـــاتـــلــفت
أنـتبـاهك أنـها مـقدمـة هـدية من

الدولة الفالنية.
 وبــعـد سـقــوط الـنـظــام الـبـائـد
إنـفـتــحت الـعالقـات الــتـجـاريـة
واإلقــتـــصــاديــة لـــلــعـــراق عــلى
مــصــراعــيـهــا. ودخــلت الــعـراق
أعــداد وأصــنــاف وأشــكـال من
الــســـيــارات التــعــد والحتــصى.
ـرور األمـر الـذي دعــا مـديــريـة ا
الـــعــامــة إلى الــعــمل بــالــنــظــام

الفردي والزوجي. 
لـفت للـنظـر مانـشاهده  ولكن ا
في دوائــر الــبـــلــديــة في عــمــوم
الــعـــراق مـن تــلـــكـــؤ واضح في
إســتــيـراد اآللــيـات الــتي تــخـدم
أعـمـالـهم اخلـدمـيـة وتـوفـر لـهم
اإلسـتغنـاء عن الطـاقة البـشرية
واســتــثــمــار الــوقت في ســرعــة

اإلجنـاز. إذ أن دوائر الـبلـدية لم
ة تزل تـعمل بـالسـياقـات القـد
ولم يـطرأ على أعمـالها مـايشعر
ــــواطن بــــأن هــــنـــاك تــــطـــورا ا
ملحـوظا في أداء اخلدمات. وقد
واطن يتحمل أكون منصفا أن ا
جـــزء من هـــذا اإلخـــفـــاق إال أن
ــواطن لم يــر نــظــامـا خــدمــيـا ا
جـــذابــا كـي يــتـــقـــيــد بـــشــروط
الـنظـافـة الواجـبـة عـليه وإن لم
يكن ذلك مـسوغا له بـاإلعفاء من
سؤولية واحترام القانون في ا

كل الظروف واألحوال.
 والشك أن هــــذه الـــفــــوضى في
ــواطن ودوائــر الــعالقـــة بــ ا
البلـدية. قـد قادت إلى بـيئـة غير
نظيفة وغير صحية. فشوارعنا
مليئة باألتربة واألوساخ حتى
ـمـيـزة في أن بـعض الــشـوارع ا
العاصمـة بغداد التخلو من هذه

الظاهرة.
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 إذ الزال الـــعــامل في الـــبــلــديــة
يحمل( الكرك) ويجر (العربانة)
لـــتـــنـــظـــيف شـــوارع غـــايـــة في
الـطـول هـذا فضـال عن أعدادهم

ثيرة للجدل! القليلة وا
ألن هـــنـــاك في كل قـــسـم بـــلــدي
ـسـتـخـدم وإن سـجال بـعـدد ا
أي إخــــــــتـالف بــــــــ األعــــــــداد
ــوجـودة ــســجـلــة واألعــداد ا ا
عـــــلى أرض الـــــواقـع يـــــعــــرض

أصــحـابــهـا إلى الــعـقــوبـة وفق
ـــــــــادة 320 مـن قـــــــــانـــــــــون ا
العـقـوبات الـعـراقي النـافذ. إذن
يــنـبــغي ان تـكــون هـنــاك رقـابـة
صـارمـة بــشـأن هــذه الـسـجالت
من اجلهـات ذات العالقة. بـينما
ــــكن أن نـــســــتـــغـــنـي عن ذلك
الــعـمل الــشـاق بــتـوفـيــر آلـيـات
حتــمل فــرش الــتــنــظــيف وهي
مــخـصــصـة لـلــشـوارع الــعـامـة.
وتـــعــمل بــهــا بــلــديــات الــعــالم
بأسره.وإذا كانت دوائر البلدية
في الـعــراق حتـتـج بـعــدم تـوفـر
ادية. فأنا أجزم أنها السيولة ا
من أغنى الدوائـر احلكومية في
الــعـراق مــوارادا وإيـرادات. إذ
إسـتـوقفـني شـخـصيـا مـا تـعمل
به دوائــر الــبـلــديــة في بــغـداد/
الــرصــافـــة من فـــرض غــرامــات
اخملــــالــــفــــة عــــلى بــــيع الــــدور
الـــســكــنـــيــة الـــتي تــزعـم أنــهــا
مخـالفة لـلتـصمـيم األساس. في
الـــــوقت الـــــذي تــــمـــــنح دوائــــر
الـتـسـجــيل الـعـقـاري الـسـنـدات
األصـولـيــة عن هـذه الـدور الـتي
تـــصـــفـــهـــا الــبـــلـــديـــة بـــخــارج
الـضـوابط. إذ تـسـتوفي عن ذلك
مبـالغ طـائـلـة تصل (10- 15أو
أكـثــر) مـلــيـون لـلــدار الـواحـدة
وبـوصـوالت التـبدو عـلـيـهـا تلك
األهـــمــــيــــة الـــتي مـن أجـــلــــهـــا
ــــبــــالغ تــــســــتــــحــــصـل هــــذه ا

ـواطن فـراس احــمـد من مــحـافـظــة بـابل/ احلـلــة الى طـحـ يـشـيــر ا
ــوزع من اردأ انـواع احلـصص احلـصص الـتــمـويــنـيـة ان الــطـحـ ا
واطن يـبيعـه لعدم االسـتفادة مـنه ويقوم مـشترون االمر الذي يـجعل ا
بشرائه وبـيعه الى التـجار وهـؤالء بدورهم يبـيعونه الى وزارة الـتجارة

. واطن لتوزيعه على ا
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واطن جالل مـحمد من بغـداد/ حي العامل الى ظاهـرة سلبية يشير ا
وهي سـرقـة شـتالت الـورود والـزرع مـن اجلـزرات الـوسـطـيـة من قـبل
بعض ضـعـاف الـنـفوس ويـقـول البـد من وضع حـد لهـذه الـظـاهرة من

خالل الردع حتى ال تسول لهم نفوسهم السرقة.

واطن شهاب احمد عزيـز من بغداد/ الصليخ الى انه وعائلته يشير ا
ـوحـدة وقـد اخــذت مـنـهم كل غـيـروا مــسـتـمـســكـاتـهم الى الــبـطـاقــة ا
ـكن احلـصـول عـلى شـهـادة اجلـنـسـية ـسـتـمـسـكـات واتلـفـت فـهل  ا

دنية من جديد? واالحوال ا
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مـنـذ عـدة عـقـود وازمـة الـسـكن هي
الـشاغل االول واالخـير لـكل فرد من
افـراد اجملتمـع ويقول مـواطنون ان
الـسكن وطـن ومن ال سـكن له يـبقى
تـــائـــهــا مـــتــنـــقال مـن مــكـــان الخــر
ـــــواطن عـــــلـي عـــــلــــوان واوضح ا
كاسب ان ازمة السـكن تزداد يوميا

Î«—c  ÆÆW UF « …dDO « ÂU  d b  
نــفــوق االسـمــاك فـجــائي بــهـذه
االعــــداد الــــكــــبـــيــــرة ال يــــؤيـــد
فـرضـيتك ,وهـذه لـيـست احلـالة
االولى فــقـد حـصــلت في مـواقع
اخـرى ذكـرتـهـا سـيـادتـك كـحـالة
نـــــفـــــوق االســـــمـــــاك فـي ســــدة
الـهـنـديـة ,وهـذه احلــالـة شـبـيه
بــحــرائق  مــحــصــول احلــنــطـة
فـمــرة احلـرارة ومـرة ان الـفالح
هـو من يـقـوم بـحـرق احملـصـول
ليحصل على تعويض مضاعف
ونـحن نـعـرف ان الـفالح  يـعـتـز
ـحصوله ويـصعب عـليه حرق

مـحـصـول او نـبـته بـذل جـهـودا
ـوسم كامل, بزرعـها وخـدمتـها 
نــعـــتــقـــد ان االمـــر لــيـس كــذلك
ـــا ابـــعـــد من ذلك لـــتـــبـــقى وا
حـــاجـــة الـــعـــراق قــــائـــمـــة الى
االخـريـن  ولـيـبقـى الـبـلـد سـوقا
لالخـــرين ,هـــذا الـــبـــلـــد وفـــيــر
اخليـرات  ويستـطيع  ان يحقق
االمـن الـغـذائـي لـو كـانـت هـنـاك
ادارات امـــيـــنــــــة ومـــخـــلـــصـــة
وتــعــمل  بــعــيــدا عن الــتــحــزب

والسياسة .
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أو مقبولية تطبيقها أوتعديلها
في الوقت احلاضر.

ـوضوع  بيـد أن األهـم في هـذ ا
كـله أن تـكـون دوائـرنـا الـبـلـدية
ـسـتـوى الـدول اجملـاورة عـلى
أقل تــقــديـــر وأن تــســتــنــسخ 

واطن كرار حس موضوع احتياج من محافظة بابل/ احللة يطـرح ا
واطن الى سـيارة اسـعاف لـيال حلادث طـار او والدة ويقـول غالـبا ا
ال توجـد سـيـارات اسـعـاف وان وجـدت فهي بـال وقود وسـائـقـهـا غـير
ـواطن مـتـواجـد ويــتـطـلب االمــر الـذهـاب الـيه وايــقـاظه لـذلك يــفـضل ا

استئجار سيارة لكي يذهب للمستشفى!
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uH‚∫ نقص االوكسج يتسبب بنفوق اسماك الدملج

احد مطبات في شوارع بغداد

س
لنا
ل ا
حوا
أ

nOEM∫ عمال بلدية يقومون بتنظيف احد شوارع بغداد

الكبيرة.  عـلما أن هذه اخملالفة
ـفـعـول مـتى مـا تـبـقى سـاريــة ا
شـتري بـيع الدار نـفسـها أراد ا
مرة ثـانية وهـكذا دواليك. ونود
ـسـؤول عن أن نـلـفت عـنـايـة ا
هذه اإلجراءات ومدى صحتها

جتـــــاربــــــهـم في هــــــذا اجملـــــال
لـتـطـبــيـقـهـا بـالــفـعل وهـو أمـر
لـيس مـسـتــعـصـيـا إن تـوافـرت
ــصــلــحـة الــوطــنــيـة اإلرادة وا

العليا.
dOC - بغداد  .d  wK

في مـطـالـعـة سـيـادتك  فـي قـناة
(الـشـرقـيـة) حـول كـارثـة اسـماك
ج  ذكرت بان  اسباب نفوق الد
االســمـــاك لــيــست بـــفــعل فــاعل
ــا اســبــاب او امــور اخـرى وا
ــعـروف كـنــقص االوكـسـجـ ,ا
ونــحن لــســنــا اخــتــصــاصــيـ
ونــحـتــرم اخــتــصــاصـكـم ولـكن
ـعـروف ان نـقص االوكـسـج ا
او اي امـراض او حـاالت اخـرى
تبدء بنـقوق  اعداد بسيطة وان
ـرور االيام لم تـعـالح احلـالة و
تــزداد الـهـالكـات. امــا ان يـكـون
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ارتـــبــطت اغــنـــيــات :تــايـــبــ ولــو تــزعل
ـا يـثمـنك عـوفه مو مـشـكورة  آخـر زمن ا

غــــريــــبــــة تــــرحــــلــــ ذات
الــشـهـرة الــواسـعــة بـأسم
ُــغــتــرب في مــلــحــنــهـــا ا
بـــــريـــــطــــانـــــيــــا نـــــامق
الــذي يــعــد احــد أديب
قـامـات الفن الـعراقي
الـــذي اســـتـــطــاع ان
يـخــلق لـنـفــسه لـونـا
مــوســيــقــيــا خــاصـا
ومــنـــفــرداً ظــهــر في
ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن
ـاضي واتـسم ا
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كـلــمـات مـنــيـر بـو عــسـاف أحلـان
نــبـيل عـجــرم وتـوزيع بـاسم رزق.
كـانت قـد نــشـرت الـفـنــانـة نـانـسي
عـجرم فـيديـو قصـير صـامتـا منذ
عدة أيام عـبر حسابـها على موقع
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي تـــشــوق
جـمهـورهـا لـعمل فـنى جـديد خالل
ـقبـلة وعـلقت عـجرم على الفـترة ا
الـفــيـديـو الــذى ظـهــرت فـيه تـؤدى
احدى األغنيات قائال:(احزرو شو

األغنية اللي عم
غـــــنــــيــــهــــا?).
وســــــــــــــــــــبــق
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طـرحت الـنجـمة الـلـبنـانـية نـانسي
عـجـرم أحـدث أعـمـالـهـا (مـا حتـكم
عــحـــدا) وهــو مـــقــدمـــة مــســـلــسل
ـــنــــتــــظــــر عــــرضه في (راحــــوا) ا
ــقـــبل و نـــشــرت عـــبــر رمــضـــان ا
ـــوقع حـــســـابـــهـــا الـــشـــخـــصي 
(انــســتــجــرام) صــورة لــبــوســتــر
االغنـية الـتي يخـرجهـا ند مـهنا
لـتـعـلن عن وصولـهـا عـبر مـنـصات
ـــوســــيــــقي.(مـــا ا
حتـكم عـحـدا)
مـــــــــــــــــــن

ـطـربـ بـطـابع الــتـجـديــد وعـاصـر كـبــار ا
ـا ادى الـى ارتـقــاء مـوهــبـته ـلــحـنــ  وا
الـفـنـيـة وسـاهم مع اقـرانه بـتـجـسـيـد اروع
ــوســيــقــيـة الــتي ـالحم الــفــنـيــة ا انـواع ا
شـكـلـتـهـا احلـقـبـة الـذهـبـية مـن الـغـناء
الـعراقي  لالطالع اكـثر على دوره
وحـيـاته الــفـنـيـة كـان هـذا احلـوار

معه:
{ لــكل مــوهـبــة مــكـتــشف فــمن الـذي
اكــتــشف مــوهــبــتك واخــذ بــيـدك اول

مرة?
- اعـتــقـد اني كــشـفت مــوهـبـتي
الـلحـنيـة بنفـسي ومن دون تدخل
ـــوســـيـــقى عــــبـــر ســـمـــاع ا احـــد 

واالبحار نحو اصقاعها البعيدة .
ـن تأثرت { كـيف كـانت بدايـاتك الفـنية و

? لحن من ا
- الـفــضل يـعــود لـعــائـلـتي
اوالً واخـيراً فبمجرد
ـــيــولي ان عـــرفــوا 
ــــــوســـــــيــــــقى الى ا
وفــــــروا لي كـل مـــــا
اطــــــلـــــــبـه كـــــــانت
عـائــلــتي مـتــفـتــحـة
ومـصـغيـة لي طوال
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سيرة الفنية لنامق أديب q∫ محطات من ا «u²  Ÿ«bÐ≈ 

واسـترجـعت عجـرم ذكـريات ألـبوم
(يا سالم) التى حلت ذكراه الـ 18
عـامــا عـلى طــرحه مـنــذ عـدة أيـام
والـذى أنـتج فى عـام  2003وضم

الــــــعــــــديــــــد مـن األغــــــانى
الـنــاجـحــة من ضـمــنـهـا

(أخـــــــــاصــــــــــمك أه)
و(ســـــــــــحـــــــــــر

عيونه).

الـنـجــدي نـصـاً اســمه ال تـوديـنـي وتـسـافـر
وسـرعان مـا حلـنته ونـصـاً اخر واشـتركت
ـسـابـقة نـقـابـة فـنـانـ فـرع الـبـصرة فـيه 
ــركـز االول وقــد عـمل لي وحــصـلت عــلى ا
جـبــار الــنـجــدي اثــر ذلك حـوار فـي مـجــلـة

. عراقية تكرس صفحاتها للفن والفنان
ــفـــردة الــشــعــريـــة بــالــلــحن أم { هل تــتـــحــكم ا

العكس?
ـــفـــردة قـــد تـــكـــون دافـــعـــاً مـــهـــمـــاً في - ا
اســتـــحـــضـــار حلن مـــا من احلـــاني فـــهي
ـفتاح و(ثريا الـنص الغنائي) لكن االمر ال ا
يـنطـبق على جـميع مـا احلنه فـهنـاك احلان
تـتـرجم كلـمـات الـنص مع االخـذ باالعـتـبار
أن اللحن معنى الكلمة وليس الكلمة ذاتها.
{ هل تـعرضت لـلمـنافـسة او احملـاربة الـفنـية في

مسيرتك وكيف كنت تتعامل معها?
ـنافسة غيـر احملاربة وهي كما ارى حق - ا
مـــشــروع بل هـي شيء ضــروري مـن شــأنه
ـساهمة في تطوير االمـكانات الفنية  لدى ا
ـــلـــحن وتـــطـــورهـــا نـــحـــو االفــضـل امــا ا
احملـاربـة فهي ظـاهـرة مغـيـبـة ألني اقابـلـها
ن عـلى الـغـالـب بـاإلهـمـال وعـدم االلـتـفـات 
رور الزمن.  ا الصفح عنه  ارسها ور
{ مــا رأيك في االغـنــيـة الـعــراقـيـة احلــديـثـة وهل

تنطبق عليها مقاييس الذوق العام? 

الـوقـت   وعـنــدمــا طــلـبت مــنــهم شــراء الـة
االوكـورديــون لـبــوا طـلــبي بـســرعـة رغم ان
سـعره كـان بـاهض الثـمن  أنذاك ومـنذ ذلك
احلـ اخـذت اتعـلم عـلى هـذه االلة بـنـفسي
ثم جـلبـوا لي الفـنـان جبـار البـصري ألتـعلم

على يديه العزف على الة العود.
وسيقي مقتبس من احد ?  { هل اسلوبك ا

- كنت متأثراً بأغاني السبعينيات العراقية
ـصرية ومـلحني تـلك احلقبـة مثل طالب وا
الـقــره غـولـي وكـوكب حــمـزة والــسـنــبـاطي
وجي وبـليغ حـمدي لـكني فـكرت ومـحمـد ا
طويالً في مسألة ان اختط لي طريقاً خاصاً
بي عـــلى مــســـتــوى الــطــريـــقــة الــلـــحــنــيــة
الـعـراقيـة..ال يـداني بالـشـبه الحد او يـقـلده
واسـتطعت بعد جـهد جهيد ان ارسم مالمح
مـختلفـة  ألسلوبي في التـلح االمر الذي

يجعلني متميزاً وجنحت في ذلك.
{ على كم آلة تعزف وايها اقرب لنفسك?

- اجـيـد الـعــزف عـلى  الـعـود واالكـورديـون
والــبـــيـــانـــو واألوراك واحب جـــمــيع اآلالت
وسيقية ولكل الة صوت وتكنيك مختلف. ا

راحل صعوبة في مسيرتك? { ما اكثر ا
راحل صـعـوبـة هي الـبدايـة السـيـما اكـثـر ا
واني كـنت اعاني من ندرة الـنصوص كوني
لــست مــعــروفــاً وقــدم لي الــشــاعــر جــبــار

- االغـنــيــة الــعــراقــيــة حــالـيــاً وعــلى وجه
اخلـصـوص االغـاني الـشبـابـيـة فـيـهـا الغث
والـســمـ لــكــنـهــا  ال تـخــلــو من الـنــمـاذج
اجلـمـيـلـة لكـني اقـول ان االغـنـيـة الـعـراقـية
حـالـيــا تـؤشـر هــبـوطـا في اغــلب احـولـهـا
ويـنتـابـها الـتشـابه والـتكـرار عـلى مسـتوى
الـكالم والـلـحن مـا يـسيء الى الـذوق الـعام

وتاريخ االغنية العراقية ذاتها. 
{ كــيـف تــعــلق عــلى الــفــنــانــ الــشــبــاب الــذين
يــفـضــلـون الــشــهـرة بــوقت قـيــاسي عـلى اخلــلـود

الفني?
- انـصح الشباب بأن ال يستعجلوا الشهرة
والــركض ورائـهــا عــلى حــسـاب مــضــمـون
االغـنـيـة وحلـنـهـا ويـجب الـتـدريج والـتعـلم
ـلـحن لـيـكـون صـعـوداً طـبــعـيـاً لـلـشـاعـر وا
ـطرب حتى تـكتمل الصـورة لدى الناس وا

فيصبح ظاهرة فنية يشار لها بالبنان.
{ ســجــلت اول عــمل لـك خــارج الــعــراق وهــكـذا
مـعــظم اعـمـالـك فـلـمــاذا لم تـســجـلــهـا في االذاعـة

العراقية? 
- لم تــســنح لي الـــفــرصــة الــتــســجــيل في
االذاعـة العـراقيـة ألنني غـادرت العـراق بعد
ان اسـتشعـرت بوقـوع احلرب لكـني سجلت
عن طـريق الـتـلــفـزيـون واالذاعـة الـكـويـتـيـة
وكـبـريـات الـشـركـات الـفـنـيـة مـثل الـنـظـائـر

وشـركة يـوسف حيـدر .. وتعـاملت مع كـبار
ـطرب العراقي واخلليج الذين كانوا ا
ثال فؤاد سالم وقحطان هـناك على سبيل ا
الـعـطـار وربـاب ومي ووحـيـد وامل خـضـير
ورابـح صــــقـــر عـالوة عـــلـى يـــاس خــــضـــر

ومحمود انور. 
{ مــا اثـر الــغـربــة عـلى اعــمـالك وهل اثــرت عـلى

شعبيتك في العراق? 
- كـان من احملـتم ان تلـقي الـغـربة بـظاللـها
عـلى مسيـرتي احلياتـية والفـنية. لـقد بدأت
بـالــكـويت وامــتـدت الى لــنـدن وتـخــلـلــتـهـا
حــوادث ومــواقـف كــثــيــرة ادت الى اعــادة
صـياغة شـخصيـتي بالشكـل الذي هي عليه
االن ومن دون ادنـى شك ساهـمت من جانب
اخـــر بــإنـــتــاجي الــلـــحــني ســـواء بــســواء
وجتـســد ذلك في عــدة اعـمــال حلــنـيــة مـثل

اغنية (تغربينا) وعدد من اغاني غيرها.
{ انـت قليل الـظهور عـلى الساحـة الفنيـة إعالميا

فمتى نرى جديدك ?
- سـأعـود الى الـسـاحة الـفـنـيـة عـبـر احلان
أدخـرتها منـذ سنوات وهي الذخـيرة احلية

ا اخفيته عبر الزمان. 
كن ان تقرر اعتزال التلح يوما ما?  { هل 
- ال افـكـر بـاالعـتـزال ابـدا ألن االعـتـزال هـو

وت بعينه. ا
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ي في مكافحة االرهاب الدولي قدم اخلميس اخلبيـر االكاد
ـاضـي الـنـدوة الـتي اقــامـتـهـا اجلـمــعـيـة الـعـراقــيـة لـلـعـلـوم ا
السياسـية - فرع بابل بعنوان (مستقبل السياسة اخلارجية

االمريكية جتاه االمن االقليمي).
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التـشكيلـي العراقي يـحل مساء غد
االحـد ضـيفـا على قـناة (الـشرقـية)
ضــمن بـرنــامج (اطــراف احلـديث)
الذي يـعده ويقـدمه االعالمي مجيد
السـامرائي ويخـرجه اخملرج حيدر

االنصاري.
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ـسرحي في كلـية اآلداب بـاجلامـعة اللـبنـانية أستـاذة النـقد ا
سرحية بالكويت نعتها االوساط عهد الـعالي للفنون ا وفي ا
ـوت بـسـبب اصـابـتـها ـسـرحـيـة الـعـربـيـة بـعـد ان غـيـبـهـا ا ا

بفايروس كورونا.
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أســـتــاذ االقــتــصــاد الــســـيــاسي الــدولي فـي قــسم الــعــلــوم
الـسـيـاسـيـة في جـامـعـة مـؤتـة بـاالردن صـدر له عن دار ورد
األردنــيــة لــلــنــشــر والــتــوزيع كــتــاب (الــوجــيــز في الــنــظــام
االقــتــصـادي الــدولي/ دراســة في الــعالقــات االقــتــصــاديـة

الدولية).
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ي وسام خالد السمرمد ي العـراقي حتدث واالكاد االكاد
ـاضـي عن (فـايروس في ورشـة افـتـراضة اقـيـمت الـثـالثاء ا

كورونا وتأثيراته اجلديدة على االطفال).
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الــقـــاص االردني حل ضــيف شــرف عــلـى مــلــتــقى جــامــعــة
فيالدلـفـيا الـثامن لـلقـصـاص الـشبـاب االفتـراضي وشارك
فــيـه ثالث عـــشــرة قـــاصـــة وقـــاصــا تـــتـــراوح نـــصــوصـــهم

القصصية ب القص الواقعي والتجريبي والرمزي.
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ي العـراقي حاضر في الـندوة العـلميـة التي اقامـتها االكـاد
مـؤسـسـة الـذكـوات لـلـثـقـافــة والـفـكـر والـفـنـون بـالـتـعـاون مع

مديرية تربية الكرخ االولى بعنوان (أزمة الثقة بالله).
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ؤلفها اخملرج السوري افـتتحت مسرحيته (العرس الريفي) 
نظمة ركزي الـثالث  سرحي ا هرجـان ا كمال عبـد الكر ا
دينـة طرطوس ركـز الثقـافي  الـطالئع على خـشبة مـسرح ا

شاركة  28 فرقة من مختلف احملافظات.
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ــسـلـسل من بـطـولــة عـبـاس الـنـوري سالفـة ا
مــعـمـار فـادي صــبـيح خـالـد الــقـيش نـادين
حتـس بيك محمـد حداقي شكران مرجتى
ن بـهـنــسي مـحـمـد ـنـعم عـمــايـري أ عـبــد ا
قــنـوع نـادين خـوري عـبــد الـهـادي الـصـبـاغ
وغــادة بـــشــور من كـــتــابـــة أســامـــة كــوكش
ـقـرر عـرضه وإخـراج رشـا شـربـتـجي ومن ا

قبل. وسم الرمضاني ا في ا
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ــــطـــرب الـــســــوري جـــورج وســـوف كـــشف ا
مـعـاناتـه مع الـقـصـاص اليـومـي كمـا وصـفه
ــارس الــتــمــارين الــريــاضـيــة كـل يـوم وهــو 
.ونشـر وسوف عبـر صفحـته اخلاصة صبـاحاً
علـى موقع التواصل اإلجتمـاعي مقطع فيديو
ـــارس الــريــاضــة عــلى آلــة ظــهــر فــيه وهــو 
مـخـصـصـة لـذلك وفي اخلـلـفيـة أغـنـيـته مـلـكة
جــمــال الــروح. وعــلّق عــلى الــفــيــديـو قــائالً:
(الـقـصـاص الـيـومي نــشـاط صـبـاحي).وإتـفق
وســوف مع شـركــة اليف ســتـايــلـز ســتـوديـوز
عـــلى إنـــتـــاج عـــمل فـــني بـــعـــد الـــعــديـــد من
اجللـسات عن بُعد وإتـصاالت هاتفـية.ويتعاون
الطـرفان في أغـنيـة وفيـديو كـليب يـاه عالزمن
ـالكي صـرية من كـلـمات أحـمد ا بالـلـهجـة ا
أحلـان مصطـفى شكـري والكـليب من إخراج

فادي حداد.
مثلة الـسورية سالفة معمار عن كمـا كشفت ا
مالمح شـخصـيـة أم العـز التـي جتسـدها في
مسـلسل حارة الـقبة إذ نشـرت عبر صفـحتها
اخلــاصـة عــلى مـوقع الــتـواصل اإلجــتـمـاعي
برومـو دعائي للـمسلـسل الذي أظهـر مشاهد
لـســيـدة تــتـعــرض لـلــعـديــد من الـتــقـلــبـات في

حياتها أبرزها مواجتها للظلم والعنف.
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ـصـري مــحـمـد إمـام ـمـثـل ا صــدم ا
ـتــابـعــ بـإطـاللـته عــلى بـوســتـر ا
ــقـرر مـســلــسل الــنـمــر والــذي من ا
ــــوسم الــــرمــــضــــاني عــــرضه فـي ا
ـقــبل. وظــهــر إمـام فـي الـبــوســتـر ا
وهـو مــغــطى الــوجه بـلــثــام أسـود
كـاشفـاً بـعض التـفـاصيل عن مالمح
الشخصـية اجلديدة الـتي يجسدها
ــسـلـسل والــذي تـدور أحـداثه في ا
حــول جتــارة وصــنــاعــة الــذهب في
ــسـلــسـل من بــطــولـة الــصــاغــة.و ا
مـحــمــد إمـام هــنــا الـزاهــد نــرمـ
الفقي محمد رياض أحمد عبد الله
مـحـمـود بيـومي فـؤاد أحـمـد خـالد
صـــالح وإيــنــاس كــامل من تــألــيف
مـــحـــمــــد صالح الـــعـــزب وإخـــراج
شيرين عادل. الى ذلك أستقر الفنان
ـصري تـامـر حسـني عـلى تصـوير ا
كــلـيب أغـنــيـة كـرهــتـيـني في احلب
ـوقع الـفن من دون اإلفـصاح وفـقـاً 

عن اسـم اخملـرج. ويــخــطط حــسـني
لـــتــقــد الـــكــلـــيب من خـالل فــكــرة
رومـانسـيـة مخـتـلفـة كعـادته مـثلـما
فـعل فـي الكـلـيـبـات الـسـابـقـة مـنـها
كــفــايــاك أعـذار و  180درجــة. وكـان
فــجّــر حـــســني مــفـــاجــأة عن ســبب
شـاكل مع زوجـته مصـممـة األزياء ا
ـعتـزلـة بـسـمة غـربـيـة ا والـفـنـانـة ا
بــوسـيل مـشـيـراً الـى أن عالقـتـهـمـا
تــأثـــرت بــســـبب مــواقع الـــتــواصل
االجتماعي وأضاف أن صغر سنها
ـواقع.وقـال جـعـلــهـا تـتــأثـر بـتــلك ا
خالل مــــقــــابـــــلــــة إذاعــــيــــة: (الــــنم
واخلوض في حياة الناس أصبحت
صــعـبــة جــدًا ومـن مـســاو مــواقع
الـتـواصل وبـسـمـة زوجـتي هي من
تــأثـرت وأنــا أعــذرهــا وهـي أصــغـر
مــنـي وأقــول لـــهـــا كل ســـنــة وأنت
طيـبـة وأنا عـارف إن حيـاتي صعـبة
وأنت أكـبــر من هـذا بــكـثــيـر وربــنـا

يخليكي ليا ويخلي أوالدنا لنا).
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صرية روبي مـجموعة صُور لها من حفل شـاركت النجمة ا
زفـاف كانت قـد أحيتـه مؤخراً في بـلدهـا األم مصـر.وتألقت
روبي بـفـسـتـان بــالـلـون األزرق الالمع بـكـتف واحـد وفـتـحه
جـانبـيـة ألعلى الـقـدم ورفعت شـعـرها بـطـريقـة بـسيـطـة. أما
ـلفت فكان تـأديتها لـرقصتـها الشهـيرة التي اشتـهرت بها ا
سرح أمام احلضور ضمن بـأغنية (ليه بيداري كـده) على ا
تـفـاعل كبـيـر. و تـداول فيـديـوهـات الرقـصـة بـشكل واسع
عـبـر مـنـصات الـتـواصل االجـتـمـاعي وتـعـلـيـقـات أثنـت على
ـطـربـة أدت أخر جـمـال الـفنـانـة واشـتـيـاقـهم لهـا كـمـا أن ا
إصـداراتها الفنية التي حملت عنوان (حتة تانية). و تستعد
روبي لـطرح مـيني ألبـوم سيضم  6 أغـاني تعاونت فـيها مع
ن عـدد من األسماء من بينهم الـشاعر مصطفى حسن وأ
قرر أن يبـصر األلبوم الضوء خالل فترة بـهجت قمر ومن ا
صـيف 2021 أمـا فـيـمـا يـتـعـلق بـالـتـمـثـيل فـقـد بـدأ اخملـرج
مـحمـود كامل تـصويـر مشـاهده في مـسلـسل (شقة  6) مع
ـسـلـسل في رمـضان روبي وأحـمـد حـا تمـهـيـدا لـعرض ا
ـسلسل من نوعية نصـات اإللكترونية وا ـقبل على أحد ا ا
مــــســــلــــسالت الـ 15حــــلــــقـــة

. ويتكون من جزئ
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اقــامت  دائـــرة الـــفــنـــون الــعـــامــة
مـــعــرضـــاً فـــنــيـــاً امس اجلـــمـــعــة
ترحـيبـاً بقـدوم بابا الـفاتـيكان الى

العراق. 
وقال مدير العام الفنون علي عويد
العبـادي إن (دائرة الفنـون العامة
قـد اخـذت على عـاتـقـها االسـتـعداد
بــــشـــكل يـــلـــيـق بـــزيـــارة الـــبـــابـــا
فــرنــســيس الـى الــعــراق من خالل
إقامة مـعرض فني في قـصر بغداد
لـعـكس واقع الــفن الـتـشــكـيـلي في

البالد). 
وأضــــاف عـــويـــد أن (إقـــامـــة هـــذا
عرض الذي يضم  92 عمالً فنياً ا

بعض االشخـاص لن يدركوا االمـور كما تفـهمها انت
 ,اشرح لهم االمر.
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الـتعب مـوجود وذلك الن الـطاقـة الـسلـبيـة اآلن تتـغلب
على الطاقة االيجابية. 
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 تهـتم بـشؤون مـهمـة اليـوم أو بـصديق يـجتـاز مرحـلة
صعبة. رقم احلظ .9

—u¦ «

خـذ مالحظـات الشـريك بعـ االعتـبار فـهي قد تـكون
في صاحلك .

»dIF «

جتـنب اجلـدل فى أيـة موضـوعـات وقت الـغـضب يوم
السعد االربعاء.
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ـشــكــلـة نــهــاركم سـعــيــد. اعـد الــتــفـكــيــر مـجــددا بــا
العالقة.رقم احلظ .8
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ال حتـقـد عــلى احلـبـيب إذا انـتـقــدك بل انـتـظـر هـدوء
وضوع. أعصابك لتبحث ا
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عـلـيك اعــادة تـقـيــيم االمـور بـكل هــدوء. الن الـتـسـرع
يسبب اضطرابات .
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سـوف تــتــوفـر لـك الـظــروف مــنــاسـبــة لــدفع أعــمـالك
نحوالنجاح فال تتقاعس.
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بالتـاكيد لـديك احلق بان تبـحث عن ما يريـحك ماديا.
رقم احلظ.1
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ـزيـد من الوقت وال تـسـال عنـها امـهل بـعض االمور ا
بل اجعلها تاتي لوحدها اليك .
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تهتم بـأحد الزمالء وتفرض شـروطك وتوجهاتك فقط
ساعدته.رقم احلظ.2
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مـربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمــــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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مـنـها  40 رسم و 52 نحت
هو رسـالة الى الـعالم أجمع
من الـــفـــنــون الـــتــشـــكـــيــلـــيــة

ابـــتــــهـــاجـــاً بـــقـــدوم الـــبـــابـــا).
ووضــعت وزارة الـثــقـافــة بـرنـامج
عمل مكثف تزامـناً مع زيارة البابا
فرنـسيس إلى الـعراق كمـا أطلقت
الــــوزارة وســــمـــــاً عــــلـى مــــواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعـي بـعـنوان

(#البابا_في_العراق)
; تـرحيـبـاً بالـزيارة
الــــتــــاريــــخــــيــــة

للبابا.
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محمد إمام

نانسي عجرم
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جورج وسوف



Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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