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اقـترح خبير قانوني على احلكومة
ـرشـح في وظـفـ ا اسـتـبـعـاد ا
االنـتـخـابـات من الـوظـيـفـيـة بـشكل
مــؤقت حـتى انــتـهـاء االســتـحـقـاق
ـقـبل  ــرتـقب في تـشـرين االول ا ا
ــنـصب لــضــمــان عـدم اســتــغالل ا
بـالدعاية االنتخـابية وحتقيق مبدأ
ـــســاواة بـــ جــمــيع الـــعــدالــة وا
. وقـال طــارق حـرب في ــرشـحــ ا
بـيان تلقـته (الزمان) امس ان (على
ـــرشــــحـــ احلــــكـــومــــة ابـــعــــاد ا
لـالنتـخابـات سواء كـانوا وزراء او
مـن اصحـاب الـدرجات اخلـاصة او
مـوظـفـ حلـ اجراء االنـتـخـابات
مـن اجل ضمـان نزاهـة االنتـخابات
وظف وعـدالتهـا ومساواتـها ب ا

ـــوظف وحتـــقـــيق مـــبــدأ وغـــيـــر ا
ـادة تــكـافــوء الـفــرض الـوارد في ا
١٦ مـن الـدسـتـور) داعــيـا رئـيـسي
ارسة الـوزراء واجلمهورية الى (
ادة ٦٤ صـالحيتـهمـا الواردة في ا
مـن الدسـتور وحل مـجلس الـنواب
ـرشـح االخـر الذي ال حـتـى يكـون ا
ـتـلك وظـيـفـة مـتـسـاو مع الـنائب
ـرشح لالنـتـخـابات كـمـا  نـقـترح ا
عـــلى رئــيس الـــوزراء اصــدار امــر
ــنح الـوزراء واصــحـاب ديــواني 
ن وظـف  الـدرجـات اخلاصـة وا
رشــحــوا لالنــتــخــابـات اجــازة من
ــنـصب والـوظــيـفه حـتـى انـتـهـاء ا
االنـتخـابات بهـدف حتقيق مـقاصد
قــــانـــون االنــــتـــخــــابـــات فـي مـــنع
اســتـغالل مـا تـوفــره الـوظـيـفـة من
صـالحيـات وامـتيـازات وقـطع دابر

اسـاءة استـخدام الـسلـطة ألغراض
الـدعــايـة واحلـمالت االنـتـخـابـيـة).
وأعـلن مجـلس القـضاء األعلى عن
تــوقـيف مــتـهـمــ حـاولــوا تـزويـر
االنـــتـــخــــابـــات والـــتالعب بـــإرادة
الــــنــــاخــــبـــ وشــــراء بــــطــــاقـــات
اقـــتــراع.وذكـــر مــجـــلس الـــقــضــاء
االعــلى في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (اجمللس شـكل فـريقَ عملٍ
يــضمّ عــدداً من قــضــاة الـتــحــقـيق
واحملـقـق الـقـضائـ وبـالتـعاون
مـع اجلـــهـــات االمـــنـــيـــة  لـــرصـــد
مــــحــــاوالت الـــــبــــعض بــــتــــزويــــر
االنـــتـــخــــابـــات والـــتالعب بـــإرادة
الــــنــــاخــــبـــ وشــــراء بــــطــــاقـــات
االنـتـخـابات) واضـاف ان (الـفريق
ــهــامّه حــيث  تــوقـيف بــاشــر 
) مـحـذرا (كلَّ من ـتهـم عـددٍ من ا

تـسوّل له نفسه التفـكير باستخدام
الــوســائل اخملــالــفـة لــلــقــانـون في
قـبلة إذ االنـتخـابات التـشريعـية ا
ســــوف تُـــتَــــخـــذ أشــــد اإلجـــراءات
الــقـانـونــيـة بـحق من يــرتـكب هـذه
ة). ووجهت اللجـنة األمنية اجلـر
الــعــلــيــا لالنــتـخــابــات بــحــمــايـة
ــــــرشـــــحـــــ وعــــــوائـــــلـــــهـم في ا
احملـافـظـات كـافـة. وذكـرت الـلـجـنـة
فـي بيـان تلـقته (الـزمان) امس  انه
(اســــتــــكــــمــــاالً لالجــــراءات الــــتي
اتـخـذتـها الـلـجنـة الـتي تـهدف الى
ــقــراطــيـة اجنــاح الــعــمــلــيــة الــد
واكـــمـــال اجــراءات اقـــامـــتـــهــا في
ـقـبل عـلى ا وجه تـشـرين االول ا
ومـن اجـل حــــــمـــــــايـــــــة وسـالمــــــة
ــرشــحـ لالنــتــخـابــات وتــأمـ ا
اصدرت مـساكنهم ومقـرات عملهم 

والـبــحث الــعــلـمـي اسـتــعــدادهـا
لدراسة مشروع اجلامعة العراقية
الـصـيـنـيـة والـتـعـاون في عـدد من
ية ب اجملاالت العلـمية واألكـاد
.وقــالت الـوزارة في بـغـداد وبــكـ
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس إن
(الوزير نبـيل كاظم عـبد الصاحب
نــاقش خالل اســتــقــبــاله الــوكــيل
األقــدم لـــوزارة اخلـــارجــيـــة نــزار
شاورات التي اخلير الله نتائج ا
أجرتـهـا اخلـارجـيـة مع نـظـيـرتـها
الـصـيـنــيـة ضـمن إطــار الـعالقـات
الثـقـافـية) وأشار عـبـد الـصاحب
الى ان (مؤسسات التعليم العالي
العـراقـيـة حـريـصـة عـلى الـتـعاون

ي ب اجلـانب العلـمي واألكاد
 والسـيــمــا مـا يــتــعـلـق بـأبــحـاث
مكـافـحـة الـتـصـحر وتـكـنـولـوجـيا
ـــتـــجــددة وتـــعـــزيــز الـــطــاقـــات ا
الـعالقـات والـتـبــادل الـعـلـمي بـ
ؤسسـات اجلامعـية واإلفادة من ا
اخلبـرات الصـينيـة ورسم مـنظور
نح الدراسية التعاون في مجـال ا
ـتــبــادلـة) واضـاف ان (الـوزارة ا
تــبـــدي اســتـــعـــدادهــا لـــلــتـــفــاهم
والـتـنـسـيق فـي ضـوء الـسـيـاقـات
ـعــتــمـدة والـقــنــوات الــرسـمــيــة ا
لدراسة مشروع اجلامعة العراقية
الصـيـنـية وحتـديـد الـتخـصـصات

التي تخدم العالقات الثنائية). 

الــتي تـمــحــورت بــشـكـل اسـاسي
بشـأن اتهـام الـص في مـوضوع
تـفشي كـورونـا عـبـر الـعـالم وهذا
يـعد امـر غـيـر مـنـطـقي ومـرفوض
تماما) مبـينا ان (فـعالـية الـلقاح
الصـيني عـاليـة جدا وتـلقتـه اكثر
من مــئــة دولــة  فــضال عن قــيــام
ية الى بضم منظمة الصـحة العا
اللـقاح الى قـائـمة الـلقـاحات ذات
الــفــعـالــيــة الــعــالــيـة) وتـابع ان
(الــــصــــ أصــــبــــحـت شــــريــــكـــا
اقــتــصـاديــا مــهــمــا لــلـعــراق في
مـخــتــلف اجملـاالت وان اجلــهـود
شتـركة ب البـلدين أفضت إلى ا
ـشـاريع الـتي إدراج الـعـديـد من ا
سـيـتم تـنـفيـذهـا قـريـبـا ضـمـنـها
بــــنــــاء الف مــــدرســــة في أمــــاكن
مختلفة وإنشاء مطار الناصرية
فــضـال عن بــنـــاء مــحـــطــة صالح
الـدين احلــراريـة). ورات مـنــظـمـة
يـة أهمـية اجلـرعة الصـحة الـعـا
الثـالـثة من لـقـاح كورونـا مـؤكدة
ـدير أنهـا لـيست رفـاهـية. وقـال ا
اإلقليمي للمـنظمة في أوربا هانز
كـــــلـــــوج فـي تـــــصـــــريح امس إن
(جــرعــة ثــالــثــة تــنــشــيــطــيــة من
الــلــقــاحـــات لــيــست رفــاهــيــة او
مـأخـوذة من شـخص آخـر ال يزال
ا هي ينتظـر جرعته األولى  وا
وسيلة للحفاظ على حماية األكثر
نـظـمة عرضـة لـلـخطـر). وكـانت ا
قـد اعـلـنت إن الـبـيـانـات ال تـشـير
إلـى حــــاجــــة مــــاســــة جلــــرعـــات

تنشيطية إضافية.

مواجـهـة اجلـائحـة من خالل دعم
الكـات الطـبـيـة وتزويـد الـعراق ا
بـعـدد كـبـيـر من لـقـاح سـيـنـوفارم
الـذي اثبت جنـاح فـعـالـيـته بـعدد
من الدول. وقال تـاو خالل مؤتمر
افـتـراضي عـقـد عـبـر تـطبـيق زوم
امس إن (الـعالقــات االقـتــصـاديـة
بـ البـلـدين حـقـقت تقـدمـا جـيدا
ـــــاضي ونـــــحن خـالل الــــعـــــام ا
ماضـون في احلفـاظ عـلى توطـيد
ـــهــمـــة مع دولــة هـــذه الــعالقـــة ا
كـــبــيـــرة مــثل الـــعــراق وااليـــفــاء
بـجـمــيع االلـتـزامــات الـتي قـدمت
جلمـيع احلـكومـات التـي تعـاقبت
في الـــعـــراق) نـــافــــيـــا (جــــمـــيع
الــتــصــريـــحــات الــتي ادلت بــهــا
وكـالـة االسـتـخــبـارات االمـريـكـيـة

واحلـاالت الـشـديدة) واضاف ان
(الــــعــــراق عـــــاد الى مــــســــتــــوى
ــعـتـدل بــاإلصـابـات الـتــسـجـيل ا
وهــــذا يـــدفــــعـــنــــا الى االلــــتـــزام
بــاإلجـــراءات الــوقـــائــيــة بـــشــكل
أكـــبــر) مـــشـــيــرا الـى ان (أعــداد
ـــواطــنـــ تــلـــقــوا كـــبــيـــرة من ا
ـضـادة الـتــطـعــيم بــالـلــقـاحــات ا
رضى الذين لكورونا فـضال عن ا
ــنــاعــة اصــيــبـــوا واكــتــســبــوا ا
وعـددهم نــحـو مـلــيـوني مـواطن
ـوجة وتـوقع خالطي ان (تـكـون ا
ـقـبــلـة أضـعف من ســابـقـتـهـا ال ا
أشــرس مـنــهــا). وجــدّد الـســفــيـر
الصيـني لدى بـغداد تـشانغ تاو 
الـــتــــزام بالده في تــــقـــد شـــتى
ـساعدات الـى العراق في أنواع ا
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رجـحت جلـنــة الـصـحـة والــبـيـئـة
الـنـيــابـيـة  جتـاوز الـعـراق ذروة
وجـة الثالـثة لـفايـروس كورونا ا
عــقب اســتــقــرار االصــابـات عــلى
مــســتـــوى مــعــتــدل  داعــيــة الى
االلــتــزام بـاالجــراءات الــوقــائــيـة
وزيادة حـمالت التـلـقيح لـتحـقيق
ــنــاعـة اجملــتــمــعــيــة. وسـجــلت ا
وزارة الــــــصـــــحــــــة امس6937 
اصـابــة بـكــورونـا وشــفـاء 7148
حــالـة وبــواقع  66وفـاة جــديـدة.
وقف الـوبائي الـيومي واوضح ا
 الــذي اطــلــعـت عــلــيه (الــزمــان)
امس  ان (عــــدد الــــفــــحــــوصـــات
اخملـتبـريـة الـتي اجـرتـهـا الوزارة
لـــعــيـــنــات مـــشــتــبـه اصــابـــتــهــا
بـالـفــايـروس بـلــغت اكـثـر من 40
الـــــفــــا  حـــــيث  رصـــــد 6937
اصــــابـــة بـــكــــورونـــا فـي عـــمـــوم
احملـافـظـات) مـؤكـدا ان (الـشـفـاء
بلغ  7148حالـة وبواقع  66وفاة
جديدة) واشار الى ان (اكـثر من
 123الف شـخص تــلـقى جـرعـات
ـضـاد في مراكـز الوزارة اللـقاح ا
ـنتـشـرة بـبـغـداد واحملـافـظات). ا
بدوره  قال عـضو الـلـجنـة حسن
خالطي انه (عقب تـسجـيل البالد
زيـــادة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـــعــدد
وجـة الوبـائية االصابـات خالل ا
الـــثـــالـــثــــة الـــتي نـــرجح جتـــاوز
ذورتـها والـسـيـطـرة عـلى الوضع
بعـد التعـامل مع الزيـادة الكـبيرة
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اعـــلـــنت وزارة الـــتـــربـــيــة  امس
نــتـائـج االمــتـحــانــات الــنــهــائــيـة
تـوسط في عموم للصف الـثالث ا
احملافظات وخارج العراق. وقالت
الـوزارة في بـيـان تـلـقتـه (الـزمان)
امس ان (مــديـريــاتــهــا في بــغـداد
واحملافظـات وحتى خـارج العراق
 بـــــاشـــــرت بـــــتـــــوزيـع نـــــتـــــائج
االمـتــحــانـات الــنــهـائــيــة لـطــلــبـة
ــــتـــوسـط). ولم حتـــدد الـــثــــالث ا
ـتـحـقـقة الـوزارة نـسب الـنـجـاح ا
خالل االمــــتــــحــــانــــات. الى ذلك 
أكـــدت وزارة الــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
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حــــيث يــــجــــبــــرك عــــنــــوانه عــــلى
االســـــتــــطــــراد فـي قــــراءتـه حــــتى
الـنـهـايـة) مـضـيـفـا (رحـل االنـسان
ـفـكـر والـفـيـلـسـوف بـعـد ان كـنا وا
نــلـــتــقــيه في مــقـــر اقــامــته الــدائم
ـهـجـر حــيث يـقـيم بــالـعـاصـمـة بــا
). والـــراحل من ـــانـــيــــة بـــرلـــ اال
مـــوالـــيــد  ?1935وهـــو ســـيــاسي
سـابق واقـتـصـادي وكـاتب عـراقي
نـشــأ في كـربالء وتـرعـرع فـيـهـا ثم
انــــضـم إلى احلــــزب الــــشــــيــــوعي
الــعــراقـي عـام  ?1952وقــد سُــجن
ـــلــكي خالل وأبـــعــد فـي الــعـــهــد ا
.1958-1955اكـــــــــــمـل دراســــــــــتـه
اإلعـدادية في طـرابلس بـلبـنان عام
 1959وبـعدهـا درس االقتـصاد في
كـلـيـة االقـتـصـاد في بـرلـ وحصل
ـاجـستـير عـلى الـبكـالـوريوس ثم ا
وبـعـد ذلك حـصل عـلى عـام  1964
شـهـادة دكـتـوراه من نـفـس الـكـلـية
عـام  1968 كــمـا حــاز عـلى درجـة
الـدكـتـوراه في الـعـلـوم عام .1973
ستنصرية من درّس في اجلـامعة ا
عـــام  1967حـــتى  ?1975قـــبل أن
يـعتقل ويـعذب ويحال إلى الـتقاعد
ألســبـاب سـيــاسـيـة عـام 1978 ثم
غــادر الـعــراق إلى اجلـزائــر وتـابع

تدريسه بها حتى عام .1981

واالنـحـيـاز لـهم). من جـانبه  عـزى
ـقــيم في مـوســكـو حـاكم الــكـاتب ا
مـحـسن مـحـمـد الـربـيـعي  بـرحـيل

حبيب .
 وقـال (لـقـد كـان الـراحـل مـوسـوعة
فـكرية عـتيدا وعـنيدا لـلفكر االصح
كـما يـراه حتى بـوجه الـدكتـاتورية
والـظلم  والـتعسف  لـقد عـايشـناه
ايـــام الــشـــبـــاب وكــان ســـيــاســـيــا
ومـفـكـرا وبـاحـثـا مـن الـطراز االول
وال تــخــلــوا اجملالت الــعــلــمــيـة او
مـــجــلـــة الــشـــهـــريــة او الـــصــحف
الــيــومــيــة من بــحث او مــقــال له 
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فـكر وت امس  الـكـاتب وا غـيب ا
الــــبـــارز كـــاظـم حـــبـــيـب  في احـــد
ـانـيـة مـســتـشـفـيـات الـعــاصـمـة اال
بـــرلــ عن عــمــر نــاهــز  86عـــامــا
ــهـله بــســبب مـرض مــفــاجئ لم 
. وقـدم رئيس حـكـومة إقـليم طـويالً
كـردستان مسرور  الـتعازي السرة
الـراحل . وقـال في بـرقـية الـتـعـزية
تـلـقت (الـزمان) نـسـخة مـنـها امس
انـه (بـبـالغ احلـزن واألسـى تـلـقـيت
ــــفــــكـــر نــــبــــأ رحـــيـل الـــكــــاتب وا
ـعـروفة  والـشـخـصيـة الـعـراقيـة ا
الـذي  كان مدافعاً صلباً عن حقوق
اإلنــــســـان و شـــعـب كـــردســـتـــان)
ـــنـــاســـبـــة واضـــاف انـه (بـــهـــذه ا
األلـيـمـة أتـقـدم بـخـالص الـتـعـازي
ــة ـــواســاة إلى أســـرته الـــكــر وا
ـولى سـائالً ا وأشـاطـرهـا األحـزان
الـقـديـر أن يتـغـمده بـواسع رحـمته
ويـســكـنه فـسـيح جـنـاته وأن يـلـهم
عـائلته وأصـدقاءه ومحبـيه الصبر
والــــــســـــلـــــوان). ونــــــعى احلـــــزب
الـراحل. وقال الـشـيـوعي العـراقي 
إن (وفاته خسارة كبيرة  والسيما
إن الـراحل كرس جل حـياته خلدمة
الـــشـــعب والــكـــادحـــ والــفـــقــراء
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{ كــابـول (أ ف ب) - أكــدت حـركـة
طـالبـان امس الثالثـاء بعـد ساعات
من مـغـادرة آخر الـقـوات األجنـبـية
ـة الـواليـات ألفــغـانـسـتــان أن هـز
ـتحدة شكلت "درسا كبيرا للغزاة ا
ستـقبلي".وقال اآلخـرين وجليلـنا ا
ــتــحـدث ذبــيح الــله مــجــاهـد من ا
مـدرج مطار كابول "إنه أيضا درس
لــلــعــالم".وعــقـد الــنــاطق مــؤتــمـره
الـصحـافي بعد سـاعات على إعالن
وزارة الـدفاع األمريكية خروج آخر
جـندي أمريـكي من أفغانـستان ليل
اإلثــنـــ الــثالثــاء لــتــطــوى بــذلك
صــفـحــة حــرب اسـتــمـرّت عــشـرين
سـنـة سـيطـرت في نـهـايتـهـا حـركة
ـتـشـدّدة عـلى طـالـبـان اإلسالمـيـة ا
تـحدث باسم .وهـنأ ا الـبالد مجدّداً
طـــــالـــــبـــــان الــــثـالثـــــاء األفـــــغــــان
بـــانــتـــصـــارهم بــعـــد ســـاعــات من
مــغــادرة آخـر الــقــوات األمـريــكــيـة
الـــبالد بــعــد تـــدخل عــســكــري دام
ـتحـدث باسم عـشـرين عامـا.وقال ا
طالبان ذبيح الله مجاهد من مدرج
مـطـار كابـول "نـهنئ أفـغـانسـتان...
إنه نــصــر لـنــا جـمــيـعــا". وأضـاف
"نــريـد عالقـات جـيـدة مع الـواليـات
ـتحـدة والعالم ونـرحب بعالقات ا
دبــــلــــومـــاســــيــــة جــــيــــدة مـــعــــهم
جــمــيــعــا".وكـان وزيــر اخلــارجــيـة
األمـريكي أنتوني بلـينكن أعلن ليل
اإلثـن الـثالثاء بـعيـد إجناز قوات

بالده انـسحابها من أفغانستان أنّ
ــتّــحــدة "سـتــعــمل" مع الــواليــات ا
تـشدّدة حـركة طـالبـان اإلسالميـة ا
إذا "وفت بـتعهّـداتها".وقال بـلينكن
لــــلـــصــــحـــفــــيـــ إنّ "كـلّ خـــطـــوة
سـنتّخذهـا لن تستنـد إلى ما تقوله
ّا إلى ما تفعله حـكومة طالبان وإ
لـلوفاء بتعهّـداتها" مشدّداً على أنّ
مــا تــطـــلــبه احلــركــة من اجملــتــمع
الـدولي من اعـتـراف ودعم يجب أن

"تكتسبه" عن جدارة واستحقاق.
وشـنّ أركان احلزب اجلـمهوري في
ــتّـحــدة هـجــومـاً حـادّاً الــواليـات ا
ــقــراطي جــو عـــلى الــرئــيس الـــد
بـايدن بعد إعالن البنتاغون خروج
آخـــــــر جـــــــنـــــــدي أمـــــــريـــــــكـي من
أفـغانستان في انسحاب قالوا إنّه
" ويـتـرك مـواطـنـ أمـريـكـي "مـذلّ
"حتـت رحمة" حـركة طـالبـان.وقالت
رئــيـســة احلـزب اجلـمــهـوري رونـا
مـاكدانـيل في بـيان إنّ بايـدن "خلق
كـــــارثـــــة وخـــــذل األمـــــريـــــكـــــيــــ
ومـصاحلنـا".وأضافت أنّ ما حصل
في كــابــول "يُـثــبت مــا كـنّــا نــعـرفه
أصـالً: جـو بــايـدن غــيـر قــادر عـلى
أداء دور الــقــائــد األعــلـى لــلــقـوات
ـــتــحــدة ـــســلّــحـــة والــواليــات ا ا
والــــــعــــــالـم هــــــمــــــا أقـلّ أمــــــانــــــاً
بــسـبـبه".بــدوره قـال زعـيـم األقـلـيـة
اجلــمــهـوريــة في مــجـلس الــنـواب
كـــيــفن مــكــارثـي إنّ الــرئــيس تــرك

." "أمـريـكيـ حتت رحمـة إرهابـي
وأعـــلن الـــبــنـــتــاغـــون أنّ اجلــســر
اجلوي الضخم الذي أقامه منذ 14
آب عـشـيـة سقـوط كـابـول في أيدي
طـالـبـان واسـتمـرّ إلى حـ انـتـهاء
االنــسـحـاب اإلثـنـ سـاهم بـإجالء
أكـــــــثـــــــر من  123 ألـف شـــــــخص
غـالبيـتهم العظـمى من األفغان.لكنّ
ـركـزيـة األمـريـكـيـة قـائــد الـقـيـادة ا
اجلـنرال كـينيث مـاكنـزي الذي تقع
أفـغـانـسـتـان في نـطـاق قـيـادته أقرّ
بــأنّ عـدد الـذين تــمـكّن اجلـيش من
إجـالئــهـم من كـــابـــول قــبـل إجنــاز
ّــــا كـــان االنــــســــحــــاب هـــو أقـلّ 

يـأمل.وقال "لم نـتمكّن من إجالء كلّ
مـن أردنـــــــــــا إجـالءهـم". وأعــــــــــلـن
الـبنتاغون أنّ آخـر أمريكي غادرا
كـــابـــول لــيـل اإلثــنـــ هـــمــا روس
ـتّـحدة ويـلـسـون سفـيـر الـواليات ا
فـي كــــابـــــول واجلــــنـــــرال كــــريس
ــيـداني لـلـقـوات دونــاهـو الـقـائـد ا
األمــريـكــيـة في أفـغــانـســتـان.وقـال
مـاكـنـزي خالل مؤتـمـر صـحفي إنّه
"عــلى مـ آخــر طـائـرة كــان هـنـاك
اجلــنــرال كــريـس دونــاهــو" و"كـان
بـرفـقـته الـسـفـيـر روس ويـلـسـون"
مــشــيــراً إلى أنّــهــمــا كـان آخــر من
صـعد على م الـطائرة العـسكرية

الــتـي أقــلــعت من كــابــول. وتــبــنى
مـجلس األمـن الدولي اإلثـن قرارا
يــدعـو حـركـة طـالــبـان إلى احـتـرام
"الـتـزامـاتـها" مـن أجل خروج "آمن"
لــــــكـل الـــــذيـن يــــــردون مــــــغـــــادرة
طـالبة بـإقامة أفـغانـستان بـدون ا
مــنـطــقـة آمـنــة كـانت فــرنـسـا دعت
إلــــيـــهـــا.وصـــوت  13مـن أعـــضـــاء
مـجـلس األمن الـ 15لـصـالـح الـقرار
ــتـحـدة الــذي وضـعــته الــواليـات ا
ـتـحدة ـمـلـكـة ا بـيـنـهم فـرنـسـا وا
فـــيـــمــا امـــتـــنــعـت كل من الـــصــ
وروســـيــا عن الــتـــصــويت.ويــنص
الــــقــــرار عــــلـى أن مــــجــــلس األمن
"يــتـوقـع" من طـالــبـان أن تــفي بـكل
"الـتزاماتها" ال سيما في ما يتعلق
ـنـظـمـة" من ـغـادرة اآلمـنـة" و"ا بـ"ا
ـــواطــنــ أفــغــان أفــغـــانــســتــان "
والـرعـايـا األجـانب" بـعـد انـسـحاب
ـقـابل ال ـتـحـدة .وفي ا الــواليـات ا
ـنـطقـة اآلمـنة" يـشـيـر القـرار إلى "ا
ــنـطـقــة احملـمـيــة الـتي حتـدث أو ا
ـانويل عـنـها الـرئيس الـفـرنسي إ
مـــاكـــرون. الى ذلك روت مـــغـــنـــيــة
ونـاشـطة حـقـوقـية افـغـانيـة أريـانا
ســـعـــيـــد تـــعـــرف بـــاسـم "مـــادونــا
األفغانية". جتربة هروبها من كابل
 وهـي أيــضـــا نــاشـــطــة قـــويــة في
ـــرأة في الـــبالد مـــجـــال حـــقـــوق ا
وكـانت مـنـاصـرة حلق األفـغـانـيات

في ارتداء ما يردن.
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غنية الهاربة من طالبان ¼Ëd« ∫ أريانا سعيد ا

اوامـــرهــا الـى االجــهـــزة االمــنـــيــة
ـهــد لـقـيــام الـلـجـان ــعـنـيــة مـا  ا
الــفـرعـيـة فـي احملـافـظـات مــتـابـعـة
ـــرشــحـــ وأعــداد مـــوقف كــامل ا
بـاسـمـائهم وعـنـاوينـهم وتـفـاصيل
اخـــرى لــغــرض الـــتــشـــاور مــعــهم
لــلـوصـول الى افـضل الـطـرق الـتي
تـــؤمـن سالمـــتـــهم من الـــنـــاحـــيـــة
االمـنـيـة).  في غـضون ذلك  فـعـلت
ـفـوضــيـة الـعـلـيـا أمــانـة بـغـداد وا
ــســتــقــلــة لالنــتــخــابــات مــذكـرة ا
الـتـعـاون بـيـنهـمـا بـشـأن جتاوزات
ـــــــرشـــــــحــــــ خـالل احلـــــــمالت ا
الـدعائـية.وقـال بيان لالمـانة تـلقته
(الــزمــان) امـس ان (هــنــاك مــذكـرة
تـعاون ب اجلانب بشأن األماكن
اخملـــصـــصـــة لـــوضـع الـــدعـــايــات
االنــتـــخــابــيــة لــلــمــرشــحــ وأي
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كــــشــــفـت جلـــنــــة األمـن والــــدفـــاع
النيابية عن وجود فضائي داخل
ــؤسـســة الـعـســكـريـة  يــدفـعـون ا
سؤول مقابل جـزءاً من رواتبهم 

عـدم االلـتزام بـالـدوام. وقال عـضو
الـلجنـة عباس صـروط في تصريح
امـس ان (الـلــجـنـة تــلـقـت شـكـاوى
بـشـأن وجـود فـضـائيـ مـسـجـل
فـي قوائم الرواتب من دون مزاولة
عـمل  ويـتـقـاضى رواتـبـهم بـعض

ــسـؤولـ مـقـابـل عـدم الـتـزامـهم ا
بـالـدوام) مـشـيـرا الى ان (الـلـجـنة
تــتـابع مـلف الــفـضـائـيـ  وانــهـا
بـصدد اتخاذ اجـراءات للكشف عن
ذلـك). وكــــــانـت وزارتي الــــــدفــــــاع
والــداخـلــيـة قـد بــدأتـا مـنــذ اشـهـر

بـــتـــوطــ رواتب مـــنـــتــســـبــيـــهــا
ـــــصــــارف ومـــــوظــــفـــــيــــهـــــا في ا
واســتالمــهـا عــبـر بــطـاقــات الـدفع
نـع الفـساد والـقضاء االلـكتـروني 
. على ظاهرة ما تعرف بالفضائي
ــالــيـــة عــلي عــبــد وكـــشف وزيــر ا

حـيث  ضـبط بـحـوزتـهم مـسدس
وشــريط حــبـوب وكــمـيــة من مـادة
الـكـرستـال اخملدرة وأربـعة أجـهزة
تـعاطي مع اصـفاد حـديدية) الفـتا
الـى (تسـليم جـمـيع اخلاطـف الى
اجلـهات اخملتـصة لينـالوا جزائهم
الـــعـــادل). وحـــرقت دار ســـكـــنـــيــة
ــواطــنــيــ في وعــجـالت تــابــعـة 
حـافظة كركوك من قـضاء داقوق 
قـبل عصـابات داعش. وقـال مصدر
امـــــنـي ان (داعش هـــــاجم قـــــريــــة
دكـشمـان التـابعـة لنـاحيـة تازة في
قــــضــــاء داقـــوق حــــيث تــــصـــدى
االهـالي لـلـعنـاصـر االرهابـيـة التي
اقــــــدمـت عـــــلـى حــــــرق دار الحـــــد
ــواطــنــ وحــرق ثالث عــجالت ا
دني فضال عن حرق عدد تـابعة 
مـن الـســاحــبــات الــزراعــيـة). وفي
نينوى  صد اللواء  56في احلشد
الـشعبي تعرضًا لعصابات داعش
وصل.وذكر عـلى نقطة امـنية في ا
بـــيــان امـس ان (الــتـــعــرض حــدث
ضـمـن قـاطع الـفـوج الـثالـث لـلواء
حــيث تــصــدى لـلــتــعـرض واجــبـر
الــــدواعش عــــلى الــــفـــرار جلــــهـــة
مـجهولـة دون تسجـيل أي خسائر

بشرية او مادية). 

االمــيــر عالوي في وقت ســابق عن
ان األشــخـاص الــفـضـائــيـ الـذي
يــــتـــقــــاضـــون رواتب مـن الـــدولـــة
يــــتــــراوح عــــددهـم بـــ  200ألـف
ـوظـفـون الـذين و 250ألـف  أمـا ا
بـال دوام فـأعــدادهم أكــثـر من ذلك.
وافــادت قــيــادة عــمـلــيــات بــغـداد
بـتـحـريـر مـخـتـطف والـقـبض عـلى
أربــعـة من اخلــاطـفـ في مــنـطـقـة

احلسينية. 
وقـــالت خــلــيـــة االعالم االمــني في
بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعد
ورود مـــعــلــومــات تــفــيــد بــوجــود
شـــخص مـــخــتـــطف في مـــنــطـــقــة
احلـسـينـية  تـمكـنت قوة من فـرقة
ــشـاة احلــاديـة عــشـر وبــاشـراف ا
ــتــقـــدم لــعــمــلــيــات ــقــر ا قـــائــد ا
الـرصافة ومتابعة ميدانية من قبل
ــشـاة الــلــواء الــركن قــائـد فــرقــة ا
احلـادية عشر  من متابعة عصابة
اخلــــــطف وبـــــالــــــتـــــنـــــســـــيـق مع
اسـتخـبارات قـيادة عمـليـات بغداد
وبــــكــــمـــ مــــحـــكم   حتـــــريــــر
اخملـــتــطف والـــقــاء الــقـــبض عــلى
ـكونـة من أربـعة افـراد الـعـصابـة ا
) واضــــاف ان (افــــراد مـــتـــهـــمـــ
الـعـصابـة كانـوا يسـتـقلـون عجـلة
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ــنـــطـــقــة الـــوســطى اســتـــقــرار درجـــات احلـــرارة في ا
نطـقت اجلنوبية والـشمالية). وسجل وانخفـاضها في ا
غرب لـلجيوفـيزياء هزة أرضـية بقوة 5 5 درجة معـهد ا
ـعـهد بـأن (الـهـزة وقـعت على  بـإقـلـيم الـدريوش.وأفـاد ا
عــــمق  16 كـــيــــلــــومــــتـــرا  مـن دون ذكـــر مــــزيــــدا من
ـسح اجلــيــولـوجي الــتـفــاصــيل). كـمــا ســجـلـت هـيــئــة ا
األمـريكية زلزاال بقوة  6.5 درجـة بالقرب من نـيوزيلندا.
وقـالت الهـيـئـة قالت إن (زلـزاال بـقوة  6.5 درجـة ضرب
منـطقة جـزر كيرمـاديك بالقـرب من نيوزيـلندا) واضافت

ان (الزلزال كان على عمق  40كيلومترا). 
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تـوقـعت الهـيـئة الـعامـة لالنـواء اجلويـة والـرصد الـزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل  ان يـكـون طـقس الـيـوم االربـعـاء
حـارا والعظـمى في بغداد  47 مـئوية. وقـالت الهـيئة في
بـيــان تـلــقـته (الــزمــان) امس ان (طـقس الــيـوم االربــعـاء
ـنـاطق) واضاف ان سيـكـون صـحـوا حارا في جـمـيع ا
(درجــــات احلــــرارة الــــعــــظــــمـى ســــتــــكــــون في دهــــوك
والــسـلــيـمــانـيـة  43 وفي ذي قـار  48 وفي بــغـداد 47
درجـة مئوية) وتـابع ان (طقس يوم غد اخلميس سيكون
ـناطـق والريـاح شـمـالـيـة غـربـية مع صـحـوا في عـمـوم ا

كاظم حبيب 

واطن تلكات ا »b²Ž»¡∫ داعش يهاجم قرية في تازة ويعتدي على 

مــخــالــفــة ألي مــرشح يــتم تــبــلــيغ
ـفوضـية بـها وعـلى أساسـها يتم ا

التعامل معها).

طارق حرب

rŽœ∫ السفير الصيني يؤكد خالل مؤتمر افتراضي دعم العراق صحيا
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كـان مـعـروفـاً بـسـوء معـامـلـة الـفـتـيات
والــنـســاء وكــذلك بـنــظـامـه الـقــضـائي
الـوحـشي.وجـاء االنـسـحـاب األمـيـركي
قــــــبـل يــــــوم واحــــــد من مــــــوعــــــد 31
آب/أغـــســطس الـــذي حــدّده الـــرئــيس
األمـيركي جو بايدن إلنهاء أطول حرب
تحدة في التاريخ خـاضتها الواليات ا
قــتل خـاللــهـا أكــثــر من 2400 جــنــدي

أميركي.
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ــبــكــر تــهـديــداً من وتال االنــســحــاب ا
جـانب تـنظـيم الدولـة اإلسالميـة-والية
خــرســان خــصـم طــالــبــان الــذي كـان
ـهاجـمة الـقوات األمـيركـية في يـسعى 
ـطـار. وقُـتل مـئـة شـخص بـيـنـهم 13 ا
جـنـديـاً أمـيركـيـاً في تـفـجيـر انـتـحاري
ــتــشــدد األســبــوع نــفّــذه الـــتــنــظــيم ا
ــطـار حـيث كـان ــاضي في مـحـيط ا ا
يـحتشد أفـغان آمل في الـصعود على
مـ رحلة إجالء.وأُجـلي أكثر من 123
ألـف شــخص من كــابـــول عــبــر جــســر
ـتـحـدة أُقيم جـوي بـقـيـادة الـواليـات ا
بـعيـد دخول طـالبـان إلى العـاصمة في
14 آب/أغـــســطـس.وأعــلن بـــايــدن أنه
سـيتـوجّه إلى األمة بكـلمـة الثالثاء في
واشــنــطن في ظلّ اســتـمــرار تــعـرّضه
النـــتــــقـــادات الذعـــة إلدارتـه عـــمـــلـــيـــة
االنـــســحـــاب من أفــغـــانــســـتــان.وقــال
الـسيـناتور اجلـمهـوري ريك سكوت "ال
ـكـنـنـا خوض حـروب ال تـنـتـهي لكن
نـــطـــاق وعـــواقب فـــشـل بـــايـــدن هـــنــا
مـذهل".واعتـبر العـضو في الكـونغرس
األمـــيـــركي ريـــتـــشـــارك هـــودســون أن
"الــرئـــيس بــايــدن جــلـب عــاراً كــبــيــراً
لـلشعب األميركي".من جانبه أكد وزير
اخلـارجية األميركي أنتوني بلينكن أنّ
"أيّ شــــــرعـــــــيــــــة وأيّ دعـم يــــــجب أن
تّـحدة يُـكـتسـبا" مـعلـنـاً أن الواليـات ا
عـــلّــقـت وجــودهـــا الــدبـــلــومـــاسي في
أفـغانـسـتان ونـقلت عـملـيات سـفارتـها
من كــابــول إلى الــعــاصــمـة الــقــطــريـة

الدوحة.
وتـــتـــجه كـــافــة األنـــظـــار حـــالــيـــاً إلى

الـطريـقة الـتي ستـتصـرف بهـا طالـبان
في أيـامها األولـى وحيدةً في الـسلطة
مع الـتـركـيز الـشـديد عـلى مـا إذا كانت
ســـتـــســـمح ألجـــانب وأفـــغــان آخـــرين
ـغـادرة الـبالد.ولـفت بـلـيـنـكن إلى أنّ
عــدداً ضـئـيالً مـن رعـايـا بالده "أي مـا
بـ مئة ومئتي أميركي" ال يزالون في
ـغـادرة.ويـرغب هـذا الــبـلـد ويـريـدون ا
ــــغــــادرة آالف األفــــغـــان أيــــضــــاً في ا
اآلخـرين الذين عملوا لصالح احلكومة
األفـغانية الـسابقة الـتي كانت مدعومة
أمـيـركيـاً إذ يخـشون الـتعـرض النتـقام

من جانب طالبان.
وأعـربت الدول الـغربـية عن حـزنها في
األيــام األخـــيــرة لــعــدم تــمـــكن جــمــيع
األفـــــغــــان الـــــذين أرادوا الـــــفــــرار من
الــــــــصـــــــعــــــــود عـــــــلـى مــــــــ رحالت
إجـالء.وتــبــنـى مــجــلـس األمن الــدولي
اإلثـن قرارا يدعو طالبان إلى احترام
"الـتزامـاتهـا" من أجل خروج "آمن" لكل

ــــتـــــشــــددين لــــدعـــــمــــهم تـــــنــــظــــيم ا
تـحدث بـاسم طالـبان الـقـاعدة.صـرح ا
ذبـيح الـلـه مـجـاهـد لـلـصـحـافـيـ بـعد
ــطــار ســـاعــات من دخـــول احلــركـــة ا
"نــهــنئ أفــغــانــســتــان  إنه نــصــر لــنـا
ـــة لـــلـــجــــمـــيع". وأضـــاف أن "الـــهـــز
األمــــيــــركــــيــــة درس كــــبــــيــــر لــــغـــزاة
آخــرين".وتـعـهّــدت طـالـبــان مـراراً بـأن
ـا تـكــون أكـثـر تـسـامـحـاً وانـفـتـاحـاً 
كـانت عـلـيه في فتـرة حـكـمهـا الـسابق
ـتـحـدث مـرة جـديـدة. فـقال وكـرّر ذلك ا
"نـــريـــد عالقـــات جــيـــدة مع الـــواليــات

تحدة والعالم.  ا
ونــرحب بـعالقـات دبـلــومـاسـيـة جـيـدة
مـعـهم جمـيعـا".ويـخشى عـدد كبـير من
األفـغان أن تعـيد طالـبان فرض حـكمها
الــســابق نــفــسه (2001-1996) الــذي
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الــذيـن يــردون مــغــادرة أفــغــانــســتــان
ـــتـــحــدة وضـــمـــان مـــســـاعـــدة األ ا
ومـــــنــــظـــــمــــات أخـــــرى في إيـــــصــــال
ـقابـل ال يشـير الـقرار ـسـاعدات.في ا ا
إلى "مـنـطـقـة آمـنة" أو مـحـمـيـة كـان قد
ــانــويل أعــلـن الــرئــيس الــفــرنــسي إ
مــــاكـــرون األحــــد أن بـــاريـس ولـــنـــدن
ـــتــــحـــدة إلى ســــتـــدعــــوان في األ ا
إنـشائها في كـابول للسـماح خصوصا
ـــــــواصـــــــلــــــة "الـــــــعـــــــمـــــــلـــــــيــــــات
اإلنــسـانـيـة".وجتـري مـفـاوضـات حـول
اجلـهـة الـتي سـتـديـر مـطـار كـابـول في
قبلة.طـلبت طالبان من تركيا ـرحلة ا ا
الــتـكــفل بـاألمــور الـلـوجــسـتــيـة فــيـمـا
ســتـهــتمّ احلـركـة بــضـبط األمن إال أن
الــرئـيس الـتـركي رجب طـيب إردوغـان
لم يـقـبـل الـعـرض بعـد.ولـيـس واضـحاً
فـي الوقـت احلـالي أي شـركـات طـيران
سـتوافق عـلى تسـيير رحالت من وإلى
كـابول.وشكل تـنظيم الـدولة اإلسالمية
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ـوانئ العراق عقدت الـشركة الـعامة 
اجــتــمــاعـــاً تــنــســيــقـــيــاً مع شــركــة
لــوجــســتــرو الــكــنــديــة بــخــصـوص
مــــشــــروع اإلدارة االلــــكــــتــــرونــــيــــة

وانئ العراق . والتحول الرقمي 
دير العـام فرحان الفرطوسي وقال ا
إنه (حـسب تــوجـيـهــات وزيـر الـنـقل
ناصر حس بنـدر الشبلي بضرورة
االسـراع بالـتـحول الـرقـمي للـشـركة
عــقــد الــيـــوم اخلــمــيس اجـــتــمــاعــاً
موسعاً مع الشـركة اخملتصة بوضع
شروع االدارة االلكترونية). اخلطط 
وأوضح أن (االجـتـمـاع  مع شـركة
لــوجـســتـرو االسـتــشـاريــة الـكــنـديـة
تخصصـة بتنظـيم خارطة الطريق ا
ــشـروع االدارة واخلــطط الـشــامــلـة 
ـتـكـامـلـة) مـبـيـنـا أن االلـكـتـرونــيـة ا
(الشركة جمعت اللجان اخملتصة في
ـشـتـرك ـوانئ وشـركـة الـتـشـغـيل ا ا
ـعـنـيـة بـسـاحـة الـتـرحـيب الـكـبرى ا
وهـيـئـة اشـراف االدارة االلـكـتـرونـية
لبيان اخلطة االولية لتحرك اخلبراء
حــالــيــا جلــمع الـبــيــانــات اخلــاصـة
لــلـتـحــرك نـحــو رسم خـارطــة طـريق
ــقـتـرحـة الـتــحـول لـكـافــة االنـظـمـة ا
للوصول الى تفعيل النافذة البحرية

الواحدة ).
من جانبه قال رئـيس هيئة اإلشراف
ـتـكـامـلة عـلى اإلدارة االلـكـتـرونـيـة ا
وانئ الـعراق مـحمـد جودت موسى

لـلـتـدريب والــتـطـويـر في جـمـهـوريـة
مـــصــر الـــعـــربـــيـــة بـــإقـــامــة دورات

وظفي الشركة .  تخصصية 
ــديـر من جــانب آخــر قــال مــعــاون ا
الـعـام لــلـشـؤون اإلداريـة عـادل دشـر
ـــيــة بــعـــد لـــقــائـه بــرئـــيس االكـــاد
الـعـربـيــة لـلـتـدريب والـتـطـويـر أكـرم
ســلـــمــان وحـــضـــور مــديـــر مــعـــهــد
ـوانئ الـتـدريب في الـشـركـة الـعـامة 
الـــعـــراق مـــاهـــر ســــالم بـــريـــدي ان
ية من (التـعاون مـستـمر مع االكـاد
أجل إشــراك اكـبــر عــدد من مــوظـفي

الشركة في هذه الدورات).
وأضــاف دشـر ان (مــجـمــوعــتـ من
موظفي الـشركة مـشتركـ حاليا في
هذه الـدورات والتي تـشمل دورة في
ـــدونــة الـــدولــيـــة لألمن الـــبــحــري ا
واألخــرى في احلــمــايـة الــكــاثــوديـة

وانئ ) .  لالرصفة وا
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ويــذكــر أن (مـــوانئ الــعــراق عــقــدت
اتـفـاقـاً عـلى هـامش مـؤتـمـر مـارلوج
 10السـتــئـنـاف الـتــعـاون في مـجـال
الـــتـــدريب والـــتـــأهــــيل لـــلـــمالكـــات
ـعـهـد ــوظـفي الـشـركــة  الـبــشـريـة 
ـية الـعربـية ـوانئ بـاألكاد تدريب ا
والــذي يــعـتــبـر مــتــمـيــزاً في مــجـال
التـدريب البحـري في مصـر والشرق

االوسط وافريقيا).
واســـتــقـــبــلت الـــشــركـــة ثالث ســفن
جتاريـة رست عـلى أرصفـة ميـناء ام

كـــابـــول) ,أ ف ب) - أطـــلق مـــقـــاتـــلــو
طــالــبـــان الــنــار في الــهــواء احــتــفــاالً
ــتـحـدة بــانـتــصـارهم عـلـى الـواليـات ا
وعـودة احلـركـة إلى احلـكم بـعـد حرب
دامـت عـــــــشــــــريـن عـــــــامـــــــاً ودمّــــــرت

أفغانستان.
وغـادر آخـر سـتـة آالف جـنـدي أمـيركي
كــانــوا يــشـرفــون عــلى عــمــلــيـة إجالء
أجــانب وأفــغــان عـمــلــوا لــصـالح دول
أجــنــبـيــة مــطــار كـابــول لــيل االثــنـ
الـثالثاء ما يـنهي حربا قـوّضت مكانة
ـتحـدة كـقـوة عـظمى.ودخل الـواليـات ا
مـقـاتـلـو طالـبـان بـسـرعة مـطـار كـابول
وأطــــلــــقـــوا الــــرصــــاص في الــــهـــواء
ابـتـهاجـاً في عـودة مذهـلـة إلى احلكم
بــعـدمـا غــزت الـقــوات األمـيـركــيـة عـام
 2001الـبالد وأطاح بحكم اإلسالمي

إنـه ( خالل االجـــتــمـــاع الـــنـــقــاش
الكامل ب األطراف كافة حول كيفية
التنسـيق فيما بـينها لـيكون اجلميع
عــلى عـــلم بــاخلــطــوات واإلجــراءات
ـنع اي تــعـارضـات لـدى الـتي تــتم و
اإلدارة الــعــلــيــا بــإصــدار الــقــرارات

والتوجيهات).
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وشدد رئيس هـيئـة االشراف على أن
(االدارة العليـا ستستلم تـقارير تقدم
العمل اسبوعياً وشـهرياً لتكون على
اطالع تام باإلجراءات التي حتصل ,
منـوها الى أن جـمـيع البـيانـات التي
يــتـم تــداولـــهـــا عن طـــريق الـــبـــريــد
االلكـتـروني ولـذلك  فجـمـيع األطراف
تـكون عـلى بـيـنة بـكل الـتـفـاصيل في
كل وقـت وحــ و أن االجـــتــمـــاعــات
التنسـيقية ستـستمر حلـ استكمال
كافة اخلطـوات الالزمة لرسم خارطة

طريق التحول الرقمي للموانئ ).
وبــاشــر مــوظـفــو بــدورات الــتــأهـيل
والتطوير والتي  اشراكهم بها في
ـــيـــة الـــعــربـــيـــة لـــلــتـــدريب االكــاد
والـــتــطــويــر في جـــمــهــوريــة مــصــر

العربية  . 
وقـــال مـــديـــر عـــام مــــوانئ الـــعـــراق
ـهندس فرحـان الفرطوسي الدكتور ا
أن تـوجــيـهـات وزيــر الـنـقـل الـكـابـ
ناصر حس بندر الشبلي واخلاصة
وانئ بتـطوير الـكوادر الـعامـلة في ا
ـيـة الـعـربـيـة  االتـفـاق مع  االكـاد

بيروت
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- واليـة خرسان أكـبر تهديـد النسحاب
الـقوات األجـنبـية بـعدمـا شنّ الهـجوم
ـطار األسـبوع االنـتـحاري في مـحيط ا
ـاضي.وتبنى الـتنظـيم االثن إطالق ا
طـار لـكـنـهـا لم سـتـة صـواريخ عـلـى ا
تـــؤثــر عـــلى عـــمــلـــيــات االجـالء الــتي
اسـتمـرت "بدون تـوقف" بحـسب البيت

األبيض.
W¹uł …—Uſ

كان أن وقـال مسؤول من طالـبان في ا
ضاد الـصواريخ أوقفها نظام الدفاع ا
دني آسـي ا ـطار.في اسـتمرار  في ا
الـــذين قُـــتــلـــوا في احلـــرب تـــبــيّن أن
الـــغـــارة اجلـــويـــة األمـــيـــركــيـــة الـــتي
اســتـهــدفت األحــد سـيــارة يُـزعم أنــهـا
تـابــعـة لـتـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة في
قـتل أطـفال.وأعـلنت كـابـول تسـبـبت 
ــتــحـدة األحــد أنـهــا شـنّت الــواليـات ا
غـارة بـطـائـرة مسـيّـرة ضـد آلـيـة كانت

طار كابول. تمثل "تهديداً وشيكاً" 

5∫ قوات خاصة تابعة حلركة طالبان تؤمّن مطار كابول Qð
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ـتـحـدث  بـأسـم اخلـارجـيـة االيـرانـيـة سـعـيـد زادة .. حـول زيـارة  تـصـريح ا
الـرئيس الـفـرنسي مـاكرون لـلـموصل  لم يـكن مـفاجـئا .. وال غـريـبا  النـها
ستـمرة والـسافرة والـوقحة .. في بـاتت من ابجديـات  التـدخالت االيرانيـة ا
شـؤوننا   وسياساتـنا   وامننا  لـلبالد   من دون رد عراقي اقله .. توجيه

 مذكرة احتجاج الى السفارة االيرانية في بغداد .
ـؤلم حقـا.. ان هذا الـفظ الـغلـيظ  سعـيـد زادة ..  تمـادى واستـهان بـدماء وا
االف الـشهداء  وتضحيات العراقـي الذين امتألت بهم مقبرة وادي السالم
.. وانـتقص من بطـوالت  العراقـي جيـشا  وشرطـة  وحشدا  ومـقاومة ..

ة . سا رجعية النجف ا وجتاهل ايضا  فتوى اجلهاد الكفائي 
ؤسف ان .. لكن ا لم تكن مثل هذه التصريحات الفظة جديدة على العراقي
تـعاقبة ووزارة اخلارجية .. كثـيرا ما تلتزم الصمت  احلـكومات العراقية  ا

وتنأى بنفسها وكأن شيئا لم يكن ..!?  
ــواقف  ومـجـمل الــسـيـاســات االيـرانـيـة دعـونـا نــتـأمل كـثــيـرا .. ونـراجع  ا
ـستـفـزة لـلـعـراق .. شـعبـا وحـكـومـة وتـاريـخـا  وهي نتـاج ثـقـافـة  ايـرانـية ا
داخـلـيــة تـنــظـر لــلـعــراق عـلى انه ارض االجــداد ..واصـبح  الــيـوم  ضــيـعـة

لالسياد .
ـسؤولـ االيـرانيـ لم يتـعظـوا من تـنامي مـعدالت الـكراهـية الـغريب..  ان ا
واالسـتياء الشعبي ضـدهم .. ولم ينتبهـوا الى حرق قنصلـياتهم في البصرة
نـتجـاتهم في الـصيف والـشتاء .. وال والـنجف وكـربالء .. واحيـانا مقـاطعـة 
ـــظــاهــرات الى تـــلك  الــصـــيــحــات والـــشــعــارات الـــتي تــرفـع ضــدهم في ا
والـتـجـمـعـات   من قــبل اصـحـاب الـنـخـوة والـعــلـيـاء .. ويـظـنـون ان  بـعض
رتزقـة  سيتكـفلون بحـماية مـصاحلهم الى ما شـاء  زمن النذالة الـعمالء وا

واخليانة والشقاء .
ـواقف ال ادري .. كـيـف ومـتى  نــسـتــطـيع وقـف هـذا الــسـيل اجلــارف من ا
والـتصريـحات االيرانـية الـتي تستـفز مـشاعر الـعراقيـ .. وتكـرس بالنـهاية
مــوقــفــا مــتـــنــامــيــا يــسيء الى ســمــعـــة الــعــراق في احملــافل اخلــارجــيــة و

الدبلوماسية .
لالسف .. ال احلـكومات السـابقة والالحقة  و ال وزراء  اخلـارجية .. و منذ
2003 وحلـد يومنا هذا سـجلوا  موقـفا عراقيـا  وطنيا  واضـحا ومشرفا ..
ولم تـتـخـذ الــدولـة بـجـمــيع مـؤسـسـاتــهـا  اجـراء  قـويــا صـارمـا  ضـد هـذه
ـدمرة .. فكـثيـرا  ما تاتي ردود الـفعل العـراقية بـاهتة الـعنجـهية  االيـرانية ا
ـايشـجع االيـرانـي  عـلى الـتـمادي والـقـيام خـجولـة مـرتـبكـة ومـبتـسـرة .. 
ـسؤول االمنـي االيراني زيد من التـصرفات احلمـقاء .. مثل دخول  ا بـا
خــلــســة من دون عــلم الــســلــطــات الــعــراقــيــة .. واالســتـهــانــة و الــعــبث في
ـلوك الـبروتـوكالت الـرسـميـة.. ومـنهـا اخـيـرا وقوف الـسـفيـر االيـراني  مع ا
والـرؤساء واالمراء اللتقاط صور في مؤتمر بـغداد للتعاون والشراكة .. وهو
ـؤتـمر الـذي اعـاد الـعراق الى حـظـنه الـعـربي.. وان تبـايـنت ردود االفـعال  ا
حـوله. هذا  السـكوت  اخملزي عـلى التصـرفات االيرانـية الذي زاد حدة  مع
حـكـومـة  رئـيـسي اجلـديــدة .. يـعـد ضـعـفـا وعـارا .. وعـلى حـكـومـة
الـكاظـمي الـتي تطـمح باعـادة هـيبـة الدولـة في الداخل 

ان تسعى بقوة العادتها في اخلارج .. 
وتـتــضـامن مـع الـدعــوات وردود االفـعــال الـوطــنـيـة..
ومـنها  رد أئتالف النـصر  وبقية الـتجمعات ووسائل

االعالم الوطنية.  

قصر الشمالي . وقال الفرطوسي أن
 (ميناءام قـصر يشهـد حركة جتارية
نـــــشــــــطـــــة بــــــالـــــرغـم من الــــــوضع
ـر به االقــتــصـادي الــصــعب الــذي 
العـراق والعـالم نتـيجـة اجلائـحة اال
ان مـوانـئـنــا مـسـتـمـرة في عـمـلـيـات

االستيراد والتصدير).

مـتـنوعـة رست عـلى رصـيف رقم 13
وسـفـيـنـة بـحـمـولة 93 حاويـة رست
عـــلـى رصـــيف رقم  20 وســـفـــيـــنـــة
بــحــمــولــة 483 ســيــارة رست عــلى
رصـيف رقم 21 وسـفــيـنـة بــحـمـولـة
 1305حاوية رست على رصيف رقم
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عـليها بناء مدارس احملافظة وذلك من
خالل تــغـيـيـر أرقــام الـكـمـيــة بـإضـافـة

صفر إلى الرقم احلقيقي).
ـديرية جنحت في مـؤكدا ان (مالكات ا
إحـبـاط احملاولـة قبل عـملـيـة التـجهـيز
من قـبل مـعـاونـيـة إسـمـنت الـشـمـالـية
ـتَهم والـوصوالت األصـلية وضـبطت ا
ـــتـالعب فـــيـــهـــا واألولـــيـــات كـــافـــة ا
ـحـضـر ضـبط أصـولي وتـضــمـيـنـهـا 
وعـــرضــهــا  عــلـى قــاضي الــتـــحــقــيق
اخملـتص بقضايا النزاهة في احملافظة
ــتـــهم عــلى ذمــة الــذي قـــرر تــوقــيف ا

القضية). 
وكــانت الـنــزاهـة قــد كـشــفت عن اقـدام
مـتهم على تزويـد أصحاب شاحنات
ـــادة احلـــديــــد الـــثــقــــيل مـــحـــمـــلــةٍ 
بــوصــوالتٍ غـيــر قــانـونـيــة تُـظـهِــرُ أن
ـوادّ احملــمـلــة عـبـارة عن مـنـتـوجـات ا
ــعــمل تــدويــر نــفــايــات تــابـع إلحـدى
الشركات األجنبية. واكدت الهيئة انها
(فـور تلـقيهـا بالغاً عن إقـدام أشخاص

عـلى جباية مـبالغ ماليّة  ,كـمُمثل عن
ـسـتثـمرة إحـدى الـشركـات األجـنبـية ا
ـشروع تدويـر النفـايات في النـاصرية
بــصـورة غــيـر قـانــونـيــة ألَّـفت فــريـقـاً
خـــاصــاً مـن مالكـــات مــكـــتب حتـــقــيق
الـهيـئة في ذي قـار إذ تمـكن من ضبط
ــتـــهـــمــ وكل مـــا له مـــســاس أحـــد ا

ة تهريب احلديد). بجر
واضـاف ان (التحقيـقات األولية وبعد
انـتـقـال الـفـريق إلى مـوقع سـيـطـرة تل
الــلــحم الـتـي تـفــصل بــ مـحــافــظـتي
الـــبــصـــرة وذي قــار قـــادت إلى إقــدام
ــشهود ــضبـــوط بالــجــرم ا ـتهـم ا ا
ــوجب مذكـرة قضائـيـة عــلى تزويد
أصــحـــاب الــشــاحــنـــات الــقــادمــة من
ـــادة احلــديــد الـــبــصــرة واحملـــمــلــة 
الثقيل مقابل أموال بوصوالتٍ وهمية
تـظــهِـر أن حـمـولـة الـشـاحـنـات هي من
ـا إنــتـاج مــعـمل تــدويـر الــنـفــايـات ,
يُـــغــطـي عــلى عـــمــلـــيـــة تـــهــريـب تــلك

احلموالت إلى خارج البالد). 
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عـروف فهـد الـسعـدون مـعي لكـنه تـرك احلزب حـ ذكر اسم كـان الطـيـار ا
ميشيل عفلق قائال كيف يدعو للعروبة من يحتاج اسمه للتعريب.

امـا أنا فـلم اذكـر اسم عفـلق في اي مـقال وزادني بـعـدا عنه انه زار الـعراق
بــعــد ثـورة 14 تــمـوز 1958واجــتـمــعــنـا فـي الـفــنـدق
تـلك اي سمة من سمات انا ان الرجل ال فـازددت ا
الـقـادة انـذاك وهم عـبد الـنـاصـر في مـصـر والـقـوتلى

في سورية ثم عبد الكر قاسم بالعراق. 

بـعـد الـنـجـاح الـكـبـيـر الـذي حتـقق عـلى يـد الـسـيـد رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الـكـاظـمي  ومـعه كل ادارات وقـيـادات الـدولـة الـعـراقـيـة في جـمع االخـوة من
نظمات االقـطار العربية  ومن يجاور العراق اضافة الى حضور واسع من ا
ـؤتـمـر االسالمي واال الـدولـيـة  وفي مـقــدمـتـهم جـامـعـة الـدول الــعـربـيـة وا

انويل ماكرون .. تميز والرائع للرئيس الفرنسي إ تحدة واحلضور ا ا
فـكل هذا يـعـطي دليل عـلى ان الـعراق يـسـير في طـريق اعـادة موقـعه الـكبـير
ـؤثـر خـاصة فـي هذا الـظـرف الـذي يـعـيـشه الـعـراق ولـيس فـقط مـنـطـقـتـنا وا
ي اقتـصـاديا وسـيـاسـيا وأمـنـيا ..لـذلك كـان هذا ا احملـيط الـعـا الـعربـيـة وا
ـوتـمر مـنـطـلـقا الن يـبـادر الـعـراق جلمع صـفـوة آالمه من اجل مـجـابـهة كل ا
نطقـة وضعف االقتصاد احمللي .. وهكذا فلقد ستشري با اشـكل االرهاب ا
ـقـدمتـها الـسـيد الـكاظـمي  انه كـيف يتم درست وفـكرت الـقيـادة الـعراقـية و
الـتـعـاون االقـتـصـادي والـتـنـمــوي واالمـني من اجل انـقـاذ االمـة والـسـيـر في
ي وانـقـاذ الشـعـوب وايـستـثـمـار الطـاقـات الـشابـة لـبـناء طـريق التـعـاون اال
سـتثمـرين وتشجـيعهم عـلى العودة لـلعراق وبكل الـوطن وفتح الطـريق امام ا
طـاقاتهم واستـثماراتـهم العادة ترسـيخ وتنشـيط البنـية التـحتيـة  التي تاثرت
بـاحلروب والـهـجـمـات االرهابـيـة احلـاقدة والـبـدء بـرسم مـخطط اسـتـراتـيجي

كافحة االرهاب بكل اشكاله ..
ـا ان العراق اجلديد ومن اليـوم ومن هذه القمة الرائـدة الناجحة اعلن عن و
الـبدء بـفـتح ابـواب التـعـاون العـربي واالقـليـمي والـدولي ايـضا .. فـهـذا اقرب
دلـيل على ان هـذا البـلـد العـريق في تاريـخه وحـضارته وقـوة شعـبه الصـامد
ـنتصر ح حرر ارضه من عصابات داعش االجرامية قادر على ان يسير ا

في طريق بناء عراق حر خالي من كل انواع العنف والتسلط والتبعية ..
وان مـا صدر من البيان اخلتامي للقمة يـجب ان تكون ورقة تنفيذ لكل ماجاء
ــنـطــقـة خــاصـة االردن ومــصـر ودول فـيــهـا مـن قـرارات مــدعـومــا من دول ا
ـصـيـر الـواحـد واالستـفـادة من اخلـلـيج الـتي جتـمـعـهم لـغـة وروح االخـوة وا

خبرات دول اجلوار اذا كانت تركيا وايران 
على ان يكون هناك احترام لسيادة كل دولة وعدم التدخل بشؤونها الداخلية
والبـد ان نشـيـر هنـا ان حـنـكة الـسـيد الـكـاظمـي ونشـاطه الـذي اعاد لـلـعراق
نطقة والعالم دليل على ان هذا مكانته في هذا الظرف الصعب التي تمر به ا
ـا الــعـراق اوال وخـدمــة بـلـده الـرجل هــمه االول واالخـيـر لــيس الـسـلــطـة وا

وشعبه ..
كـمــا انــنــا نــتـابـع اراء رؤسـاء الــعــالم ومــنــهم الــرئـيس
االمـيـركي جـو بــايـدن وثـنـاؤه لـلـقــمـة وجنـاحـهـا وبـاقي
ــلـوك فـهــذا يـضـفي لــلـقـمــة رونـقـا بــانـهـا الـرؤسـاء وا
جنـحت بــكل مـسـاعـيــهـا وخـطـواتــهـا من اجل الـعـراق

واصدقاء العراق ...

الـــذي انـــتـــقـل إلى مـــيـــنـــاء أم قـــصـــر
ـوجب مــذكـرة قــضـائــيـة اجلــنـوبـي 
كـشف عن حاالت اخـتالس مبالغ مـالية
بـعـد قيـامه بـضـبط سجالت اإلرسـالـية
لــسـبــعـة أشــهـر وصــورة ضـوئــيـة من
ـقـارنـة وصــوالت الـضـرائب وإجــراء ا
ـبلغ اخملـتلس بـينـهمـا) واضاف ان (ا
وقوف أم الصندوق تهم ا من قبل ا

بلغ 130 مليون دينار).
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مــشـيــرا الى ان (الـفــريق وفي عـمــلـيـة
مـنـفصـلة فـي ميـناء أم قـصـر الشـمالي
تـمـكن من الـكـشف عن حـاالت اختالس
مــالــيــة وضــبط الــوصــوالت اخلــاصـة
بـــضـــريـــبـــة الــبـــضـــائع فـي الـــوحــدة
الـتـخـمـيـنـيـة الـتابـعـة لـلـهـيـئـة الـعـامة
ـيناء وإجـراء التدقيق لـلضرائب في ا
األولي ومــطـابـقـتـهـا مع اإلرسـالـيـات),
وتـابع انه ( تـنظـيم مـحضـري ضبط
ـبرزات أصـولـيـ وعـرضـهـمـا رفـقـة ا
ـــضــبـــوطــة عـــلى قــاضـي مــحـــكــمــة ا

الـتـحـقـيق اخملتـصـة بـقـضايـا الـنـزاهة
فـي الــــبــــصـــــرة التــــخــــاذ اإلجــــراءات

ُناسبة).  القانونية ا
تهم وأحـبطت الهيئة محاولة أحد ا
االسـتحواذ عـبر التالعب والـتزوير في
كــتب رســمـيــة عـلى آالف األطــنـان من
ــدعــوم إلعـادة بــنـاء مــادة اإلســمـنت ا
ــدارس في مـحــافـظــة نـيــنـوى. وذكـر ا
الــبـيــان ان (مالكــات مـديــريـة حتــقـيق
الـهيـئة في احملافـظة تمـكنت من ضبط
ــتـــهَــمــ ,وذلـك إلقـــدامه عـــلى أحـــد ا
الـــتالعـب بـــأوراق رســـمـــيـــة بـــقـــصــد
ال االسـتحواذ والـتربح علـى حساب ا
الـــعــام من خـالل الــتالعب والـــتــزويــر

بكتبٍ رسمية).
تهَم الذي يـعمل في شركة مـبينـا ان (ا
لــلـمـقـاوالت أقـدم عــلى إضـافـة أصـفـار
إلى األرقـام احلقيـقية اخلاصـة بالكتب
الـصـادرة عن مـديريـة تـربـية احملـافـظة
إلى مـــعــاونــيــة إســمــنـت الــشــمــالــيــة
ــقــاوالت احملـال لــتــجــهــيـز شــركــات ا
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أصدرت محكمة جنايات بابل  حكم
سؤول اثن بـالسجن سبع سنوات 
في ديــوان احملـافــظـة بـعــد اتـهـامــهـمـا

بتعاطي رشا.
وذكـر مـجلس الـقضـاء األعلى في بـيان
تــلـــقــته (الــزمــان) امـس أن (مــحــكــمــة
جــنــايــات بــابل اخملــتــصــة بــقــضــايــا

الـنزاهـة أصدرت حـكمـا بالـسجن سبع
ســنــوات بــحق مــديــر دائــرة الــعــقــود
احلــكـومـيـة في ديـوان احملــافـظـة لـقـاء
ثلي إحدى الشركات تـلقيه رشى من 
إلنــشــاء جــهــاز مــفــراس حــلــزوني في
مــســتـــشــفى مــرجــان الــتــخــصــصي),
وأضــاف ان (احملـكـمـة أصــدرت حـكـمـا
ــــديـــر حــــســــابـــات اخلــــطـــة ــــاثال 
االســتــثـمــاريــة في ديـوان
احملـافـظـة بـعـد إدانـته في
الـقــضـيـة نـفـسـهـا). فـيـمـا
أفـادت دائـرة الـتـحـقـيـقات
فـي هيئـة النزاهـة بضبط
حـــــــــاالت اخــــــــــتـالسٍ في
ضـــريـــبــة الـــبــضـــائع في
مـيناءي أم قصر اجلنوبي
ـــحــافـــظــة والـــشــمـــالي 
الـبصرة. وأشارت الدائرة
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس إلى ان (فــريق عــمل
مـديـريـة حتـقـيـق الـبـصرة شعار هيئة النزاهة

اجلامعـة العراقـية خالـد إبراهيم
اآللـــوسيّ وأســـتــاذ الـــتـــفــســـيــر
والــــدراســــــــــــات الـــــقــــرآنـــــيــــة
مديـرمـركز دراسـات الـكوفـة عدي

احلجّار).
واضاف البيان ان (عضو اللجنَة
َــجْــمَعِ عــبــدالـله الــعــلــمـيَّــةِ في ا
حـسن احلـديــثي سـيـديـر الـنـدوة
التي تـقام فـي  السّـاعة الـتّاسـعة
من مـسَـاءً االربــعـاء عِـبْـرَ مـنـصّـة
F.C.C ن طـــــــــــــريــق الـــــــــــــرّابـط
info28147 وسَـــــــــــيُـــــــــــمــــــــــنَـحُ

احلاضِرونَ شهادة حضور) .
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َــجْـمَعِ الــعـلـمـيِّ الـعـراقيّ يــقـيم ا
ضـــــمـن مـــــوســـــمُه الــــــثّـــــقَـــــافيُّ
االفـتـراضيّ الـثّـاني مـسـاء الـيوم
االربعـاء ندوتَهُ الـعلـميَّـةَ احلاديةَ
َـجْــمَعِ عــشــرةَ بــرعــايــةِ رئـيـسِ ا

محمّد حس آل ياس .
واشار بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (الـــنــدوة بــعــنـــوان الــتــكــامل
ــعـرفيّ عـنــد عـلـمــاء الـتـفــسـيـر ا
وفاعليتـه في فهم النص القرآنيّ
 ويَتَحَـدَّثُ فيـها أستـاذ التفـسير
فـي كــلـــيــة الـــعـــلــوم اإلسالمـــيــة

مـشيـراً  إلى ان (تـوجـيهـات الـشـبلي
بضرورة إجراء عمليات رسو السفن
والـنـاقالت بـطــريـقـة امـنـة مع تـقـد
كـــافــــة اخلـــدمـــات والــــتـــســــهـــيالت

ينائية.  ا
الفـتـاً الى ان أرصفـة مـيـنـاء أم قـصر
الشـمالي اسـتقـبلت سـفيـنة بـحمـولة
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ــعـادن شـــددَ وزيــر الــصــنــاعــة وا
مـنــهـل عـزيـــز اخلـبــاز عــلى دعـمه
ومُـسـانـدته لـلـحـكـومـة احملـلـية في
مُـحــافــظــة كـربالء مـن أجل جتـاوز
ُالحـظات التي شاكل ومُـعاجلة ا ا
تتعلق بـاجملال الصناعي وذلك في
مُستهل كلـمة خِالل االجتماع الذي
عــقـدهُ في ديـوان مُـحــافـظـة كـربالء
ُــــحــــافظ نــــصــــيـف بــــحــــضــــور ا
اخلـــــطــــابــي والــــنـــــائب حـــــامـــــد
ــــــــوســــــــوي ورئـــــــيـس إحتـــــــاد ا
الـــصـــنـــاعـــات الــعـــراقـي والـــوفــد
ُــــــــرافـق وعـــــــــدد من الـــــــــوزاري ا

عامـل . الصناعي وأصحاب ا
وأكــدَ خِـالل االجـتـمـاع ان الـقـطـاع
اخلاص أسـاس السـوق ومُسـتقبل
الــصــنــاعــة الــعــراقــيــة وقـد عــانى
ســـابــــقـــاً مـن قـــلـــة الــــدعم و عـــدم
اإلهتـمام إضـافةً إلى سـوء إختـيار
ُــســـتــثــمــرين  اإلســـتــثــمــارات وا

مُشـيراً إلى ان زيـارته ووجوده في
ُحافظة بهدف مُساعدة ومُساندة ا
ُـحـافــظـة ودعم الـقــطـاع اخلـاص ا
ُالحـــظــات الـــتي من ومُـــعــاجلـــة ا
ُمـكن مُعاجلـتها من خِالل الـرغبة ا
اجلــادة وكــثـرة الــتــواصـل وحلـ
الـتـوصل إلى نـوع من الـتـفـاهُـمات
ُــشــتــركـات الــتي تــخــدم قــطـاع وا

الصناعة.
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ُــحـافــظـة الفـتــاً إلى ان الـوزارة وا
أســتــطــاعت خِالل الــزيــارة األولى
ــشـــاكل وســـنــواصل حل بـــعض ا
ُـشـكالت الـسـعي حلــلـحـلـة بــاقي ا
وتقد األفضل للمُحافظة  مُنوهاً
ُـــدن بــــذات الــــوقت بــــأهــــمــــيــــة ا
ـنـاطق الـصـنــاعـيـة في احلــد من ا
الـصـنـاعيـة الـعشـوائـيـة والتـنـظيم
الصناعي من خِالل مدينة صناعية
تـــتــــوفــــر فــــيــــهـــا كُـل اخلــــدمـــات
ُـــتـــطـــلـــبـــات إلقـــامـــة وإجنـــاح وا

شاريع الصناعيـة . ا
وتضمنَ االجـتماع نقـاشات مُطولة
ومُسـتفيـضة حول مـلفات صـناعية
كثيرة منها معمل النورة الذي يُعد
الـوحـيد في الـعـراق ويُـزود الكـثـير
ـادة الــنــورة كــمـادة ــعـامـل  من ا
أولــيـة حــيث وعــدَ مــعــالي الــوزيـر
لـف قريباً إضافةً إلى بحسم هذا ا
مُعوقات عمل وإنـتاج معامل الرمل
واحلصى والبالغة 60 معمل مُجاز
ُــديـريــة الـعـامــة لـلـــــــتـنــمـيـة من ا
الـصـنـاعـية وإغـالق معـامل اجلص
والبالغة  9  معامل فــــــــــضالً عن
مـــلــفــات ومـــواضــيع تـــخُص مــنح
ـركـزي الــقـروض ومُـبـادرة الـبـنك ا
وحُـصص الوقـود وجتهـيـز الطـاقة
ـواد األوليـة وغيـــــــــرها وتوفـير ا
َّ إسـتـعراض نـشـاطات كـذلك فـقد 
ُديريـة العامة للـتنمية الـصناعية ا
في تــــخـــصــــيص األراضـي ومـــنح
ـشـاريع إجــازات حتت الـتـأســيس 

صـنــاعـيـة لــلـمُـحــافـظـة وإجـراءات
ــديــنـة الــصــنــاعــيــة عـلى إقــامــة ا
مـــســـاحــة  5300 دو لـــتــنـــظـــيم

ُحافظـة . الصناعات في ا
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نـفـذت فرق الـرقابـة الـصحـيـة في دائرة
صحـة النـجف األشرف حـمالت صـحية
على احملالت الـعامة اخلـاضعة لـلرقابة
الـصــحـيــة   خاللـهــا إتالف كــمـيـات
واد الغذائية غير الصاحلة كبيرة من ا

لإلستهالك البشري .
واوضح مــديـر الــرقـابــة الــصـحــيـة في
قـسم الـصـحـة الـعـامـة الـدكـتـور يـحـيى
ـوســوي في تــصـريح ألعالم بـســتــان ا
الــصـحـة يـوم أمس اإلثـنـ : أن الـفـرق
الـرقــابـيـة الـتــابـعـة لـقـطــاعـات الـنـجف
ناذرة الشـمالي واجلنـوبي والكوفـة وا
شخاب والـعباسيـة  كانت قد نفذت وا
حـــمالت صــحـــيــة كالً  ضــمـن الــرقــعــة
اجلـغــرافـيــة الـتــابـعــة له  وذلك ضـمن
ــتـابــعـة اجلــهــود الـصــحـيــة الـدائــمـة 
ومـراقـبة االسـواق احملـلـية والـتـأكد من
ــواد الـــغــذائــيــة سـالمــة وصالحـــيــة ا

عروضة فيها . ا
وبــــ بــــســـتــــان : أن هــــذه احلــــمالت
تضمنت التـأكيد على أصحاب احملالت
لإللـتــزام الـكــامل بـتــطـبــيق اإلجـراءات
ـنع انتـشـار تـفـشي ڤـيروس الـصـحـيـة 
كـورونــا  وتـوجـيه الــعـامـلــ بـإرتـداء
الــكــفـوف والــكـمــامــات أثـنــاء الــعـمل 
لــلــحـفــاظ عــلى سالمــتـهم واســتــخـدام
ــعــقـــمــات الــطــبــيه في ــطــهــرات و ا ا
الــتـــنــظــيـف بــشــكـل مــســتـــمــر  وحث
أصــــــحـــــاب احملـالت والـــــعــــــامــــــلـــــ

d
—U

I qHD  Ê–√ WF uI  W d  qL  ‰Ë√ ¡«d ≈ ∫n M « W

 WOK;« ‚«u ú  WO u  UF U Ë «—U “ WO B « W U d «

فـيــهـالـلـمــراجـعـة واخـذ لــقـاح ڤـيـروس
كـــورونــا وجـــلب بــطـــاقــة الـــتــلـــقــيح 
وباالضافة الى ذلك فـقد  العثور على
ــواد الــغــذائــيـة كــمــيــات كــبـيــرة مـن ا
مـنـتهـية الـصالحـية و إتـالفهـا ضمن

محاضر أصولية .
وجنح فريق طبي في مستشفى الفرات
األوسط التـعليـمي  بأجراء أول عـملية
برمجة لقوقـعة األذن لطفل من محافظة
الـنـجف   بعـد أن كـان إجراؤهـا قـاصر

على مستشفيات العاصمة .
وقـال مـديـر مـسـتـشـفى الـفرات األوسط
في الكـوفة خلـيل الياسـري في تصريح
انـه:  تـمـت عـمــلــيــة الــبـرمــجــة جلــهـاز

الـــقـــوقـــعـــة من نـــوع مــدل  فـي وحــدة
ــسـتــشـفى  الـســمع والــتـخــاطب في ا
ـريض زراعة وهي أول بـرمجـة جتـرى 
واضاف انه ( تـمت بإشـراف مهـندس
مــخــتـــصــ من شـــركــة مـــدل و مــديــر

ستشفى) . ا
وأكــد الـيــاسـري هــذه الــعـمــلـيــة  تـأتي
ــسـتــمـرة وحــرصـنـا ضــمن جـهــودنـا ا
الـدائم عـلـى تـوفـيـر اخلـدمــات الـطـبـيـة

الضرورية ألبناء احملافظة) .
و صــرح مــديــر بــلــديــة الــنــجف نــبــيل
الـغـزالي ان من اولـويـات بـلـديـة تـوفـير

مـســتـحـقـات الــعـامـلـ فــيـهـا حـيث 
تـوجيه شـعبـة احلـسابـات ببـذل اقصى

اجلـهـود لــتـوفـيـر مـسـتــحـقـات الـعـقـود
واالجــراء  واضـــاف الـــغـــزالي انه (
حتقيق هـذا الهدف حيث لم يـتم تأخير
الـرواتب ســواء لـلــعـمــال او االجـور او
ــــوظـــــفــــ وصـــــرفت الــــعـــــقـــــود او ا
ـواعـيــدهـا احملـددة دون تــأخـيـر ولـو

ليوم واحد)  .
واشـار الى (صـرف رواتب اجلـمـيع عن
ـــاســـتـــر كـــارد مـن اجل قـــطع طــــريق ا
الـــــطـــــريـق امـــــام اي تالعـب في هـــــذه
االســتـحـقـاقـات واشـار الـغـزالي الى ان
جـمـيع الـرواتب تــصـرف بـنـفس الـيـوم
( وظـف سواء لـلعـقود او االجـراء او ا
ودعـا الــغـزالي (ابــنـاءه الــعـامــلـ الى

W∫ فريق طبي يقوم ببرمجة اذن طفل في النجف d

اركات البس التي حتمل ا ويـنتقون ا
ــعــروف ويـــشــتــرونــهــا االجــنـــبــيــة ا
ويـرسلونها الى اللوندري ويتم كويها
ووضـعهـا باكـياس نـايلـون معـدة لهذا
ــحـالــهم الــغــرض ثم يــعــرضــونــهــا 
ـــنــصــور او الــكــرادة ـــعــروفــة في ا ا
ويـفرضـون علـيها سـعرا عـاليـا ويلقى
ـواطن الذي يـشـتـريه على اقـبـاال من ا
ـثــال انـني انـه مـاركـة وعــلى سـبــيل ا
ابـيع قمـيص بـسعـر عشـرة االف دينار
ــشــتــري صــاحب احملل الى ويــذهب ا
الـلونـدري ويكويه بـالفي دينـار ويقوم
بـعرضه بـسعر من 50 -25 الـف دينار
ــيــة مــعــروفـة النه يــحــمل مــاركه  عــا
وبـالتالي يـلقى القـميص اقـباال ويقوم
الــزبــون بــشـراءه فــورا  وهــذا احلـال
بـالنسبة للمالبس الشتوية كالقماصل
والـبلوز والـبدالت التي حتـمل ماركات
ية معروفـة) ويضيف الشيخ ( هذا عـا
لـيس انـتـقـاصـا وتـشـكـيـكـا بـاصـحـاب
احملـال فهذه جتـارة وهو الذي يـتحمل
هم اننا مـسؤولية احلالل او احلـرام ا
نــبـيع بــضـاعـتــنـا بـقــنـاعـة ومــا يـسـد
ربـحـنـا احلالل واحلمـد لـله خـاصة ان
زبـائـني من الـشخـصـيات االجـتـماعـية
ـعـروفة وعـقدت صـداقات مـعهم وهم ا
مـــازالـــوا يـــتـــرددون عـــلى مـــحـــالـــنــا
ويـتـبـضـعـون مـايـنـاسـبـهم من مالبس
ـفاجآت التي شـتوية وصـيفية) وعن ا
حتــدث يــقــول الــشــيخ (اثــنــاء فــرزنــا
لــلــبــاالت وخــاصــة الــشــتــويــة مــنــهـا
كـالـقمـاصل والبـدالت نـعثـر على نـقود
كــوريـة وصـيـنـيــة واسـيـويـة واوربـيـة
كـــذلك نـــعـــثــر عـــلى مـــســـتــمـــســـكــات

كــجـوازات ســفـر او فــيـزا او تــصـاريح
دخــول عـــامــة ووثــائق اخــرى فــنــقــوم
بــوضــعـهــا بـصــنــدوق والنـعــرف مـاذا
نــفــعل بــهــا فــاصــحــاب الــقــمــاصل او
الــبــدالت الــذين يــبــيــعـوون مـالبـســهم
ـستـعمـلة فـقدوا مـستـمســـكاتـهم فتم ا
شـحـنـهـا الى الـعــــــــــراق وبـكل تـاكـيد
ن اليــبـحـثـون عـنـهــا النـهم اليـعـرفـون 
تـــصــدر فــالـــعــراق يــســـتــورد ومــصــر
وســـوريـــا وتـــركـــيــا وتــــــــونس ودول
ــواطــــــن عــلي ابــو اخــرى).ويـــقــول ا
شـــــــامـة  (الـبــاالت جـاءت نـعــمـة عـلى
مـحـدودي الـدخل بـالـرغـم ان مـيـسوري
احلـال بداوا يزاحمـون اصحاب الدخل
ـيـة ـاركــات الـعــا احملــدود بـاخــتـيــار ا
ــعــروفـة لــكــنــهـا تــبــقى نــعــمـة وذلك ا
ـنـاسب الـذي اثـر عـلى بـيع لـسـعـرهـا ا
ـالبس اجلديدة  في االسـواق احمللية ا
البس والـــشــــبـــاب عـــمـــومـــا تــــركت ا
اجلــديـــدة وبــدات تــبــحث في الــبــاالت
اوال لـرخص ثـمنـهـا واالهم انهـا حتمل
ماركات اجنبية معروفة ومجربة ولهذا
بـدا ســوق الـبـاالت يـنـتـعش من جـمـيع
الــزبــائن ومــخــتــلف الــشــرائح  كــذلك
احلـال هو بالنسبة لالحذية البالة ففي
اسـواق البـالة تـعثـر على احـذية حتمل
مـاركـة اجـنـبـيـة مـعـروفـة  ومـسـتـعـمـلة
قـليال وبسعـر مناسب بيـنما جتد نفس
ــــاركــــة في االســــواق بـــالــــكـــرادة او ا
ـنصور بسعر 200-100 دوالر بـينما ا
تــشــتــريه مـن الــبـائـع بــســعـر 25 الف
ديــنــار او اقـل اي اليــتــجـاوز 15 دوالر
لــهـــــــــذا انـتـعـشت بـاالت االحـذيـة في

يدان والباب الشرقي) . ا
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ويــشـــاركــنــا الــطــبـــيب عــبــد الــوهــاب
الـــنـــعـــيـــمي اخـــصـــائي فـي االمــراض
اجلـلـديـة احلديث بـشـان االضـرار التي
البس ــــكن تــــنــــتـــقـل بـــواســــطــــة ا
ــســتــعــمــلــة فــقــال ( بــكل تــاكــيــد ان ا
ــسـتــعــمــلــة هي البـس ا اســتــخــدام ا
عـرضه لـنـقل بـعض االمـراض اجلـلـدية
ـــرض جـــلـــدي نـــاقل ــــصـــاب  فـــان ا
لـلـعـدوى ومجـرد اسـتـخدام مالبس من
قــبل غـيـره فـان الـعــدوى سـتـنـتـقل الى
ـاء الــشــخص االخــر مــالم تــشــطف بــا
ــعـقـمـات وان ـضـادات وا احلــار او بـا
نافذ البـس التي تدخل للعراق عبر ا ا
احلـدودية بشكل عشوائي تكون عرضه
لـــنـــقل االمـــراض مـــالم تـــعـــرض عـــلى
ـعــنـيــة لـفـحــصـهـا صــحـيـا اجلــهـات ا
وتــعـقــيـمــهـا قــبل عــرضـهــا لـلــبـيع في
االســواق احملـلــيـة ولــكن هــنـا اؤكـد ان
الــدول الــتي تــرسل اعـدادا كــبــيـرة من
البس الــبــاالت تــقــوم بـتــعــقــيم تــلك ا
ــبـــيــدات ـــواد مــعـــقـــمــة ورشـــهـــا 
لالمـراض الـنـاقلـة ولـهـذا اننـا وعـنـدما
ـعروضة سـتخـدمة وا ـالبس ا نـقلب ا
ـيزة في االسـواق نـشم فـيـهـا رائـحـة 
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ـيـدان شــهـدت اسـواق بـاالت مــنـاطق ا
والـبـاب الشـرقي والـكـاظمـيـة انتـعـاشا
ـــــســـــتـــــعـــــمـــــلــــة البـس ا فـي بـــــيع ا
ــــســــتــــوردة مـن الــــدول االوربــــيـــة وا
ـــواسم الــتي واالســـيــويـــة وتــشـــهــد ا
تـسبق فـصلي الصـيف والشـتاء رواجا
البس العتيقة ( البالة ) ومن في بيع ا
مــخــتــلف انــواعـهــا وتــشــمل االحــذيـة
واحلـقائب النسائية بانواعها واحيانا
تــــكــــون اغـــلـى ســـعــــرا من اجلــــديـــدة
ــصــنـعــة مــحــلـيــا وذلك الن الــبــالـة وا
يـة جتـذب الـزبون  حتـمل مـاركـات عـا
يدان والباب الشرقي وبغداد اسـواق ا
اجلـديدة والـكاظـميـة هي االكثـر رواجا
ـسـتـوردة من البس ا ومـبــيـعـا لـتـلك ا
تـركيا عن طريق اقلـيم كردستان وكذلك
الـدول االوربية بـواسطة جتـار اجلملة.
واســواق الـبـاالت وخـاصـة بـعـد الـعـام
2003 وان كـــانت قـــبـل هــذا الـــتـــاريج
مـتـداولة  اال انـهـا بعـد سـقوط الـنـظام
ناطق الـسابق انتشرت وتوسعت في ا
ــذكـورة  وتـشـهـد رواجـا واقـبـاال  من ا
قـــبـل مـــواطـــني الــــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد
واحملــافــظــات عــنــدمــا يــقــبــلــون عــلى
ــذكــورة والــتــســوق مــنــهـا االســواق ا
بـــطـــريق اجلــمـــلـــة وتـــصــريـــفـــهــا في
مــحـافــظــاتـهم لــكـسـب الـرزق اذ تــلـقى
تـبـضعـ الذين اقـبـاال شديـــــــدا من ا
يـفضـلون البـاالت بالـرغم من حتذيرات
وزارة الـــصـــحـــة من اســـتـــخـــدام تـــلك
الـبـاالت الـتي قـد تـسـبب بـنـقل امراض
البـس لـــكن مــــعـــديــــة وخـــاصــــة في ا
الـتـحـذيرات تـلك لم تـلـقى آذان تـصغي

االمــــر الــذي صــارت مــعه مــهــنـة بــيع
واســتــيــراد الــبــاالت بــانــواعه مــهــنــة
للعاطل عن العــــــــمل بعد ان شهدت
اقــبـاال ورواجــــــــا كـبـيــرين انـعـــــــش
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(الـزمان) استطلـعت آراء بعض التجار
ــواطـنــ وعـدد من اخملــتـصـ في وا
وزارة الـصـحة والـتـجارة عن انـتـعاش

اسواق الباالت في العراق.
ـواطن محـمد الشـيخ احد مـستوردي ا
ــنـــطــقــة بـــغــداد اجلــديــدة الـــبــاالت 
البس ـيـدان قـال ان ( الـبـاالت اي ا وا
ـستـعملـة التي تـاتينـا على شكل رزم ا
تــســمى بــاالت تــصــلــنــا من مــخــتــلف
ــنـاشئ والـدول االجـنـبــيـة وتـخـتـلف ا
اســعـــارهــا وحــسب الــوزن والــصــنف
ــوديل وهــنــاك بـالــة تــســمى درجـة وا
اولى ويـــخــرج مــنــهــا مالبس قــلــيــلــة
االسـتــخـدام وحتـمل مـاركـات اجـنـبـيـة
مــعــروفــة شــتـويــة كــانت ام صــيــفــيـة
ودائـما ماتكـون تلك الباالت مـفحوصة
ـواد حــافــظـة صــحــيـا ويــتم رشــهــا 
ومـعــقـمه ضـد االمـراض اجلـلـديـة تـلك
تـكـون مـفضـلـة ونقـوم بـفـرزها ومن ثم
بـــيــعـــهــا في الـــســوق ومع بـــدايــة كل
ـوديالت فنجد عند مـوسم نقوم ببيع ا
بـــدا مــوسم الـــصــيف ان الـــزبــائن من
مـخــتـلف الـشـرائح وبـغض الـنـظـر عن
اركات ادية يبحثون عن ا اوضـاعهم ا
ـعروفـة جدا كالـقمصـان النصف ردن ا
الــصـيـفــيـة والـبــنـاطـيـل وخالل عـمـلي
الحـظت ان اصـحاب مـحـال في مـنطـقة
الـــكـــرادة  يـــتــرددون عـــلى مـــحـــالـــنــا

ـبـيـدات الـتي تـرش عـلى تـلـك رائـحـة ا
سـتخـدمـة والتي مـن شانـها البـس ا ا
ان تــــقــــضي عــــلى جــــمـــيـع االمـــراض
ــايـكـروبــات الـتي تـنــقل من اجلـسم وا
البس الـى اجلـسم االخـر بشـكل عـبـر ا
ـــواد ســــريع وســــهل وتــــقــــوم هــــذه ا
ـــايــكـــروبــات بـــالــقـــضـــاء عــلى تـــلك ا
واجلــراثــيم ولــهــذا ان وزارة الــصــحـة
عــنـــدمــا تــعــطي الــتـــصــريح لــلــبــاالت
الـداخلـة العـراق تقـوم بفـحصـها بـانها
واد الـتي تسـتخدم ثـل تلك ا مـعقـمة 
ـيــة لـلـمالبس في غــالـبـيـة الــدول الـعـا
ـسـتعـملـة خـوفا من انـتقـال االمراض ا
مـن شـخص الى آخـر نـعـم الـصـحـة قـد
ـعــقـمـات تــعـاني من تــوفـر مـثـل هـذه ا
ولـكن تـسـتطـيع ان تـكـشف على الـبـالة
انـهـا فـحـصت وعـقـمت من قـبـل الـدولة
ـصـدرة للـبـالة الى الـعـراق ورغم هذا ا
ــمــادة البـــد لــنـــا ان نــثـــقف عــلـى ان ا
ـعقـمه والقاتـلة لـلجراثـيم العـالقة في ا
سـتـخـدمـة غيـر كـافـيـة فالبد البـس ا ا
ـواطـن ان يـقـوم بـشطـفـهـا بـشـكل من ا
ــاء الـسـاخن ومــادة الـديـتـول جــيـد بـا
ـعــقـمــات قـبل اســتـخــدامـهـا وبــعض ا
لـتـجنب مـاتـبقـى من جراثـيم عـالقه في
ـالبس وهذا مـايـنـطـبق عـلى االحـذية ا
الـتي هي االخرى ناقـلة لبعض امراض
الـقـدمـ فالبـد ان نـرش احلـذاء الـبـاله
ــواد مـعــقـمــة ومـطــهـره وتــعـرضــهـا
لـلشـمس قبل اسـتخدامـها خـشيـة لنقل
بـعض االمـراض اخلـطرة  الـتي تـنـتقل
عــبــر الـقــدمــ بــواسـطــة االحــذيـة من
شـــخص مــصـــاب الى شــخـص ســلــيم
وهـنا تكون اجلـرثومة سريـعة االنتقال
وهنـا يـتـوجب عـلـيـنا اذا مـاهـمـلـنـاهـا 
ـــعــنـــيـــة وخـــاصــة وعـــلى اجلـــهـــات ا
ـــهـــام االعـالمـــيـــة ان تـــثـــقـف لـــتـــلك ا
الـصـحـيـة قبـل ان تنـتـقل لـنـا االمراض
لـتضـيف عـليـنا اعـباء جـديدة ومـشاكل
ـواطـنة نـحن في غـنى مـنهـا). وتـقول ا
ام حتـس 44 عـاما (اعـتقـد ان اسواق
الــبـالـة في الــعـاصـمـة بــغـداد وخـاصـة
مـناطق بغداد اجلديدة والباب الشرقي
ـيـدان هي حـكـر  فـقط والـكــاضـمـيـة وا
الـرجـال والـشـبـاب يـرتادونـهـا ويـقـيـنا
انـــنــا كــنـــســاء نـــحــتــاج ان نـــتــســوق
ونـتبـضع بعـضا من هـذه البـاالت التي
هي لـيست مالبس فقط فهـناك الستائر
واالقـمشة اخملتلـفة ولعب االطفال التي
نــحــتــاجــهــا الطــفــالــنــا والــتي تــكــون
اســعــارهـا مــنـاســبــة وحتـمل مــاركـات
ا التوجـد في السوق احمللية ية ر عـا
لــــذا اتــــمـــنـى ان تـــخــــصص ايــــام من
االســبـوع تـكــون لـدخـول الـنــسـاء فـقط
العـــطـــائـــهم الـــفـــرصــة فـي الـــتــبـــضع
ـالبس ومــــواد واثـــاث مــــســــتـــورده
طبخ ومــــــــــستـعمـلة وخـاصة مـواد ا
التي تكون من الباله وهي اكثر رصانه
واد احمللـية التي وجـودة ومتانـة من ا

التـدوم بـضـعـة ايـام وتـتـعـطل فارى ان
االســواق لـو اتـخـذت قـرارا بـالـتـعـاون
ـعـنـيـة بـتـخـصيص مـــــــــع اجلـهـات ا
ايــــام ولـــو لــــيــــوم واحـــد لــــلـــنــــســـاء
لــلــتـــــــــــبــضع ودخــول تـلـك االسـواق
الـتي التستطـيع النسـاء دخولها طوال
ايـام االسـبـوع)ز×أم طـالب  53عـامـا ام
لـثالثة اطـفال  مـنشـغلة فـي البحث عن
مالبـس ألطـفـالــهـا أثـنـاء جتــوالـهـا في
ســـوق بــغــداد اجلـــديــدة  وهــو ســوق
ـستعملة البس ا مـتخصص في بيع ا
ـــســــتـــوردة من األســـواق الــــبـــالـــة وا
األمـــريــكـــيــة واألوربــيـــة تــقـــول انــني
(اعـتـدت ومنـذ مدة طـويـلة  عـلى شراء
احـــتـــيـــاجــاتـي ومالبس أطـــفـــالي من
اسـواق بـغداد اجلـديدة الـتي انتـعشت
ـــســـتـــعـــمل فـي االونـــة االخـــيــرة) بـــا
وتضيف  إن (عائلتي مكونة من عشرة
أفـراد اطـفـالي واطفـال اخي وشـقـيقي
راحل دارس  سـتة مـنهم طالب فـي ا
دراســيــة مـخــتــلــفـة ويــحــتــاجـون إلى
مـالبس مــدرسـيــة وحــقــائب وأحــذيـة
وحــ نـذهب إلـى األسـواق تــفـاجــئـنـا
األسـعــار اخلـيـالـيـة ونـبـتـعـد عن هـذه
األســواق لـــنــجــد ضــالــتــنــا في ســوق
بـغداد اجلديدة فنجد في سوق الباالت
جـــمـــيع مـــا نــريـــد من مالبـس وحــتى
احلـقـائب واألحـذيـة وبـأسـعـار زهـيدة
تــتــراوح بــ ألف ديـنــار إلى خــمــسـة
آالف وتـكـون في مـعظـمـها مـسـتوردة
يـة وتمتـاز بجودة وحتـمل ماركـات عا
الــصـــــــــــنــاعــة عــلى الــرغم مـن أنــهـا
مســــتعملة لكنها تسد جميع حاجات
الـــــعــــائــــلـــــة ) وتــــتـــــمــــنـى ام طــــالب
ان(تــخـصص ايـام لـلـنــسـاء فـقط لـيس
بــسـوق بـغـداد اجلــديـدة بل في الـبـاب
يدان والكاظمـية لنستطيع الـشرقي وا

التبضع بكل انسيابية).
ـواطن ×واخــيـرا يــشـاركــنـا احلــديث ا
سـعـيد ابـو ربـيع تاجـر مالبس جـديده
بــشــارع اخلــيـام فــيــقــول ( الاخـفي ان
ســوق الـبـالـة اثـر عـلى مــبـيـعـاتـنـا في
االونـة االخـيـرة ولكن هـنـاك من يرفض
ـســتــعــمــلـة ـســتــخــدمــة وا البـس ا ا
فـيـتــبـضع من مـحـالـنـا الـتي نـسـتـورد
مـالبـــســـهــــا من الـــصــــ او ســـوريـــا
ومـناشئ عربـية اخرى كـمصر وتونس
ولـكن الاخفـيك ان مبـيعاتـنا انـخفضت
بــسـبب انــتـشــار اسـواق الــبـالــة الـتي
ـالبس بـــــاقل مـن ربع ثـــــمن تـــــبـــــيع ا
ـــــادي اســــــعــــــارنــــــا والن الــــــوضـع ا
ـر االن بـازمـة فـيـفضل واالقـتـصـادي 
ــواطـن الــتــبــضـع من ســوق الــبــالــة ا
ونــــتــــمــــنـى ان تــــســــتــــقــــر االوضـــاع
الــسـيـاســيـة واالقـتـصــاديـة لـتــنـتـعش
ــســـتــوردة ـــواد ا البس وا اســـواق ا
ـناشئ بـطـريـقـة رسـمـيـة ومن احـسن ا
يـة مثلما كانت قبل عام الـعربية والعا

.(2003

ŸUL∫ وزير الصناعة خالل اجتماعه بالصناعي في كربالء «
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وطـمــأنَ الـوزير أنـهُ لن يتـوانى في
الــــــدفـــــاع عـن الـــــصـــــــــــــنــــــاعـــــة
والـصـنـاعيـ  مُـثـنيـاً عـلى جـهود
احلــــــــكـومــة احملـلـيـة فـي تـطـويـر

ُــقــدســة مــديــنـة مــديــنــة كــربـالء ا
ــــا احملـــــبـــــة والــــسـالم واألخـــــاء 
حتـتـويه من أرث حـضـاري وديـني

كبيـر .

ـعـلومـة من مـصـادرها الـرسـمـية اخـذ ا
ــغـرضـة الـتي ولـيس من الـصــفـحـات ا
حتـــاول عــرقــلــة الــعـــمل والــعــودة الى

تراكم النفايات .
واضاف ان (بلدية النجف من البلديات
الـــســبـــاقـــة في اســتـــحـــصــال حـــقــوق
الــعــامــلـ فــيــهـا وذلـك عـلى مــســتـوى
جــــمــــيـع بــــلــــديـــــات الــــعــــراق ســــواء
ـالـيـة او حـقـوقـهم في االسـتـحـقاقـات ا
احلـــصــول عـــلى قـــطع االراضـي وهــذا
تقدم ياتي بجهود بذلـناها مع الكادر ا
ودعم االدارة احملـــلـــيــة فـي احملــافـــظــة
وسـتـشـهـد االيـام الـقـادمـة اسـتـحـصـال

كافة).
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ــســمـاة بــأســمـاء األولــيـاء ــقــابـر ا قــبل 2003م كــان الــنـاس يــحــمـلــون مـوتــاهم إلى ا
ـانهم بشفاعة الـولي أو الرجل الصالح للمـتوفى والطمئنانهم ان األرض والصاحل ال
سـاس بـهـا واالسـتـحواذ عـلـيـهـا .. بـعد ـرقـد أالمـام هي وقف له وال يـجـوز ا احملـيطـة 
2003 م تـغــيـر احلـال وأصـبح أشـد تـغـيـرا خـالل أيـام اجلـمـر فـقـد أخـذت الـسـيـارات
احلاملة للنعوش تشق طريقها إلى أقرب رابيه.. هضبة يقل ارتفاعها عن خمسمئة مترا
ويوما بعد آخـر أصبحنا نرى االجداث في ذهابنـا ألماكن عملنا وايابنـا لبيوتنا فتترطب
ألـسـنـتـنا بـالـدعـاء لـهم بـنـصـيب من جـنـة عـرضهـا الـسـمـوات واألرض ولم نـعـد بـحـاجة
ر سـافات للـوقوف عـلى القبـور لتذكـر اآلخرة ويوم احلـساب ألن الكـثير مـنا  لنـطوي ا
ـعـاصي والذنـوب ولم يـبـعث فيـنـا صمـتـها بيـنـهـا .. فلم تـعـد رؤية الـرمس تـردعـنا عن ا
راوغ في أداء رتشي والسـاطي على حقوق اآلخرين وا ـنافق وا تذكر نهـاية أعمارنا فا
واجـبه والنمـام على غيـرة والغشـاش في زرعة كل بقي مـحتفـظا بعنـوانة اإل مارحم ربي
نتـشرة في ضواحي بـغداد واحملافظـات تشكو ـوتى وا ئات ا ـقابر الضـامة  عـلما أن ا
قبرة التامة فال اسيجه حتفظ هيبتها وال أشجار تظللها وال موانع خلوها من مقـومات ا
ـتسـلل إلـيها وال مـغاسل لـلموتى وال تعـيق دخول احليـوانات إلـيها وتـطرد الـسحرة وا
مسـطبات لـراحة الـدفانة وال حـراس للـمقابـر وال قاعـة قريبـة منهـا تمـكن الناس من أداء
ا قابر  وتى وتـنظيف ا يت وال عمال تـنشطر مهمتـهم في حفر القبور ودفن ا صالة ا
ت لغـور جـذورها في عـمق التـربة حشـا تـربتـها من نـباتـات طـبيـعيـة يتـعـذر قلـعهـا إذا 
كالسـوس والطرفة والقصـب والعاقول.. .الخ  شاء القـدر أن أكون مع الناس في إحدى
ـتـابـعـة دفن مـتوفى تـأخـر تـغـسـيلـة وتـكـفـيـنة في جـامع الـعـجالن ضـمن نـاحـية ـقابـر  ا
الرشـيد وبـعدما ودعـنا آخـر أشعة الـشمس وزحـفت جيـوش الضالم لم يتـمكن الـشباب

ـســاعـدة أضـواء الـذيـن حـمــلـوا مــجـرافـاتــهم حلــفـر الـرمـس اال 
اجلــوال وتــســألت مع نــفــسي وانــا اقف مع من يــؤازرهم في
ساجد هكذا مقابر في خطبها اذا ال تـتناول منابر ا احلفر 
ن يـنـورهـا ويـبـني مـغـاسـلـها وتـبـ للـنـاس األجـر الـعـظـيم 
ويقلع نبـاتاتها ويكرمها بحزام حديدي يحفظ كرامة قبورها
وقـلت ان االستـجابـة ستـكون سـريعـة اذا ما تـوالها خـطيب

او داعية عرف بالتقوى والورع.
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ـعظم طـوال سـنـوات ظل التـسـويف والـتعـطـيل يشـكالن مالمح الـقـيادات الـضـعـيفـة 
تخلفة حـضارياً وإدارياً وبات أداءها يـعكس الصورة البائـسة لترهلها مؤسساتـنا ا
الــوظـيـفي. .فـاإلصـالح اإلدارى لـيس مـسـتــحـيال لـكن مـحــاوالتـنـا فـشــلت كـلـهـا في
مــواجـهــة ســفــراء احملــاصــصـة الــذيـن فـرضــوهم عــلــيــنــا من خــارج الــتــشـكــيالت
ـناصب واسـرفوا في الـتبـذير والـتدمـير وتـسبـبوا بـهذا التـخصـصيـة فاغـتصـبوا ا

أجورة. . ضخات التضليلية ا اخلراب تدعمهم ا
نـصـات إعالمـية حتـتـرم عقـول الـناس يـبـدو أننـا في هـذا الـعراق غـيـر محـظـوظـ 
فعلى مرّ السن شهدنا الكثير من احلمالت الدعائية لتجميل صور الفاشل والذود
عـنهـم والتي أقل مـا يـقال عـنـها إنّـهـا كانت تـسـتخف بـعـقولـنـا وال ترى فـيـنا شـعـبا
قادرا عـلى التـمـييـز. أو حتى شـعبـا يـستـحق احليـاة بل ترانـا فـاقدين لـكلّ حواسـنا
التحليـلية. اليوم ونحن نلفظ انفاسنا النيابية األخيرة في دورتنا الرابعة سقطت آخر
ـالي ورقـة تـوت عن الـسـلـطـات التـنـفـيـذيـة لـتـعـرّي بـذلك أكـذوبـة شعـارات اإلصالح ا
ـقبـلة عـودة جـميع والـوظـيفي الـتي روجت لـهـا كثـيـراً. . فهل سـتـضمن االنـتـخابـات ا
ـعتاد في أطـراف احملاصصـة كلّ الى قطـيعه لـيمارسـوا بعد ذلـك عملـهم التخـريبي ا
غلوب عـلى أمره ??.انا شخـصياً ال أعقـد الكثيـر من األمل على شعارات هذا البـلد ا
االصالح والـتـغـييـر النـنـا بتـنـا علـى يقـ بـضـرورة السـعي أوالً لـنـبذ احملـاصـصات

الـوظيـفـية والـتـخلص مـنـها إلى أبـد اآلبـدين. فنـحن الـيوم في
أمس احلــاجــة (اكــثــر مـن أي وقت مــضى) لــقــطف ثــمــار
التغيير واالصالح على أرض الواقع وبحاجة الى تعطيل

نافقة. . ضخات التضليلية ا ا
والت ح مندم. 

{ عن مجموعة واتساب

-1-
تمهيد :

قال الشاعر مادحاً أهل بيت النبوة :
مِنْ هاشمٍ في ذُراها وهي صاعدة 
إلى السماءِ تُميتُ الناسَ باحلَسَدِ

قوم أبي اللهُ االّ أنْ تكونَ لهم 
مكارمُ الدين والدنيا بِال أَمَدِ 

وقال آخر :
ماذا عسى أنْ يقال في مدح قوْمٍ 

أسس الله مَجْدَهُم تأسيسا 
هُم غياثُ الورى وَهُم أكرمُ 

الناسِ أصوالً شريفةً ونُفُوسا 
إنْ عَرَتْ أَزْمَة تندوا غُيوثاً 

أو دَجَتْ شبهَة تبدوا شُموسا 
وقد مدحهم الله سبحانه في محكم كتابه العزيز فقال :

{ انّما يريدُ اللهُ ليُذْهِبَ عنكُم الرجسَ اهلَ البيتِ ويطهركم تطهيرا } 
االحزاب / 33

فهل ثمة من مزيد على ذلك ?
-2-

واالمام السـجاد زين العابدين علي بن احلسـ (ع) هو االمام الرابع من أئمة الهدى
ـيامـ من اهل الـبـيت (ع)  وقد انـطـوت سيـرته عـلى أروع ألوان الـسـمو األخالقي ا
ـواقف الـرسالـية واالنـسـانيـة  نـاهيك عـن ينـابيـع العـلم الـغزيـر  والـعبـادة الـفذة  وا

دينة .. الشامخة في الكوفة وفي الشام وفي ا
ـنـاجاة والـتـضرع الى الـله فـقـد ترك لـنـا الصـحيـفـة السـجـادية وهي أمـا في مـيدان ا

مجموعة أدعيته التي احتلت الصدارة في بابها حتى عُبّر عنها بأنها 
(زبور آل محمد) .

واالمام السجاد (ع) هو الذي علّم الناس ما معنى صدقات السر  
وهـو الذي كـان يـصل الـعـوائل الفـقـيـرة وهم ال يـعرفـون من هـو الـواصل حـتى فارق

احلياة وانقطعت عنهم تلك الصالت فعلموا أنها من علي بن احلس (ع) .
-3-

قـالة الـوجيـزة أسرد لـكم حكـايـة واحدة من حـكايـات نبـله ومروءته وسـمو وفي هـذه ا
ذاته ولتكن هي الـدرس الذي نستلهمه منه ونحن نقترب من ذكرى وفاته في اخلامس

والعشرين من شهر محرم احلرام عام  95هـ :
جاء اخلبر عن الزهري قال :

" كنتُ عـند علي بن احلـس (ع) فـجاءه رجل من أصـحابه فـقال له عـليُّ بن احلس
(ع) :

ما خَبَرُك أيها الرجل ?
فقال الرجل :

خبري يا بن رسول الله :
اني أصبحتُ وعـليّ اربعمائة دينار دَيْن ال قضاء عـندي لها  ولي عيال ثقال ليس لي

ما أعود عليهم به  
قال الزهري :

فبكى عليُّ بن احلس (ع) بكاء شديداً فقلتُ له :
ما يبكيك يابن رسول الله ?

فقال :
وهل يُعدّ البكاء االّ للمصائب واحملن الكبار ?

قالوا :
كذلك يا ابن رسول الله .

قال (ع) :
كـنه سدُّهـا  ويشـاهده فـأية مـحنـة أعظم مِنْ حُـرٍّ مؤمـنٍ مِنْ أنْ يرى بـأخيه خـلّه فال 

على فاقةٍ فال يطيق رفعها ? "
ولـلحـكـاية تـتـمة لـسـنا اآلن بـصـددها ويـكـفيـنا أن نـسـتلـهم الـدرس العـظـيم من األمام
السـجاد (ع) في الـتـوجه الى اهمـية الـعـنايـة بقـضاء حـاجـات اخوانـنا ومـدّ يد الـعون

ساعدة لهم حتى تنقضي حاجاتُهم . وا
ـؤمن اسـتعان به وانّ دموع االمام الـسجاد (ع) انـسابت سـاخنة شـديدة ألن أحد ا

ال ما يستطيع معه لقضـاء حاجة معّينة ولم يكن حتت يـده من ا
أنْ يسد تلك احلاجة .

ـشهد فـي الكشف عن وهل ثمـة من مشـهد أبـلغ من هذا ا
ما انطـوت عليه شـخصية االمـام السجاد من سـمو ورفعة

وانسانية ونبل ومروءة ?
وهذا هـو الدرس العملي الذي البُدَّ ان ال يُنسى خصوصاً

من ذوي اجلاه والقدرة على اإلرفاد ...
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deep- عـروفة بـاللغـة االجنلـيزية بـ كـتاب علـميّ ينـاقش ظاهـرة التزيـيف العـميق وا
 fakeوالتي تعـد من التقنيات احلديثة الـتي توظف خوارزميات الذكاء االصطناعي;
شـاهير بوجه عـام او العداء الـذاتي بوجه خاص. هذا لشن هجـمات عدائيـة جتاه ا
الــكـتـاب الــذي صـدر عن دار أمــجـد لــلـنــشـر والـتــوزيع في عــمـان وهـو مـن تـألـيف
: د. علـي مولـود فـاضل و م. سـيف عدنـان عـباس يـقع الـكـتاب في 140 الـباحـثـ
صفـحة من الـقطع الـكبـير مـوزعة عـلى اربعة فـصول. جـاء ليـعالج ظـاهرة الـتزييف
الـعـمـيق; ال سـيـمـا بــعـد أن اصـبـحت تـشـكل قـلـقـاً كـبـيـراً لـدى اجملـتـمـعـات مـؤخـراً
وبــخـــاصــة مع تــنــامي الــقــدرات الــرقــمــيـــة احلــديــثــة وتــعــاظم دورهــا في احلــيــاة
ـكن أن تستعمل االفتراضيـة إذ يعد التـزييف العمـيق من األساليب العـدائية التي 
ضد شخصية معينة أو جهة ما; لغرض تشويه صورتها أو اإلساءة إلى سمعتها. 
أدى الـتـطـور الـكـبـيـر فـي تـقـنـيـات الـذكـاء االصـطـنــاعي ودخـوله إلى أغـلب مـجـاالت
احلـيـاة وحتـوّله من أوامـر حـوســبـة إلى حـقـيـقـة مـوجـودة عـلى أرض الـواقع تُـنـفِـذ
األوامر الـتي تُعـطى لـها; إلى مـنفـعة اسـتفـادت خوارزمـيـات التـزييف الـعمـيق منـها
ووظفتها في خدمة احلروب التي يرغب متقنو التزييف العميق شنَّها ضد خصومهم
أو اجلـهات الـتي يرومـون عداءهـا وهذا الـسلـوك لم يقـتصـر على الـعداء واخلالفات
ية ال سيما مع بروز كن أن تنفذها جهات عا فحسب بل تـطوّر إلى حروب كبرى 
األمن الـسـيــبـراني واحلـروب الـتي تــقع حتت مـظـلـته; لــهـذا بـاتت مـعـادالت احلـروب
الـرقـمـية خـطـراً يـربك الـعـالم بـأسره وصـار اإلعالم والـفـضـاء الـرقمـي للـمـعـلـومات
أرضـاً افتـراضيـة صاحلـة الندالع هـكذا أنـواع من الصـراعات الـتي تهـدد استـقرار
الدول وشعـوبها وتبث الرعب في النفس البشرية وتعيق األمن داخل عقولهم وب

سكينة أرواحهم.
ا أن صداقية و ومع هذا العـالم االفتراضي الذي نعيش في بيئته ومع انحسار ا
اإلعالم يـعـني نـقل احلـقـيـقـة وألن احلـقيـقـة صـارت في عـدة أحـيـان غـيـر دقـيـقة في
محتـواها وألن وسائل االتصـال صارت تعيش إربـاكاً بسـبب ما يصلـها من مقاطع
فيديويـة أو تسجيالت صوتية أو صـور شخصية أو تفاصيل أخـرى غير دقيقة فقد
جـاء هـذا الكـتـاب ليـوضح لـلمـخـتـص والـهـواة والبـاحـث عـدة مـفـاهيم تـمـثلت في
أربعة فصـول جاء الفـصل األول منهـا ليبحث في مـفهوم الـتزييف الـعميق من حيث
اللـغة واالصـطالح مع حملـة تاريـخـية ثم يـستـعـرض بعـدها أنـواع التـزيـيف العـميق
وآلــيـات عــمــله وأشـكــاله ومــخـاطــره وأسـالــيب الــتـصــدي له ســواء من االفـراد أو

ؤسسات أو احلكومات. ا
وجـاء الفـصل الثانـي من الكتـاب باحـثاً في األمن الـسيبـراني واجلرائم اإللـكتـرونية
كـافـحة الـتـزييف ـتـطورة اخلـاصـة  والـعالقـة بيـنـهمـا واسـتعـرض كـذلك الـبرامج ا
العميق وتـعزيز األمن السـيبراني وحتقق الـعامل في اإلعالم مِن الـفبركة الـعميقة
وبــخـاصــة في مـواقـع الـتــواصل االجـتــمـاعـي فـالــفـصل الــذي نــحن فـيه يــرى هـذا
الـتـقـصي نـوعـاً من األدلـة اجلــنـائـيـة في األمن اإلنـسـاني الـذي يـشـكل خـطـره عـلى

العالم اجمع. 
أمـا الــفـصل الـثـالث فـقـد بـحث في الـذكـاء االصــطـنـاعي ومـصـطـلـحـاته وتـعـريـفـاته
وتــاريــخه واجملــاالت الــتي يـــعــمل فــيــهــا واســتــعـــرض أيــضــاً خــصــائص الــذكــاء
َهـام التي يـقوم بهـا وانتـهى بعرض االصـطنـاعي وأهدافه وإمكـانيـاته ومكـوناته وا
النـظم التـي يعـمل بهـا الذكـاء االصطـناعي وأهم تـطبـيقـاته.  وخُتِم الـكتـاب بالـفصل
تـرتـبة عـلى الـسيـاسة واالجـتـماع واإلعالم نـتـيجـة وجود الـرابع الذي درس اآلثـار ا
التـزييـف العـميق وقـدم الفـصل شرحـاً خلطـورة الـتزيـيف سيـاسيـاً وبيَّن أثـره على
الصحافـة الرقمية والـعالم االفتراضي وكذلك وضّح الـتهديد الذي يـشكلّه التزييف
الذي يسعـى إلى تضليل البـيئة اإلعالمية ثم اسـتعرض الفصل الـعصر االجتماعي
بعـد التـزييف الـعميـق وما سيـؤول إليه اجملـتمع حـينـها منـبهـا البـاحثـ والقراء من

خطر هذه الظاهرة.
ـعرفـيـة الـتي طالـت هذه الـكـتـاب من قبـلـنـا فيـمـكـننـا الـقـول: أن هذا وبـعد الـقـراءة ا
ـواكب لتطـورات الرقـمنـة احلديـثة جـاء ملـبياً الكـتاب بـفصـوله األربعـة ومضـمونه ا
ا يحتويه من أهمـية معرفية وتـقنية تسهم حلاجة اجملتـمع العلمي واإلنسانـي; وذلك 
ؤسسـات اإلعالميـة والدول وشـعوبهـا من مخـاطر هذا الـتزيـيف وخطره في تـنبـيه ا

احملدق.
شروع راجيان أن ؤلفان " بـأنهما يـأمال أن يكونا قـد وفقنا في هـذا ا وكما يؤكـد ا
ـشاهـير أو غـيرهم " ال يـطال الـتزيف الـعمـيق أي انـسان سـواء كان من الـقادة أو ا
ـهـتمـ في الـرقـميـة احلـديثـة ومـوضوعـاتـها أن وفـي هذا االطـار نـحث البـاحـث وا
ـتعددة في ابـحاث علمـية رصيـنة تنبه يـدرسون ظاهـرة التزييف الـعميق وجـوانبها ا
اجملـتمع واحلـكومة عـلى هذه الظـاهرة التـي تنمـو حلظة بـعد اخرى راجـ السالمة

للجميع.
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ـولـود في  20مـايـو/ أيـار  (1883 الـذي تـولّى عـرش ـلك فـيـصل األول (ا أدرك ا
ـوحّدة تـعلّـقة بـالهـويّة ا مـلكـة الـعراقـية في الـعام  1921 عـمق األزمة الـعـراقيـة ا ا
بـعد أن حـكم العراق  12عـاماً فـفي مارس/ آذار  1932 وقـبل وفاتـه بعـام واحد
وبضعة أشهر (توفي في  8سبتمبر / أيلول  1933) كتـب مذكرته الشهيرة والتي
تـمـثّل خالصــة جتـربـته وقــد شـخّص فــيـهـا "اجلـهـل واخـتالف الـعــنـاصـر واألديـان
يـول والـبيـئات" وهـا نـحن نسـتعـيـد رؤيته بـعد  100عـام على تـأسيس ـذاهب وا وا

الدولة العراقية.  
وبـاستـعارة من الـروائي أم مـعلـوف فأن تـلك الهـويّات الـفرعـيّة تصـبح "قـاتلة" إذا
حتـوّلت من "تــطـلّع مـشـروع" إلى "أداة حــرب" وهـو مـا انـفـجـر فـي الـعـراق مـا بـعـد
اإلحـتالل األمريـكي العام  ?2003وقاد إلى اقـتتـال أقرب إلى "احلرب األهـلية" في
الـعـام  2006أثـر تـفـجـيـر مـرقـدي اإلمـامـ احلـسن الـعـسـكـري وعلـي الهـادي في

سامراء. 
لك فيصل األول تفصح عن عوامل التفتّت والتشتّت ذكّرة ا إن القراءة اإلرجتـاعية 
واالفـتراق في الـهـويّـة الـعـراقيـة وانـعـكـاسـاتهـا عـلى الـوحـدة الـوطـنيـة رؤيـةً ومـوقـفاً
ـبكّرة "أن البالد العراقيـة ... ينقصها ...الوحدة همة وا وقراراً. ومن استنـتاجاته ا

ليّة والدينية ... "  الفكرية وا
ــنـظـوره ال بــدّ من عـدم اإلنـقــيـاد إلى "تـأثــيـرات رجـعـيــة أو أفـكـار مــتـطـرّفـة ووفـقـاً 
تستـوجب ردّ الفعل" لذلك دعـا الساسة أن يكـونوا حكمـاء مدبّرين وفي نفس الوقت
أقـويـاء مـادة ومعـنى غـيـر مـجبـولـ حلـسـيّات أو أغـراض شـخـصـية أو طـائـفـية أو

وازنة والقوة معاً". متطرّفة يداومون على سياسة العدل وا
 ويـحــدّد فـيـصل األول االخـتـالفـات الـسـنــيّـة - الـشـيــعـيـة - الـكــرديّـة ومـا أسـمـاه
ـسـلـمــة" وهـو مـا أطـلـقت عـلـيه مـنـظـومـة  9أبـريل / نـيـسـان بـعـد "األقـلـيّـات غـيـر ا
قدّمة كوّنات" التي جرى تكريسـها في الدستور النافذ (في ا اإلحتالل  مصـطلح "ا
ــادة  9و  12و  49و 125و  142 ولـــيس ذلك ســـوى نـــظـــام - مـــرتـــان) وفـي ا
غـا مقتـفياً لـلمحـاصصة والـتقاسم الـطائـفي - اإلثني الذي قـام على الـزبائنـية وا
أثـر الـتـجـربـة الـلـبـنـانـيـة في حـ كـانت مـذكّـرته تـريـد جتـاوز ذلك الـواقع الـبـائس
ستعـد لقبول كل فكرة سيئة بدون مناقشـة أو محاكمة" على حدّ تعبيره ال سيّما "ا

من "السواد األعظم اجلاهل". 
ـة الذين جـبـلـوا على ـتـعـصّبـ وأربـاب األفـكار الـقـد ويـتـنـاول فيـصل األول آراء ا
تـفكـير يـرجع عهـده إلى عصور "خـوَت" وآراء احلداثـي الـذين يريـدون سوق البالد
ستوى الالئق طبقاً إلى األمام دون اإللتفات إلى أي رأي كان للوصول باألمّة إلى ا
لـلـقـانون والـنـظـام وفرض هـيـبـة احلـكومـة (الـدولـة) على اجلـمـيع. ولـعلّ تـلك إحدى
العقبـات التي واجهت الدولة العراقية منذ تـأسيسها وزاد الصراع بشأنها في ظلّ
ـطاً من الـعـهـود اجلمـهـوريـة الـتي تـغـوّلت الـسـلطـة عـلى الـدولـة األمـر الـذي خـلق 
احلكم قائم عـلى الدكتاتـورية واإلستـبداد الذي اتخـذ أشكاالً جديـدة بعد اإلحتالل
ّ تعـو الدولة من جانب السلطة ومن طرف مجموعات مسلّحة خارج سلطة حيث 
الدولة أو باسـمها إضافـة إلى مرجعيات ديـنية أو عشـائرية أو سياسـية  أو حزبية
أو جـهـويّـة أو غيـرهـا وكل ذلك يـنـبغي أن يـخـضع لـلدولـة الـتي من واجـبـها حـمـاية
ـتلـكات الـناس وضـبط الـنظـام واألمن العـام والتـمـسّك بحـقّهـا في امتالك أرواح و

السالح.
إن ما  حذّر مـنه فيصل األول ما يزال مـاثالً للعيان فـاحلكومة حسب رأيه أضعف
من الــشـعب بـكــثـيـر ويـقــصـد بـذلك امــتالك الـسالح "فـلــو كـانت الـبـالد خـالـيـة من
ملـكة مـا يزيد عن  100ألف بنـدقيـة يقابـلها السالح لـهان األمر لـكن يوجـد في ا
 15ألف بـنـدقـيـة حـكـومـيـة وال يـوجـد في بـلـد من بالد الـله حـالـة حـكـومـية وشـعب

كهذه". وهو ما ينطبق على حال العراق اليوم. 
ويــضع فـيــصل األول أصــبـعه عــلى اجلــرح حـ يــقـول: اإلخــتالفـات الــكـبــرى بـ
سلـم أنفـسهم وب الـطوائف واألديان األخرى فسدون بـ ا الطوائف يـثيرهـا ا
وذلك اسـتنـاداً إلى "الـتعـصّب للـتفـرقة بـ هـؤالء اجلهالء". ويـقتـرح احلل الذي ظلّ
واطنـة" التي تقـوم على مبادىء قصـود به "ا عـائماً مـنذ تأسـيس الدولة الـعراقيـة وا
ـشـاركــة والـعـدالـة وهي الـتـي مـا تـزال غـائـبـة أو ـسـاواة والــشـراكـة وا احلـريّـة وا

منقوصة أو مشوّهة. 
ـضي في مذكـرته إلى الـقـول "فإذا لم تـعـالج هذه الـعـوامل بأجـمـعهـا وذلك بـقوة و
مـاديّـة وحـكيـمـة مـعاً ردحـاً من الـزمن حـتى تـسـتقـرّ الـبالد وتـزول الفـوارق وتـتـكوّن
وقف خـطر. ويعبّر عن ذهـبي والديني فا الوطنـية الصادقة وحتلّ مـحلّ التعصّب ا
ـرارةٍ بقـوله: "في اعـتقـادي ال يوجـد في العـراق شـعب عراقي بـعد بل تـوجد ذلك 
كتالت بـشريـة خالـية من أي فـكرة وطـنيـة مشـبعـة بتـقالـيد وأبـاطيل ديـنيـة ال جتمع

بينهم جامعة سمّاعون للسوء ميّالون للفوضى".
فـروض "أن نـشـكّل من هـذه الـكتل شـعـبـاً نـهـذّبه وندرّبه وحـسب اسـتـنـتـاجه فمـن ا
ـهـمـة الـتي وضـعـهـا عـلى عـاتـقه عـبـر جـيش مـوحّد ونـعـلّـمه" وهي ا
وقـوي ألنه الـعـمـود الفـقـري وذلك بـإعالن اخلـدمـة الـوطـنـية
ـنـظـور واحد والـتـعـامل مع الـتـقـالـيـد والـشـعـائـر الـديـنـيـة 
"مـيــزان واحـد" إضــافـة إلى عــدد من اإلجـراءات اإلداريـة
والـتشـريـعيـة واإلجـرائيـة. فـهل نـعيـد قـراءة مذكّـرة فـيصل

األول? 

تــنــظــيم الــدولــة  –واليــة خــراســان
وإمــكـــانــيــة تـــدخــلــهـــا في عــمـــلــيــة
االنـســحـاب األمـريـكـي ومـا بـعـده في
صـراعـهـا عـلى الـسـلـطـة مع طـالـبان.
ودلـــيـــلـــنــــا عـــلى ذلك تــــبـــني واليـــة
خـراســان وقـوع تـفــجـيـر مــسـاء يـوم
اخلـمــيس  26آب/ أغـســطس 2021
في مــحـــيط مــطــار كــابل والــذي راح
ضحـيته  72قتـيالً بيـنهم  13جنـدياً
ـاريـنز) من قـوات مـشـاة الـبـحـريـة (ا
وكـــذلك إطالق  5صـــواريخ بـــاجتــاه
مطـار كـابل من شـمال الـعـاصمـة يوم
ــوعـد االثـن  30آب قـبـل يـوم من ا

النهائي لالنسحاب. 
وبــــاخلـالصــــة نـــــؤكــــد أن أخـــــطــــاء
االستخـبارات االمـريكيـة واخفاقـاتها
كثيرة في كل زمان ومكان وضحيتها
دوماً الشعوب اآلمنة التي قدر لها أن
تـدفع األثمـان غـالـية. ويـعـود اسـباب
فــشل االسـتــخــبـارات االمــريـكــيـة في
تــقــيــيم الــتــهــديــدات واخملــاطــر الى
الــبـيــروقــراطـيــة والـغــرور والـنــظـرة
الــقــاصــرة بــدراســة واقع الــشــعــوب
الرافضة لالحتالل االجنبي وثقافتها
وتاريخها وعـدم الثقة باألدوات التي

ينصبها  .
   واالحـتالل مـهـمـا طـال بـقـاؤه فـهـو
ـوذج زائل حــتــمــاً وهــو لن يــبــنـي 
دولة وال مـؤسسـات يـعول عـليـها في

حماية األوطان والشعوب .
{ ضـــابط عـــراقـي بـــرتـــبـــة فـــريق ركن –
مـــعــاون رئـــيس أركــان اجلـــيش الـــعــراقي

سابقاً

تــرســانــة األســلـحــة الــتي جــهــزتــهـا
تـحـدة لـلـجـيش االفـغاني الـواليـات ا
بــيــد طــالــبــان وبــالــنــهــايــة أصــبح
الـسالح األمـريكـي غنـيـمـة بـاردة بـيد

طالبان.  
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- فـــشل االســتــخـــبــارات في تـــقــيــيم
مـوقف احلــكـومـة األفـغــانـيـة الـتي لم
تـصـمـد أكـثـر من  11يـومـاً!! وهروب
الـــرئـــيس األفـــغـــاني (أشـــرف غـــني)
والـقـيـادات الـسـيـاسـيـة والـعـسـكـرية
ــا ولّـد انــهــيـار إلى خــارج الــبالد 
ؤسسة العسكرية واألمنية وأحدث ا
فــراغـاً فـي الـســلــطـة الــتي أصــبـحت
أبوابها مشرعة أمام احلركة من دون

مقاومة تذكر.
- إخــفــاق االســتــخــبــارات في تــوقع
راحل امـكانـيـة تـدخل قوة طـالـبـان 
تــنــفـــيــذ خــطـــة انــســحـــاب الــقــوات
األمـــريــــكــــيــــة مــــا أدى إلـى حـــدوث
الـــــفــــوضـى وهـــــروب الــــبـــــعـــــثــــات
ــــتـــعــــاونـــ الــــدبـــلــــومـــاســــيـــة وا
تـرجمـ الى مـطار كـابل وحدوث وا
فــوضى غــيــر مــتـوقــعــة األمــر الـذي
اسـتـدعى مــوافـقـة اإلدارة األمـريـكـيـة
عــلى إرســال جــنــود إضــافــيـ عــلى
جــنــاح الـــســرعــة لـــتــأمــ عـــمــلــيــة
ـــتـــعـــاونـــ االنـــســـحـــاب وإجـالء ا
ــتـرجــمــ واخلـائــفــ من بـطش وا
احلــركــة والـطــامــعـ بــالــلــجـوء في

أمريكا والدول األوربية.
- اجلهل بقراءة مـستقبل أفـغانستان
والـفشل فـي تقـيـيم قـدرات وحتـركات

كــانت االســـتــخـــبــارات األمـــريــكـــيــة
حــــاضـــرة في مـــلف ســــجل تـــعـــذيب
العراقي وانتـهاكات حقوق اإلنسان
في الــسـجــون األمـريــكـيــة  بـالــعـراق
وكذلك ملف انتهاكات حقوق االنسان

وفضائح سجن ابو غريب.
  ويـسـتــمـر مـسـلـسـل الـفـشل وتـعـود
االســتـخـبــارات االمـريــكـيـة لــتـقع في
ــوقف إخــفــاقــات كــبــيــرة بــتـقــيــيم ا
األفـغـاني وارتـكـاب أخـطـاء جـسـيـمـة
رافقت عـملـية االنـسحاب بـالرغم من
ـدة وجـودهــا في ذلك الــبـلـد احملــتل 
عــشــرين عــامــاً وتـــمــتــعــهــا بــنــفــوذ
وإمــكـانـيــات وتـســهـيالت كــبـيـرة إذ

أخفقت في اجلوانب اآلتية:
- في جانب تقـييم قوة حركـة طالبان
عــلى األرض ونـيــاتـهــا وحتـركــاتـهـا
فـــهي لـم تــتـــوقع ســـقـــوط الـــواليــات
األفــغـــانـــيــة بـــيـــد طـــالــبـــان ومن ثم
الدخول إلى العاصمـة بهذه السرعة
بـل تــوقـــعت االســتـــخــبـــارات دخــول
احلــركـة إلـى الـعــاصـمــة بــعـد ســتـة
ـسـؤولـون أشـهـر وبـالــفـعل فـوجئ ا
االمـريكـيـون جـمـيعـاً بـوقـوع احلدث
ابـتـداء من الــرئـيس نـزوالً إلى وزراء
الــدفــاع واخلـارجــيــة ورئــيس أركـان
اجلــيـوش األمــريـكــيـة واجلــمـيع في

حالة الصدمة!!. 
-  الـفـشل في تــقـيـيم قـدرات اجلـيش
االفغاني ومعنوياته وإرادته القتالية
وإمـكـانــيـاته بـالـدفــاع عن الـعـاصـمـة
وبــاقي الــواليــات أمــام تــقــدم حــركـة
طـالبـان ولم حتـسب فـرضيـة سـقوط

كـــــبــــيـــــرة وبــــالـــــذات في الـــــعــــراق
وأفغانستان التي تعرضت لالحتالل
الـــعــســكــري األمــريـــكي الــذي كــانت
غـــايـــتـه تـــدمـــيــــر الـــبالد وتــــمـــزيق
حلــــمــــــــــة اجملـــتـــمع ولـــيس بـــنـــاء

وذج الدولة. 
  اخـفاقـات االسـتخـبـارات االمريـكـية
في العراق بـعد أحداث  11سبتـمبر
 2001بـــدت ســافــرة عــنـــدمــا قــدمت
معلـومات مـضللـة عن أسلحـة الدمار
الـشـامل الـعـراقـيـة بالـرغم مـن النـفي
الرسمي والـقاطع من حكـومة بغداد
ولم تـعـثـر جلــان الـتـفـتـيش الـتـابـعـة
ـتـحـدة الــتي نـفـذت أكـثـر من لأل ا
 250مـهــمـة تــفـتـيش عــلى أي دلـيل
يثـبت امتالك الـعراق لـتلك األسـلحة
وكـرر الـسـياسـيـون األمـريـكـيـون تلك
ــزاعم لـتــســويغ اسـتــمـرار حــصـار ا
الـــشــعب ومـن ثم الــغـــزو واالحــتالل
العسـكري سنة  2003وارتكاب أكبر
ة وخـطيـئة بحق دولـة مستـقلة جر
وشعب آمن.   بعد االحتالل وانتشار
االســتــخـبــارات في عــمـوم الــســاحـة
العراقية تـشكلت مئـات اللجان التي
كانت جتـوب انحـاء الـبالد بحـثاً عن
أسـلحـة الـدمـار الشـامل بـغـية تـأكـيد
ـــزاعـم وتـــســـويـغ فـــشـــلـــهـــا تـــلك ا
وبـالـنهـايـة تـوصـلت إلى عـدم صـحة
علومات التي قدمتها بشأن امتالك ا
العـراق لهـذه األسـلحـة احملرمـة التي
اسـتـخـدمت ذريــعـة لـتـسـويق الـغـزو
الـــذي أفـــضى إلـى احــتـالل الـــعــراق

وتدميره. 

علومات وحتليلها. نطاق تداول ا
ـعـلـومـات الـدقـيـقـة أسـاس بـنـاء إن ا
ــســتـويــات كــافـة وهي اخلــطط في ا
تــســـاعـــد الـــقــيـــادات الـــســيـــاســـيــة
والعسكرية عـلى سبق النظر واتخاذ
كان القرارات السـليمـة في الوقت وا
احلــاســـمــ وبـــأقل الـــتـــضــحـــيــات

واخلسائر.
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  تـعــد االسـتـخـبـارات األمــريـكـيـة من
ـؤسـسـات االسـتــخـبـاريـة في أكـبــر ا
العالـم فهي تضم  16وكالـة حكـومية
فـيــدرالــيــة تــعــمل بــنــحــو مــسـتــقل
وتـمـارس أنـشـطـة اسـتـخـبـارية لـدعم
السياسـية اخلارجـية واألمن القومي
ــتــحــدة وتــتــمــتع تــلك لــلـــواليــات ا
ـوارد مـادية وصالحـيات ؤسـسة  ا
واســعـــة وتــخـــصص لــهـــا ســنـــويــاً
ميـزانـية ضـخمـة لتـمـويل نشـاطاتـها

في داخل البالد وخارجها.
وبالرغم من تلك االمكانيات الواسعة
وتطـور وسائـلـها فـقد رافـقت مسـيرة
االسـتـخـبــارات األمـريـكـيـة إخـفـاقـات

  الــعــراق وأفــغــانــســتــان ضــحــيــتـا
اإلدارة االمـريــكـيـة في عــهـد الـرئـيس
جـورج دبـلـيـو بـوش الـذي أقـدم عـلى
غــزوهــمــا واحـتاللــهــمــا في أعــقـاب
احداث  11سبتمبر  ?2001كرد فعل
على هذا احلـدث الصاعق وتـداعياته
تحدة وهيبتها التي هزت الواليات ا
كدولـة عـظمى ورافق الـفـشل مسـيرة
االحــتالل في كال الــبــلـديـن والـذي لم
يــدخـر جـهــداً في تـدمــيـر مــؤسـسـات
الــدولــة ومــقــومــاتــهــا بــخـاصــة في

العراق..   
   االستـخبارات جـهاز ومـؤسسة من
مــؤســســات الـدولــة تــخــتص بــجـمع
ــعـلــومـات وإخــضــاعـهــا لـدورة من ا
الـتـحـلـيل والـتـقـيـيم واالسـتـنـتـاجات
ـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات ومـن ثم عـــــــرض ا
االســتـخـبــاريـة عــلى صـاحـب الـقـرار
ـقـترحـات والـتوصـيات مـشفـوعـة با
وقد أصبح ألجهـزة االستخبارات في
الــــعــــصــــر احلــــديث دور ســــيــــاسي
واجــتــمــاعـي واقــتــصــادي وإعالمي
فــضالً عن مــهــمــتـهــا األســاســيـة في

عمان
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كـــر وهــمـــام طـــارق ومـــحـــمــد قـــاسم
وجــــســـ مـــيــــرام وأمـــيـــر الــــعـــمـــاري

وإبراهيم بايش خلط الوسط.
ن وعالء عـبـد الـزهـرة ومـهـنـد عـلي وأ

حس خلط الهجوم.
مباراة ـنتـخبـان قد لـعبا 23  وكان ا
مـرات حــقـق مــنــتــخــبــا الــفــوز 5 
والفـريق الـكوري 8 مرات فـيـما
انتهت 10 مباريات بالتعادل
وسجل مـنتخـبنا 21 هدف
وفــيــمــا ســـجل الــفــريق
هــــــــــدف االخــــــــــر 26 
وســــــــيــــــــخــــــــوض
منتـخبنـا  مباراة
ال تــقل اهــمــيـة
مـبـاراة الـيـوم
عنـدنا يواجه
مـــــنـــــتـــــخب
ايــــــــــــــــــــران
الـــــثـالثــــاء
ـقـبل في ا
دولـــــــــــــــة
قـطـر.وي
بــــــدو ان
جـــــــــدول
ـبـاريـات ا
عـــــــــــــــــبـس
بوجه فريقنا

في ان يــــــلــــــعب اهـم مـــــبــــــاراتــــــ في
اجملــمــوعــة ت مـع اقى فــريــقـــ فــيــهــا
ولـهـمـا جتربـة واضـحـة ومـؤثرة والزاال
مــؤثـران وكــان ان  يـكــون احلـال افـصل
مــثال لـو لــعب امــام  االفــتــــــــــتـاح  مع
لــبـنــان وســوريـا او االمــارات لــكن هـذا
ـــــنــــتـــــخب  ان واقع  االمـــــور وعـــــلى ا
يـخـــــــــــوض جـمــيع مـبــاريـاته بــنـفس
ـا انـهـا الــتـوجـــــــــه والـقــــــــــوة  طـا
تتعــــــــلق بـتام النـقاط التي تقرر
ـشــــــــــاركـة  والــوصـول مـصــيــر ا
الى االخــيــر وتــبــــــــــقى نــتــيــجـة
الــيــوم  اإليــجــابــيــة  مــصــدر دعم
لـلـمـــــــــهنـة الـغــــــــيـر سـهـلة  من

كل األوجــــــــه والتفاصيل.

w U d « r U  ≠ W d UM «

ــنـــتــخب الـــوطــني الى يــعــود الـــيــوم ا
مـســرح الـتــصـفـيــات احلـاسـمــة بـسـعي
الــوصــول الى نــهــائــيــات كــاس الـعــالم
ـقــبل  في دولـة قـطــر في مـهـمـة الـعـام ا
لـيــست بـالــسـهـلــة اطالقـاً حتـمـل مـعـهـا
ـمـاثـلـة اخملـيـبـة ـشـاركـات ا تـداعـيـات ا
ذكور ر من نفس الدور ا واخلروج ا

ويـحـل مـنــتــخــبـنــا الــيـوم ضــيــفــا عـلى
مـنـتـخب كـوريـا اجلـنوبـيـة فـي مُسـتـهل
مــبــاريــات الــدور احلـاسـم وهــو يـحــمل
امــال شــعب يـنــتـظــر بـلــهـفــة مـبــاريـاته
ـعدودة واحملـدودة ويتـوجب خوضـها ا
بـقوة وحـمـاس وثقـة  وفي ان يـضع حد
شاركـات السلبية التي عقدت لسلسلة ا
ـشــهـد  الــكـروي ومـنــعـته من الــعـبـور ا
ـشـاركـة   في نـهـائـيـات اكـبـر بـطـولة وا

رة واحدة في 1986. ية فقط  عا
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ومــوكـد ان مـنــتـخــبـنــا سـيـدخـل مـيـدان
الـلــقــاء االول لــتــاكـيــد بــدايــته الــقــويـة
تمثلـة بتحقيق الـفوز على مضيفه في ا
مـهمـة غايـة في الصـعوبـة والنها تـشكل
ـــطــلــوبـــة في خــطـف نــقــاط الــبـــدايــة ا
ـهـمـة ـبــاراة االولى لـتـحــديـد مـســار ا ا
بــشـــكل نـــاجح وحتـــمل مــهـــمــة الـــيــوم
حتديات حـقيقيـة معروفة للـجميع حيث
اللقاء سيـجري في تمام السـاعة الثالثة
من بعد ظـهر اليوم اخلـميس الثاني من
ـــثل اهـــمــيــة ايـــلــول اجلـــاري   الــذي 
اســتــثـنــائــيــة ويــأمل ان يــخــرج مــنــهـا

منتصراً
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ـنــتـخـب امـام ظــروف لـعب وســيـكــون ا
ــر بــهــا اي مـنــتــخب عــنــدمـا ــا لم  ر
يـسـتـمـر مـنـتـخـبـنـا  بـخـوض مـبـاريـاته
خـارج مـلعـبه وهـذه مـشكـلـة بحـد ذاتـها
الن الـلـعـب في مـيــدانك يـشــكل جـزء من
ـهم االخر انه طـمـوحات الـفـوز واالمـر ا
سـيسـتهل مـباريـات الدور احلـاسم امام
رشح احـد اطـراف اجملمـوعـة الـقـوي وا
ــشــاركـات لــصــدارتــهـا كــمــا ظـهــر في ا
االخـيـرة كـفــريق مـنـافس قــوي مـتـكـامل
عكس نفسه وقوته في اكـثر من مناسبة
مـا يـضع مـنــتـخـبـنـا امـام مـهـمـة عـالـيـة
اخملـاطـر ومـعـقـدة مع مـبـاريـات مـحـددة
يـتـطــلب خـوضـهـا بــدقـة  والنـهـا  تـضم
فـرق فــرظت سـيـطــرتـهـا واعــتـادت عـلى
الـوصـول الى نهـائــــــــيات كـاس الـعالم
عـلى مـسـتـوى اسـيـا  "كوريـا اجلـنـوبـية
ايـــران" في نــفس الـــوقـــــــــت ان اغــلب
فـرق اسـيـا شـهــدت تـطـورا واضـحـاً في
ــا يـــضــعــنــا امــام الــفــتـــرة االخــيــرة 
مباريات قويـة امام فرق اجملموعة. دون

استثناء.
UM  »uKD*« U  

ــنــتــخب تــخـطي ــطــلـوب مـن العـبي ا ا
ـباراة اصحـاب االرض اليـوم وخوض ا
من دون خـوف وثــقـة عـالــيـة وبــروحـيـة
النـنــا سـنــواجه فـريق مــتـمــرس ومـؤثـر
ـتـلـك شـخـصـيـة واضـحـة  وهـو احد و
الـفــرق االسـيـويـة الــتي يـشـار لــهـا مـنـذ
مـــشــاركـــته االولـى في هـــذا احملــــــــــفل
الـكـروي وعـلى مـنـتــــــــخـبـنـا ان يـظـهـر
باحلالـة الفنية بـعد فترة اعـداد مناسبة
يكون اجلهـاز الفني بقـيادة ادفوكات قد
حــــدد مــــواقع اخلــــلـل في صــــفــــــــــوف
الـفـريق  الـتي ظـهـرت مـهـلـهـلـة في آخـر
ثالث مـباريـات  في الـتصـفـيات  مـا قبل
االخــيــرة "كــمــبــوديــا هــونــــــــغ كــونغ
ايـران" الـتي زادت من مـخـاوف اجلـمـيع
ــــهــــمـــــة احلــــالــــيــــة  وخــــوض امــــام ا
ـقـبـلـة   لـكن ـبـاريـات  ا اسـتـحـقـاقـات ا
االهم لـقاء الـيـوم  الذي  يـامل  ان يـعود
بـكامل الـنقـاط  الهـميـة ذلك على نـتيـجة
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قـدم من قبل نـادي الـقوة اجلـوية الـعراقي بـشأن الـتعـاقد مع رفـضت ادارة نـادي سحـاب األردني  العـرض ا
قبل .من جانب اخر يواصل هاجم يزن النعـيمات. واكدت ادارة تمسـكها بخدمات العـبها للموسم الكـروي ا ا
ـكثـفة في مـعـسكـره التـدريـبي في محـافـظة الـسلـيـمانـية والـذي بدا فريق الـقـوة اجلويـة بكـرة الـقدم تـدريبـاته ا
قبلة. وقال عالء محمد قبل استعدادا لالستحقاقات ا اضي ويستـمر لغاية السابع من شهر أيلول ا السبت ا
نسق االعالمي في تصريح صـحفي إن اجلوية يواصل تدريباته في السليمانية بهمة عالية وسيخوض خالل ا

متاز. معسكره مبارات أو ثالث مباريات استعدادا للدوري ا
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ذكـر مـديـر دائـرة تـراخـيص األنـدية
في الهيئة التطبيعية الحتاد الكرة
ماجـد ثامـر أن اللـجنـة قدّمت طـلباً
لـالحتـاد اآلسـيـوي لـتـمـديـد الـفـترة
احملـددة لـرفع مــلـفـات الــتـراخـيص
لـكي تـسـتـطــيع األنـديـة تـسـديـد مـا
بـذمتـها وإنـهـاء الشـكاوى اخلـاصة

بها.
وقال ثامر في تصريح صحفي  هو
شـاركة آخـر موعـد إليـفاء األنـديـة ا
في الـــدوري الــــعـــراقي  لــــلـــديـــون
ــتـرتــبـة عــلـيــهـا لــلـحـصــول عـلى ا
الـترخـيص الفتـاً الى أن آخر مـوعد
ــشــاركــة في لــتــرخــيص األنــديــة ا
دوري أبـــــطـــــال آســـــيـــــا  الــــزوراء
واجلـــويـــة والـــشــــرطـــة والـــنـــجف
ســيــكــون في األول من أيــلـول  من

خالل إيفائهم بالديون .

واضـاف  بـأن الـلـجـنـة قـدمت طـلـباً
لـالحتـاد اآلسـيـوي لـتـمـديـد الـفـترة
احملـددة لـرفع مــلـفـات الــتـراخـيص
ليتـسنى لألندية تـسديد ما بـذمتها
وإنــهـاء الــشـكــاوى اخلــاصـة بــهـا"
مــــشـــيــــراً الـى أن " أغـــلـب أنــــديـــة
االحتـــاد اآلســيـــوي ومــنـــهــا نــادي
الــقــوة اجلــويــة رفــعـت مــلــفــاتــهــا
وأكــمــلت الـتــراخــيص بــاسـتــثــنـاء
أنـديـة الـزوراء والـشـرطـة والـنـجف

بسبب الديون .
وتـابع ثامـر أنه في حـال لم حتصل
وقـف صعـباً ـوافـقة ; فـسيـكـون ا ا
جـداً ولن يـكـون لـديــنـا خـيـار آخـر
وفي حـــال  تــرخـــيص نـــاد غــيــر
مــســتــوفٍ لــشــروط الــتــراخــيص ;
فـسـتـتم مـعــاقـبـة الـنـادي واالحتـاد
ــســابــقــات مـــوضــحــاً أن" جلــنـــة ا
أعــلـــنـت مـــوعــد الـــقـــرعـــة من دون

الـرجــوع الى الــتـراخــيص مــؤكـداً
قـيـامه بـتـبــلـيـغـهم ضـرورة تـأجـيل
مـــوعــد الــقـــرعــة حلـــ حــسم أمــر

التراخيص.
واشـار ثامـر الى  أن األنـدية لـديـها

ثالثــة خــيـــارات إلغالق الــشــكــاوى
بـــنـــظـــام الـــتــــراخـــيص وهي إمـــا
ـطالبة ورفع ملف التسديـد للجهة ا
يثبت تسلّمها جميع األموال أو أن
يتـم االتفـاق على الـتسـديد في وقت
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نتخب الوطني ا
النسوي للركبي

رتقبة في تصفيات كاس اخلميس يـخوض منتخبنا الوطني بكرة الـقدم مباراته ا
ـنتخب الـكوري اجلـنوبي على أرضه وهـي اخلطوة األولى لـلمدرب العـالم أمام ا
درب صاحب الـسيرة التدريـبية التي خـاضها من خالل قيادته ادفوكـات.. هذا ا

لعدة فرق منها من جنح معها ومنها لم يوفق فيها.
وهـا هـو يـقـود اسـود الـرافـدين في اخلـطـوة األولى وكل األنـظـار تـتـجه نـحـو هذا
ـلك فكـر تدريـبي ناصع وهـا هو اآلن سـيرة الـتدريـبيـة فـهو  درب صـاحب ا ا

يقود فريقنا بكل تفاؤل وأمل وهو ما صرح به عند التفاوض معه.
ـدرب الـهـولـندي الـذي تـتـجه آمـالنـا نـحـو قـيادة فـريـقـنا حـسنـا  اخـتـيـار هذا ا
الوطـني إلى شاطئ األمان والتحليق وقطع بطاقة الوصول إلى كاس العالم الذي

قبل. يقام في قطر العام ا
ـنتـخب ما ـدرب كـاتانـيتـش الذي عـمل مع ا نـعم نـحن ال ننـسى عـطاء ومـسـيرة ا
يقـارب ثالث سنـوات قدم كل ما فـي وسعه رغم كل الظـروف التي واجـهته حيث
استـطاع هذا الرجل أن يصل ألصعب مـرحلة وهي مرحلة خـطف بطاقة الترشح
ألهم بـطـولــة تـقـام كل أربع سـنـوات إال وهي بــطـولـة كـأس الـعـالم.. هـذا احلـدث
الـكـبيـر الـذي نـتـمنى من ادفـوكـات الـنجـاح وقـيـادة اسـود الرافـدين نـحـو شاطئ

السعادة وحتقيق أماني جمهور الكرة.
ـهمـة ليـست سهـلة بل تـتطلـب جهودا من قـبل اجلمـيع والوقـوف إلى جانب نعم ا
درب الهـولنـدي صاحب التـاريخ التـدريبي الذي ال الك التـدريبي بـقيادة هـذا ا ا
يـختـلف عـلـيه اثـنـان  فهـو صـاحب سـجل تـدريـبي كبـيـر وذو شـخـصيـة وعـقـلـية
تـدريـبيـة وهذا مـا شاهـدناه خالل مـعسـكـري اسبـانيـا وتركـيا.. فـهو مـدرب عازم

ي.  على قيادة فريقنا الوطني في أهم حدث كروي عا
ـدرب ادفـوكـات الـذي نقـول له من كل إذن عـلـيـنـا إن نتـفـاءل بـأسـود الرافـدين وا
ـدرب كاتـانيتش قلب أهال وسـهال بك وأنت تتـسلم مـهمـة اسود الرافـدين خلف ا
الـذي نـقـول له شـكـرا عـلى مـا قـدمـته طـوال مـدة مـسـيرتـك مع اسـود الرافـدين..
آمـلـ ومـتمـنـ الـنـجاح الدفـوكـات فـهـو أمام مـهـمـة لـيست
درب الـذي نأمل سهـلة ونـحن علـى ثقـة بقدرات هـذا ا
لـه إن يـجـتـاز الـفـريق الــكـوري اجلـنـوبي ومن بـعـده
ــدرب وخـطف الــفـريق اإليــراني ونــحن بـانــتــظـار ا

النقاط الثالث.. 
وكـلـنـا أمل بـأسـود الـرافـديـن مع األمـنـيـات بـالـفوز

بإذنه تعالى.
قلوبنا معكم

WO uM'« U —u  ÂU √ W b  WN «u  w  œu _« 

نتخب الوطني يجري مرانه االخير قبل لقاء كوريا اجلنوبية ∫ ا U —b  

ملعب مدينة
احلبيبية

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24 .Issue 7057 Wednesday 1/9/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7057 االربعاء 24 من محرم  1443 هـ 1 من ايلول (سبتمبر) 2021م

v d*« w

fOz— v ≈ W u H  W U —

¡«—“u «

r U  wK

عـلـمت  انك  امـرت  بـتـكـر الـبـطل جـراح بـقـطـعـة ارض  الحـرازه  وسام فـضي
بياد طوكيو اجلارية حاليا في اليابان للعراق في او

سؤالي وطلبي
اتمنى ان تسأل العامل في مكتبك  واولهم مستشارك الرياضي االخ اياد بنيان
ـادي للـبطل جـراح الذي بفـضل رميـته الفـضيـة حفظ وجه الـرياضة عن الوضع ا

بية العراقية  من الذبول واالو
سيأتي لك  اجلواب

انه يـسـكن في ارض سـومـر  (الـبـطـحـاء) في بـيت مـتـواضع جـدا ويـعـمل في بـيع
ال اال مـا يكـفي ليـوم واحد  أو يـنام بال عـشاء لـك من ا الفـواكه واخلضـار وال 

ؤلم فمن يدري بحاله ا
فمن اين ياتي باالموال لبناء قطعة االرض

هل تـستـكثـر علـيه شقـة سكـنيـة في بغـداد يسـكنـها  ويـشعـر حلضـتهـا  ان وطنه
انصـفه وهو يـرى بعـينه عـدد السـيارات  واحلـمايـات واالموال الـتي تصـرف على
اعضـاء مجلس الـنواب الـذين لم يقدمـوا  عمل نـافع لشعـبهم  سـوى اجللوس في
ـان وتناول الـطعـام والشـاي مجـانا واذا تـكرموا عـليـنا يـتفـقون على كـافتـريا الـبر

عدم اكمال نصاب اجللسة
يا سيادة رئيس الوزراء
من هو االهم واالفضل

بطل ذو احتياجات خاصة يرفع علم العراق في كوكب اليابان
الي  الدنانير شهريا أم وزير  تتحمل الدولة  مصاريفه 

ولم يـقـدم اي خـدمة لـوطـنه وشعـبه بل يـسرق االمـوال ويـحولـهـا الى بنـوك بـيروت
ودبي وعمان
انصفوا جراح

فقد انصف العراق برميته الفضية
وحققوا حلمه ان ينام في بيت مريح مع اهله

ولديه سند عقار بأسمه
بعد ان عاش سنوات في العشوائيات

سيادة الكاظمي
هل تسمعني اجب

جراح في انتظار اجلواب

بـــصــعـــوبــة لـــلــتـــدريب في وزارة
الـشبـاب والريـاضـة بواقع يـوم
وكلية الـتربية البـدنية في جامعة

بغداد بواقع ثالثة ايام.
وخــتم عــمـار حــديــثه بــالــقـول إن
ـشـاركـة سـتـكـون تـاريـخـية هـذه ا
نتخب النسـاء كونها أول بطولة
خارجـية لهن  مـوضحاً أن  لـعبة
الـركبي جـديدة الـعـهد في الـعراق
وأغــــلب الـــــبــــلــــدان الــــعــــربــــيــــة
واآلسـيـويـة سـبـقـتـنـا ومـارسـتـهـا

منذ سن طويلة.
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ـــنـــتــخـب الــوطـــني أكـــد مـــدرب ا
النسـوي للركبي حـس عمار أن
ـــنـــتــــخب يـــواصل تــــدريـــبـــاته ا
الـيـومـية حتـضـيـراً لبـطـولـة غرب
آسـيــا لـسـبــاعـيـات الــركـبي الـتي

ستقام في قطر .
وقـال عــمـار في تـصـريح صـحـفي
نتخب إن الثقـة كبيرة بالعـبات ا
فـي حتـــقـــيق نـــتـــائج جـــيـــدة في
هـمة في الـبطـولـة رغم صعـوبـة ا
وجـود مـنـتـخـبـات مـتـطـورة ولـها

خــبــرة في الــلــعــبــة وســبـاقــة في
ـشـاركـات اخلـارجـيـة مـبـيـناً أن ا
هذه أول مـشاركـة دوليـة خارجـية
نتـخب النسـاء الذي لم يسبق له
ــشـاركـة فــضالً عن عـدم خـوضه ا
اي مــبــاراة وديـــة بــســبب غــيــاب

ادي. الدعم ا
وأشـار عــمـار الى أن الــتـدريــبـات
انطـلقت متـأخرة جداً بـسبب عدم
وجـــود مـــلـــعب لـــلـــتـــدرب وبـــعــد
مــنــاشـــدات جلــنــة الــركــبي الــتي
ـلـعب حتــدت الـصــعـاب ووفــرت ا
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وذكـرت وزارة الـشـبـاب في بـيان
صــــحـــفي  ان وزيــــر الـــشـــبـــاب
والــريـاضـة عــدنـان درجـال بـارك
فـوز االنـديـة الـعــراقـيـة بـبـطـولـة
االنـديـة الـعـربـيـة الـتي اخـتـتـمت
امس االحـد عــلى قــاعــة جـامــعـة

شاركة 12 ناديا . دهوك 

وثـمن درجــال بــحـسـب الـبــيـان
دور احتـــاد الــلـــعـــبــة فـــضال عن
الـنـتـائج الـنـهائـيـة الـتي اسـفرت
عن فـوز نـادي مـصـافي اجلـنـوب
ــركــز االول في نــظــام الــفــول بــا
كونـتاك جـامعا 6 اوسمـة ذهبـية
ــــركـــز االول في وحـــصـل عـــلى ا

ــقــبل امــام مــنــتــخب لــقــاء االســبــوع ا
ايران.
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ـدرب ويــعـول مـنــتـخــبـنــا عـلى خــبـرة ا
ـذكـور الـذي حـصل عـلى فـرصـة اعداد ا
ــنــتـــخب  في اهم مـــنــاســـبــة  العـــداد ا
مراحل التصفيات وموكد اتضحت اماه
صـورة  الالعبـ و من يسـتـحق تمـثيل
ـنتـخب في لـقاء  كـوريا  عـبر تـسخـير ا
قــدراتــهم بـعــد فـتــرة الــتـحــضـيــر الـتي
ـطـلوب ومـوكـد انه قد سـارت بـالشـكل ا
ــؤثـرة خلـوض حـدد اســلـحـة الــفـريق ا
مبـاراة الـيـوم وحتـقـيق تـطـلـعـات ابـناء
الـشـعب العـراقي الـذي سـتتـجه االنـظار
ـــنـــازل صــــوب مـــلــــعب الـــلــــقـــاء  مـن ا
واالهـــوار والــصـــحـــراء واجلـــبــال وكل
مـوقع   جريـا علـى العـادة عنـدما  تـرنو
االنـظــار الى مــلـعب الــلــقـاء امال في ان
ـنـتخب عـند حـسنّ ظن اجلـميع يـكون ا
وجتـــاوز ذكـــريــــات حـــزيـــنـــة ومـــريـــرة
ـمـاثـلة ـشـاركـات ا ومـحـزنـة خـلـفـتـهـا ا
الـســابـقـة  الـتـي حتـمـلـهــا ذاكـرة الـكـرة
الـعـراقـيـة  عـلى مـضض و بـالم وفي ان
يـنـفض عـنـها  غـبـار الـنـتـائج الـسـلـبـية
ومـحـو  اثـارهـا  عـبـر هـذه الـتـصـفـيـات
وفـي   حتــقـيـق اخلـطــوة   االولى الــتي
ـزاجـية ـنـتـخب  يـأمل ان يـخـوضـهـا ا
وبـجـدية النـهـا قـد تكـون مـفتـاح الـتاهل

بياد قطر الو
ــنــتــخب الــوطـنـي قـد  وكــانت بــعــثــة ا
وصلت بـوقت مناسب الى مـدينة الـلقاء
ويـامل ان تــســاهم الـظــروف في تــامـ
خوض اللقاء والعودة بفوائده   وكان
ادفــوكــات  قـــد اعــلن قـــائــمـــة الــوطــني
ــواجــهـتـي كـوريــا اجلــنـوبــيــة وايـران

والتي ضمت الالعب
فهـد طالب واحمـد باسل ومحـمد صالح
ـرمى.احـمـد  إبـراهـيم وعـلي حلـراسـة ا
فـائـز وسـعـد نـاطق ومـيـثم جـبـار وكرار
عـامر وعـلي عـدنان وضـرغـام إسمـاعيل
وعالء مــهـــاوي وفــرانس بـــطــرس خلط
الـدفـاع.وأمــجـد عـطــوان وصـفـاء هـادي
وســجـاد جـاسم وبـشـار رسن وشـيـركـو

علي عدنان
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بــارك وزيـر الـشـبــاب والـريـاضـة
عــــدنـــان درجـــال فــــوز االنـــديـــة
العراقية ببطولة االندية العربية
التي اختتمت  على قاعة جامعة
شاركة 12 ناديا بالكيك دهوك 

بوكسنغ.

ـرور جامـعا نظام ال K1نادي ا
ايـضـا 6 اوسـمــة ذهـبــيـة فــيـمـا
حـــــصل فــــريـق نــــادي احلــــدود
ــركـز االول بـنـظـام ايــضـا عـلى ا
الـسـمي كونـتـاك وبـهذه الـنـتائج
لالنـدية الـعراقـية يـتوج ابـطالـنا
ــركـز االول في بـطــولـة االنـديـة ا

الــــعــــربـــــيــــة في اســــبــــوع مــــلئ
ـية بـاالجنـازات الـريـاضـيـة الـعـا
الـتي نـتـمـنـى ان يـكـون خـتـامـهـا
مـسك بــفـوز مـنــتـخـبـنــا الـوطـني
بـكرة الـقدم فـي مبـارياته االولى
لــلـتــاهل الـى مـونــديــال الــدوحـة

Æ2022

مـحـدد  وبـخـصوص مـلـفـات أنـدية
الــــدوري احملـــلـي أوضح ثــــامـــر أن
جـــمــيـع األنــديـــة أكـــمــلت مـــلـــفــات
تراخيصها باستثناء ناديي القاسم

والطلبة .



حتـسب خطـواتك القـادمة جيـداً وتتـجنب الـتسرع في
إتخاذ أي قرار .

qL(«

مـا حتــتـاجه لالســتـقاللــيـة هـو الــقـدرة عـلى جتــسـيـد
األمور  يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

ـشـاكـل في عـمـلك عـلـيك أن حتـسن كي ال تـقع في ا
عالقتك بزمالئك.

—u¦ «

جتـد حـل مـا يـشـغــلك من خالل الـنــظـر إلى الـظـروف
كمجموعة متكاملة . 

»dIF «

تـنـصت لـشـريك حـيـاتك وتـسـتـمع له جـيـداً وتـتـجـنب
تعكير صفو عالقتكما.

¡«“u'«

اختلـي مع نفسك لبـعض الوقت قبـل أن تصبح غريب
ا مزعجاً . األطوار  أو ر

”uI «

 تستـقرمع الشريك فـي حياتكـما اجلديـدة وتشعران
بالسعادة.رقم احلظ2ز

ÊUÞd «

لـعل وجـود الـشــريك بـقـربك يــعـطـيك اكــثـر من فـائـدة
ودفعة الى االمام. 

Íb'«

تبحث عـن نظام غذائى مفيـد لك. وتتجنب االفراط في
تناول األطعمة الدسمة.

bÝô«

الـتـهــور والـشـعــور بـحب رد الـصــاع صـاعـ سـوف
ؤثرين عليك اليوم. يكونان اكثر ا

Ë«b «

ـتـنـاقضـات  ألن احلـياة في تـعلّم كـيف تـتـعامل مع ا
احلقيقة هي تركيبة منها.

¡«—cF «

ســوف تـشـعـر بــالـنـدم في الــكـثـيـر مـن االحـيـان عـلى
افعال  قمت بها.

 u(«
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عن طـــريق مــعـــرفـــة قــيـــمــة كل
حــــرف من مـــــعــــادالت اجلــــمع
ــكن تـكــوين الــكـلــمـة الـتــالـيــة
ـوضـحـة الـسـريـة في الـدوائـر ا
حتت االرقــام الــتي تــنـدل عــلى

موضع كل حرف.
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rKO∫ ميسون الباجة جي ومشهد من فيلم (كلشي ماكو)
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وافق وزيـر الثقـافة والـسياحـة واآلثار حسن
نـاظم اليـوم األحد عـلى إنتـاج أربعـة عروض
ـالــيـة الالزمـة مـســرحـيـة وتــوفـيـر الــكـلف ا
النتاج هذه العروض حلساب دائرة السينما
ـــســرح. وتـــأتي هـــذه اخلــطـــوة في إطــار وا
ــســرح ســعي الـــوزارة لــلــنـــهــوض بـــواقع ا
شهود له بالصدارة .  والعروض الـعراقي ا
ـشـمــولـة بـالـدعم تـتـمـيـز بـأنـهـا ـسـرحـيـة ا ا
كن أن تشارك في عروض جادة ونوعية و
مـهرجـانـات عـربيـة كـبـرى وهي :  (إيز دان)
ــؤلـفـه كـرار فــيـاض وإخــراج مــهـنــد عـلي
و(شـــبــاك أوفـــيــلـــيــا) تـــألــيف :جـــواد كــاظم
حـسـ وإخراج مـنـاضل داود ومـسـرحـية
( 25ريـختـر) تألـيف وإخـراج عالء قحـطان
زغـير ومسرحية (ذي مـويز) تأليف : جمال
عــبــيــد الــشــاطىء وإخــراج عالوي حــسـ

عالوي.
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الشـاعـر الـعـراقي يـصدر له قـريـبـا عن دار يـنـابيع في
ـنعم دمشـق كتـاب (قـراءات وشهـادات في شـعـر عبـدا
حــمــنــدي)وهــو اقــتــفــاء اثــر مــاكــتب عـن اجملــمــوعـات

اخلمس االخيرة حلمندي.
 Í—«d³ « Ÿ«e¼

أمـ عـام وزارة الـثـقـافـة االردنـيـة اسـتـضـافـته مـكـتـبة
احلسـ باليـرموك وبـالتعـاون مع مديـرية ثقـافة إربد 

في ندوة حول روايته (أعالي اخلوف).
t²H  bL×  q{U

ÍbL;« s¹b «eŽ

رئيس قـسم الـدراسات الـقانـونـية في بـيت احلكـمة في
بغـداد تـرأس امس الـثالثاء جـلـسـة ورشة الـعـمل التي
ـراكــز الـبـحــثـيـة وتــسـيـيـر اقــامـهـا الــقـسم بـعــنـوان (ا

االزمات في العالم العربي).

W Kł w  ”—U

WOKzUŽ d¹uBð
وادت عجرم خالل احلفل مجموعة
من أغـانـيـها اجلـديـدة عـلى رأسـها
أغــنـيــة (سالمـات) والــتي مـا زالت
شـاهدات بعد أكثر حتقق مالي ا
من شــــهــر عـلـى صـدور الــفــيــديـو
كـلــيــــــب اخلــاص بــهـا كــمـا أدت
(بـــدنـــا نـــولـع اجلـــو) الـــتي نـــالت
تواجد تفاعل كـبير من اجلمـهور ا
في احلـفل. إطاللـة عـجـرم كـان لـها
تـأثــيـر قــوي عـلـى مـواقع الــتـواثل
بعد تداول صُورهـا بشكل كبير إذ
اخــتــارت عــجــرم فــســتــان مــا بـ
الـلــون األبـيض والــزهـري الــفـاحت
ضــمن تـصـمـيم مــليء بـالـريش من
مـنــطـقـة الــصـدر.  اإلطاللــة والـتي
ـصمم الـلـبـناني هي من تـصـمـيم ا
ي إيلي صـعب وصل سـعرها العـا
إلى 1895 يــــورو أي مــــا يــــعـــادل

1584 دوالر أمريكي.

انطاليا  –وكاالت - أحيت النجمة
الـلـبـنـانـية نـانـسـي عجـرم ألـسـبت
ــاضي حـفال في مـديـنـة انـطـالـيـا ا
الـسـيـاحيـة بـتـركيـا ضـمن بـرنامج

رحالت (ستارز اون بورد) .
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ــصــري مـــحــمــد احــتــفـل الــفــنـــان ا
رمـــضــــــان بـــعـــيـــــد مـــيالد زوجـــته
ـيّزة نـسـرين أبـو الـنجـا بـطـريـقـة 
ونــشــــــــر صـــورة تــعـــود لـــلــشـــهــر
ـاضي وجتـمـعـه بـهـا وبـإبـنـتـهـمـا ا
"كـنــز" عـبـر صــفـحـته اخلــاصـة عـلى
مـوقع الــتـواصل اإلجــتـمـاعي ووجه
ــــنـــشــــور رســـالـــة لـــهــــا من خالل ا
رومـانسـيـة عـبـر فيـهـا عن حـبه لـها

وعلق: 
(30 أغــسـطس مــيالد أغــلى الــنـاس
حـبـيـبـتي و مـراتي وأم أوالدي .. كل
ســنــة وإنـتي احلُـب كـلـه مـلــحــوظـة
الـصــورة من عـيــد مـيالد بـنــتي كـنـز

الشهر اللي فات).
وتـفـاعـل اجلـمـهـور بـشــكل كـبـيـر مع
نشور متمنـ لنسرين عام سعيد ا

ودوام الفرح على الثنائي.
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ـنـاسبـة الـذكرى الـسـابـعة لـزواجـها من رجل
األعـمـال األمــريـكي ذي األصـول الــلـبـنــانـيـة
طربة اللـبنانية ميريام داني متري إحـتفلت ا
نـاسـبة الـسعـيـدة من خالل جلـسة فـارس بـا
تصـوير برفقة الـعائلة. ونـشرت فارس عبر
صفـحتـهـا اخلاصـة علـى موقع الـتواصل
اإلجــتــمـاعـي مـقــطع فــيــديــو يــتـضــمن
صـوراً من جـلـسـة تـصـويـر عـلى أحد
الـشـواطـئ وعـلـقت عـلـيه قـائـلـة :(7
سـنوات من احلب الذي ال نهاية له
.. ذكـرى زواج سعيدة).وقد القى
ـتابع الذين الفـيديو إعجاب ا
تــمـــنـــوا لـــهـــا دوام الـــســـعــادة
واحلـب. وتــــزوجت فــــارس من
دانـي مــــــتـــــــري عــــــام 2014
بـحـضـور 14 شـخـصـاً فـقط
وفي ســريـة تــامـة بـعــيـداً عن
وســـائل اإلعالم وقـــد أجنــبت

مـنه ولـدين هـمـا جايـدن وديف.

ي الــعـــراقي يــحــاضـــر في ورشــة تـــدريــبــيــة االكـــاد
ــصــادر في الــرسـائـل واالطـاريح عن(بــرامج كــتــابـة ا
والبـحوث الـعـلمـية) ضـمن اسـبوع الـبـحث العـلمي في

عصر التحول الرقمي الذي تنظمه منصة اريد.

الــقـاصــة االردنــيـة وقــعت مــجــمـوعــتــهـا الــقــصـصــيـة
(لألشــيـاء أسـمـاء أخـرى) فـي بـيت الـثـقــافـة والـفـنـون
وأدار احلـفل رئـيس مـنـتـدى اجليـاد لـلـثـقـافة والـتـنـمـية

عاني. سامر ا

مــعـاون الـعـمــيـد لـلـشــؤون الـعـلـمــيـة في كـلــيـة الـفـنـون
اجلـمـيـلـة بـجـامـعـة ديـالـى تـلـقت تـهـاني عـمـادة الـكـلـيـة

ناسبة ترقيتها الى مرتبة االستاذية.      

ـقــيـمـة في ــطـربــة الـسـوريــة ا ا
مـــصـــر حتـــيي في الـــثـــالث من
ايــلــول اجلـــاري حــفال في دبي

بدولة االمرات العربية.

w×²  ÊU Š«

ـعـمـاري العـراقي الـرائـد ضـيفـته اجلـمـعـية الـعـراقـية ا
للـتصوير بـالتعاون مع كـاليري االورفلي في الـعاصمة
حـاضرة مصورة عن اضي  االردنيـة عمان االثـن ا
(الـعراق في مائة عام 1921-2021 ) ادارهـا الفنان

هيثم فتح الله.

مريام فارس

الـسـوري هـيـثم حـقي عـلى صـفـحـتـها
اخلـــــاصــــة عـــــلى مـــــوقع الـــــتــــواصل
االجـتمـاعي وجّهت مـن خاللهـا رسالة
تـهـنـئـة حلـقي بـعـيـد مـيالده اذ عـلّـقت
عــــلى الــــصــــورة بــــالــــقـــول: (هــــيــــثم
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شـهـد الـفــيـلم الـروائي(كــلـشي مـاكـو)
قيمة في للمخرجة العراقية ا

لــنــدن مــيـــســون الــبــاجه جي عــرضه
ـيًا في فعـاليات الـنسخة 27 األول عا
من مـــهــرجــان
ســــرايــــيــــفـــو
الــســيـنــمـائي
الــتي اقــيـمت
مـؤخرا وذلك
ضــــمن قـــسم
(مــــواجــــهـــة
ــــــــــاضي). ا
وحـــــــــــــصـل
الـفـيـلم عـلى
عرض كامل
العدد حيث
نـــــــــــــــــــــــال
إشــــــــــادات
جمـاهيـرية
ونـــقــــديـــة

واسعة.
تـــــــــــــــدور
أحــــــــــداث
الفيلم في
الــــعــــراق
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خـــلــفــيــة
أعـــــمــــال

الـعـنف الـطائـفي في األسـبـوع األخـير
ـــيالد من عــــام 2006 بـــ الـــعـــيـــد ا

اجمليد وعيد األضحى. 
ويروي قصص سكان العاصمة بغداد
حـيث يـحـاولـون أن يـعيـشـوا حـيـاتهم
اليـومية عـلى الرغم من نوبـات العنف
ـتوقع الـتي تعـرضهم الـشديـد وغيـر ا
لـلـمـخـاطـر.  وفي قـلـب األحـداث يروي
الـفيـلم قصـة سـارة كاتـبة وأم عـزباء
التي فقـدت رغبتهـا في الكتابـة نتيجة
ألعمـال العـنف الصـامتـة. قبل انطالق
الــعــام اجلــديـد بــفــتــرة وجــيـزة وفي
ــفـــاجــئــة أعـــقــاب بــعـض األحــداث ا
تــــتـــحــــصن ســـارة وجــــيـــرانــــهـــا من
ـستـقـبل اجملـهـول بـيـنـمـا يـحـاولون ا

تشكيل شعور واهٍ باألمل.
وكتبت الناقدة الـشهيرة نينا إي روث
ـوقع الــفن (بـطـولـة عن الـفـيــلم وفـقـا 
جــمـاعـيـة جـرى تــمـثـيـلـهــا وتـألـيـفـهـا
ببراعة) وعن أعمـال اخملرجة ميسون
قالت روث(تتغلـغل حالة من الشاعرية

في عمل ميسون الباجه جي).
وكـان (كـلـشي مـاكــو) قـد فـاز بـجـائـزة
ـقـدمة في مـهـرجان (اي دبـلـيو سي) ا
دبي الـســيـنـمــائي الـدولي ومــقـدارهـا
100 ألف دوالر ونــــال أيــــضـــاً مــــنح

الـوثائـقيـة والروائـية لـسنـوات ومنذ
عــام  1994اجتــــهت إلى أن تـــصـــبح
صانعـة أفالم مستـقلة مـعظم أفالمها
تـــتـــمـــحــــور حـــول الـــشـــرق األوسط
أخرجت عدة أفالم منها رحلة إيرانية
والــــــعـــــودة إلـى أرض الـــــعــــــجـــــائب
ومـشـاعـرنـا تـلـتـقط الـصـور: عـدسـات
مــفــتــوحــة عــلى الــعــراق والــذي نــال
تـــنــــويه خـــاص مـن جلـــنـــة حتــــكـــيم
ــعــمــاريـة في مــهــرجــان الــهـنــدســة ا
ـونتاج روتردام.وعـملت في تـدريس ا
واإلخـراج بـبـريـطانـيـا وفـلـسـطـ في

غزة والقدس وبيرزيت. 

ـنطـقـة العـربـية ومـنـها مخـتـلفـة في ا
ســنـد والـصــنـدوق الــعـربي لــلـثــقـافـة
والـفـنــون (آفـاق) ومـؤســسـة الـدوحـة
لألفالم وعــلى الـصـعـيـد األوربي نـال
منـحـة في فـرنـسـا ومـؤسـسـة الـفـيلم
الـبـريـطـاني كـمـا فـاز بـجـائـزة مـاديـة
و قـيـمـتـهـا ضـمن سـوق مـهـرجـان مـا
للـسينـما العـربية حـيث اختيـر الفيلم
ضــمن قـسم تــمـويل مــرحـلــة مـا بــعـد

اإلنتاج.
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والـفـيـلم من إخــراج مـيـسـون الـبـاجه
جـي وشــاركــتـــهــا في كــتـــابــة الــنص
الكاتبة والتدريـسية في جامعة بغداد
إرادة اجلــــــبــوري و تــصــويـره في
عام 2019 في الـسـلـيـمـانـيـة وبـغداد.
وهـــو من بـــطــــــــولـــة مـــحـــمـــود أبــو
داريــنــا اجلــنــدي (في دور الــعــبــاس 
سـارة) بـاسم حـجـار مـيـريـام عـبّـاس
ولــبـوة عـرب وزيــدون خـلف وأحـمـد
هــاشـــــمي وبـــديــعــة عــبـــيــد وعــلي
. والبـاجه جي مخـرجة عـراقية الكـر
مـقـيمـة في لـندن. درست الـفـلسـفة في
جــامـعــة لـنــدن كــولـيــدج ثم صـنــاعـة
األفالم في مــدرسـة لــنـدن لـلــسـيــنـمـا
عــمــلت فـي مــونــتــاج عــدد من األفالم

واحــيــا رمـــضــان مــؤخــرا حــفالً في
الـــســــــــاحل الـــشــمـــالي فـي جــولف
بـورتــو مـاريـنـا واحـتـفـل بـنـحـاجـهـا
بـــنـــشــــــر صـــور وفــيـــديـــوهــات من

احلفل.
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تـحضر  بـالتالي يـكبر ويعـلو جنمه ـرآة احلقيـقية لـلمجـتمع ا اليخـتلف إثنـان على ان الفـنان هو ا
وشـانه ب محـبيه وزمالءه وبعـكسه فانه يـفقد جـمهوره ونـاسه عندمـا يلمـس عشاق هـذا الفنان او
ذاك ان الـغـرور قد اصـابه او حـاول التـكـبر عـلى النـاس بـذلك يفـقـد سريـعـا بريق جنـومـيته ويـكون
قرب منـه  النريد هنا ان نضع مـقارنة ب الفنان محط انتقـاد ومالمة من قبل عشاقه ومحـبيه وا
الـعربـي والعـراقي وكـيف يتـحـلى الفـنـان العـربي بـالتـواضع الـذي يفـوق ابـداعاته لـيـفرض بـالـتالي
ـقربـ له ويكـون الفـنان الـنجم لـكافة شـرائح اجملتـمع مادة بتـواضعه واحـترامه الـكبـير عـشاقه وا
رئـية لـتبـحث عن كل خطـوة يخـطوهـا الفـنان سـموعـة وا ـقـروءة وا دسمـة جلمـيع وسائل االعالم ا
لـتـسـلـيط الـضـوء ونـشـرهـا في وسـائـلـهــا احـتـرامـا وتـقـديـرا لـلـفـنـان الـذي يـحـتـرم وسـائل االعالم
ـا جتـعل من وسـائل االعالم ان تـضع اكـثـر من عـالمة ـوعـد او لـقـاء بـحـجج ر واليـخـلف مـعـهم 
ا تـضعف حب تـكبـر على جـمهـوره وصفـات ر غـرور او ا استـفهـام عن الفـنان قـبل ان تصـفه بـا
واعجاب اجلمهور بهذا او ذاك الفنان  ويقينا ان الكثير من الفنان العراقي وخاصة الذين برق
سرحي وجـدوا انفسهم انـهم بلغوا شهد الـتلفزيـوني وا شـاهد الكـر في ا جنـمهم ليـنالوا حب ا
ذروة الشـهرة واجملد الـفني مـاجعلـهم يتـقاعسـون بقـصد او بغـيره عن الـتزاماتـهم الفـنية وتـرفعهم
ا مستحق عن على وسائل االعالم ورفـضهم الجراء لقاء او توقـيع عقد عمل وفرض اجور اكـثر 
سـندة اليـهم وغيـرها من احملاوالت الـتي تضعـهم في خانـة التكـبر والتـواضع واالحترام االعـمال ا
الـذي يبعـد جمهـوره الذي يكـون اكثر حـساسا عـندما يـكتـشف من خالل تصرفـات بعض الفـنان
الـنـجوم ان حب اجلـمـهور لـهم كـان في غيـر محـله ومـكانه لـيـفقـد الـفنـان اهم مـقومـات جناحه حب
واحتـرام اجلمـهـور  نعم هي رسـالة لـنـجومـنا الـفـنانـ ضرورة الـتواضـع واحتـرام اجلمـهور الى

جـانب احتـرام وسائل االعالم كـافة وخـاصة الـتي اسهـمت في دعمـكم كفـنان
ووثقت كل خطـواتكم وقدمتها على طبق من ذهب جلمهوركم الذي سيشطب
س اي تــهـــاون وغــرور وعـــدم احــتــرام كـل هــذا احلب واالعـــجــاب اذا مـــا
فـاجلـمهـور هو جنـاحـكم االول واالخيـر وباحـتـرام وسائل االعالم وااللـتزام

معها تؤكدون جنوميتكم واجتهادكم .
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نــشـرت الـفـنــانـة الـبـحــريـنـيـة ?حال الـتـرك?
صـورا لها على حسابها اخلاص على موقع
الـتواصل االجتـماعي وهي في اجلامـعة بعد
غـياب بـسـبب جـائـحة كـورونـا. وظـهرت حال
وهي جـالسة على كرسي في احد الصفوف
وتضـع كمـامـة بسـبب الـتـزامهـا بـاالجراءات
الوقـائـيـة لـلـطالب اجلـامـعـيـ في مـا يخص
انتـقـال وبـاء كوفـيـد بـينـهم.وعـلـقت حال على
الـصـورة وكـتـبـت : (الـتـواجـد في حـرم
الـكـليـة شـعـور رائع جـدا).وانـهالت
الــــتـــعــــلـــيــــقـــات عـــلـى حال من
محـبـيـنـهـا ومتـابـعـيـهـا الذي
تــمــنــوا لــهــا الـتــوفــيق في
اولـى ايــــــــــام الـــــــــعـــــــــام
الــــــدراسـي اجلــــــديـــــد
وحـصـلت عـلى عـدد
كـــــــبـــــــيــــــــر من
االعــجـابـات.

فـــيال كــبـــيــرة في مــنـــطــقــة بــودروم
السياحـية في منتـجع سياحي فخم.
وشاركت ارتشـيل متابـعيهـا بصورة
مثيرة أثناء تواجدها بجانب حوض

. السباحة

{ اسـطــنــبـول  –وكـاالت - شــاركت
الــنــجـمــة الــتـركــيــة هـانــدا أرتــشـيل
متابعـيها صورة جديـدة نشرتها في
صـــفــحـــتــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع
الــــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعي.وظـــهـــرت
أرتــشــيل من داخل مــنــزلــهــا الـفــخم
البس بـــلـــوك غـــيـــر إعـــتــــيـــادي و
كــاجــوال بــالــلــون الـبــيج واألبــيض
ووضعت على رأسـها قبعـة تناسقت
مع إطاللــــتـــهــــا الـــيـــومــــيـــة. والقت
إطاللتها إعجاب االف من متابعيها.
و يـقــضي الـنـجــمـان الـتــركـيـان كـرم
بـورس وهـانـدا أرتشـيل عـطـلتـهـما
في مـــــنــــزل بـــــعــــيـــــد عن األضــــواء
والضـجـة اإلعالمـية وشـاركـا بعض
الـصـور عـبر حـسـابـاتـهـمـا اخلـاصة
عــلى مــوقع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي.
وأقـدم كــرم وهـانـدا عـلى إســتـئـجـار
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وتـمـنـوا لـهـا اجـمل األمـنـيـات وأثـنـوا
على إطالالتها اجلميلة مع والدتها.

ـغـربـي سـعـد ـطــرب ا الـى ذلك نـشــر ا
جملـرد مـقـطع قـصـيـر من فـيـديـو كـلـيب
ألغـنـية والـده الـبشـيـر عبـدو اجلـديدة
والـتي حتمـل عنوان (ضـيعـني وقتي)
وذلـك على حسـابه اخلاص عـلى موقع
الـتواصل االجتماعي.وعلّق جملرد على
الـفـيديـو بـالقـول: (فـرحتي كـبـيرة بـابا
حـبيـبي بقـرب صدور اغنـيتك ضـيعتي
وقتي  ,هـذا العمل الذي هو من اخراج
غربي الـكبير الـصديق و االخ الفـنان ا
رشـيـد الـوالي و من احلان و كـلـمات و
تـــوزيـع اخي الـــغـــالي االســـتـــاذ جالل

احلمداوي .موفق يا ابي باذن الله).
ـــمـــثـــلــة من جـــهـــة اخـــرى  نـــشـــرت ا
ة الـسورية شكران مرجتى صورة قد
جتـمـعـهـا بزمالئـهـا واخملـرج والـكاتب
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مـثـلة الـسوريـة كـندة عـلوش عـايـدت ا
ــنــاســبــة عــيــد مــيالدهــا والــدتــهــا 
ونــشـرت مــجـمـوعــة من الـصــور عـلى
صـــفـــحـــتـــهــــا اخلـــاصـــة عـــلى مـــوقع
الـتـواصل اإلجتـماعي تـظهـر فيـها مع
والـدتـهـا في مـنـاسـبات مـخـتـلـفـة كـما
تــظـهــر في إحـدى الــصـور فـرح وهي
ـصري ـمـثل ا إبـنـة كـنـدة من زوجهـا ا
عـمرو يوسف برفقة والـدتها وجدتها
وعـلقت كنـدة قائلـة (مامي حبـيبتي كل
ســنــة وإنتِ حــبــيــبــة قـلــبي أحــلى أم
وأحـلى رفيقة وأحلى تـيتة حلياة الله
يـخـلـيـلي يـاكي يـا روحي وال يـحـرمني
مـنك ويسعـد قلبك عـلى طول ويخـليلك
ـجوعة أمـهاتـكن) وأرفقت مـا كتـبته 
مـن رمـــــــوز الـــــــقــــــــلـــــــوب احلـــــــمـــــــر
ـلونة.متابعو كـندة عايدوا والدتها كندة علوشوا

حــــــــقي...أســــــــتـــــــاذي
وصـــــــانع فـــــــرصــــــتي
األولــى ...وفـــــــــــــــــرص
الــكـثـيــرين...يـا أسـتـاذ
األســتـاذه ..كـان الـعـمل
ـــثـــابـــة حتـت إدارتك 
شــهـادة تــخـرج أخـرى
ووســــــــام إعــــــــتـــــــراف
ـــوهـــبــتـــنـــا كل عــام
وأنـت بــخــيـــر وعــقــبــال
مـلـيون سـنـة ...تلـمـيذتك
شـــــــــكـــــــــران مـــــــــرجتى

(مــسـلـسل الـثـريـا/حـلب)
أصـحاب الفضل احلقي
ال نـــنـــســـاهم كـــثـــيـــر من
األســـاتــذه فـي الــصــور).
وقــد القـت هــذه الــصـورة

. تابع اعجاب  ا
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{  نــيــويــورك -واشــنـطن ) –أ ف
ـنـتج لي  سـكـراتش ب)  –تــوفّي ا
بــــــيـــــري الـــــذي ســـــاهـم في رواج
مـوسيقى الريـغي في أنحاء العالم
أجـــمع بــفـــضل تــعـــاونه مع بــوب
مارلي األحد عن  85عاما على ما
أعـلن رئيس وزراء جـامايـكا أندرو

هولنس.
وجــــاء في بـــيــــان نـــشــــره رئـــيس

الــوزراء عـلى حــسـابه في  تــويـتـر
أن  لـي +سـكــراتش+ بــيــري تـوفّي
هـذا الـصـباح فـي مسـتـشـفى نويل

ز عن  85عاما . هو
وكـثـيـرة هي األلـقـاب الـتي مـنـحت
لـهذه الشخصـية البارزة في مجال
ـوسيقى ومنها  مشعوذ الريغي ا
ــغــيظ) و  و ذي آبـــســيــتـــر  (أي ا
ســـالــفــادور دالي الــداب  (والــداب
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بـالديدان العـمالقة الهائـلة  تطلق
عـلـيه تـسـمـيـة  أراكيس  أو  دون .
مـن خالل أول األجــزاء الــسـتــة من
ســــلــــســـلــــة  دون   وضع فــــرانك
هـربـرت الـعام 1965 أسـس  أوبرا
الــفــضــاء  الــتي أصــبــحـت عــمــلًـا
رئـيسـياً في مجـال اخليال الـعلمي
كـان له تأثـير كبـير وخـصوصاً في
سـلسلـة أفالم  ستار وورز  ( حرب

النجوم ).
 اجـتذبت قـصة األمـير الـشاب بول
أتـــرايــديس الــذي أصـــبح نــبي الـ
ـن  وهم شــــعب  أراكــــيس  فــــر
نــحــو  20مــلــيــون قــار اشــتـروا
روايـــة اخلــــيـــال الـــعـــلــــمي الـــتي
أصــبـحت  األكـثـر مـبــيـعـاً واألكـثـر
قــراءة  فـي الــعــالم  وكــذلك أكــثــر

روايـة علميـة  كُتبَ عنها أو دُرِسَت
وخــــصــــوصـــاً فـي إطــــار الـــعــــمل
اجلـامـعي  على مـا أوضح لوكـالة
ــركـر فــرانس بــرس الـبــاحث في ا
الــوطـنـي لـلــبـحــوث الـعــلـمــيـة في
فـرنـسـا رينـو غـيـليـمـ وهـو أحد
أبــــرز هـــــواة  دون  في فــــرنــــســــا
وشــارك في مـراجـعـة تـرجـمـة هـذه
الـــــروايـــــة الـــــتـي أصـــــبـــــحت من

الكالسيكيات. 
والحـظ أن ما تخـيلته هـذه الرواية
أبــهـر أجـيـاالً مـن الـقـراء  كـديـدان
ـعاد تـدويره  أو الـرمل والـعرق ا
الـ بــــيـــتي جــــيـــســـيــــريس  وهي
قاتالت القادرات على جماعة من ا
الــتــأثــيـر من خـالل الـفــكــر. ويـرى
عــشـاق هــذه الــروايـة فــيـهــا عـمالً

{  لـــــوس اجنــــلـــــيس (أ ف ب) –
تــــصـــدّر فــــيـــلـم الـــرعب اجلــــديـــد
ان  من انتاج استوديوهات كـاند
 يـونــيـفـرسـال  شـبـاك الـتـذاكـر في
أمــيــركـا الــشــمــالـيــة حــاصـدا في
األيـــــــام األولـى من عـــــــرضه 22,4
مـليون دوالر أي ما يـوازي تقريبا
مـيزانيـة إنتاجه بـحسب  إكـزيبتر
بلغ رياليـشنـز . وقد تـخطّى هـذا ا
اجملـــــــمّع فـي خـالل ثالثـــــــة أيــــــام
تـوقّـعـات احملـلـلـ لـفـيـلم يـقـتـصر
حــضـوره عــلى الــبـالــغـ في زمن
كـوفـيـد-19 خـصـوصـا بـعـدمـا أثّـر
إعـصـار  إيـدا  عـلى نـسـبـة اإلقـبال
عــلى الـصــاالت الـســيـنــمـائــيـة في

الواليات اجلنوبية.
وكـــلّف الــفـــيــلم الــذي كـــتب نــصّه
جـوردان بيل وأدّى بـطولـته يحيى
ــتــ الــثــاني  25مـــلــيــون عــبــد ا
دوالر بـحسب  هـوليوود ريـبورتر
.وأطـاح العمل اجلـديد من سـلسلة
ـان  بفـيلـم  فري غاي أفـالم  كاند
ـرتـبة الـثـانـية. من الـصـدارة إلى ا
وحــقّـق هــذا الــفــيــلم الــكــومــيــدي

الـعـائلي مـن بطـولة رايـن رينـولدز
13,6 مليون دوالر.

وحلّ ثـالـثا بـتـراجع مـرتبـة واحدة
ـــتــحـــركــة  بــاو فـــيــلم الـــرســوم ا
بـاترول: ذي موفي  السـتوديوهات
 بـاراماونت . وحـصد الـفيـلم الذي
يــروي قـــصــة صــبي يــدعى رايــدر
ومـجمـوعة جراء شـجاعة تـساعده
في إنـقـاذ سـكـان مـديـنـة أدفـنـتـشـر
سـيتي من رئـيس بلـديتـها الـشرير
6,6 مــاليــــــــــــــــ دوالر. وأتــى فـي
ـغـامـرات ــرتـبـة الـرابـعـة فــيـلم ا ا
الــــــعــــــائـــــــلي  جــــــانـــــــغل كــــــروز
الســـتــــوديـــوهـــات  ديـــزني  مع 5

مالي دوالر من العائدات.
ــرتـــبـــة اخلـــامـــســـة من وكـــانـت ا
نـصيب  دونت بريذ   2من  سوني
 الـذي يتـناول جرائم قـتل يرتكـبها
عـــســـكــري ســـابق كـــفـــيف والــذي

حصد  2,8مليون دوالر.
ـتـبقـيـة في وفـي ما يـأتـي األفالم ا
تـصـنـيف األعـمـال الـعـشـرة األولى
عــلى شـبـاك الـتـذاكـر في الـصـاالت

األميركية الشمالية:

رؤيـوياً تنـاول استباقـياً ما أصبح
الحـقاً قـضايـا العـصر كـاالحتـباس
احلـراري والنفوذ الكـبير لشركات
عروفة بـ الـتكنولـوجيا العـمالقة ا
غــــــــــافــــــــــا  واألثــــــــــر الــــــــــواسع

للتكنولوجيا. 
وتــبــدو  دون  الـتي جتــمع أجـواء
الـتراجيـديا اليـونانيـة واألسطورة
الـــتــوراتـــيــة ومـــلــحـــمــة الـــقــرون
الـوسـطى روايـة مثـالـية القـتـباس
عـمل سيـنمـائي لكن األعـمال التي
اسـتلهمتها للشاشة الكبيرة كوّنت
ــلــعـون عــنــهــا ســمـعــة  الــفــيــلم ا
بـامـتـياز   عـلى مـا أوضح لـوكـالة
فــرانس بـرس لـويــد شـيـري الـذي
رجعي  كل شيء أعـاد نشر عمله ا
ــــــــدونــــــــة عـن +دون+   وأسـس ا
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الــصـوتـيـة (بــودكـاست)  إنه أكـثـر
مـن خــيــال عـــلــمـي . فــالــفـــرنــسي
ــولــود في تـشــيــلي ألــيـخــانـدرو ا
جــــودوروفـــســــكي الــــذي كـــان من
اخملـرجـ البـارزين في سبـعيـنات
الـقرن العشرين أخفق في مشروع
اقـتباس ضـخم لهذه الـرواية كرّس
نــفــسه إلجنــازه بــ عــامي 1973

و1977. وكان جود
وروفـسكي يـعتـزم إسناد أدوار في
الـفيـلم للرسـام اإلسباني سـلفادور
دالـي والنجم الفـرنسي آالن ديلون
ـــــمـــــثل واخملـــــرج األمـــــيـــــركي وا
أورســون ويــلــز ورســام الـقــصص
ـصـورة مـوبـيـوس وفـرقـة  بـيـنك ا

وسيقية.  فلويد  ا
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دمر وصل في جـزئهـا ا كلـما جـاء زائر اجنـبي الى ا
ـن رافـقــته الــســلـطــات احملــلــيـة الى فـي اجلـانب األ
كــنــيـــســة مـــدمــرة وجـــامع مــنـــســوف. هـــذا نــوع من
ــأســاة الـتـي حـلت االخـتــصــار الــدعــائي جلــسـامــة ا
ـوصل منذ تـسببت اإلدارات الـسابقـة في تسلـيمها با
لالرهاب مـن دون قتال الـى ما نفّـذه تنـظيم داعش من
ـعالـم االثريـة واحلضـارية نـهجـة في مـحو ا اجـنـدة 
والعـمـية لـلـمـدينـة وتـركهـا اكـواماً من احلـجـارة حتى
ــديـنـة في حــرب انـهت مــا تـبـقى من عــمـلـيــة حتـريـر ا

دينة من بنية عامة.  ا
ـديـنـة كان يـجب ان يـعـرف أي رئـيس او زعيـم يزور ا
فـيهـا خمسـة مسـتشفـيات كـبرى ومتـخصـصة حتولت
الـى رماد وال تـزال عـلـى حـالهـا وانّ اإلصـالح فـيـها
مــعــدوم أو ضــئــيل والــتــعــويـض في الــنــقص الــطــبي
مخـجل فـضال عن تـسعـة مـسـتشـفـيات أهـلـية كـبـيرة
نسبيا كانت تمثل األسـاس الطبي والصحي التكاملي
في خــدمـة مـحــافـظـة تـعــد أربـعـة ماليــ مع مـركـزهـا
ومحيطهـا وان ذلك هو الذي يجب ان يقف أي رئيس
زائـر عـلى اطالله لـيـتـخـيل دقـيـقـة واحـدة كيـف تعـيش

الي من دون خدمات طبية.  ا
ولـيـزر الـزائرون جـامـعـتـهـا الـتي خـرجت شـخـصـيات
عـلـميـة وثــــــقـافـية ومـجـتـمعـيـة لـها بـصـمـاتـها في كل
انـحـاء العـالم عبـر عـقود طـويلـة وان اجلـامعـة التي ال
تـزال حتبـو الـيــــــوم لـلخـروج من صـدمة مـا أصابـها
فـي فـــتــــرة حـــكم داعــــــــش ومـــا ســــبـــقـه ومـــا تاله
تــســتــوجـب احلــاجــة لــهــا  ان تــدفع الــدول الــكــبــرى
بـإمكانـات علمـية قويـة لالرتقـاء العلـمي بجامـعات عدة
ــوازين ــديــنــة مـن اجل اإلمــســاك الــصـــحــيح  في ا
ـبنـية األمور وتـثـبيـــــت قـواعد الـنـهضـة الـصحـيحـة ا
ــديــنــة في االعــمــار عــلى أســاس من تــعــاون أبــنــاء ا

والتطوير. 
ـنكوبـة عبر اعـمار جامع او ـدينة ا كفـوا عن تسويق ا
بـناء كنـيسـة فتلـك أمور ال حتيى مـوت البالد والـعباد

كما الطب والعلم . 
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ـأذونة هو قمـة دول جوار العراق  كـان اسمهـا األول وفق بيان القـابلة ا
شهد لتسمى قمة الشراكة والتعاون  مع استبعاد  ثم جـرى توسيع ا
مـفردة اجلـوار بسـبب فشل صـاحبـها وراعيـها في اسـتحـصال مـوافقة
دول اخلـلـيج الـعـربي وفـرنـسـا وتـركـيـا من أجل حـضـور سـوريا  وهي

شهد العراقي القائم حتى اآلن !! الدولة األكثر تأثراً وتأثيراً با
اخلـليجـيون رفـضوا حضـور سورية لـكنهم رضـخوا لوجـود إيران التي
ـســيّـرات وصـواريخ مــا زالت تـذلـهم وتــهـيـنــهم وتـضـرب خــواصـرهم 

نصة اليمنية القاتلة !! تأتيهم من ا
رئـيس إيران ابراهيم لم يحضر ألنه كان منشغالً بترتيب مكاتب وزرائه
اجلـدد  وأرسل لـتلك الـلمـة احللـوة احلبـابة وزيـر خارجـيته الـذي صار

بطالً لقصة بروتوكولية غبية ومهينة !!
كــذلك فـعـل رئـيس تــركـيــا رجب الـذي ســافـر بــنـفس يــوم الـواقــعـة الى
الـبوسـنة والهـرسك  وأناب عـنه وزير اخلـارجية الـضحـاك الذي حتدث
عن دعـم العـراق وسـيادته وإعـمـاره ووحدة أراضـيه ومـيـاهه في الوقت
ـوصل  وترفض احلديث الـذي حتتل فـيه بالده أرضاً شـاسعة بـعمق ا

شروع في ملف مياه نهري دجلة والفرات !! لزم وا القانوني وا
الـكويت كانت مثل أفـعى تلوب في جحـرها وكان حديث منـدوبها مركزاً
ـضيف أن يـواصل جهـوده في البـحث عن رفات نـحو عـلى الـطلب من ا
ثالثـمائة مفقـود كويتي وأجنبي خالل الـغزو  وإعادة األرشيف الوطني

نفوخة عشر مرات ومرة !! وإكمال سداد التعويضات ا
ـسـاعدة في ـهـان لم يـطـلب من الـكويـتـيـ أيـضـاً ا ـضـيف الـعـراقي ا ا
ـدنـي  ـفـقـودين الـعـراقيـ الـعـسـكـريـ وا عـمـلـيـة الـبـحث عن آالف ا
سـواء اوالئك الــذين دفـنـتـهم اجلـرافـات األمـريـكـيـة الـكـاسـرة بـصـحـراء
صـيبة  أو الـذين هرسـتهم الـصواريخ والـطائرات الـكويت في مـفتـتح ا
ـوت ـذل في مـا صــار يـعـرف بـطـريق ا أثـنــاء انـسـحـابـهم الــفـوضـوي ا

الطويل وأشياء اخرى !!
ضيف الذي كان ينتـظر وصول ولي عهد السعودية  خـاب أيضاً ظن ا
ـمـلـكـة بـديًال وأعـاد انـتـاج مـا قـاله اآلخـرون في وجـاء وزيـر خــارجـيـة ا

التجارة واإلعمار وحسن العاقبة واجلوار!!
أمـير قطـر وصل متأبـطاً أكبر مـاكنة دعـائية مخـيفة وفي غـرفة مجاورة
في قـصر الضيافة وقعت مبوسة ضـخمة بينه وب حاكم دبي والشعار

هو أن الفات قد مات !!
مــشــاركـة مــلك األردن عــبــد الــله الــثـاني ورئــيس مــصــر عــبـد الــفــتـاح
الــسـيـسي كـانـت مـتـوقـعــة جـداً بـسـبب احلــلف الـثالثي الــتـجـاري غـيـر
ـتـوازن مع بغـداد الـتي تـأكل وتشـرب وتـتداوى وتـلـبس وتركب وتـطـير ا

بأدوات يصنعها اآلخرون وتغوص حد آذانها بالفساد والفاسدين !!
أمـا رئـيس فرنـسـا عمـانـوئيل مـاكـرون فبـدا هـو األسوأ مـن جهـة عرض
بـضاعته التجارية والسـياسية البائرة للمـشترين  وكان منظر حتاضنه
عـضالت عائليـة ضخمة يعـاني منها هذا الـدافىء مع مستقـبليه يشي 
الـشـاب الفـاشل أيـنمـا ولى وجـهه وعـرض خدمـاته الـبائـسـة  وأظنه لن
ـقبـلـة سريـعـاً اال على يـحـصل بـعد خـروجه من قـصر األلـيـزيه الـسنـة ا

وظيفة استاذ  »شرف  »بجامعة صهيونية مغمورة !!
الـقمة اللمة لم تدم أكثر من سويعات قليالت منها زمن الطريق الواصل
بـ مطـار بغداد والـسجاد األحـمر  وقصـر الضـيافة الـذي أختفت من
طرب البديع فاضل عواد  »هال بك يلغالي هال رة أغنية ا ه هذه ا معا
بـك .. مــرحــبــا بــ أهــلك وأحــبــابك  »والـــتي تــشـــنــفت بــهـــا أســمــاع

شاهدين الكرام ظهرية وصول بابا الفاتيكان اجمليد !! ا
ـشـاركـون بأكل سـتـلـزمات األمـنـيـة  اكـتفى ا وبـسـبب ضـيق الـوقت وا
دفوعـة بشاي سـيالن عالمة الوردة  كـعك السـيد وكلـيجة أبـو عفيـف ا
وأقـداح شـربت زبـيب حـجي زبـالـة الـشـهـيـر وأعواد
لـنـبش فوائض ودحـائس ما بـ األسنـان  وهذا
ستوى قريبة جداً من ما كشفته مصادر رفيعة ا
ـتـنــبي ودكـان كـبـة ــطـبخ الـسـيــاسي وشـارع ا ا

السراي اللذيذة !! 
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الـــعـــدد بـــعـــد الـــســـوريـــ مع
ّ حوالى  210آالف طلب جلوء 

ه منذ .2015 تقد
وقــــد وصل ســــيّــــد ســــادات إلى
انيا قبل أشـهر عدّة من انهيار أ
النظام في كـابول في وجه حركة
 طــــالـــبـــان . وهــــو تـــولّى وزارة
االتـصــاالت في بـلــده بـ 2016

و.2018
وهـــو يــــؤكّــــد الــــيــــوم أنـه تـــرك
مـنــصـبه ألن الــكـيل قــد طـفح من
فــسـاد احلــكـومــة. وقــد عـمل في
أفغـانستـان كمسـتشـار في قطاع
االتصاالت بعد ترك الوزارة. لكن
في  ?2020قـرّر الــرحـيل في ظلّ
تـدهـور الـوضع األمـني عـلى مـا

يقول.
وبــالــرغم مـن أنه يــحــمل أيــضــا
اجلـنـسيـة الـبـريـطـانيـة حطّ في
ـانـيـا في أواخـر الـعام ?2020 أ
وذلك قــبل أن يــجــعل بــريــكــست
هجرة البريطاني أصعب. وهو
يعتـبر أن فـرصه في مجـال عمله
ـانـيــا أكـبـر اقــتـصـاد أوفـر فـي أ

أوروبي.
امه لكن سرعـان ما حتـوّل عدم إ
ـــانـــيـــة إلى عـــائق لـــتــقـــدّمه األ
خـــصــــوصــــا في ظلّ جــــائــــحـــة
كـوفــيـد- 19الـتـي ضـيّــقت آفـاق
تعلّم اللغة وسط تدابير اإلغالق.
واآلن بـات ســيّـد ســادات يـكـرّس
أربع ســـاعــات كلّ يـــوم لــدراســة
اللغة قبل أن يصعد على درّاجته
الــهــوائــيـة ويــســلّم الــطـلــبــيـات

ـانــيـا) (أ ف ب) – { اليـبــزيغ (أ
بــبـزّة بــرتـقــالـيـة فــاقـعــة ولـست
ســــاعــــات في الـــــيــــوم يــــســــلّم
األفغـاني سيّـد سادات الـذي كان
وزيـرا في بـلـده وجـبـات الـطـعام
ـنـازل عـلى درّاجـة هـوائـية إلى ا

انيا. في أ
ويــقـول الــرجل اخلـمــســيـني في
أحـــد شـــوارع مــديـــنـــة اليـــبــزيغ
انـيا)  ال عيب في األمر (شرق أ

فهو عمل مثل أيّ عمل آخر .
ويردف  إذا كـان الـعمل مـتـوفّرا
فــهـــذا يــعـــني أن هــنـــاك طــلـــبــا
ويــنــبــغي ألحــدهـم تــلــبــيــة هـذا
الــطــلب . ويــقــوم ســيّــد ســادات
ببزّته البرتقالية التي حتمل رمز
شــركــته وحــقــيــبــة عــلـى ظــهـره
بــتـســلـيم الــبـيــتـزا وغـيــرهـا من
األطــبــاق لــلـــزبــائن وذلك لــستّ
سـاعـات خالل خـمـسـة أيّـام ومن
الظـهـر حتّى الـعـاشرة مـساء في

عطلة نهاية األسبوع.
ولم تكن النقلة سهلة بالنسبة له
ـآل آالف األفغان وهي قد تـنذر 
ـانـية الـذين أجـلـتـهم الـقـوات األ
مـؤخـرا من بــلـدهم إثـر اسـتـيالء
حركـة  طالـبان  عـلى السـلطة أو
ـانـيا هـؤالء الذين قـد يـدخـلون أ
بـوسائـلـهم اخلـاصـة في األشـهر

قبلة. أو السنوات ا
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مـنــذ عـدّة أعـوام يـشــكّل األفـغـان
ثــــاني أكــــبــــر مــــجــــمــــوعــــة من
ـانـيـا من حـيث ـهـاجـرين فـي أ ا

حلـــســاب  لـــيــفـــيــرانـــدو . وهــو
يـتقـاضي  15يورو في الـسـاعة
أي أكثر مـن احلدّ األدنى لألجور
في الـــبـــلـــد الـــذي يـــوازي 9,50
يوروهات في السـاعة. ويساعده
أجــره الـــضــئــيل هـــذا عــلى ســدّ
حاجـاته األسـاسيـة. وليس سـيّد
ســادات مــخــوّال احلــصـول عــلى
صــفـة الجئ واخملــصــصـات ذات
الــصـلــة بـهــا ألنه يـعــدّ مـواطــنـا

قام األول. بريطانيا في ا
ويــــؤكّــــد الـــرجـل الـــذي يــــرفض
التحدّث عن عائلته أنه غير نادم

على قراره هذا.
يقـول سادات إن عـمله في مـجال
تــسـلـيم الــطـلـبــيـات  هـو لــفـتـرة
مؤقتة ريثما يعثر على عمل آخر
. ويـكـشـف مـبـتـســمـا أنه بـكـامل
لياقته البدنية بعدما صار يقطع
حـوالى  1200كــيــلــومــتــر عــلى
درّاجته الـهوائـية كلّ شـهر. ومع
انــســحـــاب قــوات حــلف شــمــال
األطـلسي مـن أفغـانـسـتـان يأمل
سـيّــد سـادات أن تـعــود خـدمـاته
ـانـيـا. وهـو يـقول بـالـنفع عـلى أ
ـشورة للحكومة كنني تقد ا
ــــانــــيــــة خلـــــدمــــة الــــشــــعب األ
األفـغــاني إذ في وسـعـي إعـطـاء
صــــورة واقــــعــــيــــة عن الــــوضع
يـداني . لـكن ال معـارف له بـعد ا
فـي هـــــذه األوســـــاط وتـــــقـــــضي
أولـــويــــاته راهــــنـــا بــــتـــســــلـــيم
الطلبيات في شوارع اليبزيغ في

والية ساكسونيا.

وكــــانت الــــشــــرطـــة قــــد أوقـــفــــته
اخلــمـيس بـعـد الـعــثـور عـلى قـنب
هـندي وميثامفيتام في سيارته.
وخالل عـملية تفتيش لدار العجزة
حــيث يـقـيم في ضــاحـيـة سـيـدني
عـثـرت الـشـرطـة عـلى مـخدرات  ال

{ ســــــــــيــــــــــدني (أ ف ب)  –وجّـه
االتـــهـــام رســـمـــيـــا إلى ســـتـــيـــني
أســـتـــرالي بـــاع اخملـــدرات من دار
الـعـجـزة الـتي تـؤويه فـي ضـاحـية
ســــيـــدني بــــحـــسـب مـــا كــــشـــفت

الشرطة ووسائل إعالم.

اس دي  وقـــنـب هـــنـــدي وهــراوة
وفـق مـــا أوضـــحت الـــشـــرطـــة في
بــيــانـهــا. وقــد بـدأ الــتــحـقــيق في
عــمـلـيـات االجتـار بـاخملـدرات هـذه
فـي حـــزيـــران/يــــونـــيـــو. وأفـــادت
صــحــيــفــة  ديــلي تــيــلــغــراف  في
سـيـدني أن الـتـحـقـيق قـد فُـتـح إثر
اشــتـكـاء نـزالء مــأوى الـعـجـزة من
شبـوه للـرجل البالغ من الـسلـوك ا
الـعمر  62سـنة ولألشخاص الذين

يزورونه.
وكـشـفت الصـحـيفـة أن الـرجل كان
ــسـنـ يــبـيع اخملــدرات من دار ا

وهي مــعــلـومــة أكّـدتــهــا الـشــرطـة
لوكالة فرانس برس.

وقــد وجّـه إلــيه االتــهــام بــحــيــازة
مـخـدّرات غـيـر مـشـروعـة واالجتـار
بـــهــا وحــيــازة سـالح بال رخــصــة
وانـــتــهـــاك الــقـــواعــد الـــصــحـــيــة
ـكافحـة انتـشار كـوفيد- ـعتـمدة  ا

19.
ــتــهم أمـام ــثل ا ـقــرر أن  ومـن ا
الـــــــقـــــــضـــــــاء فـي الـــــــثـــــــامـن من

أيلول/سبتمبر
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{  باريس (أ ف ب)  –هل سيغرق
اخملـرج الكـندي دوني فـيلـنوف في
رمــال أراكــيس? يــتــوقع أن تــشـكّل
الـنـسخـة اجلـديدة من  دون  حـدثاً
في مـهرجان البـندقية الـسينمائي
الي وهـي رواية شعـبيـة قرأهـا ا
ثابة لعنة لكنها في الوقت كانت 
لــلــمــخـرجــ الــذين جتــرأوا عـلى

اقتباسها. 
بــعــد آالف الـســنـ مـن عـصــرنـا 
يــتـنــافس ذوو الـنـفــوذ والـســلـطـة
والـقـبائل لـلسـيطـرة على الـتوابل
وهـي عــــــبـــارة عن مـــزيج يـــطـــيل
الــعـــمــر ويــوفــر قــدرة عــلى تــوقع

ستقبل .  ا
تُـحــصـد هـذه الـتـوابل عـلى كـوكب
ــلـــتـــهــبـــة مـــوبــوء من الـــرمـــال ا

هـــو نــوع مــوســيــقـي مــتــفــرّع من
الريغي).

وسـمح بيري لـبوب مارلي بإطالق
ـوهبته في االسـتوديو ما الـعنان 

ية. حقّق له جنومية عا
تــرك رايــنــفــورد هــيــو  لي  بــيـري
ـولود في كندل في جـامايكا سنة ا
 ?1936مـــــقــــاعــــد الـــــدراســــة في
اخلـامسة عـشرة من العـمر وانتقل

إلى كينغستون في الستينات.
وهـو قال في تـصريحـات أدلى بها
ســـنـــة  1984إلـى مـــجـــلّـــة الــروك
الــبــريــطــانـيــة  نــيــو مــيــوزيـكــالم
إكــســبــرس  (ان ام إي) إن  والـدي
كــان يــعــمل في الــشــارع وأمّي في
احلـقل. وكنّـا جدّ فقـراء. ولم أتعلّم
ـدرسة. وكلّ ما تـعلّمته شـيئا في ا

جاء من الشارع 
ــمـثل الــتــلـفــزيـوني كــمـا  تــوفي ا
األمــيـركـي إيـد آزنــز احلـائــز سـبع
ي  عن  91عـامـا عـلى جـوائـز  إ

ما أعلنت عائلته األحد.
وكــتـبت عــائـلــته عـلى حــسـابه في
تــويـتــر   يـؤســفـنــا أن نـعــلن لـكم
وفــاة ربّ عــائــلــتــنــا الــعــزيــز هـذا
الـصـباح هـانـئـا. وتعـجـز الكـلـمات

عن وصف احلزن الذي يعترينا .
ــمــثل أن وأوضـح وكــيل أعــمـــال ا

األخير توفّي وفاة طبيعية.
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ويــقــول أزايــيل كـابــريــرا الــنـاطق
بــاسم جـمـعـيـة  أغــروبـاتـيـا  الـتي
تـضمّ  12جــمـاعـة ريـفــيـة وتـشـكّل
احلــلـقــة األولى من هــذه الـتــجـارة
غـيـر الـقـانـونيـة إن  زراعـة الـكـوكا
انـــتـــشـــرت إثـــر إهـــمـــال  الـــدولــة
ووفّــرت الـقـدر األدنى مـن الـكـرامـة

ناطق . لسكان كلّ هذه ا
ويـردف ريـنـالدو بـوالنـيـوس وهو
أحـد الـزعـمـاء احملـلـيـ  ال نـعـتـبر
أنـنـا نـنتـمي إلى هـذه الدولـة ألنـنا
غـير مـوجودين في نـظرهـا أو أننا
عبء عــلى عـاتــقـهــا . وهـو يــشـيـر
مـتـأسـفا إلى أن احلـكـومة ال تـمـيّز

. زارع ب التجار وا
وفـي هـذه الـبــلـدات الـواقــعـة عـلى
ضـفاف نـهر باتـيا  يـنمو اقـتصاد
الــكـوكــا  من قـطـف أوراق الـنــبـتـة
دّر سـحوق األبيض ا إلـى إنتاج ا
لـــــلـــــعـــــائــــدات حتـت ســـــيـــــطــــرة

سلّحة. اجملموعات ا
وبـعد نصف قرن من جهود تبذلها
احلـــكـــومـــة لـــلـــتــصـــدّي لـالجتــار
بـاخملـدرات في كولـومـبيـا ومالي
الـــــدوالرات الــــــتي أغــــــدقـــــتـــــهـــــا
واشــنـطـون الحـتـواء هـذه اآلفـة ال
يــزال الـكـوكـايــ يـهـرّب بــكـمّـيـات
ــتـــحــدة كـــبـــيــرة إلى الـــواليـــات ا

وأوروبـــــا ويـــــدرّ أربـــــاحــــا عـــــلى
ـســلّـحــة وكـارتالت الــعـصــابــات ا

اخملدرات.
وطــوال عـــقــود ســيــطــرت حــركــة
ـــســــلـــحـــة الــــثـــوريـــة الــــقـــوات ا
الــكــولـومــبــيـة (فــارك) عــلى  سـان
كـــــوكــــا  حــــتّـى اتــــفـــــاق الــــسالم

برم سنة .2016 التاريخي ا
وكـان الـريفـيـون يتـأمّـلون أن تـسدّ
الـــدولــة الـــفــراغ لـــكن بـــعــد ثالث
سـنـوات اسـتـقّـر أفـراد مـسـلّـحـون
يــــعـــارضـــون اتـــفــــاق الـــسالم في
ــنـــطــقــة وســيــطــروا عــلى هــذه ا
الـتجارة.ويعمل هؤالء وسطاء ب

جتـار اخملـدرات ومـزارعي الـكـوكا.
ــنـــطــقــة أواخــر وهـم عــادوا إلى ا
 2019بــــأســـلـــحـــة جــــديـــدة لـــكن
ـنـطق الـقد عـيـنه الـقـائم على بـا
االبـــتـــزاز والــتـــخـــويف بـــحــسب

. السكان احمللي
الـعـملـيات الـعسـكـرية في مـقاطـعة
ا هي احلال كـاوكا  أقلّ تواتـرا  
في مـقـاطعـات أخـرى علـى ما يـقرّ
وزيـر الـدفـاع ديـيـغـو مـوالنـو لـكن
هــذا ال يــعــني أنــنـا ســنــتــرك هـذه
اجلــمـــاعــات تــواصل أنــشــطــتــهــا

اإلجرامية .
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{بـاتيا (كولومبيا) (أ ف ب)  –في
جــبــال جـنــوب غــرب كــولـومــبــيـا
يـعـمل قـرويون ومـهـاجـرون وحتّى
أمـهـات مطـلقـات في حقـول الكـوكا
أمـام أع رجال العصابات وجتار
اخملــــــــدرات الـــــــذيـن مـــــــا زالـــــــوا
يـــســتــفـــيــدون من حـــصــاد هــؤالء
الـعمال الصـغار بالرغم من احلرب
الـتي شنّـتها احلـكومـة على جتارة

اخملدرات.
في مــقـاطـعـة كـاوكـا تـمـتـدّ حـقـول

ســان كـوكـا  وهي تـســمـيـة تـعـني
الــقـدّيس كـوكــا  أطـلـقـهــا الـسـكـان
عــلى األراضي الـتي تـعـود عـلـيـهم
بـالـنـبـتـة والـرخـاء. فـنـبـتـة الـكـوكا
مكوّن أساسي للكوكاي التي تعدّ
كــولــومـبــيــا أكــبـر مــنــتج لــهـا في
الـعـالم. وانـتـقـل نـحـو عـشرة آالف
مـــــــزارع إلـى هـــــــذه الـــــــزراعــــــات
احملـظورة بعد تكـبّدهم خسائر في
ّ زراعـــة الــكـــاســافـــا والــذرّة والــ

وقصب السكّر.
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