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ـالـية طـالب مـتـقـاعدون  وزيـر ا
ورئـيس هيـئة الـتـقاعـد الـوطنـية
بـزيـادة الــرواتب عـبـر احـتـسـاب
الـنسـبـة الـتراكـمـيـة بنـحـو ثالثة
ـئـة وصــرف الـفـروقــات بـأثـر بــا
رجــعي بــدءا من كـانــون الــثـاني
اضي معربـ عن امتـعاضهم ا
من الـــفـــوائـــد الـــكـــبـــيـــرة الـــتي
صارف على القروض تفرضها ا
الــتـي تــمــنح لــهــذه الــشــريــحـة
داعـــيــ الى تــخــفـــيض نــســبــة
ال يتالئم مع الفـائـدة احلالـيـة 
ـعيشـية لـلمتـقاعدين. االوضاع ا
وقال مديـر متـقاعد حـبيب زيدان
عــطــيــة في مـــنــاشــدة تــلــقــتــهــا
(الزمـان) امس انه (استـنادا الى
ـــوازنــة ــادة  66من قـــانـــون ا ا
ـــتـــضـــمـــنــة لـــلـــعـــام اجلـــاري ا
احـتــســاب حــقــوق الــتــقــاعــديـة

ئة بدال بنسبـة تراكمية ثالثـة با
من  2.5عن كـل ســنــة مــجــتــزئـة
لــلـمــشــمــولــ بــتــعــديل قــانـون
ــوحــد رقم  9لــعــام الـــتــقــاعـــد ا
تمـثل بقـانون التـقاعد  2014وا
رقم  26لـــعـــام  2019 نـــطـــالب
ــالــيــة ورئــيس الــهــيــئـة وزيــر ا
بــتـعـديـل الـرواتب لــلـمـشــمـولـ
ادة مع صـرف الفـروقات بهـذه ا
بــأثــر رجـــعي بــدءا من االول من
اضي) واضاف كانون الـثاني ا
ان (قــبل عـامـ تــسـلـمت ســلـفـة
قـدرها خـمـسـة ماليـ ديـنار من
مـصــرف الــرافـدين  وقـد بــلـغت
الفـوائد عـليـها اكـثر من مـليوني
ديـنار  اي ان مـبـلغ الـسـلفـة مع
فـوائـدهـا بـلـغت اكـثـر من سـبـعة
مالي ديـنار  وهذا مـا جاء في
قائمـة الكشف لـلمصرف) وتابع
ـتـقـاعـدين يـعـيـشـون ان (اغـلب ا
حالـيا ظـروفا صـعبـة بسـبب قلة

واد الرواتب مع ارتفاع اسعار ا
الـغـذائـيـة واالدويـة وغـيـرهـا من
ـــتــطـــلـــبـــات الــيـــومـــيـــة الــتي ا
حتتاجـها االسر) داعيا الوزارة
ومصرف الرافدين الى (تخفيض
نـــســـبـــة الـــفــــائـــدة عـــلى ســـلف
ئة الى تقـاعدين كافة من  7با ا
ــئــة بـدءا مـن اسـتـالم هـذه  2بــا

السلف).
 وتــظـاهـر مــتـقـاعــدون قـبل ايـام
امام الـهيئـة للمـطالـبة بحـقوقهم
ـتــأخـرة ودعـوة احلــكـومـة الى ا
ـسـتـحـقـات وفق مـا جاء زيـادة ا
بـــالــقـــانـــون وبــحـــسب نـــســـبــة
الــتــضــخم الــسـنــويــة. ويــطـالب
تـقاعـدون بزيـادة الرواتب مـنذ ا
ــــا يــــتــــمــــاشى مع ســــنــــوات 
ــعــيـــشــيــة  وبــرغم االوضـــاع ا
ــتــعــاقــبــة وعــود احلــكــومــات ا
ستـحقات  بالعـمل على زيـادة ا
اال انـها مـا زالت امـال تـنتـظـرها

ـــتــــوفـــ الـــشــــريـــحــــة وذوي ا
سلوبة للحصول على حقوقهم ا
مـــنــذ اعــوام. ويــتـــقــاضى ورثــة
تقاعدين رواتب هزيلة ال تكفي ا

تطلبات اليومية .  سد ا
ـســتـفـيـدة وتـرى بــعض االسـر ا
مـن الـــراتب ان (قـــطع اكـــثـــر من
ـتــقــاعــد االصــيل نــصف راتـب ا
بــعــد وفــاته امــر مـجــحف بــحق
اسرته التي حتـتاج رعايـة كاملة
من احلــكــومــة من اجل تــغــطــيـة
نــفـــقـــاتــهم والـــصـــعــوبـــة الــتي
يواجـهونهـا بعـد وفاة معـليهم)
ـــــــان مـــــــؤكـــــــديـن ان (الــــــــبـــــــر
ـتـعـاقـبـة لم تـقدم واحلـكـومـات ا
شيء لـلـمـتـقـاعـدين سـوى مـجرد
نشادات وعود لم تتحقق برغم ا

ستمرة). ا
وكان رئيس اجلـمعية االنـسانية
لـلـمتـقـاعـدين عـبد الـرضـا شـياع
احلــفـــاظي قــد كـــشف عن تــوجه

 2008والــفــئـــة الــثــالـــثــة الــتي
ـوعد  شمـلت بقـانون الـتقـاعد ا
وبــــ هــــذه الــــفــــئــــات الــــثالث
فــروقــات كـبــيــرة بــالـرواتب  اذ
تـقاعد في يتـقاضى العـسكـري ا
النظام السابق ثـلث ما يتقاضاه
اقـــرانه حـــالــــيـــا وكـــذلك احلـــال
دنـي  بالـنـسبـة للـمتـقاعـدين ا
وهـذا يـتـطـلب تـوحـيـده جـمـيـعـا
ـسـاواة دون حتت سـلم يـحـقق ا
مـشـيرا تـمـيـيـز فـئـة عن اخـرى) 
الية الى ان (للحكومة او وزير ا
صـالحــــــيــــــة زيـــــــادة الــــــرواتب
ـــوجب نـــســـبــة الـــتــقـــاعـــديــة 
الـتضـخم الـسـنوي  ونأمل بـعد
حتــــقـــيـق وفــــرة مـــالــــيــــة خالل
الــــنــــصف الــــثــــاني مـن الــــعـــام
اجلـاري نـتــيـجـة ارتـفـاع اسـعـار
الـنـفط  اقـرار زيـادة لــلـشـريـحـة
ومـــــســـــاواتـــــهم مـع اقـــــرانـــــهم

.( احلالي

الوطـنيـة لشعـب االقليم) واشار
الـى انه (وإذ نــحـــتـــفل بــحـــلــول
الــذكـــرى اخلــالــدة فــإن احلــزب
قراطي الكردستاني ال يزال الد
يواصل دوره الـريادي والـقيادي
في قـــيـــادة الـــشـــعب وحـــمـــايـــة
مــنــجــزاته الـدســتــوريــة وصـون
حـقوقه فـلـقـد ظل احلـزب طـوال
عـــقــود ومــا زال مــبـــعــثــاً لألمل
احلـقيـقي في حتـقـيق اإلجنازات
واحلفـاظ على حـقوق كـردستان
وهو الـعامل الـفاعل والـقوي في
ضمان األمن واالستقرار والبناء

واإلعـــــــمــــــار) وتـــــــابع انـه (مع
اقتراب مـوعد إجراء االنـتخابات
التشريعية  فإننا واثقون تماماً
بـأن الشـعب سـيجـدد مـرة أخرى
ثـــقــــته الــــراســـخــــة في احلـــزب
ورســالــتـه ومــبـــادئه الــقـــومــيــة
واصلة مسيرة قيادة والوطنية 
ـــزيـــد من الـــشـــعب وحتـــقـــيق ا
ــنـــجــزات من أجل غــد مــشــرق ا
دعا وكـردسـتـان قـويـة). بـدوره  
رئــــيـس االقــــلــــيم نــــيــــجــــرفــــان
ؤسسات األطراف وا البارزاني 
اإلداريـــــة واألمـــــنـــــيـــــة واإلعالم
دني إلى ومـؤسسـات اجملـتـمع ا
التـعاون في إجنـاح عمـلية إدارة
احلـــمالت الـــدعــائـــيـــة في إطــار
الــقــانـون حــتى جتــري بـحــريـة
تــامـة وتــمــنح فـرص مــتـســاويـة
. رشـح ومتـكافـئة لألطـراف وا
وقـــال في بـــيــان امس (بـــيــنـــمــا
جتـــري احلــــمـالت الـــدعــــائــــيـــة
النـتـخـابـات الـعـاشـر من تـشـرين
ـقبل فـي العـراق  أدعـو جـميع ا
األطـــــراف إلـى إجـــــراء حـــــمالت
دعــائــيــة مــدنــيــة هــادئــة راقــيـة
سـتـوى ال تؤدي إلى مـضايـقة ا
ــواطـنـ وتــبـتـعــد عن اشـكـال ا

الفوضى والتسقيط).

 s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

اســتـذكــر رئـيس حــكـومـة اقــلـيم
كــردســتــان مــســرور الـبــارزاني
الــذكـرى الــســتـ لــثـورة أيــلـول
بــــقـــيــــادة الــــراحل مــــصـــطــــفى
الـــبـــارزانـي الـــتي اســـهـــمت في
ــنــجـزات حتــقــيق الــعـديــد من ا
الــقـومـيــة واالعـتــراف بـجـزء من
احلقـوق الـوطنـيـة لالقلـيم. وقال
ـنـاســبـة في بـيـان الـبــارزاني بـا
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس إن
(اســتـــذكــار ذكــرى ثــورة أيــلــول
الــشـامــخــة إحــيــاء لــلــمــســيـرة
الـتاريـخيـة في الـدفـاع والنـضال
والـتـضحـيـة والـفـداء والذود عن
شعب كردسـتان من أجل وجوده
وحــقــوقـه وهـويــتـه الــوطــنــيـة)
واضـــــاف انه (بــــرغـم أن شــــعب
كردسـتـان كان دائـماً مع احلـلول
الـسلـمـيـة واحلوار لـنـيل حـقوقه
الـــوطــنـــيــة إال أنـه دافع عــنـــهــا
بـــإرادة صـــلـــبـــة وقـــد حتـــقـــقت
بــــــصــــــمـــــوده واحــــــدة مـن أهم
منجـزات الثورة بـتوقيع اتـفاقية
١١ آذار التـاريـخيـة التي اضـطر
فـــيـــهـــا الـــنـــظـــام الـــســـابق إلى
االعـــتــراف بـــجــزء مـن احلــقــوق
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حــــكــــومـي الزالــــة الــــفــــروقــــات
بــالـــرواتب الـــتي يـــتـــقــاضـــاهــا
ــــتـــــقــــاعـــــدين الـــــســــابـــــقــــ ا
ومـــــســـــاواتـــــهم مـع اقـــــرانـــــهم

اجلـــــدد.
 وقـال احلـفــاظي لـ (الـزمـان) انه
(بــعــد مــتــابــعـــة اجلــمــعــيــة مع
الـية النـيابـية احلـالية اللـجنـة ا
والــسـابـقــة بـشــأن زيـادة رواتب
ــــتــــقـــاعــــدين الــــســــابـــقــــيـــ ا
ومسـاواتـهم مع من احـلـيوا الى
وحد  التـقاعـد ضمن الـقانـون ا
ابـلــغـنـا بـوجــود تـوجه حـكـومي
تـقاعدين اللغـاء الفـروقات بـ ا
السابـق واجلدد بـهدف حتقيق
ـســاواة بـعـيـدا عن الــتـمـيـيـز) ا
واضــاف ان (هــنــاك ثالث فــئـات
ن ـــتـــقــــاعـــدين  االولى  مـن ا
احــيـلــوا الى الــتـقــاعـد في عــهـد
الـنـظــام الـسـابق والـثـانـيـة بـعـد
االول مـن كـــانـــون الـــثـــاني عـــام
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انـــطـــلـــقت امس فـــعـــالـــيــات
مــؤتــمــر مــكــافــحــة االرهــاب
والـعـلمـيـات اخلـاصة واالمن
الـسـيـبـراني (اتـسـو الـعراق)
عــلـى ارض مــعـــرض بــغــداد
الــــدولي بــــرعــــايــــة رئــــيس
ــشـاركـة مــجـلس الـوزراء و
شــركــات اجــنـبــيــة وعــربــيـة
عـامـلـة في هـذا اجملـال. وقال
النـاطق بأسم اجلهـاز صباح
النـعمـان لـ (الزمان) امس ان
ــعـرض تــكـمن من (اهـمــيـة ا
حـــــيـث مـــــشـــــاركـــــة الـــــدول
الشركـات االجنبيـة والعربية
وكذلك حضور اجلهاز كجهة
ـــعـــرض  ســـانــــدة لـــهــــذا ا
حــــرصـــا مـــنـــا عـــلى عـــرض

بـــعـض االســـلـــحـــة واالجـــهــزة
تـلكها اجلهاز عدات التي  وا
اليـــصــال رســـالـــة اطـــمـــئـــنــان
لـلمـواطن الـعراقي والـعربي ان
قـوات مـكـافـحـة االرهـاب بـكامل
االســـتــعـــداد واجلـــهـــوزيــة في
مالحقة الـتنظيـمات االرهابية 
كـمـا انه فــرصـة لـلــتـعـرف عـلى
كن الـتـقنـيـات احلـديثـة الـتي 
ا يتناسب مع التعاقـد عليهـا 
عمـل ومهـمة اجلـهاز) واضاف
ان (االمن السـيـبراني مـهم جدا
ونــــحن فـي اجلــــهــــاز نـــــولــــيه
اهـتــمـام ال يـقل عـن اهـتـمــامـنـا
ــيــدانـــيــة ونــقــدر بــاالعــمـــال ا
ـرحلة خطـورة ذلك خالل هذه ا
بـعــدمـا تـوصـلـت الـتـنــظـيـمـات
االرهابية لـتنقنيـات التأثير في
هــذا اجملــال) وتـــابع ( لـــديــنــا

قـسم في اجلـهـاز خـاص باالمن
السيبراني  ونحرص ان يكون
هــذا الـقـسم بـاعـلى مـسـتـويـات
اجلـاهزيـة والـفاعـليـة والـتأثـير
وحقيقة قطـعنا شوط كبير في
ـثل الـقـائـد هـذا االمـر). وأكـد 
سلحة مستشار العام للقوات ا
األمن الــقــومي قــاسم األعـرجي
أن انتـخابـات تشرين هي احللّ
الوحيـد للتغيـير.وقال األعرجي
ــــعـــرض إن خـالل افــــتــــتــــاح ا
(الـــعـــراق مـــســـتـــعـــد لـــدخــول
وأن الـعــراقــيـ االنــتـخــابــات 
اتفـقوا على أنـها احلل الـوحيد
للتغيير) داعياً (العراقي الى
ـشـاركة والـتـعبـيـر عن آرائهم ا
زورين) وقـطع الـطـريق أمـام ا
مـــؤكـــدا ان (بـــغـــداد حتــتـــضن
اخملتلـف لتـكون نقطـة التقاء)

ـــــعـــــرض الـــــذي وتـــــابع ان (ا
اشتـركت به أكثر من  15شركة
مــتــخــصــصــة يـــهــتم بــجــمــيع

اجلـوانب الــصـحــيـة واألمــنـيـة
واالقـتصـادية والـبنـاء واالعداد
ويــشـــمل كل جــوانـب احلــيــاة

ومنها اجلانب األمني) ومضى
الى القـول ان (األجهـزة األمنـية
التي تقدم التـضحيات تستحق

وأن هــنـاك تــقــد الــدعم لــهــا 
اتــفــاقــيــات مع عــدد من الــدول
لتدريب القوات العراقية ومنها
حـــــلـف الــــنـــــاتــــو) وتـــــابع ان
(اإلعــداد لـيس فــقط لـلــقـتـال أو
االعـتـداء عـلى اآلخـرين بل هـو
أن نــــهـــتم بـــجــــوانب احلـــيـــاة
الـصـحـيـة والـثـقـافـيـة والـفـنـية
والـبـنـى الـتـحــتـيـة الــتي تـلـيق
بـــالـــعـــراق ومـــنـــهـــا اجلـــانب
احلــربي والـفـني وعــلـيـنـا دعم
األجــهــزة األمــنــيــة وتــزويــدهـا
سـتـلـزمـات التي بـاخلـبـرات وا
تـمـكـنـهـا من أداء مـهـامـها). من
جهة اخرى أعلن اللواء يحيى
ـتـحـدّث بـاسم الـقـائـد ا رسـول 
سـلحـة إحباط العـام للـقوات ا
هجوم استهدف القوات األمنية
من قبـل إرهابـي قـرب سلـسلة

جـبـال قـرة جـوغ . وقـال رسـول
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـقوات األمـنيـة تمـكنت من
احـباط مـحـاولة لـلـتعـرض على
القطعات من جهه سركالن قرب
سـلـسـلـة جـبـال قـرة جـوغ بـعد
ان  رصد مجموعة مكونة من
ثالثــة عــنـاصــر إرهــابـيــة عــبـر
الـكــامــيـرات احلــراريــة حتـاول
الـــــتــــــقـــــرب من مــــــواقع هـــــذه

الـــقــطـــعــات) واضــاف انه (
تنفيذ واجباً أمنياً باشراف من
شاة آمر لواء  51وقائد فـرقة ا
 14عــلى هـــذه اجملــمــوعــة و
) وتابع ان قتل أحد اإلرهابي
(الـــعــمــلــيــة الزالـت مــســتــمــرة
الحـــــقـــــة بـــــاقـي عـــــنـــــاصــــر
اجملــــمــــوعــــة وســــيــــعــــلن عن
). وكان رسول التفـاصيل الحقـاً

قــــــد افــــــاد فـي وقت ســــــابق
بـــالــــقــــاء الـــقــــبض عــــلى 8
" في مناطق متفرقة إرهابي
بــبــغـــداد واألنــبــار .وأوضح
رســول أن (اربـعـة إرهــابـيـ
 الـقـبض علـيـهم في قـضاء
الـــــطـــــارمـــــيـــــة ونـــــاحـــــيــــة
الـرضــوانـيــة بـاإلضــافـة إلى
4اربــــــعــــــة اخـــــــرين جــــــرى
اعتقالهم في عمـليات متفرقة
ضــــمـن اقــــضــــيـــــة الــــهــــيت
والـــفــلـــوجـــة والـــكـــرمـــة في
االنبار) وجدد رسول تأكيده
عـــلى ان (جـــهــاز مُـــكــافـــحــة
اإلرهـــــاب هــــو رأس الـــــرُمح
ــواجـــهـــة الــتـــنـــظــيـــمــات
ُـتطرف اإلرهابـية والفـكر وا
وأن رجاله هُم الذراع الـقوية

ُخلصة للشعب).  ا
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إلـتأم عـقد اجلمـعيـة العامـة للـجنة
ـبـية الـوطـنيـة الـعراقـية امس األو
الـــســبت بــاجــتــمـــاع إســتــثــنــائي
ضـــيّــفــتـه قــاعــة فـــنــدق رمــادا في
ــكـتب مــحـافــظـة أربــيل. وأصـدر ا
االعـالمي لــلــجــنــة بـــيــانــا تــلــقــته
(الـــزمــان) ان (االجــتــمــاع  تــرأسه
رعـــد حـــمـــودي رئـــيس الـــلـــجـــنــة
ـثل إقــلــيم كـردســتـان وحــضــره 
جـــوتــيـــار عــادل ومـــديــر شـــبــاب
وريـــاضــة االقــلــيـم  شــاكــر ســمــو
وشـــخــصــيــات مــســؤولــة أخــرى
فـضـالً عن أكـثر مـن ثالثـ عـضواً
مـن اجلـمــعــيــة الـعــامــة). واضـاف
الـبيان ان (جـدول أعمال االجـتماع
انــطــلق بــالــوقـوف دقــيــقــة صـمت
وقـــراءة ســورة الــفــاحتــة لــتــزامن
إنــعــقــاده مـع الــذكــرى الــســنــويـة
األولـى لـــــرحــــيـل الالعب الـــــدولي

الـسابق نـاظم شاكـر ليـلقي بـعدها
حـمودي كلمة مقتضبة تطرق فيها
ألبــرز مـحـاور االجــتـمـاع وأهــمـهـا
تـــــشــــكــــيل جلـــــنــــة األخالقــــيــــات
وتــــأســــيس مــــركــــز الـــتــــســــويـــة

والــــتـــحـــكـــيم الـــريـــاضي وبـــقـــاء
ـبــيـة في ــثــلـيــات الـلــجـنــة األو
احملــافــظـات مـن عـدمــهــا وحتـويل
ــؤســسـة الـى إحتـادات الــلــجــان ا
رياضية). وكان حمودي قد اوضح

قررات ان (االجـتمـاع ارتكـز علـى ا
ذكورة وان هناك من يتساءل عن ا
ســــبب اقــــامـــتـه في اربـــيـل بـــرغم
ـدينة هي عـراقية حـقيـقة ان هذه ا

دن االخرى). عزيزة كا

إلياس بـندودو ان (احلريق نشط واصبحت السيطـرة عليه أكثر تعقيداً بفعل
ـرتفعة) واشـار الى ان (نحو  400عـنصر و30 الريـاح العاتـية واحلرارة ا
اضي طائـرة إطفاء يعملون عـلى منع توسع النيران الـتي اندلعت األربعاء ا
في جبال سـييرا بيرميخا شرقي ملقـة).  فيما كشفت دراسة حديثة أجراها
لوثـات الدقيـقة الـناجتة عن باحثـون من جامـعة مونـاش األستـرالية عـن أن ا
حـرائـق الـغــابـات تُــعــد أحـد أســبـاب زيــادة مـعــدالت الــوفـيــات. واسـتــهـدف
ـدى لـلـجـسـيـمات الـبـاحـثـون في الـدراسـة (تـقـو تـأثـيـر الـتعـرض قـصـيـر ا
الدقيـقة العالقة الـتي تنبعث في الهواء نـتيجة احلرائق على الـوفيات الناجمة

عن أمراض اجلهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية). 
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توقعت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل 
ـقبل. ارتفـاع درجـات احلرارة في عـمـوم احملافـظات بـدءا من يـوم الثـالثاء ا
وقــالت الـهــيـئـة في بــيـان تـلــقـته (الـزمــان) امس ان (طـقس الــيـوم االحـد في
قبل مع نـاطق كافة صحو واستمرار انخـفاض احلرارة خالل اليوم ا ا
نـاطق الوسطى) واضـاف ان (احلرارة سـتعـاود االرتفاع اسـتقرارهـا في ا
قـبل). وتتـواصل جهـود إخماد في عمـوم احملافـظات بدءا مـن يوم الثالثـاء ا
حريق كـبير اندلع جنوب إسبانيا وأدى إلى مقتل رجل إطفاء في ح أتت
ـتـحـدث باسـم احلـكـومة الـنـيـران عـلى  3600هـكـتـار مـن األراضي. وقـال ا
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انتقـد مواطـنون اجراءات وزراة
الـصحـة بـحـصر اصـدار شـهادة
الــتـــلــقــيـح الــدولــيـــة في امــاكن
بــحــسب مــا وصــفــوهــا بــغــيـر
ــؤهـلـة وضــيـقـة تـكــدس فـيـهـا ا
ـــراجــعــون في طــوابــيــر امــام ا
ـسـتـشـفى دار بـوابـة الــدخـول 
التـمـريض اخلاص مـؤكدين ان
الـــــوزارة ذاتـــــهـــــا ال تـــــلـــــتـــــزم
بالتعليـمات الصحية التي حتث
ــواطـنـ بـالـتـقـيـد بـهـا. مـرارا ا
ورصـــــد (الـــــزمـــــان) امس خالل
زيـــارة مــركـــز الصـــدار بـــطـــاقــة
الـتـلقـيح الـدولـية في مـسـتـشفى
دينة الطب التمريض اخلاص 
(زحــامـا وعـدم تــنـظـيم وتــأخـيـر
الــراغــبــ بــالـســفــر فـي الــيـوم
التالي الـراغب بـاحلصول على
شـهـادة الـتـلـقـيح الـدولـيـة وسط
استغـراب احلاضرين هـناك هذا
الـــنــوع من االزدحـــام وخــطــورة
الــعـدوى من كــورونـا ان يــحـدث
ــــثل الـــصـــحـــة او في مـــكـــان 
سؤولة عن هذا اللجنة الطبية ا
الــــــوبـــــاء  بــــــرغـم االجـــــراءات
الــبــســيــطـة  لــكن حــصــر مــنح
كان الضيق  الشهادة في هذا ا
ـراجـعـ يـتـكـدسـون في جـعل ا
الــطــابــورامـام بــوابــة الــدخـول

(ما هي احلكمـة التي جعلت
اجلهـات الصحـية اخملـتصة
ان حتـــصــر مــنـح شــهــادات
الـــتــــطـــعـــيم الــــدولـــيـــة في
مـسـتشـفى الـتـمـريض فقط?
ــــراكــــز ــــاذا ال تــــقــــوم ا و
الــصــحــيــة حـسـب مـنــاطق
الـتلـقـيح باصـدار مـثل هذه
الــشـــهــادة  والســيـــمــا ان
ــــراجـــــعــــ قــــد بــــعـض ا
حجزوا للـسفر قبل اصدار
هـذه الـتـعـلـيـمـات). وبـرغم
ــــتــــحـــدث االتــــصــــال بــــا
الـــرســـمي بـــأسم الــوزارة
ســيـف الــبــدر لــلــحــصـول
عــلـى تــوضــيح اال انه لم
يــــرد عــــلى االتــــصــــال او
االجــابـــة عـــلى الــرســـالـــة الــتي
وضوع بعثتها (الزمان) بشان ا
ذاته .فيما اعلنت الشركة العامة
ـسـتـلـزمات لـتـسويـق األدوية وا
الطبـية التابـعة للوزارة وصول
شـــحــنـــة جـــديــدة مـن  الــلـــقــاح
ضاد لكورونا من انتاج شركة ا
فـايـزر.واكـدت الـشـركـة في بـيـان

تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس انه (
تـوزيع الـصـنـاديق بـ اسـطـول
الــبـرادات اخملــصص لــنــقل تـلك
الـشـحـنة الى نـقـاط الـتـلـقيح في
ــا فـــيــهــا اقــلــيم احملــافــظــات 
كــردســتــان). وســجــلـت الـوزارة

امس  3086 اصابـة بـفـايروس
كـــورونــا وشـــفــاء  6685حــالــة
وبـــواقع  51وفــــاة جـــديـــدة في
عـــمــــوم احملـــافــــظـــات. واوضح
الذي وقـف الوبـائي الـيومي   ا
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس ان
(عــدد الــفـحــوصـات اخملــتـبــريـة
الـتي اجــرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات
مـشـتــبه اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس
بــلــغت  22الــفـا حــيث رصــدت
  3086اصـــابـــة بـــكـــورونـــا في
عـمــوم احملـافـظـات) واشار الى
ان (الـــشــفـــاء بــلغ  6685حــالــة
وبواقع  51وفاة جديدة) وتابع
ان (اكـــثـــر من  20الف شـــخص
ضاد في تلـقى جرعات الـلقـاح ا
ـنتـشرة بـبغداد مراكـز الوزارة ا

واحملافظات). 
وأظهرت أبحاث أمريـكية حديثة
أن لــقـــاحــات كـــورونــا تـــقي من
ـــضــاعـــفــات الـــشـــديــدة عـــنــد ا
ــتـحـور دلـتـا. وقـالت اإلصـابـة 
مــديــرة مــراكــز ضـبـط األمـراض
والــوقـــايــة مــنـــهــا في أمـــريــكــا
روشيل واليـنسكي (كمـا أظهرنا
في دراســـــة تـــــلـــــو األخـــــرى ان
الـلـقـاحـات فـعـالة) وأضافت ان
(الــدراســة األولـى اطــلــعت عــلى
مـــــئـــــات آالف احلـــــاالت في 13
دة التي منطـقة أمريكـية خالل ا

تحور دلتا).  سبقت هيمنة ا
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{ اســـطــنـــبـــول (أ ف ب) - انـــتــقل
الـــســـاعـــدي الــقـــذافي أحـــد أبـــنــاء
الزعيم الليبي السابق معمر القذافي
الـذي قـتل في انتـفـاضة 2011 إلى
تركـيا بعدما أطلقت السلطات الليبية
ســراحه حــســبــمــا أعــلن مــتــحــدث
بــاسم األســرة.والــسـاعــدي الــنـجل
الـثـالث لـلـزعـيم الـراحل والـبـالغ 47
عــامـا كـان رئـيـسـا لالحتـاد الـلـيـبي
لـــكـــرة الـــقـــدم وعـــرف في الـــبـــدايــة
ــســيـــرته الــقــصـــيــرة في الــدوري
اإليـطالي.وأطلق سراحه مع عدد من
مـسؤولي النظام السابق ومن بينهم
رئــيـس األركــان واخملــابــرات أحــمـد
رمـــــضــــــان نـــــهــــــايـــــة األســــــبـــــوع
ـــاضي.وقــــالت وزارة اخلـــارجـــيـــة ا
التـركية لـوكالة فرانس بـرس اجلمعة
إن "لــــيس لــــديــــهــــا عــــلـم" بــــوجـــود
الــســـاعـــدي فـي إســطـــنـــبـــول وهي
االنــــبـــاء الـــتي أوردتـــهـــا في الـــبـــدء
وســــائل إعالم لــــيـــبـــيــــة.لـــكن وزيـــر
اإلعالم الـــلـــيــــبي الـــســــابق مـــوسى
إبـراهـيـم والـذي يـتـولى حـالـيـا مـهـمة
ـتحدث بـاسم عائـلة الـقذافي أعلن ا
ــــوقع "خــــبـــرالر" االلــــكــــتـــروني أن
الــســاعــدي مــوجــود في تــركــيــا مع
ــتــحــدث قـوله إن أســرته.ونــقل عن ا
"مـصر قالت إنـها تـرحب بالـساعدي
وكـــذلك الـــســـعـــوديــة وكـــان هـــنــاك
تـركـيـا".أضـاف "جـاء قـرار مـشـتـرك
ــعــنــيـة لــصــالح جلــمــيع األطــراف ا
تركـيا نظرا ألنها أسهل من الناحية
اللـوجـستـيـة. والسـاعـدي أيضـا قال
إنـه يـرغـب في الــذهــاب إلى تــركــيـا

فتم الترتيب لألمر".
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وكذلك نـفس االزدحام والـتقارب
عـــنـــد تـــدقــــيق الـــبـــيـــانـــات في
احلـــاســبـــة واكــثـــر من ذلك هــو
ـبـلغ الـتـأخــيـر في عـمـلـيـة دفع ا
بسبب طلوب  30الف دينار   ا
وجـــود شــــخص واحـــد لــــقـــطع
وصوالت القبض الذي يستغرق
اكـــثــر من عــشـــرة دقــائق مع كل
ــراجــعــ ــا جــعل ا مــراجـع 
يـــفـــقـــدون اعـــصـــابـــهم وتـــبـــدأ
ـــشــــاجـــرة داخل الـــفــــوضى وا
ــثل هــذه ــؤهـل  ــكــان غـــيــر ا ا
ــراجــعـون احلــاالت. وتــســائل ا

استمارة طلب شهادة التلقيح الدولية
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أحــيــان كـثــيــرة اشــتـبــاكــات مع قـوّات
األمـن اإلســرائـــيـــلــيّـــة.ونـــفّـــذ اجلــيش
اإلسـرائيـلي صباح اجلـمعة في الـضفة
الـغــربـيـة احملـتـلـة مــزيـدًا من عـمـلـيّـات
االعـتقـال طالت أقارب الـفارّين الـستّة
بـينهم أشقّاء محـمود عارضة في قرية
عــرابــة قــرب جــنــ بــشــمــال الــضــفــة
الـغــربـيّـة.ونـشـر اجلـيش تـعـزيـزات في
الحــقـة" الــضــفـة الــغــربـيّــة احملــتـلّــة "
الـفـارّين الـسـتّـة الـذين تـقـول إسـرائـيل
إنّـهم سُـجنـوا لـقيـامـهم بالـتـحضـير أو

.وقالت تـنفـيذ هجـمات ضدّ إسـرائيلـيّ
الـسلطـات اإلسرائيـليّة إنّـها تخشى من
إقـدام الـفـارّين على تـنـفـيذ هـجـمات من
بـ أمـور أخـرى.وفي هـذا الـسـيـاق من
ـتـصـاعـد حــاول فـلـسـطـيـني الـتــوتّـر ا
اجلـــمـــعـــة طـــعـن شـــرطي في الـــقـــدس
ــة قـــبل أن يُــصـــاب بــرصــاص الـــقــد
الــشــرطيّ ويُـفــارق احلـيــاة بــعـد فــتـرة
وجـيزة. كـما أوقف اجليش االسـرائيلي
فـجر اجلمعة ثالثـة أشقاء ألحد الفارين
الـفـلسـطـينـيـ السـتـة من بلـدته عـرابة

رصـــــدوا الــــــفـــــارَّيْـن "وطـــــاردوهـــــمـــــا
ـروحيّـة" الفتة إلى أنّه  اعـتقالـهما
بـال مــقــاومــة فـي الــنــاصــرة. وأشــارت
وسـائل إعالم إسرائـيليّة إلـى أنّ سكّانًا
في الـناصرة نـبّهوا الـشرطة إلى وجود
رجُــــلــــ يــــبــــحــــثـــــان عن طــــعــــام في
الــقــمــامـة.وبُــعــيــد إعالن نـبــأ اعــتــقـال
الـسـجيـنَ الـذي نقـلـته على الـفور كلّ
وســـائل اإلعـالم اإلســرائـــيـــلـــيّـــة أفــاد
اجلـيش بـأنّ قـذيـفـة صـاروخـيّـة أُطـلِقت
من قطاع غزّة على جنوب إسرائيل قبل
أن يـعـتـرضـهـا نـظام "الـقـبّـة احلـديـدية"
اإلسـرائيلي. وردا على ذلك نفذ اجليش
اإلســرائـيـلي غـارات لـيــلـيـة عـلى قـطـاع
غـزة. وصبـاح السـبت أعلـنت إسرائيل
تـــوقـــيف اثــنـــ آخـــرين هـــمــا زكـــريــا
الــزبـيـدي الـقـائـد الــسـابق في "كـتـائب
شــهـداء األقــصى" اجلــنـاح الــعـســكـري
حلـركـة فـتح فـي مـخيـم جـنـ ومـحـمد
عـــــارضـــــة الـــــعـــــضـــــو فـي اجلـــــهــــاد
االسـالمي. القـبض عـلى الـرجـل من
قــبل الــقــوات اخلــاصــة "بــيــنــمــا كــانـا
يـختبئـان في مرآب للسـيارات" في بلدة
الــشـبـلي ام الـغـنم الــواقـعـة عـلى بـعـد
عــشـرة كــيــلـومــتـرات شــرق الـنــاصـرة
بـحسب الشرطة.بثت مصلحة السجون
صـورا تـظـهـر نـفـقـاً حُـفـر حتت ارضـيـة
حــمـام إحــدى الـزنــزانـات في الــسـجن
أدى إلـى مــخـــرج اكـــتـــشـــفـه عـــنـــاصــر
الـــــشــــرطــــة واحلــــراس فـي وقت الحق
. وشـــهـــدت األراضي صـــبـــاح اإلثـــنـــ
الـــفــلـــســطــيـــنــيّـــة في األيّـــام األخــيــرة
تـظـاهـرات لدعم الـفـارّين تـخلّـلـتـها في
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الـقـريبـة من جـنـ في الضـفـة الغـربـية
احملــتــلــة. عــلى مــا افــاد نــادي األســيـر
الــفـلــسـطــيــني.وقـال الــنـادي في بــيـان
"اعــتــقل اجلـيـش كل من رائــد ومـحــمـد
ـعـتـقل وشـقـيـقـتـهـمـا بـاسـمـة اشـقـاء ا
الــفــار مــحــمـود الــعــارضــة" الــذي كـان
ــضي حـكـمــا بـالـســجن مـدى احلـيـاة
قـضى مـنهم  26 عـامـا قبل هـروبه فـجر
اضي.وردا علـى سؤال لوكالة االثـن ا
فــــــــــرانـس بــــــــــرس رفـض اجلــــــــــيـش
اإلسـرائيلي الذي يحتل الـضفة الغربية

{ الـقدس-(أ ف ب) - ألقي القبض ليل
اجلـمعة إلى السبت في شمال إسرائيل
عـلى أربعـة من أصل سـتّة فـلسـطيـنيّ
الذوا بـــالــفـــرار من ســـجن إســرائـــيــلي
مـطلع األسبوع في إحدى أكـبر عمليّات
الـهروب في تـاريخ البالد والـتي جعلت
" فـي نــــــــظــــــــر مــــــــنـــــــــهـم "أبــــــــطـــــــــاالً
.منذ عملـية الفرار االثن الـفلسطينـي
مـن سجن جلبوع (شمال) ذي احلراسة
شدّدة عبر نفق أحدثوه أسفل مغسلة ا
فـي حـمــام قــادهم إلـى خــارج الـســجن
تـنـفــذ الـسـلـطـات االسـرائـيـلـيـة عـمـلـيـة
مـطــاردة واسـعـة الـنـطـاق في اسـرائـيل
والـضفـة الغـربية احملـتلـة مسقط رأس
الـــــفــــــارين وحــــــيث نـــــشــــــر اجلـــــيش
تــــعــــزيـــزات.وأشــــارت الــــتــــحـــلــــيالت
والـشـائعـات إلى احـتمـال خـروجهم من
البالد عبر احلدود مع األردن اجملاور.
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لــكن أربــعــة من الــفـارين اعــتــقــلـوا في
شـمال إسـرائيل عـلى بعـد نحو  30كلم
مـن السـجن.فـي وقت مـتـأخـر من مـساء
اجلــمــعـــة أعــلــنت الــشــرطــة اعــتــقــال
سـجـيـنـ يـنتـمـيـان إلى حـركـة اجلـهاد
اإلسالمـي في مديـنة الـنـاصرة الـعربـيّة
في شـمال إسرائيل هما يعقوب قادري
( 48عـامـا) ومـحـمـود عـبـد الـله عـارضة
( 45عـــامــا) الـــذي قــضى  25عـــامــا في
الــســجن.ومــحــمـود عــارضــة هــو أقـدم
ـعتقل السـتّة وتُقدّمه بعض وسائل ا
اإلعالم احملــلــيـة واإلقــلـيــمـيــة عـلى أنّه
اخملـطّط لعمليّة الهروب.وقالت الشرطة
اإلســرائـيـلـيّـة في بــيـان إنّ عـنـاصـرهـا
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ناطق التي تسجل شدد خـبير امني على ضرورة عدم اعـتماد احلرب التقليـدية في ا
نـاطق الـوعرة تـشـكل مالذات امنـة للـدواعش والـتهـديد خـروقـات امنـية  مؤكـدا ان ا

العابر للحدود بحاجة الى جهد بشري وتقني.
وقـال احمد الشريفي في تصريح امس
ان (العراق بحاجة الى اجلهد البشري
ـواجــهـة الــتـهــديـد الــعـابـر والــتـقــني 
ــنـاطق الـرخــوة امـنـيـا لــلـحـدود في ا
والسـيما ان  اجلهد االستخباري يجب
ان يـتــكـامل ومـفـهـومه يـخـتـلف حـسب
ـعــركـة) واشــار الى ان مــقـتــضـيــات ا
ــنــاطق الــوعــرة تــعــد مالذات امــنـة (ا
لداعش) مـبينـا ان (الرد اجلوي مازال
ضـعيفاً واالنزال يحـتاج الى امكانيات
وتـدريب عالية ولدينا خلل في التقو
عركة وعدم التمك من االداء وادارة ا
الــبــري يــتــطـلـب جـهــوزيــة الــطــيـران
الـعـسكـري السنـاد الـقطـعات) مـضيـفا
(يــجب ان ال نـلـقي بـالــلـوم دائـمـاً عـلى
الـقطـعات العـسكريـة حتى وان وصلت
ــعـلــومـة االسـتــخـبــاريـة كـون الــيـهـا ا
اخلـلل لـيس في القـيـادة العـسكـرية بل

في القيادة السياسية).
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وتـــــابع ان (ادخـــــال قــــوات احلـــــشــــد
الــــــشـــــعــــــبي فـي االراضي الــــــوعـــــرة
ثابـة احملرقة ومـشكلـتنا واجلـبليـة 
ـعركة احلديثة). بـعدم وجود عناصر ا
خـمس مـنـاطق وأمــنت قـوات احلـشــد 
مــهــمــة عـــلى صــعــيــد أمن مــحــافــظــة
االنــبــار.وقـال قــائــد عـمــلــيـات االنــبـار
لــلــحــشــد قــاسم مــصــلح ان (قــطــعـات
احلـشــد وضـمن عـمـلـيـة ثـأر االبـطـال 
نــفـذت عــمـلــيـات تــفـتــيش في مــنـاطق
الــفــيـده ووادي اخلــرش ومـكــر الـذيب
ـــنــطــقــة احملــاذيــة ووادي صــواب  وا

مــكـافـحــة إجـرام الـتــاجي وابي غـريب
لــيــتم اتــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيـة
ادة بـحـقـهم وتـوقـيـفـهم وفـق أحـكـام ا
هـما 406 من قـانـون العـقـوبات وتـقـد
إلى الـقـضاء لـينـاال جـزائهـما الـعادل)
مـشـيـرا الى ان (مفـارز مـكـتب مكـافـحة
إجـرام اخلـضـراء اعـتـقـلت مـتـهـمـا قـام
بـابــتـزاز فـتـاة إلـكـتــرونـيـا وتـهـديـدهـا

بـنـشـر صـورهـا عـلى مـواقع الـتـواصل
االجـتـماعي مـقابل مـبـالغ مالـية وبـعد
ــتــهم اعــتـرف إجــراء الــتــحـقــيق مع ا
صـراحـةً بـابـتـزاز الـفـتـاة لـيتـم تدوين
أقـواله باالعتـراف ابتدائـيا وقضـائيا 
حيث قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق
ــــــادة 430 مـن قـــــــانــــــون أحـــــــكــــــام ا
ـرور الــعـقــوبـات). وأعـلــنت مـديــريـة ا

الـعـامـة عن فـرض غـرامـات وعـقـوبـات
عــلى أي مـركـبـة تــعـوق حـركـة عـجالت
اإلطــفــاء واالســعــاف خالل تــنــفــيــذهـا
ديرية في بيان امس الـواجب. وقالت ا
انه (مـن أسبـقيـات قـواعد الـسيـر مرور
ــــدني عــــجـالت االطــــفــــاء والــــدفــــاع ا
واإلســــعــــاف والــــدوريــــات األمــــنــــيـــة
ركبات ـواكب الرسمية اال ان زحم ا وا

لــلـشـريط احلـدودي الــعـراقي الـسـوري
الواقعة ب طريق عكاشات واحلدود)
الفـتـا الى ان (العـمـليـة ستـسـتمـر اليام
ـنـاطق عــدة حلـ تـفـتـيش وتــطـهـيـر ا
الصقة للحدود). الغربية للمحافظة ا
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علومات االستخبارية تفيد مبينا ان (ا
ضـافـات لداعش في بـوجـود عـدد من ا
ــنــاطق). وحــررت قــوة أمــنــيـة هــذه ا
ـحافـظة مـخـتطـفاً في قـضاء سـامراء 
صـالح الدين.وذكـر بيـان خللـية اإلعالم
األمــــني تــــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) امس انه
(بـعملية نوعيـة استندت إلى معلومات
اسـتـخــبـاراتـيـة دقـيـقـة تـمـكـنت وكـالـة
االسـتـخبـارات والتـحـقيـقات االحتـادية
في وزارة الداخلية من حترير مختطف
في مـنطقة قصر الـعاشق بسامراء بعد
أن قـــامت ثـالثـــة عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيــة
بـــاخــتــطــافـه من مــنــطـــقــة اجلــزيــرة)
وأضـاف ان (عـمـلـيـة حتـريـر اخملـتـطف
تـمت بـعد االشـتـباك مع هـذه الـعنـاصر
اإلرهــابـيـة الـتـي الذت بـالـفـرار ومـازال
الـبحث مـستـمر عـنهم لـينـالوا جزاءهم
الـعـادل حيث  تـسـليم اخملـتطف الى

ذويه).  
وألـقت مـفارز مـديريـة مكـافحـة اإلجرام
في بـغداد الـقبض عـلى متـهمـ أثن

بــالـقـتل وآخــر بـاإلبـتــزاز االلـكـتـروني.
وقـال بـيـان لـلـمـديـريـة تـلـقـته (الـزمـان)
ديـريـة إلقت الـقبض امـس ان (مفـارز ا
عـلى مـتهـم أثـن إلرتـكابـهمـا جرائم
في مـــنــاطق مــتـــفــرقــة ضـــمن مــكــاتب

ـدة الراهنة يسـبب عرقلة او بطئ في ا
فـي هذه العملية) وتـابع ان (الغرامات
والـعـقـوبـات موجـودة بـحق اخملـالـف
فـيـجب عـلـيـهم إخالء اجلـانب اخلاص
بــــتـــلك احلـــاالت) مــــؤكـــداً (احلـــاجـــة
الـسائـق او مسـتخـدم الطـريق للـثقـافة
ـركــبـات عـمـلـهـا والــشـعـور بـان هـذه ا

.( واطن انساني إلنقاذ حياة ا

مــنـذ الـعـام 1967  الــتـعـلــيق عـلى هـذه
االعـتـقـاالت األخـيرة عـلى الـفـور.يـجري
اجلـــــيـش االســـــرائـــــيــــــلي وأجـــــهـــــزة
االسـتخـبارات حتـقيـقا مع عـائالت عدد
ـعتقلـ الفارين الستـة كما يبقى من ا
عــلى عـدد مـنـهم رهن االعــتـقـال.أعـلـنت
إســـرائــيل اخلـــمــيـس تــشـــكــيل جلـــنــة
حتـقـيق رسمـيـة لفـحص الـثغـرات التي
عـتقلـ فلسـطينـي من الفرار مـكنت ا
من ســجن جــلـبــوع شــديـد الــتـحــصـ
.وال تزال عـملية واحلـراسة فجـر اإلثن
الــهـروب تـسـيـطــر عـلى وسـائل االعالم
الـفـلـسطـيـنيـة والـعـبريـة وبـاتت حديث
الـشارع الفلسـطيني ووسائل التواصل

االجتماعي.
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وأمـرت محـكمة اسـرائيـلية بـحظـر نشر
أي تـفـاصــيل تـتـعـلق بـالـتـحـقـيق حـول
ا دة شهر  عـملية الـفرار من السجـن 
يـشــمل وسـائل اإلعالم احملـلـيـة.وتـقـول
الـســلـطـات اإلسـرائـيـلــيـة إنـهـا تـخـشى
خــصـوصـا من تـنـفـيــذ الـفـارين الـسـتـة
هجمات وهم متهمون جميعا بصالتهم
.واستنفرت بـهجومات على إسرائيـلي
قـوى أمـنـيـة كبـيـرة لـلبـحث عـنـهم كـما
ســيّـرت طـائـرات بـدون طــيـار ونـصـبت
نــقـاط تـفـتـيش عـلـى الـطـرق فـيـمـا عـزز
اجلــيش قــواتـه في الــضــفــة الــغــربــيـة
وانــتـشـر فـي مـحـيط مــديـنــة جـنـ في
شـمــال الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة الـتي
يـتـحـدر الـسجـنـاء الـسـتة من مـخـيـمـها
وقــراهــا يــنـظــر الــفــلـســطــيــنــيـون الى

عتقل الفارين على أنهم أبطال. ا ≈UI²Ž‰∫ أحد الفارين بعد القبض عليه

WOKLŽ∫ قوات اجليش بعملية أمنية في ديالى
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كن الـنـظر الـيه من زاوية أستـغرب مـن فهم الـبعض لـلـتجـنيـد االلـزامي  اذ ال 
كن االسـتعـانة به عسـكريـة فحـسب  بالـرغم من أهمـيتـها  فـهو جـيش رديف 
عنـد الضرورة  ولكن قبل هذا وذاك عليـنا تأمل الكيفيـات التي من شأنها تمت
النـسيج االجتماعي  فجميع وكاالت التـنشئة تراجعت أدوارها بشكل مريع قبل
االحتالل األمـريكي وتعـاظمت بـعده  بل ومنـها من قامت بـأدوار سلبـية للـغاية 
انتـهت الى احداث شـروخ جـسيـمة في جـسد اجملـتـمع  دفعـنا عـلى اثرهـا دماء
اضـيـ ومازلـنا  كـمـا هو حـال بعض مـؤسـساتـنا غـزيـرة على مـدى الـعقـدين ا
ـن يسمـون أنفـسهم بـرجال الـدين وحماة االسالم االعالميـة  ونفـر غيـر قليل 
درسة في تـطلع لـلوحدة االسالمـية  فضال عن انخـفاض مستـوى جودة ا وا
اطـار الـتـنـشـئـة الـوطـنـيـة حتـديـدا  وصـارت هـذه الـوكاالت تـعـمـل علـى هـواها 
صـالح الضيقـة  وسيل من األوهام التي يحـركها االرجتال والـفهم اخلاطيء وا

تكشّف زيفها الحقا .
 وعنـدما تفشـل وكاالت التنـشئة في أداء أدوارهـا التي يفتـرض أن تكون نـبيلة 
وأولهـا ترسيخ قيم الـوحدة الوطنـية  عند ذاك البـد من التفكـير بسبل عـملية من
ـختلف شأنـها وأد الفـ النـائمة والـصاحـية  واحلفـاظ على مـكونات اجملـتمع 
صيرية الراهنة واحملتملة . فليس أصعب واجهة التحديات ا ألوانها  وتعبئتها 
ـذاهب  واالرتــقـاء به الى من تـوحــيـد مــجـتــمع مـتــعـدد الــقـومــيـات واألديــان وا
ـتـحـضـر . فـالـشـعـارات والـدعـوات على مـسـتـوى الـتـعـايش الـسلـمي الـواعي وا
ـكن لـهـا أن حتـقق الـوحـدة  وتعـمق الـشـعـور بـاالنـتـماء اخـتالف مـطـلـقـيهـا ال 
الوطـني   بل يراد اسـتحـداث مؤسـسات يـختـلط فيـها جمـيع أفراد اجملـتمع مع

األخذ باحلسبان انطوائها على السامي من األهداف .
ـنـطـقي أال نـبـاشـر نـحـو بـلـوغ هـذه األهـداف  بـدواعي ان الـتـجـنـيد فـمن غـيـر ا
ا هـو قائم  وكان هذا من أبرز االلزامي سـيكون مجاال جـديدا للفـساد يضاف 
شروع  طبعـا هذا متوقع  لكننـا نفترض اجراءات صارمة االعتـراضات على ا
عـاجلة التـصدعات ضد الـفاسدين من احلـكومة الـتي استشـعرت حاجـة البالد 
االجـتـمـاعيـة الـتي تـسـبب في احـداثـها أشـخـاص أبـعـد مـا يكـونـون عن االنـتـماء
لـلـعــراق وشـعـبه  وانــهـا مـســؤولـة عن حـمــايـة أفـراد هـذا اجلــيش من ضـعـاف

النفوس الذين يدعون انهم يحملون الشرف العسكري .
نـعم الــفـسـاد في بالدنــا صـار ظــاهـرة يـتــعـذر وصف نـطــاقـهـا  وامــتـدت طـوال
ــسـتـويـات ـنــاصب الى أدنـاهـا  وان مــنـسـوبــهـا فـاق ا وعـرضـا  ومـن أعـلى ا
ـتـعارف عـلـيهـا  لـكن علـيـنا ادراك ان مـنـظـومة انـتـاج الفـاسـدين هي حصـيـلة ا
ـكلـف فـشل بـرامجـنـا التـربـوية والـثـقافـيـة  او قصـور مـضامـيـنهـا  او رداءة ا

بتنفيذها  وضعف مؤسساتنا الرقابية .
فالـبالد ليست بـحاجة الى جـيش  فما موجـود أعداده كافـية وتزيد  والشك ان
جتنـيد مـئات اآلالف سـيشكـل عبـئا مـاليا عـلى الـدولة  لـكننـا بحـاجة مـاسة الى
ـتـطرفـة الـتي مـزقت اجملـتـمع  وزرعت بذور قـبـر الـطائـفـيـة والنـزعـات الـقـوميـة ا
الـكـراهــيـة والـضــغـائن في الـنــفـوس  وامـتـدت فـي الـتـخـريـب حـتى وصـلت الى

أصغر دوائرنا التنفيذية  وانتقلت الى أحاديث األطفال في ألعابهم .
ومع اخلالص من الطـائفيـة تهون جـميع األثمان واجلـهود مهـما بلـغت . وتصغر
معـها األعراض اجلانـبية . لقـد تأخرنا كـثيرا في اتـخاذ هذه اخلطـوة التي مثلت
ـة حل اجلـيش الـسـابق ضـربـة قـاتـلـة لـتـاريخ من االنـسـجـام اجملـتمـعي مع جـر
قيتة الزاهي بتـعدد أطيافه  فتهـيأت فرصة مؤاتية النـقضاض النزعة الطـائفية ا
وانتشارها  وعلت بسببها الهويات الفرعية القاتلة على حساب الهوية الوطنية.
وألن الهـدف اجلوهري من التجنيد االلزامي تعميق النسيج االجتماعي  وتعزيز
هـارات واالعـتمـاد على االنتـماء الـوطـني  واكسـاب الـشبـاب بعـض اخلبـرات وا
الذات  لـذا فان فكرة دفع مبالغ معينة لقـاء االعفاء من خدمة العلم يفرغ الفكرة
يسورين عن بالغ  وال نريد تمييز ا من محـتواها  فالدولة ليست بحاجة لهذه ا
غيـرهم  عـلى اجلـمـيع خدمـة الـعـلم  والـذي يتـخـلف يُـحرم من
فــرص الــتـــعــيــ فـي دوائــر الــدولـــة ومن احلــصـــول عــلى
قــروضـهـا وغـيـرهـا من االمــتـيـازات  فـاحلـرمـان من هـذه
ـتـخـلـفـ  االمـتـيـازات يـجـنب الـدولـة مـسـألـة مـطـاردة ا
ــا يُـعــد احلـصـول عــلى فـرصــة الـعـمل حــقـا  فـان وطـا

خدمة العلم واجب  وللشباب حرية االختيار . 

هندس عالء معن ام بـغداد   كثيرا اثناء  لقاء اجراه معه مفـردتان  كررهما ا
االعالمي الــكفء د. سـعـدون ضـمـد فـي بـرنـامـجه االثـيــر ( احملـايـد ) عـلى قـنـاة
ـعـلـومتـ مـهـمـت  .. ـنـصـرم  خـرجتُ بـهمـا  الـعـراقيـة اإلخـبـاريـة االسـبوع ا
فـردة االولى هي  كلـمة ( التـلوث الـبصري ) حـيث اكد ان بـغداد  ومحـافظات ا
العـراق لن تتخلص من ما شـابها من خراب  وعدم احـترام للتصـاميم االساسية
الـتي وضـعـهـا مـخـتـصـون مـعـمـاريـون واسـاتـذة في الـتـنـمـيـة احلـضـريـة  حـيث
اصبـحت العشوائيـات هي السمة الـغالبة لـلمدن والقـصبات  إال بإزالـة مخلفات
ـدن العـراق .. وبـدون ذلك  يـبقى هـذا الـتـلوث الـبـصـري  ليـعـود االلق والـبهـاء 

ظالم البؤس مخيما على حاضرة التاريخ .. العراق .
عان ظلت بعيدة عنا نحن االعالمي  حيث ـعلومة االخرى  فهي مفردة  اما ا
ركزنـا في كتابـاتنا عـلى لوم امـانة بغـداد على ما وصـلت اليه جسـور العراق من
ـقـتـربـات واالســيـجـة والـتـشـقـقـات الـتي تـظـهـر عـلى حـالـة تـردٍ واسـعـة شـمـلت ا
لء الفم ركـبات .. لـقد قـال ام بغـداد  الشـارع  وتسـبب ازعاجـا للسـابلـة وا

شيدة على االنهر هي من مسؤولية وزارة االعمار واالشغال .. ان اجلسور ا
شيدة على االنهر ليست من مسؤولية امانة بغداد  فمعذرة اذن  ان اجلسـور ا
ـعنيـة وهي  صاحبة لهـا  على كل ما كـتبنـاه  وهنا نـوجه سطورنـا الى اجلهة ا
االسم االطــول في تــاريـخ الــوزارات الــعــراقــيــة  (وزارة اإلعــمــار و اإلســكــان و
البـلديات و األشغال ) بـشأن عروس اجلسور في بغـداد  وهو "جسر اجلادرية"
اهم معـالم العـاصمـة الذي تـقع على طـرفه في الرصـافة جـامعـة بغـداد وكلـياتـها
العـريقـة  ويربط مـعظم احـياء الـكرخ بـالرصـافة  ويـشهـد مباهـج االعراس فوق

ارصفته ..
ـساء  فهذا ليس من لن احتدث عـن الزحام الذي يئن به اجلـسر في الصباح وا
اختـصاص هذه الوزارة  لكنـي اسأل عن اخلراب الذي طال اسيـجته ومقترباته
ـيـاه الـفـارغـة و وارصـفـته الـتـي حتـولت الى  حـاويـات لـلــمـخـلـفـات  من قـنــاني ا
ـتـهـرئـة وبـقـايـا ـشـروبـات الـكـحـولـيـة  الـى جـانب اكـيـاس الـكـرزات  واالعالم ا ا

االعالنات التي قذفت بها الريح ..
سـألتُ من لـه معـرفـة بـأمـور هـذا اجلـسـر الـعـتـيد مـن خالل تـواجدهـم اليـومي  
رء يشعر فقـالوا انه يفتقد الى الصيـانة  ونظرة فاحصة الى اسـيجته  جتعل ا
ـرارة والغثيـان .. فالسـياج غير مـت  وكأنه سـياج بيت ريـفي   وألوانه غير با
متـجانـسة وبـدهان رديء  وهـناك فـتحـات عدة  ادت الى حـوادث عديدة  ذهب

ضحيتها اطفال وكبار السن ..
اتمـنى على رئـيس الـوزراء في جلـسة مـجلس الـوزراء للـمقـبلـة   ان يسـأل وزير
االعمـار هل مـر يـومـا من على هـذا اجلـسـر  وهل هـزه ما آل الـيه هـذا اجلـسر
ـان وسـفـراء واسـاتـذة ـر من خالله وزراء واعـضـاء الــبـر الـذي 
ــواطـنــ  ثم يـوجـه الـوزيـر اجلــامـعــة  وعـبــاد الـله من ا
بحـملـة إلعادة االعتـبار الى اجلـسر االشهـر في بغداد ..
ـزقاً  عـيب والله ان  يـبـقى عروس اجلـسـور العـراقـية 
ـصــيـره .. ان جـسـر اجلـادريـة اصـبح تــلـعب اجلـهـالـة 
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مـراجـعـة أصـحـابـهـا مـراكـز الـتـسـجـيل
لـغرض تسلّمها البالغ عددها  4 مالي
و 67 الف بــطـاقـة إلـكـتــرونـيـة قـصـيـرة
األمـــد إذ شُــكّـــلت جلــنـــة مــركـــزيــة في
ـكـتب الـوطـني لـهـذا الـغـرض تـتـمثّل ا
مهمّتها بعملية تسلّم تلك البطاقات من
مـكـاتب احملـافـظـات االنـتـخـابـيـة وفـقًـا
حملـاضـر تـسـلّم وجـرد أصولي) مـؤكـدا
ان (عـــمـــلــيـــة اإلتالف هـــذا الـــنــوع من
ــوقـوفـة تُـعــدّ الـثـانـيـة إذ الــبـطـاقـات ا
جـرت الـعـمـلـيـة األولى عام 2018). كـمـا
ــفــوضــيّــة دعــوة لـالحــتــيـاط وجــهت ا
ــتــقــدمــ لـلــعــمل بــوظــيــفـة مــوظف ا
ــفـوضـيـة اقــتـراع.  وذكـر الــبـيـان ان (ا
ـتـقدّمـ للـعمل كـموظّف اقـتراع دعت ا
الـــذيـن ظـــهـــرت أســـمـــاؤهم في قـــوائم
االحـتياط للمحافـظات الكرخ والرصافة
بـبـغـداد واألنـبـار ونـيـنوى) مـؤكـدا انه
(من لــديـهم الـرغـبـة بــالـعـمل في مـراكـز
الـــتــســـجــيـل الــتـي تــقع خـــارج حــدود
دوائـرهم االنتخـابية الـتي لم يتم تأم
ــطـــلــوبــة لـــهــا من مـــوظّــفي األعـــداد ا
االقـتـراع إلى مـراجعـة مـركـز التـسـجيل
الـــقــــريب من مـــحـلّ ســـكـــنـــاهم إلبـــداء

راكز).  رغبتهم في العمل في هذه ا

ــــثل احملــــافـــظــــة في مــــجـــلس االول 
ـبــاشـر الــنـواب عـن طـريق االخــتـيــار ا
للفائز االول من دوائر احملافظة البالغة
ـكـتب عـلى كـامل  3 دوائـر). واكـد ان (ا
ـــهــمــة من خالل االســـتــعــداد الجنــاز ا
الـدعم اللوجسـتي واالمني الجناح هذه
ــقــراطــيــة ومــشــاركــة ــمــارســـة الــد ا
ـــنــظــمــات اجلــمــاهــيــريــة الــدوائــر وا
والـقـوى الـسيـاسـيـة ورؤساء الـعـشـائر
فـوضية الـعليا واخملـتارين).  واتـلفت ا
ــسـتــقـلــة لإلنـتــخـابـات أكــثـر من 4.6 ا
مـلــيـون بـطـاقـة انـتــخـابـيـة.وذكـر بـيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امس انـه (بــحــضـور
رئـيس اإلدارة االنتخابية عبّاس فرحان
تّحدة ثّل عن بـعثة األ ا حـسن و
ـــفــوّضـــيــة عـــمــلـــيــة إتالف بـــاشــرت ا
ــوقـوفـة في الــبـطـاقــات اإللـكـتــرونـيـة ا
إذ جـــرت عــمـــلـــيــة مـــخـــازن الــدبـــاش 
اإلتـالف بـــعــــد صـــدور قــــرار مــــجـــلس
ـــفـــوّضـــ الـــذي يـــنصّ عـــلى إتالف ا
الـبـطـاقـات اإللـكـتـرونـيـة قـصـيـرة األمـد
ـسـتـبـدلة بـالـبـطـاقـات البـايـومـتـرية) ا
مـــشــيـــرا الى ان (الـــقــرار شـــمل إتالف
الـبـطـاقـات اإللـكـتـرونـيـة الـصـادرة عـام
 2013 الـتي جرى تعـطيلهـا بسبب عدم

ـعــاهـد وقــد تـمـكــنـا من اجلــامـعــات وا
ئة م احلـصول عـلى اكثر من   90 بـا
الـنـاخـبـ عـلى الـبـطاقـة الـبـايـومـتـرية
ـــكـــتب الى مـــشـــاركــة واشـــار مـــديــر ا
ـكـتب ــسـانـدة ا الــدوائـر بـاحملـافـظـة 
الجنــاح االنـتــخــابـات ومن جــانب اخـر
ـكــتب في اجــراء الــقــرعـة فــقــد اجنــز ا
ـقـاعـد ـتـنـافـسـ عـلى ا لـلـمــرشـحـ ا
احملـددة لـلمـحافـظـة الختـيار  11مـقـعدا
وحــــصـــــولــــهم عــــلـى ارقــــام خــــاصــــة
بـتـسـلـسالتـها ضـمن الـقـوائم بـحـضور
ـــرشــــحـــ واالحـــزاب ومـــنـــظـــمـــات ا
ــدني واعـالمي احملــافـــظــة اجملـــتــمـع ا
وتـــمـت الـــقـــرعـــة بــــسالســـة ونـــزاهـــة

وشفافية).
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واضـاف ان (الفـرق اجلوالـة باحملـافظة
فـي حتــديث ســجل الـــنــاخــبــ وكــذلك
ـفوضـية في تـواصل الفـرق اجلوالـة با
مــركــز احملــافــظــة والــوحــدات االداريـة
الـتابعـة لها توزيع الـبطاقات الـناخب
االلـكـتـرونـيـة والبـايـومـتـريـة عن طريق
الـدوائر احلـكوميـة وكذلك االنـتقال الى
ــوظـفــ وســوف جتــري هـذه بــيــوت ا
االنـتخابـات بقانـون جديد يـعتمـد نظام

ـــكـــتب لـ(الــزمـــان) ان االنـــتــخـــابــات ا
سـتـجـري بـقـانـون جديـد يـعـتـمـد نـظام
الـــفـــائــــز االول وهـــو الـــذي ســـيـــمـــثل
الـديـوانـية في مـجـلس النـواب اجلـديد
ـبـاشـر للـفـائزين عن طـريق االخـتـيار ا
ـن دوائـر احملـافــظـة الــبـالغ  3دوائــر
انــتـــخــابــيــة وكــذلـك تــهــيــئــة اخملــازن
وحتــــــديث وتــــــوزيـع الـــــبــــــطــــــاقـــــات
الــبــايــومــتــريــة) واضــاف ان (اجــهــزة
ـكتب تـعمل وزارة الـداخـليـة وحمـاية ا
عـلى تـيـسـيـر وحـمـايـة الـفـرق الـتـابـعة
للمفوضية واالستدالالت على الناخب
ومـكـان تـواجـدهم لـتـقـد الـتـسـهيالت
وحتـديث سـجـالت النـاخـبـ من خالل
بـرامجـيات وزارة االتـصاالت كـما فـيها
فوضية في توزيع تشكيل جلنة لدعم ا
الـبطاقات االنتخابية والتنسيق مع 41
مـركـزا انـتـخابـيـا وكـذلك الـتـنـسيق مع
االجـهــزة االعالمـيـة في احملـافـظـة كـمـا
ـفـوضيـة ونـشر بـيـاناتـها يـعـزز قدرة ا
وتــقــد الــتــوعــيـة لــلــنــاخــبــ بــهـذا
اخلــــصـــوص مـن خالل الــــعـــمـل عـــلى
احلـــكــومـــة احملــلـــيــة واعـالم الــدوائــر
وشـيوخ الـعشـائر ومسـؤولي منـظمات
ــدني واخملــتــارين وطــلــبـة اجملــتــمع ا

وانـدفـاع في استـقرار الـعراق من خالل
مـــشـــاركــة  850 الـف نــاخب مـن ابــنــاء
احملــافـظــة من الـرجــال والـنــسـاء الـذي
حـصــلـوا عـلى الـبـطـاقــة الـبـايـومـتـريـة
وذلـك من خالل  288 مــــركــــز اقــــتــــراع
مـــوزعــة في عــمــوم نـــواحي واقــضــيــة
احملـافـظـة. وقـال فراس ال عـطـيـة مـدير
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بــالــرغم من انــســحــاب الــكـتـل وبـعض
شاركة في الـتنظيـمات السياسـية من ا
انية التي ستجري في االنتخابات البر
مــحـافــظـة الــديـوانـيــة في الـعــاشـر من
ــقــبل اال ان احلــكــومـة تــشــرين االول ا
عــازمــة عـلى اجــراؤهــا وذلك بـحــمـاس
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امستردام

 wzuC « q UJ « cOHM  „u d  k U  l  Y  ôUB ù«
(جــــرى خالل االجــــتــــمــــاع بــــحث
الــيــات االسـراع بــتــنــفــيــذ أعــمـال
مــشــروع الــكــابـل الــضــوئي عــبــر
الـبنى الـتـحـتيـة الـتـابـعة لـلـشـركة
ـعلـوماتـية العـامة لالتـصاالت وا
والبنى التحتية التابعة للمشروع
الـوطــني لالنــتــرنت و االتــفـاق
عــــلى ضــــرورة تــــســــريع وتــــيـــرة
ـــشــاريع الـــعــمل كـــون ان هـــذه ا
ـــيـــزة ذات ســــتـــقــــدم خـــدمــــات 

اسـتـقــراريـة وجـودة عـالــيـة تـلـبي
واطن في احملافظة.  طموح ا
واضـــاف انـه ( بـــحـث تـــعــــزيـــز
الـتـعـاون بـ مـديـريـة االتـصـاالت
علوماتيـة في محافظة كركوك وا
ــؤســســات احلــكــومــيــة وبــاقي ا
ـا يــسـهم في تــطـويــر اجلـانب و
األمــني واخلــدمي وكــذلك تــقــد
الـــدعم لـــقـــطـــاع الـــتـــعـــلـــيم داخل

احملافظة. 
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وانئ العراق اعـتمدت الشـركة العامـة 
ـي لـــلـــشـــؤون نـــظــــام اجلـــودة الـــعـــا

البحرية.
ــديــر الـعــام لــلــشـركــة فــرحـان وقــال ا
الــفــرطــوسي انـه (حــسب تــوجــيــهـات
وزيــر الـنـقـل الـكـابــ نـاصـر الــشـبـلي
ـيـة في بـاإلعـتـمـاد عـلى األنـظـمـة الـعـا
الـــعـــمـل اإلداري فـــقـــد  الـــتـــوجـــيه
ي في بــاعــتــمـاد نــظــام اجلــودة الـعــا

العمل  لقسم الشؤون البحرية) .
وأوضـح أنه (  تــنــظــيم  مــحــاضــرة
ــســـؤول شــعــبــة اجلــودة في مــعــهــد
ـوانئ بـحـضـور مـديـر الـقـسم ومـدير ا
الــشــعــبــة ومـدراء الــوحــدات والــكـادر
اإلداري لـلقـسم للـتثقـيف حول الـنظام
مـشيرا الى أنه  بدأ العمل بهذا النظام
ـيـة بـعد في خـطـوة لـنـيل شـهـادة العـا
تـدقـيق الـنـظـام وفـحص االجراءات من

ية) . قبل الشركات العا
واعــلـنـت الـشــركـة عن انــشـاء  ســاحـة
خـزن احلـاويـات لـلـمرحـلـة الـثـالـثة في
سـاحة 57 مـيـناء ام قـصر الـشمـالي 
الف مـتر مـربع وتتـضمن انـشاء طريق
ـتـوجـهـة لـلـسـونـار دون لـلـشـاحـنـات ا

اكتظاظ. 
وقـــال الـــفــرطـــوسي (جـــاء ذلك ضـــمن
اخلــطــة الـــتي وضــعــهــا وزيــر الــنــقل
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الـكـاب نـاصر الـشبـلي حيث بـاشرت
الكـات الهـندسـية والـفنـية في مـيناء ا
ام قـصـر الشـمالي بـاالعمـال االساسـية
النـــشــاء ســاحــة خـــزن احلــاويــات في

محطة بوابة البصرة رصيف 27).
 مـبــيـنـا ان (الـسـاحـة وفق الـتـصـامـيم
ــيـة اذ تــســتــوعب نــحـو  1872 الــعــا
حـاوية  االمر الذي يجـعل فيها مرونة
ـنـاولـة وتـتـضمن عـالـيـة في اخلـزن وا
نـصب خـمـسـة ابراج انـارة وكـامـيرات
ــراقـبــة وشـبـكــة وتـصــريف االمـطـار ا
حـيث بـلغ مـعـدل االجنـاز احلـالي نـحو

ئة). 45 با

ذلك شـــاهـــد اجلـــمـــيـع فــيـــلـم (لـــعـــبــة
ــمـثـلـة األمـريـكـيـة الـبــجـامـا) تـمـثـيل ا
ـلك الـعـشاء دوريـس داي أثم تـنـاول ا
مـع خـاالته وقـريـبــاته من األمـيـرات ثم
عـانـقهن عـناقـاً وكأنـهن الوداع األخـير
ــلـكي األخــيــر. ثم تـوجه أو الــعــشـاء ا
ـلك إلى جناحه آمالً بالنهوض مبكراً ا
اسـتـعـداداً لـلسـفـر عـنـد الصـبـاح. عـند
مــنــتــصف الــلــيل أطــفــئت األنــوار في
الـقـصـر وخـلـد اجلـمـيع لـلـنـوم دون أن
يـعلـموا ما يـخبئـه لهم القـدر في اليوم

التالي. 
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في الــســاعــة اخلــامــســة صــبــاح يــوم
االثـــنــ ١٤ تــمـــوز اســتــيـــقظ ســكــان
الــقـصــر عـلى أصــوات عـيــارات نـاريـة
مـــزقت هـــدوء الــقـــصــر. هب اجلـــمــيع
ـــلك واألمـــيـــر واألمـــيـــرات : ا فـــزعــــ
ـلـكي واخلــدم وخـرج أفـراد احلـرس ا
ــعــرفــة مــصـدر إلى حــدائـق الــقــصــر 
الـــنـــيــــران. بـــعـــد دقـــائق ازداد إطالق

الرصاص ولكن نحو جهة القصر. 

ـــلك إلـى شـــرفـــة جــــنـــاحه ثم خــــرج ا
خـاطب احلرس مسـتفسراً عـما يحدث.
أمــا عـبـد االله فــقـد خـرج إلـى الـشـرفـة
وأمـر حـراسـاً آخـريـن بـاخلـروج خارج
الــقـــصــر واســتــقـــصــاء الــوضع. عــاد
ـلك الـواقف عـلى احلـراس لـيـخـبـروا ا
ـالكة الـشرفـة مع بقيـة أفراد العـائلة ا
وأخــبـــروه بــأنــهم شــاهــدوا عــدداً من
لك اجلـنـود يطـوقون الـقـصر. اتـصل ا
لكي فأخبره بأن أوامر بـآمر احلرس ا
قـــد صــدرت لـــهم بـــتــطـــويق الــقـــصــر

رابطة أمامه.  وا
تـــصــاعـــد تــدهـــور الــوضع بـــانــطالق
رشـــقـــات الــــرصـــاص عـــلى الـــقـــصـــر
فــأصــابـت جــدرانه وشــبــابــيــكه. أدرك
األمـيـر عـبـد االله أنـهـا حـركـة مـسـلـحة
لك لـقلب نظام احلكم في العراق. قام ا
وخــــاله بــــاتـــصــــاالت من الـــقــــيـــادات
الــعــسـكــريـة حــول الــوضع فــسـمــعـوا
والية للقصر تطمينات بأن القطعات ا
ـتـمردة وطـلـبوا سـتـتصـدى لـلـقوات ا

من الــعـائـلــة الـبـقـاء في الــقـصـر وعـدم
الـتحصن !!! واالخـتباء في أمـاكن أكثر
أمــنـا !!! ويــبــدو أن تـلك الــتـطــمـيــنـات
صــدرت إمـا جـبــنـاء أو مـتــواطـئـ مع
. وكـانت قـوات عبـد السالم االنـقالبـي
عــارف قـد بـاغــتت اجلـمـيـع وسـيـطـرت

واقع الهامة في بغداد.  على أهم ا
ـــلــكي بـــعــد حــ دخـل آمــر احلــرس ا
ـلك بـأن اجلـيش قـام الـقــصـر وأخـبـر ا
لـكي. بـحـركـة عـسـكـريـة ضـد الـنـظـام ا
ـــلك لــفــتـح الــراديــو لــســمــاع ســارع ا
الـبيان رقم (1) لـالنقالب وبصـوت عبد
ـــــلك الــــــسالم عــــــارف وسط ذهــــــول ا
وأســرتـه ومــرافــقــيه. تــوالت بــيــانــات
االنــــقالب وشــــعــــاراته الــــثـــوريــــة مع
عتدي) و أنشودة (الله أكبر فوق كيد ا
ـدى) ــون ا أغــنــيــة (أخي جــاوز الـظــا
حملـمـد عـبـد الـوهـاب و أنـشـودة (والـله
زمـن يا سالحي) ألم كـلـثـوم وكـانت قد
أنـشـدتـهـا عام 1956 والـتـي أصبـحت
الــنـــشــيــد الـــوطــني لــلـــعــراق ومــصــر
وسـوريـا لـقـرابـة عـشـرين عـامـاً. حـاول

عـبد االله االتـصال بـعبـد السالم عارف
ــلك واألمــيــر لــلــتــفـــاوض مــعه لــكن ا
فـوجـئا بـإذاعة بـغداد تـعلن بـأن مرافق
ـلك نـاجي طـالب قـد ورد اسـمه ضمن ا
احلـــكـــومــة اجلـــديـــدة. اشـــتــد الـــرمي
ـوت تخيم وشـعرت الـعائـلة بـأن راية ا
عـلى القصر. وصار القرار بأنه ال مانع
الـكة من مغـادرة العراق لـدى العائـلة ا

إذا كانت هذه رغبة قادة االنقالب. 
لك عـند الساعة الثامنة صباحاً أعلن ا
ـهاجم اسـتسالمه  فدخل الـضباط ا

ـلك وعـائـلته. إلى الـقـصـر السـتـقـبـال ا
ــلك فــيـصـل الـثــاني كل من خــرج مع ا
ـلـكـة نـفـيـسـة األمـيــر عـبـد االله وأمه ا
ــلك ــلــكـــة عــالـــيــة والـــدة ا وهـي أم ا
واألمــــيـــرة هـــيــــام زوجـــة عــــبـــد االله
واألمــيـرة عــابـديــة شـقــيـقـة عــبـد االله
والـوصيـفة رازقيـة وطبـاخ تركي وأحد

لكي.  رافق واثنان من احلرس ا ا
ـقـدم مـحـمد خـرج اجلـمـيع يـتـقـدمـهم ا
الـشـيخ لـطـيف والـعـقـيـد طه والـنـقيب
مـصـطـفى عـبـد الـلـه الـذي كـان مـتـوترا
وبـعض الضباط االخـرين. وبعد جتمع
االسـرة في بـاحة صـغـيرة فـي احلديـقة
فـــتح الــنـــار الـــنــقـــيب عــبـــد الــســـتــار
الــعـبـوسي الــذي كـان في هـســتـيـريـا 
ــعــروف عن هــذا الــضــابط انـه كـان وا
مــريض نـفــسـيـاً مــنـذ كــان في الـكــلـيـة
الــــعـــســـكــــريـــة  بــــدون أي اوامـــر من
الـــضــــبـــاط االرفع رتـــبـــة والـــذي كـــان
ــعـيـتـهم وهــو خـلف اجلـمع ومن ثم
تاله بـقية الضـباط ظناً مـنهم انه كم
الكة في وسط لـهم فأصبحت العـائلة ا
ـلك  23 (ســنـة) الــنـيـران. قــد اصـيب ا
فـي مقتل برصاصت في رأسه ورقبته
 وأصــيب األمـيــر عـبـد االله (45ســنـة)
فـي ظــهــره ثم لــفـي حــتــفه هــو اآلخــر.
ــلــكـة نــفـيــسـة وتــوفـيـت عـلى الــفـور ا
(71سـنـة) واألمـيرة عـابـدية (51سـنة)
وجــرحت األمــيــرة هــيــام في فــخــذهـا
لــكـنـهـا رمت نــفـسـهـا خــلف سـيـاج من
الـنباتات فلم يدركـها أحد. وتمكنت من

يــقع قـصـر الـرحــاب في جـانب الـكـرخ
بـجوار مـعرض بـغداد الـدولي احلالي
ويــطل عـلـى نـهـر اخلــر. واألرض الـتي
بـني عـليـها الـقصـر تـعود لـلمـلك غازي
وأهــداهـا البن عـمه وخـال ابـنه األمـيـر
ـلك عــلي وتـقع مـقـابل عــبـد االله بن ا
قـــصــر الــزهــور الــذي أنـــشئ من قــبل.
بـــيــنــمــا يـــقع قــصــر الـــزهــور في حي
احلـارثـيـة فـإن قـصـر الـرحاب يـقع في
ـنـصـور. وكـان الــهـدف من بـنـاء حـي ا
الـكة التي الـقصـر هو إلقامـة العائـلة ا
كـانت حلـد ذلك الوقت تـسكن في مـنزل

مستأجر في منطقة السكك. 
ويــعـود ســبب تـســمـيـتـه ب (الـرحـاب)
نــســبــة إلـى قــصــر كــبــيــر في مــديــنــة
الــطـائـف الـســعـوديــة كـانت الــعـائــلـة
ـالكة تمتلـكه قبل قدومها إلى العراق ا
وانـتهاء سـلطتـها في احلجـاز في عهد
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كـان الـقصـر يـشبه فـيال مـصـرية راقـية
حــيث قــام بــبــنـائـه مـهــنــدس مــصـري
ـصـري فـي الـعـراق رشــحه الـســفـيــر ا
الــذي كـان صــديـقـاً لـألمـيـر عــبـد االله.
وكـان القصر بـسيطاً عمـوماً ال يختلف
عن بيوت الوزراء والوجهاء العراقي
في تــلك الـفـتـرة.  بــنـاء الـقـصـر عـام

.1939
يــتـألف الــقـصــر من طـابــقـ األرضي
يــضم صــاالت االســتــقــبــال والــطــعــام
وجـلـوس الـعـائـلة ومـكـتب األمـيـر عـبد
االله. والــطـابق الـعـلــوي لـغـرف الـنـوم
وجـلــوس الـعـائـلـة وسـكن األمـيـر عـبـد

االله وزوجته هيام بنت أمير ربيعة. 
ال يـبعد مدخل الـقصر كثـيراً عن سياج
الـقـصـر وبـوابـته احلديـديـة الـقـصـيرة
ـلـكي. وعـلى الــتي تـزيـنت بـالـشــعـار ا
جـانبي البوابة يرتـفع عمودان مربعان
عـلى كل مـنـهـا مـصبـاح كـهـربـائي على
شــكل فــانــوس. وإلى جــانــبــيه تــوجـد
. ـرافــقـ غــرف احلــرس والـســواق وا
وكــانت تــوجــد ســريــة مــشــاة تــابــعــة

للجيش العراق.
 أمـا واجهة الـقصر فتـتوسطـها طارمة
تـسـتـنـد عـلى أربـعـة أعـمـدة  تـعـلـوهـا
أقــــواس بــــ عــــمــــود وآخــــر. وأمـــام
الـطـارمـة تـوجـد نـافـورة بـشـكل صـحن
ـياه منه نحو األسفل. مـرتفع تنساب ا
وقـــد رفــعت في مــدخـل الــقــصــر اآليــة
الـقـرآنـية (قُـلِ اللَّـهُمَّ مَـالِكَ الْـمُـلْكِ تُؤْتِي
الْــمُــلْكَ مَن تَــشَــاءُ وَتَـنــزِعُ الْــمُـلْـكَ مِـمَّن
تَـشَـاءُ وَتُعِـزُّ مَن تَشَـاءُ وَتُذِلُّ مَن تَـشَاءُ ـ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ ـ إِنَّكَ عَلَيـ كُل شَيْءٍ قَدِير ).
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لك فيصل األول سـكنت القـصر بنـات ا
وهن األميرات عابدية وجليلة وزوجته
لك ـة والـسيـدة نـفـيسـة زوجـة ا حـز
عـلي ووالدة عـبد االله. كـما انـتقل إليه
األمـيـر فـيصل الـثـاني بعـد وفـاة والده
غـــازي عــام 1939. مـــقـــارنــة بـــقـــصــر
الـزهـور  كـان الـرحـاب عـمـومـاً هـادئاً
ـناسـبات قـلـيل احلركـة إال في بـعض ا
كــعــيــد مــيالد أحـد أفــراد الــعــائــلـة أو
مــنـاســبـة عـائــلـيــة كـاخلــطـوبــة وعـقـد
الـقـران. وكـانت سـيدات الـعـائـلـة نادراً
مـا تـخـرج خـارج الـقـصـر وإذا خـرجن

يرتدين العباءات العراقية السوداء. 
فـي عام 1946اسـتـضاف الـقصـر حفـلة
لــلــســيــدة أم كــلــثــوم حــيث حــضــرهــا
الـــوصي عــبــد االلـه وعــدد من الــوزراء
والــســيــاســيـ والــســفــراء وأصــدقـاء

الوصي. 
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أسـاوية التي حـلّت بالعـائلة الـنهـاية ا
ـالـكـة في قـصـر الـرحـاب كـانت أبـشع ا
اجلـرائم التي بدأ بـها حكم عـبد الكر
قـــاسـم ورفـــاقه الـــضـــبـــاط. إذ  قـــتل
جــمـــيع أفــراد الــعــائــلـــة ومــرافــقــيــهم
بـوحشية وبال رحـمة. و إعدامهم بال
مـحـاكمـة وال تهـمة وال دفـاع وال قاضي
ـــلك فــيــصل وال مـــحــامي. إذ  قــتل ا
الـــثــاني واألمــيــر عـــبــد االله وأخــواته
وأمه الـعجوز نفيسة التي كانت تمسك
بـالـقرآن الـكـر بيـد ومـسبـحـتهـا بـيد.
حـفل اعدام جـماعي لم يـستـغرق سوى
دقائق نفذه نقيب في اجليش ورفاقه. 

اليوم السابق للمجزرة 
ـوافق 13تـمـوز 1958 فـي يـوم األحد ا
لك في قصـر الرحاب يـجتمع مع كـان ا
ـنــاسـبــة عـيـد مــيالده الـذي عــائـلــته 
تـخلـلته فقـرات ترفـيهيـة ألحد الـسحرة
. وبــعـد احلـفل تـداول االســتـعـراضـيـ
مـوضــوع سـفـره إلى تـركـيـا ولـنـدن في
14 تــمــوز لــزيــارة خــطــيــبــته األمــيـرة
فــاضـلــة واالتـفــاق عـلى مــوعـد زواجه.
ـلك خجـوالً وهادئـاً ومتـعلـماً في كـان ا
جـامعـة بريـطانـية. كـما تـناول احلديث
ــلـكي خــطـطه لـالنـتـقــال إلى الــقـصـر ا
. وكـانـت زوجة اجلـديـد في كـرادة مـر
خـاله هيام محمد احلـبيب تقول للملك:
قـل إن شــاء الـــله وتــكـــررهــا بـــعــد كل
حـديث لـلـمـلك الـشـاب. عنـدهـا قـال لـها
مازحاً: نعن نعم  إن شاء الله إن شاء
ــاذا هـذا االحلـاح وكــأنـنـا الــله ولـكن 

سنموت غداً?
عــنـد الــغـروب وصـلـت سـيـارة تــوقـفت
أمـام القصر وترجل منها ضابط يحمل
ـلك رســالــة سـلــمــهـا لــلــمـلك. قــرأهــا ا
واكــتــسـى وجــهه بــالــوجــوم ثم طــلب
ـقـدم ــلك اخلـاص ا االتــصـال بـطـيـار ا
جـسام جلـلب طائرة مـروحيـة في باحة
لك الـرسالـة إلى األمير الـقصـر. ناول ا
عـبد الـله الذي قـرأها وأصـابه االرتباك
 ثم التفت للملك قائالً: ال حاجة للهرب
ـعـاقـبـة الـقـطـعات بـالـطـائـرة  ووعـد 
ــتــمــردة بــعـد أن أيــقن الــعــســكــريـة ا
شـبوهة مـصدر انـطالقها والـعنـاصر ا
ـكث األمـيـر سـوى الــتي تـقـودهـا. لـم 

قليالً ثم غادر القصر. 
كــانت الـرســالـة مـن مـديـر األمـن الـعـام
تــتـضـمن مـعــلـومـات مـخـتــصـرة تـفـيـد
بـــوجـــود حتـــركـــات مـــريـــبـــة من قـــبل
اجلـيش دون ذك أية تفاصـيل. كان عبد
االلـه قــد قـــرر اســـتــدعـــاء مـــديــر األمن
ــعـلــومــات ومـدى ــنــاقــشـة مــصــادر ا
وقف الالزم لكنه صـحتها ثم اتـخاذ ا
وجـد آن الـوقت متـأخر فـأرجأ مـتابـعة
ــوضـوع في الـيــوم الـتـالي وعـاد إلى ا
الـقـصـر. في ح كـان الـلواء الـعـشرين
بـقـيـادة عيـد الـسالم عـارف عـلى طريق

جلوالء بغداد.
وصـار قــريـبـاً من قـصـر الـرحـاب. بـعـد

الــنـجـاة وغـادرت الــعـراق فـيــمـا بـعـد 
وأقـــامت في األردن وتــزوجت من ثــري
عـــراقي  وأجنــبـت مــنه ثـم تــوفت في
سن مـتـقدمـة. كمـا جنت األميـرة بديـعة
الــتي كـانت تــسـكن في مــنـزل آخـر هي
وزوجـــهـــا الـــشـــريف حـــســـ بـن زيــد
وولــديــهـا أحــدهـمــا الــشـريـف عـلي بن
احلـسـ الذي مـا زال على قـيد احلـياة
ويـقــيم في لـنـدن. أمـام األمـيـرة بـديـعـة
فــقـد تـوفـيت عـام 2020عـن عـمـر مـائـة
عــام. كـمـا جنـت اخلـادمـة رازقــيـة بـنت
صـــالـح بن هـــاشم وهي مـن احلـــجــاز
بــعـد اصــابـتـهــا بـرصــاصـتــ ونـقـلت
لكي ستشفى ا بـسيارة مجهولـة إلى ا
وخـرجت منه متعـافية وبقـيت على قيد
احلــيــاة وتـســكن لــدى عـائــلــة الـســيـد
مـحمد الـقيمـاقجي في األعظـمية. وقتل
فـي اجملـزرة أخـو رازقــيـة واســمه عـبـد
الـرزاق كـان يـعمـل حارسـاً في الـقـصر.
وقـد استـيقظ فجـراً عندمـا سمع صوت
إطـالق الـرصــاص فــهـب مـســرعــاً إلى
الـــقــصـــر وجنــدة أهـــله لـــكــنـه أصــيب
بــرصــاص أدى إلى
مـصـرعه في احلال
وال يُعلم أين دفن. 
 نــقـل اجلــثــامـ
إلـى دائـــــرة الـــــطب
الــــــــــــعــــــــــــدلـي فـي
ـدني ــسـتــشـفى ا ا
ــعــظم فـي الــبــاب ا
حـيث ووريـت جثث
ـقـبرة الـنـسـاء في ا
اجملـــــــاورة. وأمـــــــا
جــثــة األمــيــر عــبــد
االله فقد  سحلها
مـن قـبل الـنـاس في
شـــــارع الــــرشــــيــــد
ـيـدان ثم وسـاحـة ا
تـعـلـيقـهـا عـلى باب

وزارة الدفاع .
لك إلى نقلت جثة ا
إحــدى غــرف الــعــمــلــيــات مــسـتــشــفى
الـرشـيـد الـعـسكـري لـلـتـحـقق من وفاة
ـلك. وفـي مـسـاء الـيوم نـفـسـه حـفرت ا
ستشـفى في معسكر حـفرة قريبـة من ا
الـرشــيـد وأنـزلت فـيـهـا اجلـثـة واهـيل
عـــلـــيـــهــــا الـــتـــراب ووضـــعت بـــعض
الــعالمــات الـفــارقــة مـعــهـا لــتــدل عـلى
مــكـانـهـا فـيـمـا بــعـد ثم  نـقل اجلـثـة
لـكية قـبرة ا بـشكل خـفي ودفنهـا في ا
في االعـظمية في مكان خفي يقال حتت
ــمــرات خـــوفــا من الـــغــوغــاء إحـــدى ا

والـعابـث من نبش الـقبـر. بعد ذلك 
قبرة لك فـيصل األول إلى ا نـقل جثة ا
ــلـكــيـة في األعـظــمـيــة حـيث دفن إلى ا
ـلك ــلك غــازي وجــده ا جــانب والــده ا

فيصل األول. 
تـعـرض قـصـر الـرحـاب لـلنـهب مـن قبل
الـلـصــوص فـنـقـلـوا حتـفه ومـقـتـنـيـاته
وأثــاثه فــضــاعـت بــذلك ثــروة وطــنــيـة

وتراثية. 
فـي حـ حــافظ ســكــان مــصــر وايـران
وتـركـيا عـلى قـصـور ملـوكـهم وحتولت
إلى متاحف ومعالم سياحية. شخصياً
شــاهـدت دلـة قـهـوة عــلى شـعـار الـتـاج
ـــلـــكي في مـــنـــزل ســـيــدة بـــغـــداديــة ا
فـسـألـتهـا عـنهـا فـقـالت اشتـريـتـها من

أحد الذين نهبوا من قصر الرحاب. 
فـي عام 2012 أقـمت مـعـرضـاً للـعـائـلة
ركز الثـقافي البغدادي فلم ـالكة في ا ا
أجـد من مـقتـنيـات الـعائـلة شـيـئا يـذكر
بـل أوسـمــة وصـور وصــحـون وأكـواب
ـلــوك وكـتب ومـجالت. عــلـيـهــا صـور ا
وقــمت بـاسـتــضـافـة الــشـريف عـلي بن
احلــســ ابن األمــيــرة بــديــعــة وزرنـا
لكية ووضعنا أكاليل الزهور قبرة ا ا
ـلوك. واستـلمت رسالة من عـلى قبور ا
األمــيـرة بــديـعــة تـشــكـرني فــيـهــا عـلى
االحـتـفـاء رسـمـيـاً بـعـائـلـتـهـا ألول مرة

منذ مصرعها عام 1958. 
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بـعـد جناح ثـورة تـموز 1958 تـرميم
الـقصر وحتـول إلى مستشـفى لكن بعد

انــقالب 8 شــبــاط 1963واعــدام عــبــد
الـــكــر قــاسـم ورفــاقه ومـــجيء عــبــد
الـسالم عارف وحزب الـبعث للـسلطة 
عـاد صدام من الـقاهـرة واتخـذ القـصر
. وبعد عارضـ مـعتـقالً للسـياسيـ ا
حـركـة 18تـشـرين الـثاني 1963عـنـدما
 الـــقـــضـــاء عـــلى احلـــرس الــقـــومي
عـتقل وعاد وحـزب البـعث  إغالق ا
الـــقـــصـــر لـــلـــدولـــة لـــلـــفـــتــرة 1964-
1968حـــيث اتــخـــذت مــنه مــصـــلــحــة
ــعــارض مـقــراً لــهـا. ثم صــدر كــتـاب ا
أســــود عن جـــرائم احلــــرس الـــقـــومي

السيما في قصر النهاية.
وبـعد عودة البـعث للسلـطة مرة أخرى
في 17تـمـوز 1968 صـدر قـرار رئاسي
بـاستـعادة الـقصـر حيث أشـرف صدام
بـنـفـسه علـى عمـلـيات الـتـعـذيب. وكان
ـضي نهاراته في القـصر اجلمهوري
مشرفاً على شؤون احلزب ولياليه في
قــصــر الــنـهــايــة بــتـعــذيب وتــصــفــيـة

معارضيه. 
وســمي بــالــنــهــايـة ألنـه من الــنـادر أن
يـــخـــرج مـــنه أحـــد بـــســـبـب صـــنــوف
الـتعذيب التي يـلقاها هـناك. وقيل عنه
(الــداخـل إلــيه مــفــقــود واخلــارج مــنه
مـولـود). وفي عـهـد البـكـر وصـدام كان
نــاظم كـزار أشــهـر شــخـصـيــة أشـرفت
. وتـذكر مذكرات عتـقل عـلى تعذيـب ا
بـــعض الـــســـجــنـــاء فـــيه قـــرابــة (80)
وسـيلـة تعـذيب. وكانـت توجـد هيـئتان
لـلـتحـقيق: األولى بـرئـاسة عـلي رضا 
ــطـيـري. والــثـانـيــة بـرئـاســة حـسـ ا
ويـــــعـــــاونــــهـــــمــــا (75) مـن اجلالدين
واجملـرم وأصحاب الـسوابق. ويقال
ان قـســمـاً من الـسـجن كـان مـخـصـصـاً

عتقالت.  للنساء ا
وقـد كتب عن قـصر النـهاية الـعديد من
ذكـرات منـها الـشهـادات والقـصص وا
(لـيلـة الهريـر في قصر الـنهايـة) ألحمد
ـنـظــمـة الـسـريـة) احلــبـوبي و (دولـة ا
ـة  حلــسن الــعـلــوي و (أوكــار الـهــز
جتـــربــتـي في حـــزب الــبـــعث) لـــهــاني

الفكيكي. 
بـــعــد فــشـل مــؤامــرة نـــاظم كــزار عــام
1973وحتـميله جـميع جرائـم النظام 
وأنه كـان يقوم بـالتعـذيب والتـصفيات
دون عـلم الـسـلـطـة تـقـرر هـدم الـقـصـر
ـشـاهـدة عــمـلـيـة ودعي الــصـحـفـيــون 
الــهـدم. حـيث شـاهــدوا آثـار الـتـعـذيب
ومـــا كــتـــبه الـــســجـــنــاء عـــلى جــدران
الـــزنـــازين. بـــعــد ذلك  بـــنـــاء دائــرة
اخملـابـرات بـعـدة طـوابق وبـنـايـات في
مـوقع قصر الرحاب  حيث استخدمت
أجـهزة احلـاسوب ألول مرة لـفتح ملف
عـن كل مـواطن عـراقـي وحـزب وحـركـة
مـــعـــارضـــة. وفي عـــمــلـــيـــة عـــاصـــفــة
ــبـنى الــصـحــراء عـام 1990تــعـرض ا

إلى قصف الطائرات األمريكية. 
بـذلك أسدل الستار علـى فترة تاريخية
مــزدهــرة من تــاريخ الــعــراق احلـديث
ــالـكـة تالحق وبــدأت لـعـنـة الــعـائـلـة ا
االنـقالبيـ فقضـوا قتالً وإعـداماً بدءاً
بـعبد الكر قـاسم وعبد السالم عارف
وأحمد حسن البكر وانتهاءاً بصدام. 
لـآلسف تقـوم الدول مثـل مصر وتـركيا
وإيـران بــتـحـويل قـصـور مـلـوكـهـا إلى
ية  مـتاحف ومـعالم سـياحـية وأكـاد
حتـول قصر الرحـاب إلى معتقل تزهق

فيه أرواح أبناء الشعب األبرياء.  
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- موسوعة ويكيبيديا
ـلكي األخـيـر)  مجـلة ألف - الـعـشاء ا

باء في  14 تموز 2020
ـــــطـــــر في - مـــــوســـــوعـــــة شــــذرات ا
29تـــشــرين الــثــاني 2016- رازقــيــة 
آخــــر الـــنـــاجــــ من مـــجــــزرة قـــصـــر
الـرحاب)  وكالة احلـدث اإلخبارية في
ـعلومـات وشهادات  14 تـموز 2019-
أخـرى يـراجع (قـصـر الـنـهـايـة.. الـرمـز
األكــبـر لـفـاشـيـة الـبــعث) بـقـلم حـسـ

تمدن العدد: الـهنداوي  في احلوار ا
4158 في 19 تموز 2013 . 
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ِ ها مـنبـر لألدبِ واحلرفِ الـرص الصّـحافـةُ مِهـنةُ احلَـصافـةِ أو هـكذا الـعَهِـدُ بهـا بأنـَّ

وللثقافة. وسلطة رابعة نابعة من لُب الفكرِ وشغافه.
وقـد دَخـلتُ مَضـاربَـهـا كعـابـرِ سبـيلٍ لـعـامٍ يتـيمٍ وال نـيّةَ ليَ بـأسـتـئنـافه فـرأيتُ صرحَ
الصحافـةِ ذا لغزٍ وعسيرٍ لعابرِ سبيلٍ مثـلي إكتشافه فنأيتُ عنه فجراً أقَلبُ األمرَ ما
َ إحــتـــرافه حــتّـى أقــبـلَ عــليَّ اإلشـــراقُ بــنِـــداهُ ونَــداهُ َ شـــرفِ احلــرفِ ومـــا بـــ بــ
َا بَـصُرتِ الـبالَ شـارداً فيـما في وإسـتكـشافه وقـد هَمَـسَت جنمـةُ الصّـبحِ في أذنيَّ 

أمرِ الصَّحافةِ من سَخافة ومواسيةً للبالِ بنبيلِ من كلمٍ وسلسبيل ألطافه:
هَون علـيكَ مِن تَقَلُّبٍ في تَفَكُّرٍ و إعتِكافه وأنصت ليَ ألسـمعَك بنوداً ثالثةً مُعَلَّقَةَ على

بابِ الصّحافة وعليكَ أن تُحقّقَها إن كنتَ تهوى تقبيلَ وجناتِ الصحافة: 
"حَرف حصـ بتَطوافه وعِلم رص بأطـيافه وفكر حكيم بـأكنافه" بيدَ إن صَاحَبْتَ
ُـنَـاوَرَةٍ مِنـكَ او مجـامـلةٍ او حـتّى بِـطبقٍ مِن (كُـنـافَة) فـإنْسَ (كِـذبَةَ) (رئيسَ تَـحـريرٍ) 
بُنودِ الـبابِ إيّاها وإنسَ العدلَ وإنصَافَه وأنصَافَه فحالُ الصّحافةِ وما فيها من غَث
الفكرِ وإنـحِرافه كَحالِ صَنـاديد قُريش إذ إستَخَـفُّوا بإبنِ أبي قُحـافة وما عَلِموُا أنّهُ
سَيّدُ للـحِكمةِ وسيـد للحرفِ وسَـيَشهدُ لهُ الغَـدُ بإعتِرافِه ذاك أنَّ الصَـحافةَ يا صاحُ
رَة ولـكل عِـرقٍ فـيهـا نـوايـاهُ وشـهواتُهُ ولهُ إصـطـفـافه وكلُّ عِـرقٍ يـهتَمُّ رَة ال مُخَـيـَّ مُـسَـيـَّ

ويَهيمُ باحلق إن تالئمَ مع هواهُ ودغدغَهُ متالعباً بأردافه.
أحقّاً قيـلُكِ هذا يا جنمةَ الـصبحِ! أجل ومهالً عليَّ ألعِـظُكَ بِبندٍ واحدٍ آخـر بإنعطافة:
ِ الـصَّـحـافة "إن كـنتَ ذا مـالٍ مـستَـعـمَـرٍ أو ذا مـنصبٍ مُـسـتَـثمَـرٍ فـأنتَ في بـؤبـؤِ ع
وقلـمُكَ عنـدهـا; إمّا "ذبـيانيّ" الـعَـبَراتِ أو"مـنفـلـوطيّ" النَّـظَرات وقـداسـةُ قلـمِكَ عنـدها

كاملة أوصافه.
أوَلـيسَ - يــا جنـمــةَ الـصّــبحِ- الـصــحـافــةُ هي تَـتَــبُّع لـزيفِ الــبـاطـلِ وكـشـفُـهُ بـصـدقٍ

وبرَهَافة?
ــلكَ الـبــاطلُ غــطـاءً جَــويّــاً من قـاذفــاتِ الــكُـنــافـة أجل يـاذا فِــكــرٍ شـاردٍ شــرطَ إال 
فَحَواصلُ قـادةِ الصّحافةِ واهـنة أمامَ قصفِ لـفائفٍ من كُنافـة ولكَ أن تُجربَ وتَكتبَ
عن احلجابِ واحلُـشمةِ وعن عفـافِ النفسِ إذ الناسُ عـنهُم في سفورٍ وإجنرافه وعنِ
َ صـورِ (فـوتـوغرفَ) و رسـائلِ عـنـفـوانِ الـعـروبـةِ إذ الـعُـربُ في شـغلٍ فـاكـهـونَ مـا بـ
(تـلـغـرافَ) أو أن تَصفَ سـيـاسـةَ (لنـدن) ضـد الـعربِ بـالـسـخافـةِ وبـالـكذبِ والـنـفاقِ
ثـلـيّةِ والـكسـافة ـريضـة بـالدّعـارةِ وا وبالـصّالفـة أو أن تقـصفَ سيـاسـةَ (باريس) ا
وتُحاولُ نشـرَ كلماتِكَ في صحيـفةٍ عربيةِ من هنـاكَ تصدرُ يومياً وبـكثافة وسترى أن
لن يُنشـرَ لك حديثاً أبداً وال حتى بعضـاً من أطرافه وسيضعونَ حديثَك حتت أقدامِ
فيلٍ أو عـلى عُـنُقٍ لبـعـيرٍ أو في رقـبةٍ لـزرافـة والعـجبَ أنك لـو أرسلـتَهـا الى صـحيـفةِ
إجنليزيـة لنشرَتْها من فورِهـا وبال توجسٍ وإرجتافه إلتزاماً منهـا ببنودِ البابِ إياها;

بنودُ دستورِ الصّحافة.
ال عليكِ ياجنمة الصبح!

ـا هو عـام يـتـيم قَـضيـتُه عـلى مـضضٍ في غـيـاهبِ الصـحـافـة ورُبَـما لن العـلـيكِ فـإ
أنـسـخَهُ لـقـابلٍ بـل سأعـودُ جملـالـسـةِ أشـيـاخِ احلي وإئـتالفه وحـيثُ هـنـالكَ واحـة من

أعشاشِ النّقاءِ بأليافِ الصّفاءِ وجُموعُهُ وأحالفه وحيثُ هنالكَ;
ال حتـايلَ عـلى احلَرفِ بِـقَـرصَةٍ مِن رَقٍّ يُـقَـادُ بِهـا الـسائلُ في حَـضَـرٍ وفي أريافه وال

تمايلَ على الظَرفِ بِرقصةٍ مِن حَقٍّ يُرادُ بها الباطلُ في حاضرٍ وفي أسالفه.
ولكن يا جنـمةَ الصبحِ ما عساي فـاعِل في مخطوطتي "حوار مع صـديقتي النّملة" إذ

أنـا أفـتشُ لهـا عن نـاشـرٍ رفـيـعة أوصـافه? تُـفَـتشُ عن "نـاشرٍ
ـلةٍ ضـاعَ من فـؤادِها رفـيـعة أوصـافه"!  أبـلـيد أنتَ يـا ذا 
مجـذافه? رُبَما لكَ أن تطبعَها على رّقاعِ جلدٍ أو أقتابٍ أو
على كـتفِ حيوانٍ أو عُـسُبٍ بعـدَ جفافه! رُبَـما إنهضْ اآلن
ــلــةٍ فـقــد حـضــرَ فَـطُــوركَ من رغــيفِ خـبــزٍ وزبـدةٍ يـا ذا 
َن وإبريق شـايٍ وصحـنٍ من........كُنـافة.  حتـيـة وتقـديرُ 
إحترفَ الصحافةِ بصدقٍ وعال فيها باحلق هتافه.       

رشـحون النتخـابات مجـلس النواب الـعراقي في طريق ب الربح واخلـسارة يسـير ا
ـدة التي االنـتخـابات والـذي لم يعـد طويال كـما كـان قـبل عدة اشـهر فـقد حـسمت ا

ـقرر في العـاشر من شـهر تشـرين االول كما  تـفصـلنا الى خط سـيره الـنهائي وا
تطلبات والشروط الكمال هذا السباق.   اكمال او التصريح باكمال كافة ا

الـسـبـاق بدأ لـلـمرشـحـ واالحزاب والـكـتل التـي يبـدون فـيهـا كـالعـروس او الـعريس
(حـتى ال يزعل عـلينـا الرجـال) وهم بكامـل زينتـهم وهنـدامهم وابتـسامـاتهم ووعودهم
الـــتي لـــو حتـــقق واحـــد من الـف مــنـــهـــا الصـــبح الـــعـــراق مـــثل ســـويــســـرا او بالد

اسكندانافيا.  
لـكن احلـال هــو احلـال ان لم يـزدد سـوءاً وصـعــوبـة وقـسـاوة عـلى الــعـراقـيـ الـذين
تـتـراجع حـياتـهم وتـتقـدم مـعدالت وفـيـاتهـم وتقل وتـتـراجع اخلدمـات يـوما بـعـد يوم
وانـتخابـات بعد انـتخابـات تضيق فـسحة االمل ويـخفت ضوء الـتفاؤل بـالتغـيير الذي
اصبـح صعـبـا ان لم يـكن مسـتـحـيالً حتقـيـقه مع هـذا الـدمار واخلـراب الـذي اصاب
االنسان في صـحته ونفسيته و.و.الى احلد الذي لم يعد مـهما لدينا من الذي سيفوز
هم ان نقلل اخلسارات واالحباطات التي تالزم حياتنا.   او يخسر بقدر ما هو ا

رشح يـصرح ويعلن ويعد ويُمنى الناس ان لعبـة االنتخابات بدأت وكل واحد من ا
يقـوم بكـذا وكذا من الـوعود والـعـهود الـتي سرعـان ما تـتبـخـر وتخـتفي كـما يـصفـها

غن (حجيك مطر صيف ما بلل اليمشون).   احد ا
ؤسف ان تتـحول االنتخابات والسياسة واحلياة بشكل عام في بالدنا الى لعبة من ا
ـعـارف ال يـجـيـدهـا الـنـاس اخملـلـصـون والـوطـنــيـون واخملـتـصـون في فـروع الـعـلم وا
والـفنون حـيث يتـصدر الـساحـة ويقـتحم الـفضـائيـات ووسائل الـتواصل والـساحات
ـكن ان يـوضـع عـلـيه اعالن او دعـايـة او والـشــوارع واجلـزرات الـوسـطـيــة وكل مـا 
مـنشـور مرشـحون من مـختـلف االلـوان واالنواع واالحـجام والـطاقـات والقـابلـيات اال

انهم او اكثرهم يفتقر الى صفة االقناع والصدق فيما يقول او يعلن.  
رشـحـ انـفـسـهم هـذه الـلـعـبـة لم تـعـد تـقـنع االطـفـال والـنـاس الـبـسـطـاء بل حـتـى ا
ـقربـ مـنهم يـعلـمون انـهم غيـر قـادرين او غيـر جادين فـيمـا يقـولونه او وعوائـلهم وا

يصرحوا به لكنها مباراة وال بد ان نلعبها.  
ـتحـكمـة واحلـاكمـة للـمـشهـد السـياسي مـجلس الـنـواب القـادم والطـبـقة الـسيـاسيـة ا
الـعراق تستـطيع ان تغير لـعبة االنتـخابات وجتعلـها عملـية تغييـر مفيدة ومـسيرة بناء
جديدة لو يـتم تقليل رواتب والـغاء امتيـازات النواب بحـيث يكونوا بـحجمهم الـطبيعي
ـدة مـحـدودة ـانـات الـعـالم مــوظف او مـكـلف بـخـدمــة عـامـة  الـذي هـو في اغـلب بــر
وبراتب ومخصـصات معلومة ومعلنة وتخضع للـمراجعة واحملاسبة والتدقيق...يومها

سـوف ال يـبـقى في الـساحـة او ال يـتـقـدم لـهـذا الـسـباق اال من
يـريـد العـمل في هـذا اجملـال خلدمـة مـنـطقـته وبـلده دون ان
يــكـون هــمه وهـدفـه االول ان يـلــعب هـذه الــلـعــبـة من اجل
الــــراتب واالمــــتـــــيــــازات واخملــــصــــصــــات وااليــــفــــادات
ــنـافع والــوجـــــاهـات الــتي حــولت اغـلب والــوسـاطــات وا
الــــنــــواب الى صــــورة ال تــــشــــبـه ابــــداً صــــورتــــهم قــــبل

االنتخابات.  

جاء في التاريخ :
ان االمام احلس (عليه السالم) دعا الله سبحانه وقال :

" اللهم إنا أهل بيتِ نبيّك  وذريته وقرابته 
فاقصم مَنْ ظلمنا وغصبنا حقّنا انّك سميع قريب "

فقال محمد بن األشعث :
" وأيُّ قرابة بينك وب محمد ?

وهنا بلغت الوقاحة منتهاها والصلف ذروته 
َ ابنُ بنت رسول الله محمد (ص) ? فهل كان ( ابن االشعث ) ال يعلم بأنَّ احلس

انّه جتاهل األمر  
ونفى القرابة ..!!

ومِثْلُ هذه الوقاحة البُدَّ أنْ تلقى عقابَها عاجالً .
 وهذا ما وقع 

فقرأ االمام احلس (عليه السالم ) قوله تعالى :
" انّ الله أصطفى آدمَ ونُوحاً وآلُ ابراهيم وآل عمران على العا .

ذرية بعضها من بعض "
ال عمران /34 -33

ثم قال :
اللهم أرني فيه في هذا اليوم ذُالً عاجالً "

فبرز ابن االشعث لقضاء احلاجة فَلَسَعَتْهُ عقرب  فسقط وهو يستغيث ...
انَّ صلفه ووقاحته وعداءه للحس أورده الهاوية 

وقد ذاق العذاب في الدنيا قبل أنْ يستقر في قعر اجلحيم .
وهكذا كان مصيرُ قَتَلةِ االمام احلس (ع) .

هم للغاية استحضار معاني محاربة احلس (ع)  إنّ من ا
ـن حـاربه يـوم انّ اعــداء احلـســ (ع) لـيــسـوا مـحــصـورين 
ــقــدسـة ــا هم كل من انــتــهك احلــرمــات ا عــاشــوراء  وا
وعاش فـساداً في الـبالد والعـباد فـحاشـا االمام احلـس
(ع) أنْ يقبـل انتساب اللـصوص وناهبي الثـورات الوطنية
في عـداد أنــصـاره وأولــيـائـه . نـســأله تـعــالى ان يـكــتـبــنـا
وايـاكم في ديـوان مـحـبي االمـام احلـسـ (عـلـيه الـسالم)

وان يرزقنا شفاعة احلس (ع) يوم الورود .

االميرة عابدية

bL  œuK  ≠ œ«bG

بــــحث الــــوكــــيل الــــفــــنـي لـــوزارة
االتـــــصــــــاالت وادي كـــــر وادي
األسـراع بـتـنـفـيـذ مـشـروع الـكـابل
الــضــوئي في مــحــافــظــة كــركـوك
جـــاء ذلك خالل لـــقـــائه بـــاحملــافظ
الــسـيــد راكــان ســعـيــد اجلــبـوري
وعـــدد من مـــســـؤولـي احملـــافـــظــة
واالجــهـزة االمــنــيــة.  وقــال بــيـان

تلقته (الزمان) امس انه

dB∫ في قصر الرحاب سنة  1946 وجهاً لوجه مع ام كلثوم

االمير عبد االله بن علياالميرة هياماالميرة بديعة

qH∫ مشاهدة فيلم في حفل عائلي في قصر الرحاب
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ـعلـوماتيـة احدى تشـكيالت وزارة االتصـاالت ان تدعو يسـر الشركـة العامـة لالتصاالت وا
ـناقصة لـتقد الـعرض الفـني والتجاري وفق ـشاركة في ا الـشركات اخملـتصة الراغـبة با
ـعدة لهـذا الغرض رفـقة وا الـية ا واصفـات الفـنية والـشروط القـانونـية وا تـطلبـات وا ا
والتي باالمكان احلـصول عليها عن طريق ارسال مخـولكم مع كتاب التخويل الرسمي الى
دير العام - مـقر الشركة الكـائن في (بغداد - شارع ابو نـؤاس قرب فندق بغداد - مـكتب ا
الطـابق الـعاشـر) ولقـاء مبـلغ قدره (٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خـمـسة وعـشرون مـليـون دينـار عراقي
فـقط غـير قـابل لـلرد وسـيكـون اخـر موعـد لـتقـد العـطـاءات السـاعـة الثـانيـة عـشر ظـهرا
ـوافق يـوم اخلمـيس ٢٠٢١/١٠/١٤ عـلى ان يـرفق مـعـهـا تـأمـيـنات اولـيـة لـلـمـشـاركة في ا
بـلغ (٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتان وخمسـون مليون دينـار عراقي على شكل خطاب ـناقصة  ا
ضـمان او صك مـصـدق من مـصرف مـعـتمـد في الـعـراق غيـر مـشروط ومـوجه الى الـشـركة
دة ال تقل عن ٩٠ يـوم وسوف يستبعد العطاء الذي ـعلوماتية نافذ  العامة لالتصاالت وا
لم يـرفق به هذه الـتأمـيـنات وتـودع في صـندوق الـعطـاءات بـظرف مـغلق ومـخـتوم  بـختم
ـوقع الـرسمي ـشـروع الـعنـوان الـكـامل لـلشـركـة وا ـقـدمة ويـكـتب عـلـيهـا اسم ا الـشركـة ا
تابعة العطاء وحتـديد نفاذية العطاء والبريد االلكـتروني للشركة واسم وعنوان اخملـول 
بـ(٩٠) يومـا من تـاريخ الغـلق وتـوضع العـطاءات فـي صنـدوق العـطاءات فـي مقـر الشـركة
الـعـامـة لالتـصـاالت - االسـتـعالمـات - الـطـابق االرضي وسـيـهـمـل الـعـطاء الـغـيـر مـكـتـمل
ـعلومات االتصال على ارقام الهواتف زيد من ا لـلمواصفات الفنية والـشروط القانونية و
وقع االلكتروني (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) و (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او البريـد االلكتروني او مراجـعة ا

درج ادناه .. مع التقدير ا
Email: legal_itpc@yahoo.com      www.itpc.qov.iq 

www.moc.gov.iq        legal_itpc@hotmail.com
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©d¹bG « wŠ Ø ` U  WF?K  ¡UC  w  YOŁQ²? « l  n  ±∏ WÝ—b  ¡UMÐ) ناقـصة العامة واخلاصة بـ تعلن محـافظة ميسان/ قـسم العقود احلكومـية عن اعادة اعالن ا
—UM¹œ n « Êu½ULŁË W?FÐ—«Ë WzULŁöŁË Êu?OK  WzUL? LšË —UOK? ® ©±[μ∞∞[≥∏¥[∞∞∞® لسـنة ٢٠١٩ وبكلفة تخـمينية مقدارها (rO U ô« WOL?Mð) ـدرجة ضمن تخصيصات وا

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë ©U¼dOſ ô w «dŽ

صـنفـ من ذوي اخلبـرة واالختصـاص تقـد عطاءاتـهم خالل اوقات الـدوام الرسمي الى قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
وقع البديل) بناية مجـلس قضاء العمارة سابقا وللحـصول على معلومات اضافية االتصال العنوان (ميسان - الـعمارة - الشبانة/ قسم العقود احلـكومية ا

على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ـنـاقـصـة عـلى ان تـقـدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغـلـقـة ومـخـتـومـة ومـثـبـت عـلـيـهـا اسم مـقـدم الـعـطـاء وعـنـوانه االلـكـتـروني ورقم الـهـاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dO?ſ ô w© وعلى شـكل خطاب ضـمان او صك مصـدق او سفتـجة وتكون «dŽ —U?M¹œ ·ô« WF?Ð—«Ë ÊuO?K  d?AŽ W ?Lš® ©±μ[∞∞¥[∞∞∞® ١- التـأمينـات االولية والـبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا نافذة 
ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميسان/ مديرية بلديات ميسان. انعة من االشتراك في ا ٢- براءة الذمة او كتاب عدم 

ناقصة بنسخته االصلية. ٣- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٤- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٥- في حالة ا
أ. تـعتمـد نسبـة الشراكـة ب الشـركاء وحسـب ما محـدد في عقد الـشراكة وفي حـالة لم تذكـر النسـبة في عقـد الشراكـة فيتم الـقسمـة بينـهم على عدد الـشركاء

بالتساوي.
ـوذج اتفـاق اولي على الشـراكة مـوقع من قبل اطراف بـرم بيـنهمـا على ان يـكون مصـدقا من كـاتب العدل اخملـتص ويجـوز تقد  ب. يعتـمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة علـيهمـا على ان يتم تقـد عقد الـشراكة بيـنهمـا مصدق من كاتب الشراكـة معززا بتـعهد يـقدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
ـشتركـ معـاملة الـعدل اخملتص بـعد تـوقيع الـعقد خـالل مدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقيع الـعقـد وفي حالـة انسحـاب احد الـشركـاء فيتم مـعامـلة ا

الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
فـوض للـشركـة او من يخـوله قانـونا الى قـسم العـقود احلـكومـية ديـر ا ـناقـصة بـعد تـقد طـلب حتريـري من ا ٦- بامـكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثـائق ا

U¼dOſ ô ©w غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « ÊU²zU ناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا
5M?Łô« ـناقـصة هـو يوم ـصادف ®∂≥ØπØ±≥∞≥© الـساعـة (الثـانيـة عشـر ظهـرا) وموعـد غلق ا ـناقـصة سـيكـون يوم »b?Šô ا عـلمـا ان اخـر موعـد لبـيع وثائق ا
ـصادف ®∑≥ØπØ±≥∞≥© وسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل علـني في نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم الفـتح عطـلة رسمـية فـيؤجل الى ا

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

ـصادف ®∞≥ØπØ±≥∞≥© ويـكون ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»5MŁô) ا نـاقصة عـند الـساعة ®» شاركـ في ا سـيتم عقـد مؤتـمر خاص بـاالجابـة على استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

عايير ناقص مستـجيبة عند تلبـيتها  قدمـة من ا ØWEŠö/ يتم اعتماد وثيقـة عقود االشغال الصغـيرة الصادرة عن وزارة التخطيـط وتكون العطاءات ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية ناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء  طلوبة في شروط ا الية ا التأهيل احملددة فيهـا بفروعها كافة والشروط القانونية وا
ـوجودة بالكـتب الصادرة عن عـايير ا ذكورة انـفا مع ا ـعاييـر ا بكافـة اقسامـها يتم اسـتبعـاد عطاءه ويعـد غير مـستجـيب. وفي حالة وجـود اختالف ب ا

وزارة التخطيط تعتمد التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات.

∑≥∂≥ ∫œbF «

≤∞≤±ØπØ∏ ∫ a¹—U² «
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١- مدير مشروع (مهندس مدني)

٢- مساح عدد (١)

٣- مالحظ فني عدد (١)

بلغ (١١٢٫٥٢٨٫٨٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثل واحـد مـنجـز وخالل مـدة ال تتـجاوز ٢- يقـدم عمـل 
بلغ وعـد النـهائي لـتقد الـعطـاء و (١٠) سنـوات قبل ا

ال يقل عن (٤٥٠٫١١٥٫٢٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيـس الــشـركــة مــقــدمــة من مــســجل
الشركات في وزارة التجارة

ــقــاولــ نــافــذة ٣- هــويــة تـــصــنــيف الــشــركـــات وا
ارسة مهنة وبالدرجة (الثامنة) واجازة 

t¹uMð

ـرقم ٣٤٨٨٠ في ٢٠٢١/٩/٥ الـصـادر  احلـاقـاً  بـاإلعـالن ا
ـنشور من مـديريـة بلـدية العـمارة جلـنة الـبيع وااليـجار ا

في صحيفه الـزمان بالعدد ٧٠٦٠ في ٢٠٢١/٩/٥ حيث 
ــعـلــمـ الــقـد اجلــمـعــيـة اعـالن حـانــوت رقم ٢١ حي ا
زايدة سـهواً علـماً انه مـؤجر مـسبقـاً علـيه يستـبعـد من ا

ووجب التنويه.

 ‚«dF « W¹—uNLł

WO «dF « WOMÞu « jHM « W dý

WO «dF « dH(« W dý

شركة عامة

REPUBLIC OF IRAQ
IRAQI NATIONAL

IRAQ DRILLING COMPANY (IDC)
STATE COMPANY

Re-announcement © w½UŁ ÊöŽ«®

Sub: IDC/2019/OPR.90

حتية طيبة
ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم لتجهيز يسر شركة احلفر العراقية بدعوة مقدمي العطاءات ا

  "SPARE PARTS FOR SWIVEL TYPE A - 300" مع مالحظة ما يأتي
1- في حالة الرغـبة في احلصـول على معلـومات إضافيـة االتصال بالـهيئة الـتجارية/ قـسم التجاري /  بغداد من االحـد الى اخلمــــــــــــيس
قـدمي العطـــــاءات من الـساعة السـابعة صبـاحا الى السـاعة الثانـية بعد الـظهر بتـوقيت بغداد من كـل أسبوع وكمـا موضحة بـالتعلـيمات 
وقع االلكـتروني لوزارة وقع االلـكتروني لـشـــــــــــــركـتنا  http://www.idc.gov.iq او ا ناقـصة بـاالمكان زيـارة ا لالطالع على تـفاصـيل ا

.http://www.oil.gov.iq  النفط
∫WÐuKD*« qO¼Q² «  U³KD²  ≠≤

- الشركات احمللية: تقد هوية غرفة التجارة مع وكالة رسمية مصادق عليها من قبل كاتب العدل (للمخول).
- الشركات األجنبية: تقد تخويل مصادق عليه من السفارة العراقية من بلد الشركة (للمخول).

نفذين ادناه بعـد دفع قيمة البيع لـلوثائق البالغة هتمـ بشراء وثائق العطـاء تقد طلب حتريري الى احـدى ا 3- بإمكان مقدمي الـعطاء ا
(∞∞∞]∞∞±) مائة الف دينار عراقي غير قابل للرد يودع في احد حساباتنا التالية مع جلب فيشة بااليداع.

∫œ«bGÐ ØÍ—U−² « r I « ØW dA « dI  ≠œ«bGÐ cHM  ≠√

1- مصرف الرافدين/ فرع اجملمع النفطي رقم احلساب (5015).
2- مصرف الرافدين/ فرع القصر األبيض رقم احلساب (6486).

3- مصرف العراقي للتجارة (TBI) رقم احلساب (0002-001048-003).
∫WO² łuK « œuIF « r  ØWO łd³ « w  W dA « dI  ≠…dB³ « cHM  ≠»

1- مصرف الرشيد/ الثورة - 88 رقم احلساب (86471).
∫¡UDF « ÊUL{ mK³  ÊuJ¹ Ê« V−¹ ≠¥

(6.000.000) ستة مالي دينار عراقي بالنسبة للشركات احمللية او (4.000 $) اربعة االف دوالر امريكي بالنسبة للشركات األجنبية نافذا
ناقصة. دة ال تقل عن  120 يوما من تاريخ غلق ا

5- يـجب ان تـقدم االسـتفـسارات في مـوعد أقـصاه (PM 2:00) من بـعد الـظهـر حسب تـوقيت بـغداد (AM 11:00) بـتوقـيت غريـنتش لـيوم
االربعاء 2021/9/22.

صادف 2021/9/26. ناقصة يوم االحدا وعد النهائي لشراء أوراق ا 6- ا
7-  يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي: (تاريخ الغلق)

وعد احملـدد الساعة BGD (AM 11:00 ) احلـادية عشـر صباحـا بتوقـيت بغداد مقـر شركة احلـفر العـراقية فـي البصرة  –البـرجسيـة في ا
صادف 2021/9/29. والثامنة GMT (AM 8:00 ) بتوقيت غرينتش ليوم االربعاء ا

ثـليكم في حـال رغبتـكم باحلضـور على العـنوان االتي (مـقر شركة ـتأخرة سـوف ترفض وسيـتم فتح العـطاءات بحـضوركم او  الـعطاءات ا
ذكور أعاله. احلفر العراقية في البصرة  –البرجسية) في الزمان والتاريخ ا
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Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7066 Sunday 12/9/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7066 األحد 5 من صفر  1443 هـ 12 من ايلول (سبتمبر) 2021م

Greetings ,
Iraqi Drilling company Is pleased to invite aligible and qualified bidders for the supply of " SPARE PARTS FOR
SWIVEL TYPE A - 300 ” in consideration of the following .
1-Interested eligible bladers may obtain further information Cormercial Commission \Cormercial Department \ Baghdad
and inspect the Bidding Documents at the address as  stated in “Instructions to Biddars (ITB)" sheet  weekly (Sunday to
Thursday 07:00 am to 02:00 pm Baghdad local time). To review tender details , please visit IDC website htto :
//www.idc.gov.iq or the Ministry of Oil http://www.oil.gov.iq

2 Qualification criteria:

- Local suppliers : chamber of commerce membership card and a power of attorey legalized by a public Notary for
company's representative
- International suppliers: an authorization for company’s representative legalized by Iraqi Embassy 
3- interested bidder may purchase the tender documents for a non - refundable (100.000) one hundred thousand Iraqi
Dinars by means of a written request , to one of the following accounts through the respective terminal and a cash
deposit slip has to be presented 
A - Baghdad terminal \Commercial Department \Baghdad :
 1- Rafidain Bank \ oil complex branch No. ( 5015 ) . 
2- Rafidain Bank \ Al - Qasr Al - Abdyadh No. ( 6486 ) .
3- Trading Bank of Iraq ( TBI ) NO . ( 0002-001048-003 ) .
B- Basra terminal i Logistic contracts Dopartment :
1. Rasheed Bank\ Al - Thawra - 88 No. ( 86471 ) .
4. The amount of the Bid Security shall be : 
(6.000.000 IQD) six millions for local bidders or ( $ 4,000 ) four thousand dollars for international bidders The Bid
Guarantee has valid for at least 120 days from the closing date .
5. Clarification should be submitted no later than to ( 2:00 PM ) Baghdad local time ( 11:00 Am ) GMT : Wednesday
September 22 , 2021 .
6. The deadline for buying the tender documents is Sunday September 26 , 2021 . 
7. Offers should be delivered to : ( closing Date )
IDC Headquarters in Basra - Burjesia on Wednesday September 29 , 2021. ( 11:00 AM BGD ) ( 8:00 AM GMT )
Offers received beyond the said date will not be considered 
Offers will  be opened in the presence of bidders or their representatives ( optional ) in IDC Headquarters in Basra -
Burjesia at the said date.
Note:

- Estimated Cost : 142,000 $ 
- In case the bidder does not comply with the requirements stated in the sections of the tender documents , the
offer will be disqualified . 
Best Regards ... 

Board Chairman 
Director General 
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عــشــرون عــامــا من االسالم الــســيــاسي  مــا لـذي حتــقق  امــعــان في االقــصــاء والــتــهـمــيش
الي وبشكل واسع وكبيـر وتراجع في اقتصاديات العراق من حيث واستفحال ظـاهرة الفساد ا
طلوب وتـراجع في التعليم والصحة ستوى ا الصناعة والزراعة والـسياحة وحتى النفط لـيس با
نفلت  واالمن وليس هناك استقـرار امني وغياب لسيادة القانون وخـشية القضاء من السالح ا
نـح االلقاب اسـتخـفاف بالـتعـليـم من خالل تشـريعـات قانـونيـة نفـعيـة تستـهدف خـراب التـعلـيم 
العلمية والـشهادات كيف ما تفق  خـدمات صحيه بائسة ومـرضى حيارى في البحث من مركز
زهـيد اخلـدمـات ولذلك مـضطـرون لـلبـحث عن الـعالج والتـداوي في اخلـارج  يرافق ذلك ارتـفاع
كـلـفة الـسـفر والـعالج بـسبـب خفض الـعـملـة الـوطنـيـة مقـابل الـدوالر ألغـراض نفـعـية وذاتـيـة يتم
ـواطن بـدال من الـسيـطـرة علـى االيرادات من اجلـمـاعات ـصـلحـة ا الـلجـوء الى أسـالـيب تـضر 
ـالـيـة اجـراءات ـسـاعـدة هـذه اجلـمـاعـات ولـو احـسـنت وزارة ا ـسـلـحـة والـتـهـرب الــضـريـبي  ا
ا كـانت هناك ازمة مـالية ولو  عـولج الفساد وحصـرت بشكل دقيق ا حـصل عجز و التـحصيل 
ا كان تقاعـدين ولو كانت هنـاك عدالة في منح احلـقوق التقـاعدية  رواتب العـامل في الدولـة وا
وازنـة   اجراءات مـصلـحيـة ونفـعيـة  رتبت رواتب تـقاعـدية ال نـاس ال يعـرفون هنـاك عجـز في ا
دنية  ليس هناك ادنى  مستوى من العدالة واإلنسانية بل استئثار معنى اخلدمة العسـكرية و ا
 بثروة الشعب وتـصديرها الى اخلارج اسـتثمارات وعمارات وفـلل وقصور اي حكم هذا  ليس
ذلك فـحــسب لـيــست هـنـاك ســيـطـرة عــلى االمن الـداخــلي  وهي ذاتـهــا مـهـدده من اجلــمـاعـات
ـسـلــحـة   عن كل ذلك  هل ســتـاتي االنـتــخـابـات الــقـادمـة بـبــديل افـضل  يـعــمل عـلى اعـادة ا
االستقرار السياسي واالمـني وللتعليم هيبـته وللصحة دورها وللقـطاعات االقتصادية  زراعية 
صناعية  سيـاحية  وللدينار الـعراقي هيبته وهل توفر االمن واالمـان وتقضي على التجاوزات
نـفـلتـة   وهل سـيعـود اجلـيش الى ما كـان عـلـيه  من قوة ودور فـاعل  وهل تـفرض احلـكـومة ا
سيطرتها عـلى  موظفيها  وهل سيتم نحس حتـصيل اإليرادات  العامة  وهل ستشرع قانون
يحاسب الداع الى الطـائفية ويدعوا الى الـتأخي ولم الشمل  وهل ستكون هـناك حكومة قوية
ائية وترد على تصريحات البعض من خارج احلدود طالـبة بحقوق العراق الدولية ا تعمل على ا
الذين يـسيئون الى الـعراق  وترد التـجاوزات على احلدود الـبرية والبـحرية  وهل تلـتفت حكومة
انتـخابات تشرين الـقادم الى االعمار والبنـاء ومعاجلة الفـقر والبطالـة  وتوفر مستـشفيات تعالج
ـرضى بدل السفر الى هـذه الدولة او تلك  وتعـيد النظر بـقرارات  او تشريعـات تلحق الضرر ا
همات امام احلكومة القادمة بالتعليم   وتعيـد النظر ايضا بتجارة الكليات االهلية  كثيرة هي ا
 اذا ارادت ان تكون فاعلة  ام سـتكون كسابقاتها وكأنك  يـا بوزيد ما غزيت  والبلد الى مزيد
ستقبـلية للحـالة العامة واالنتـخابات  القادمة هي  ان من الـتراجع   واالنحدار  لكن الـقراءات ا
ـسخر ألغراض انتخابـية نفعية ليس هـناك تغيير او حتسن ال العام ا لـلمتنفذين في السـلطة وا
في احلـالة الـعامـة لـلبـلد بل سـيكـون هنـاك  مزيـد من التـراجع والـفقـر والفـاقة مع  انـتخـابات لن
ـراس لـالنـتـخـابات تـكـون نـزيـهـة كـسـابـقـاتـهـا مع عـدم االقـبـال من الـنـاس عـلى االنـتـخـاب الن ا
الـسابقـة ولد لـدى النـاس ثقـة بان ال نزاهـة وال حتسن او تـغيـير  ومن يـدعي غيـر ذلك ليـقدم ما

يدعم ما يدعيه  فالشمس ال يحجبها غربال .
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الـتمـثـيلـية ومـعاجلـة مسـاوئهـا تمـثلت
قـراطيـة الرقـابية في طـرح مفـهوم الـد
Monitory Democra- او الـتحذيرية
ــقـراطــيـة تــتـضـمـن الـيـات cy وهي د
عــدة (يـصل بـهـا بـعـض الـبـاحـثـ الى
اكـثـر من 100 الــيـة) لـفـحص ومـراقـبـة

احلكومة.
ـصطـلح عالم االجـتماع اسـتخـدم هذا ا
الـسـيـاسي االمـيـركي مـايـكل شـودسون
Michael Schudson فـي حوار له في
شـهـر مـايس من عام 1998. واسـتـخدم
ـصـطـلح ونـظـر له الـبـاحث االمـيـركي ا
جـــون كــ John Keane فـي كــــتـــــابه
ـقراطـية الـصادر عام حـياة ومـوت الد

.2009
قـراطيـة الرقـابيـة ملـتزمـة بتـعزيز الـد
ـتـنـوع عـلـى الـقرارات ـواطن ا تـاثـيـر ا
الـتي تؤثر في حـياته بغـض النظر عن
نــتــائج االنـتــخــابـات. كــمـا تــركــز عـلى
مــفـردات فـحص الـســلـطـة ومـراقــبـتـهـا
واحلــد مـنـهــا اكـثـر مـن تـركـيــزهـا عـلى

االنتخابات.
قـراطية الـرقابـية حصل في عـصر الـد
ــقـــراطـــيـــة وحـــقــوق ـــزج بـــ الـــد ا
االنــــســــان وبــــرزت اهـــمــــيــــة االعالم
ــعـلــومـاتــيـة واهــمـيــة االنــتـرنــيت وا
ــدني. تـؤدي وتــنـشــيط دور اجملــتـمع ا
ـقــراطـيــة الــرقـابــيـة الى تــوسـيع الــد
مـشـاركة هـيـئات شـعـبيـة غـير مـنـتخـبة
في احلــيـاة الـعــامـة وفي الـتــعـبـيـر عن

. واطن ا
قراطيـة الرقابـية بوجود تـتلخص الـد
هـيئات والـيات واساليب غـير منـتخبة
دني كـالـصحـافـة ومنـظـمات اجملـتـمع ا
وغـيـرهـا قـادرة علـى مراقـبـة احلـكـومة
وفـحصـهـا وتقـييـدها وكـشفـها اضـافة
ؤسسات التقليدية الثالث الى وجـود ا
ـقـراطـيـة الـتـمـثـيـلـيـة الـتـي تـؤلف الـد
ـنـتـخب ــان ا (االقــتـراع الـدوري الـبـر

نتخبة). احلكومة ا

consensus de-ــقـراطــيـة االجــمـاع د
ـثـالـيـة mocracy هـي طـريـقـة احلـكـم ا
لـكل اجملتـمعات ولـيس فقط اجملتـمعات
الـتعـددية. واالجـماع  consensusالـذي
ـوذجه اجلـديـد اشــتق مـنه لـيـبــهـارت 
يـفتـرض وجود اتـفاق عـام ب االطراف
الــسـيـاســيـة يـتـمــيـز بـخــصـائص عـدة

منها:
ــسـائل (1) عــدم وجـود مــعــارضـة في ا
االسـاسيـة من قبل طـرف مهم ذي عالقة
ـصالـح ذات االهتـمام (2) األخـذ في بـا
االعــتــبــار وجــهــات نــظـر كـل االطـراف
ـــثـــيــرة و(3) تـــســـويــة كـل اخلالفــات ا
ـصـاحلة لـلـنـزاع بطـريـقة الـتـرضـية وا

أي ليس بطريقة التصويت.
ـوذج ويستمـنستر وذجه عن  ومـيز 
ذكور. بـعشرة نقاط شرحـها في كتابه ا
الـتـغـيـيـر الـسـلـمي لـلـسـلـطـة يـرى كارل
ـــشــكــلــة لم بــوبــر (1994-1902) ان "ا
تــعــد مــشــكــلــة احلــكم وال مــعــرفــة من
يـحـكم لـكـنـهـامـشـكـلـة احلـكـومة وكـيف
حتـكم" فـاالساسي عـنـد بوبـر "هو ان ال
تـكون للحـكومة سلـطة مفرطـة" وبعبارة
اخـــرى "هي مـــشــكـــلــة كـــيف يــتم ادارة

الدولة.
سـاهمـة االساسـية لـبوبر في "تـمثـلت ا
الـــــدعــــوة الـى مــــغـــــادرة الـــــتــــعـــــريف
ـقراطـيـة القـائل بانـها الـكالسـيكي لـلد
حــــكـم الــــشــــعب. فــــقــــد قـــــال:"لم تــــكن
ــقـــراطــيــة ابــدا حــكم الــشــعب ال الــد
ا ـكـنهـا وال يـجب ان تكـون كـذلك." ا
ــقـراطــيـة عــنــده اصـبــحت تــعـني الــد
"القدرة على التخلص من احلكومة دون
اراقـة دماء." وكـرر ان النقـطة االسـاسية
هـي ان نـــــكـــــون قـــــادريـن عـــــلـى خـــــلع
احلـكـومة من دون اراقـة دمـاء" مضـيـفا
"اهـم شيء هـــو قــــدرتـــنـــا عــــلى اقـــالـــة
احلــــكـــومـــة دون اراقــــة دمـــاء قـــبل ان

تتولى حكومة اخرى زمام احلكم".
يـقول بوبـر في محاضـرة القاها في 25

ــســؤولــ لـــتــصــرفـــات احلــكــومـــة وا
الـرسـمـيـ وتـقـيـيـد اكـبـر لـسـلـطاتـهم
ـــنــعـــهم من االســـتــبــداد واالســـتــغالل
وســوء اســـتــخــدام الــســلــطــة. وحــاول
ـــــفـــــكـــــريـن اصالح الـــــكــــــثـــــيـــــر مـن ا
قـراطية وقـدموا مسـاهمات كـثيرة الـد
فـي هــــذا اجملـــــال لــــعـل من اهـــــمــــهــــا
مــســاهــمـات كـل من ارنـدت لــيــيــهـارت
وكــارل بـوبـر والـ تـورين وجـون كـ

وغيرهم.
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طــــرح ارنــــدت لــــيـــبــــهــــارت مــــفــــهـــوم
ــقـراطــيــة الــتـوافــقــيــة في اواخـر الــد
الستينيات من القرن الفائت واستخدم
صطلح في عام 1975. ويقول روبرت ا
قراطية ونقادها" ان دال في كتابه "الد
لــيـبــهــارت اسـتــعـاره من كــتـاب جــونـز
Politicia (1557-1638) الـثـيـوسوس
Methdice Digesta الصادر في العام
1603 رغـم ان لــيـــبــهـــارت يــشـــيــر من
جـــــهـــــتـه الى أن اول مـن اســـــتـــــخــــدم
ـصطـلح في العصـر الراهن هو ديـفيد ا

ابتر في العام 1961.
فـي الــــعــــام 1977 قـــــدم لــــيـــــبــــهــــارت
ــــــــــــــــقــــــــــــــــراطــــــــــــــــيــــــــــــــــة الــــــــــــــــد
consociational democra-التوافقية
ـــقــــراطــــيــــة في  cyفـي كـــتــــابـه "الــــد
اجملــتـمـعـات الـتـعــدديـة" بـوصـفـهـا حالً
ـقــراطـيـة ــشـكــلـة تـعــذر تـطــبـيق الــد
ـوذج ويـسـتـمـنـسـتـر - الـتـعـدديـة او 
حــكم االغــلـبــيــة بـســبب االنــقـســامـات
االثـنية والـدينيـة واللغـوية في اجملتمع

نقسم. التعددي او ا
ــقـــراطـــيــة الـــتـــوافــقـــيــة وعـــرف الـــد
بــعــنــاصــرهــا االربــعــة وهي: االئــتالف
الــتــمــثـيل ــتــبـادل الــواسع الــفــيـتــو ا
الــنـسـبي واخـيـرا احلــكم واسـتـقاللـيـة
الـقطاعـات في ادارة شؤونها الـداخلية.
لكنه طور اطروحته في العام 1999 في
ـقراطـيـة" لـيـؤكد ان ـاذج الـد كـتـابه "

دكتاتوري عرفته البشرية حتى حينه.
كـما ان االنـتخابـات الدورية تـقصر في
تــأمـ رقــابــة الـنــاس عـلى الــفـاعــلـ
ــنـتـخـبـة ـؤسـسـات ا الــسـيـاسـيــ وا
ارسـتهم للسياسة لـلتأكد من سالمة 
واحلـــــكم واالدارة. وتـــــبــــ جتـــــربــــة
فـــضـــيــحـــة ووتـــرغـــيت في الـــواليــات
ــــتـــحــــدة عـــام 1974 وفــــضـــيــــحـــة ا
مـصـروفـات النـواب في بـريـطانـيـا عام
ــــــكن ان تــــــنـــــحـــــرف 2009 كــــــيف 
ـسـار الـسـليم اذا ـقـراطـية" عن ا "الـد
اقــتـصـر تــعـريــفـهـا عــلى االنـتــخـابـات
الــدوريـة. لـقــد بـرهـنت هــذه الـتـجـارب
ـهـمة عـلى ان مـؤسـسات الـتـاريـخيـة ا
قـراطـية الـتمـثيـليـة الثالث وهي الـد
ــان االنـــتـــخـــابــات الـــدوريـــة والـــبـــر
ـنتخـبة ال تكفي ـنتخب واحلـكومة ا ا
ـتعـاظم لـعـامـة الـناس لـتـأمـ الـدور ا

راقبة. في احلكم وا
فكرون والكتاب يدركون ذلك وقد بدأ ا
ـؤسـسات لم مـنـذ عام 1945 ان هـذه ا
تـعــد تـكـفي لـضـمـان صالحـيـة احلـكم
ومـنعه من الفساد والطغيان ولضمان
اوسـع مــشــاركـــة لــلــنـــاس في احلــكم
ولـضمان قدرتهم على مراقبة احلكومة

واحلد من سلطانها.
وبـــدأت الـــبـــشـــريـــة مــنـــذ ذلـك احلــ
بـابتـداع وسائل جـديدة لـتأمـ تعـبير
اكــثــر عـن رأي الــنــاس ومــراقــبـة ادق

تـمـثل االنـتخـابـات الـعمـود الـفـقري في
ــقــراطي عــلى االقل اذا الــنــظـــام الــد
اخـذنا بتعـريف جوزيف شومبـيتر لها
ـؤسساتي الـقائل بـانهـا ذلك التـرتيب ا
الـذي يـتـمـكن من خالله احملـكـومون من
اخــتـــيــار حــكــامــهـم. وقــد بــالغ بــعض
الــبــاحــثــ في فــهم االنــتــخــابــات الى
قـراطيـة ال تعني درجـة القـول بان الـد

شيئا غير االنتخابات.
ولــكن لــو نـظــرنـا الى االنــتـخــابـات من
زاويـة فهم اعـمق او على االقل مـختلف
ـقراطـيـة لوجـدنـا انـها تـقـصر في لـلـد
ــــقــــراطــــيـــة. حتــــقــــيـق اهــــداف الــــد
ـــقـــراطــيـــة تـــعــنـي كــمـــا يــرى فـــالــد
ــتــعــاظم لــعــامـة هــوبــزبــاوم "الــدور ا
الــنـاس في شــؤون الـدولــة" ولـيس من
ـعـقـول قـصر هـذا الـدور عـلى الـذهاب ا
مـــــرة واحـــــدة كـل اربع ســـــنـــــوات الى
ثلي االمة صناديق االقتراع الختيار 
فـي مــجـــلس الـــنــواب ثم تـــرك هــؤالء
ومـعـهم احلكـومـة يتـصـرفون لـوحدهم

بشؤون االمة.
بل ان الـتجارب التاريـخية برهنت على
االنـتـخـابـات لـوحـدهـا ورغم اهـمـيـتـها
تعاظم لعامة تقصر في حتقيق الدور ا
الـنـاس في شـؤون الـدولـة" بل انـهـا قد
تــؤدي الى نــتـائج عــكــسـيــة. فـقــد جـاء
هـتلـر الى احلكم عن طـريق االنتـخابات
فـي عـــام 1933 وفــــرض اعـــتى نـــظـــام

اغـسطس/اب عام 1958 ونـشرت ألول
مـرة فـي عام 1967 تـكـون الـدولـة حرة
من الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة اذا كــانت
مـــؤســســـاتـــهــا الـــســيـــاســيـــة تـــمــكن
مـواطـنـيـهـا من الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة من
تـغيـير حـكومـة قائـمة دون سـفك دماء
مـتى مـا كـانـت األغـلبـيـة راغـبـة بـذلك".
ويـقول ايـضا في محـاضرة القـاها عام
قراطية ـبدأ االخالقي للـد 1987 ان ا
هـو "شـكل الـدولـة الـذي يـسـمح بـاقـالة

حكومة من دون اراقة دماء.
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اثــــار الـــــ تــــورين فـي كــــتــــابه "مــــا
ـقـراطـيـة?" الـذي كـتـبه عام 1993 الـد
وصـدرت تـرجمـته الـعربـيـة عام 2000
"ازمـــة الــتـــمــثـــيل الــســـيــاسـي" الــتي
اعـتـبـرهـا نـقـطـة الـضـعف في االنـظـمة
قـراطيـة على ـقراطـية وغـير الـد الـد
حـد سـواء وهي ازمـة تـؤدي الـى "عدم
ثلون"وقال احـساس الناخب بانهم 
قراطية ال تعني حكم االغلبية ان الـد

ا تعني حماية االقلية. وا
ــقـراطــيــ االوروبــيـ وقــال ان الــد
يـعرفـون انفسـهم من وقوفهم خـصوما
لــلــتــطـهــيــر الــعـرقـي. حـكم االغــلــبــيـة
ـكنها حتـصيل حاصل ألنه االغـلبية 
بــســهــولـــة ان تــتــولى احلــكم بــســبب
تـفـوقهـا الـعـددي لكن الـتـزام االغلـبـية
االخالقـي يـتـمثـل في حـمـايـة االقـلـيات
في بـلـدها وخـاصـة االقلـيـات العـرقـية

او الدينية.
ــقــراطــيـــة ال يــقــتــصــر وبــ ان الـــد
تــعــريــفــهـا بــوصــفــهــا مــجــمـوعــة من
الــضـمـانـات الــقـانـونـيــة فـقط او انـهـا
سـيـادة االغلـبـية بـل هي قبل كل شيء
احـترام التطلعات الـفردية واجلماعية.
قراطية بانها النظام الذي وعـرف الد

تعترف فيه االكثرية بحقوق االقلية.
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للـبحوث الـقانونـية والقـضائيـة ببيروت)
ركـز الـذي كـلـفني بـاعـداد الـكـتاب وهـو ا
وهو الـذي تكـفل بنـشر الكـتاب واعـتماده
وثــيــقـة من وثــائق مــجـلس وزراء الــعـدل
الــعـرب الـتـابع جلـامـعـة الـدول الـعـربـيـة
ــؤتـمــر بـرعـايــة دولـة رئـيس وســيـكـون ا
مــجــلـس الــوزراء مــصـــطــفى الـــكــاظــمي
وسـتـشـارك وفـود من الـدول الـعـربـيـة في
ن يرغب ؤتـمـر وسـتكـون فـرصـة  هـذا ا
بــاحلـصـول عــلى نـسـخـة مـن كـتـابي هـذا
ـــؤتــمــر خالل حــضـــور جــلـــســات هــذا ا

لوزارة العدل العراقية..
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ـؤتـمر اال كم كـان بـودي ان احضـر هـذا ا
انــني قــدمت اعــتــذارا لــلــمــركــز الــعــربي
ــؤتــمــر لــعـدم صــاحب الــدعــوة لــعـقــد ا
ؤتمر بسبب ظروفي تـمكني من حضور ا
الصـحية واجراء عمليـة في الع متمنيا
للـمـؤتمـر ولـلـمشـاركـ فيه كل الـتـوفيق.
وقـــد خـــولت احـــد زمالئي من االســـاتــذة
اخملـتصـ الـعراقـي االفـاضل بـاحلديث
ـوضــوع نـيــابــة عـني وعــرض ابـرز فـي ا
ـؤتمـر الـهام مـحتـويـات كتـابي في هـذا ا
الذي حتـتضنه بغـداد العروبة مـتمنيا ان
ـــؤتـــمـــر بـــاخلـــروج بـــقــرارات يـــنـــجح ا
وتــوصـيـات عـمــلـيـة تـســهم في اسـتـرداد
ـنـهـوبــة الـتي تـكـلم االصــول الـعـراقـيــة ا

تـسـتـضـيف الـعاصـمـة الـعـراقيـة احلـبـيـبة
ـؤتــمـر (بــغـداد) مــنـتــصف هــذا الـشــهــر ا
ـنـهـوبة الـعـربي حـول اسـتـرداد االصـول ا
بـالفساد والـذي سوف تعـقده وزارة العدل
الــعـراقــيـة بـالــتـنــسـيق مع مــجـلس وزراء
ــركــز الــعــربي ــثال بــا الــعــدل الــعــرب (
للـبحـوث القـانونـية والـقضـائيـة ببـيروت)
ركز الذي سبق ان كلـفني شخصيا وهـو ا
بـــاعـــداد كــــتـــاب عن (اســــتـــرداد االمـــوال
ـنـهـوبـة بـالـفـسـاد: الـكـيـفـيـة االجراءات ا
ـتـاحـة) تـمـهـيدا الصـعـوبـات والـوسـائل ا
لـعقد مؤتمر عربي بشأن موضوعه والذي
ســبق جلــريـدة الــزمـان الــغـراء ان نــشـرت
عرضـا مـفصال حملـتويـات الـكتـاب بعـددها
رقم  6977 بـتاريخ 29 مـايو 2021). وقـد
ـــركــز الـــعــربي  االتــفـــاق الحــقـــا بــ ا
للـبحوث القانـونية والقضـائية التابع الى
مــــجــــلس وزراء الــــعــــدل الــــعـــرب   عــــلى
اسـتــضـافـة وزارة الـعـدل الـعــراقـيـة لـعـقـد
شاركة ـؤتمر في رحاب بغداد الرشيد  ا
عـــربــــيـــة من وزارات الـــعــــدل الـــعـــربـــيـــة
واجلـــهــات ذات الـــعالقـــة.وقـــد عـــلــمت ان
ـشار الـيه سيـكون من ضـمن ابرز كـتابي ا
ـؤتـمـر الذي سـوف تـعـقده وزارة مـحاور ا
الـعــدل الـعــراقـيــة مـنــتـصـف شـهــر أيـلـول
اجلــاري بـــالــتــنـــســيق مـع مــجــلس وزراء
ــركــز الــعــربي ــثال بــا الــعــدل الــعــرب (
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عنـهـا فـخامـة رئـيس اجلمـهـورية الـدكـتور
ــشـروع قـانـون بـرهم صـالح حــ تـقـدم 
ــنــهــوبـة الســتــرداد االمــوال الــعــراقــيــة ا
بــالـفــسـاد والــتي قــال فـخــامــته عـنــهـا ان
“قـانون استـرداد عائدات الـفساد يـتضمن
إجـــراءات عـــمــلـــيـــة اســتـــبـــاقــيـــة رادعــة
وخــــطــــوات الحـــقــــة الســــتـــعــــادة أمـــوال
الـفـسـاد.”واضـاف ان “الـعـراق خـسر الف
مـلــيـار دوالر مــنـذ 2003 بـســبب الــفـسـاد
مــشـيـرا الى ان 150“ مـلــيـار دوالر هـربت
من صـفـقــات الـفـسـاد إلى اخلـارج .”ودعـا
رئـيس اجلمهوريـة في كلمته الى “تـشكيل
ـكـافـحـة الـفـسـاد علـى غرار حتـالف دولي 
كافـحة داعش مبـينا ان الـتحالف الـدولي 
“الفـسـاد هو االقـتصـاد الـسيـاسي للـعنف
وكالهــمـــا مــتــخـــادمــان ويــد احـــدهــمــا
ـــكن االخـــر.”ولـــفت صــــالح الى انه “ال 
التـعـامل مع الـفسـاد مـحلـيـا وان القـانون
يــســعى الســتـــرداد أمــوال الــفــســاد عــبــر
اتـفاقـات مع الـدول والـتعـاون مع اجلـهات
ــتـخــصـصـة واالســتـفـادة من الــدولـيـة وا
ــيـة الـنـاجـحــة لـكـبح هـذه الـتــجـارب الـعـا
الـظاهـرة . واوضح ان الـفسـاد عطّل إرادة
الــــشـــعـب وبــــســـبــــبه خــــرج الــــشــــبـــاب
ــتــظــاهــرون مــطــالــبــ بــوطن خــال من ا
الــفــسـاد. ويــهــدف مـشــروع الــقــانـون إلى
اسـتــرداد األمـوال داخل الــعـراق وخـارجه
ـمتـلكات ـة الفـساد أو ا النـاجمـة عن جر
الـتي حتـولت إليـهـا أو بـدلت بـهـا أو التي
ــنــافع اخــتــلــطـت مــعــهــا  واإليــرادات وا
ة الـفـساد .ومن ـتأتـيـة من عائـدات جـر ا
ــؤتـمــرات قـرارات ـؤمل ان تــخــرج عن ا ا
بـــتــنــفــيــذ مــا اشــار الـــيه الــســيــد رئــيس
اجلــمــهــوريــة من تــشــكـيل “حتــالف دولي
ــكـافــحــة الــفــســاد عــلى غــرار الــتـحــالف
كـافحـة داعش مبـينا ان “الـفساد الـدولي 
هـو االقتـصاد الـسـياسي لـلـعنف وكالهـما

مــتـخــادمــان ويـد احــدهــمـا االخــر".لــقـد
أصــبح احلــديث عن الــفـســاد ومـكــافــحـته
ـكـافـحة ـعـنيـ  يـثـيـر لـدى الـكثـيـر من ا
الــفــســاد مـشــاعــر اإلحــبــاط والـيــأس من
إمـكــانـيـة الـقــضـاء عـلى الـفــسـاد وتـظـهـر
الـصورة أكـثر قـتامـة عنـدما يـتم اخلوض
فـي بـعض تــفــاصـيـل مـا تــراكم لــدى قـوى
الـفسـاد وزعـمـائهـا من ثـروات طـائـلة ومن
نـفوذ ال حدود له في مواقع تنـفيذية هامة.
فــمـا فــائـدة احلــديث عن جـهــود مـكــافـحـة
الــفــسـاد بــدون الــبــحث عن اســبــاب فـشل
الــكــثـــيــر من مــحـــاوالت اســتــرداد امــوال
الــفـســاد الـتي تــمـكن الــفـاســدون وزعـمـاء
الــفـســاد من نـهــبـهــا وتـهــريـبــهـا الى دول
اخـرى بعد ان وجدوا لـها مالذات آمنة في
الــعـديــد من الــبــلـدان األجــنــبـيــة?ويــشـكل
الـفسـاد ومـتـحـصالته تـهـديـداً لالسـتـقرار
الـــوطـــنـي والـــدولي حــــيث يُـــعــــد من أهم
مـهــددات الـتـنــمـيـة بــبـلـدان الــعـالم ولـكن
الــتــحــدي االكــبـــر الــذي تــواجــهه جــهــود
مكافحة الفساد يكمن في مسألة استرجاع
االصـول وامـوال الـفـسـاد الــتي  نـهـبـهـا
وتـهـريبـهـا ووجـدت لـهـا مالذات آمـنة في
ـا يؤدي الـعديـد من الـبـلـدان االجـنـبـيـة 
كثـيراً لتولد الشعور باإلحباط واليأس من
إمكـانية مكافحة الفساد.لقد اكتسب مطلب
ـنـهـوبـة أهـمـيـة رمـزية اسـترداد األمـوال ا
كـبيـرة مـنـذ انـدالع ثـورات الـربـيع الـعربي
2011 ولـيس انتـهاء بـانـتفـاضتي تـشرين
(اكــتـوبــر) في الـعــراق ولـبــنـان كــون هـذا
ـطـلب يـعـكس في شـعـار واضح وبـسيط ا
مــدى سَـــأم اجملــتــمـع من الــنـــهب الــفــادح
ـستـمـر في اجملـال الـعام والـغـيـاب الـتام ا
لـلــمـحـاسـبـة الـســيـاسـيـة. وفي ضـوء تـلك
ــطـالــبــات بـدأ الــعــمل في إعــادة الـنــظـر ا
نظـمة الستـعادة واسترداد بالـتشريـعات ا

هوبة. االموال ا
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ـهـاجم أعـلـنت ادارة نـادي الـزوراء الــعـراقي امس الـسـبت عـن اتـفـاقـهـا بـشــكل رسـمي مع ا
ـوسم واحد . وقال عـضو ادارة الـنادي كر رزاق لـوكالة ـغربي حـمزة صنـهاجي  احملترف ا
شـفق نـيـوز إن االدارة اتفـقت رسـمـيـاً مع احملـتـرف صـنـهـاجي قـادمـاً من االهـلي الـبـحـريني
مؤكـداً انه سيـصل بغـداد نهـاية االسـبوع احلالـي. من جانب آخـر أكد رزاق وصـول البـطاقة
الدولية لالعب اجلزائـري طويل لهواري وبـذلك سيكون متـاحاً للمـشاركة مع فريق الزوراء في
االستحـقاقات الـقادمة مـشيراً إلى أن الـهواري سـيصل الى بغـداد  غد االثنـ . وأنهى فريق
الـزوراء الـنـوارس مـعـسـكـره الــتـدريـبي في انـطـالـيـا الـتــركـيـة وعـاد  الى بـغـداد عـلى أن يـبـدأ

تدريباته على ملعبه في الشاجلية.
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تمر علينا في  / 11 ايلول / الذكرى
االولى لرحـيل احد جنوم مـنتخـبنا
ــكــســيك الــوطـــني في مــونـــديــال ا
عــــــــــام 1986م وهــــــو مـن  جنــــــوم
ــنـــتــخب الـــعــراقـي في الــعـــصــر ا
الـذهــبي لـلــكـرة الــعـراقـيــة صـخـرة
ـــنـــيع ومـــرعب الـــدفـــاع والـــســـد ا

هاجم الراحل ناظم شاكر. ا
tðUOŠ

ناظم شـاكر ( 13 أبريل - 11 - 1958
ســبـــتــمـــبــر 2020 ) العب كـــرة قــدم
عــراقـي ســابـق ومــدرب كـــرة قــدم.
مثل منتخب العراق لكرة القدم ولد
نــاظم شـاكــر في بــغـداد عـام ?1958
وبـــدأ ح والـــتي كـــانـت مــشـــاركـــته

نـتخب العراقي ومن األخيرة مع ا
ثم اعتـزال اللـعب نـهائـيا عام 1988
مع فريقه الـطيران بـسبب اإلصابة.
اجته بـعـد ذلك إلى مـيـدان الـتدريب
وكــان أول فـريق عـمل مــعه كـمـدرب
هو نادي السالم العراقي عام 1992
حــيث كــان عــامه األول في الــدرجـة
متازة ثم تقلد تدريب فرق الكرخ ا

واربــيل ودهــوك والــنــفط وبــيــرس
صافي وآرارات والقوة اجلوية وا
كــمــا احــتــرف الـتــدريـب في انــديـة
أردنـيـة وإماراتـيـة الكـثر من سـبـعة
اعــــوام إلـى جـــانـب عـــمــــله ضــــمن
بي الكادر التـدريبي للمـنتخب األو
عــام  ?2005و تــكـــلـــيــفه مـن قــبل
احتـاد كـرة الــقـدم الـعـراقـي لـلـعـمل

كمدربـا للمـنتخب الـوطني العراقي
عـام  2010 ولــكـنه قــدم اســتــقــالـته
كـــمـــدرب لـــلــــمـــنـــتـــخب الـــعـــراقي
فــــــــــــي  2011-1-12 بـعــد خـسـارة
ــنـتــخب امـام مــنـتــخب إيــرانـفي ا
بـطــولـة غـرب آســيـا. وعــمل أيـضـاً
ـــيـــنـــاء كـــمـــدرب لـــفــــريق نـــادي ا
العـراقي. توفي مـساء يوم اجلـمعة
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سـئلة وطنيـة قبل ان تكن رياضـية بحتة .. يـنبغي ان نقدم للخوض 
تـغلغل تـسع وا ة ا مسالـت مـهمة .. فـكرة الـقدم وفقـا لفـضاء العـو
تصاعد وترا وتاثيـرا ... غدا فيه العالم قرية فـعلية وليس طوباوية وا
نـافـسات وتـنـظيـم البـطـوالت سيـما بـاريـات وا .. أصبـحت الـلعـبـة وا
ـية منـها تـعد رمـزا حضاريـا تتـباهى فـيه األ الظهار الكـبيرة والـعا
آخـر مـا بلـغـته من تـقـدم وعـلـوم وتـنظـيم وسـيـطـرة وقـوة .. اذ لم تـعد
القصة تدور حول فلكية : ( هذا الكاس يلمع وعيونهم تدمع ) .. كما
كـنــا نـشـجـع ونـركض ونـلــهث  - ايـام ســالـفـة زمــان ولى - لـتــقـبـيل
الالعـب بـدوافع وطـنـيـة او عصـبـيـة ... االمور اخـتـلـفت والفـلـسـفات
تـرسـخت وأصـبـحت تـرجـمــتـهـا قـائـمـة عـلى قـدم وسـاق في الـبـلـدان
ـتخلفـون فما زال الـكثيـر منهم ابـتزازيون يـلهثون تحـضرة .. اما ا ا

وراء ضرع البقرة حللبها حد التركيع .
سألـة األولى : تتـعلق في البـيئة والـواقع العـراقي اخملتلف عن بـقية ا
الــعـرب بــاقل تــقـديــر .. هـنــا نــتـحــدث عن الــعـمــوم وال نــقـتــصـر عن
الريـاضيـ فالريـاضة مـلف واحدة من مـنظـومة مـلفـات كلـها تـتفاعل

وتنصهر لتنتج ما يسمى منتخب كرة القدم .
سـالة الـثـانيـة : بصـورة ما ... وأخـرى .. فـان البـطوالت الـرياضـية ا
ـة واالرتـبـاط ونـتـائـجـهـا وانـعـكـاسـاتــهـا ..بـرغم كل مـا قـيل عن الـعـو
نـافسـات تبـقى لها لـفات احليـاتيـة الشـائكـة  اال ان ا تـبادل بـ ا ا
رمـزيـة وديـة شـعـارهـا : ( احلب والـطـاعـة واالحـتـرام ) .. وسالحـهـا

هارة واالبداع حتت كل عناوينه وأن اختلفت . ا
ـنـتخـبـنـا وامـالنـا كـجـمـاهيـر ومـتـابـع قـبل اخلـوض في ما يـتـعـلق 
ومحبي للعراق .. دعونا نسال : ( ايهما اقسى خسارتنا امام ايران
انـيا بسباعية على بثالثية غير حاسمـة .. أم خسارة البرازيل امام ا
ارضـهـا وامـام جمـاهـيـرهـا .. وكـذا خـسـارة بـرشلـونـة بـثـمـانـيـة ضد
الـبـاريـ بــرغم وجـود الـظـاهــرة مـسي ومـا يـعــنـيه في من سالح في
عارك الـكروية .. االمثـلة  حبـلى .. لكن سنـختمهـا بخسـارة اليابان ا
ـصنـف ( بكـامل االحـتـرام ) بـانه األضـعف في مع عـمـان الـشـقيـق ا
اجملـموعـة .. هـنـا نـتـرك تـقيـيم اإلجـابـات ونـنـطلـق الى ما هـو اهم من

االختالف في وجهات النظر ..
بصورة عـامة التصـفيات لم تـنته بعـد .. والعراق كـبقيـة الفرق االثنى
عشر لم تفقد فرصتها وحظوظها قائمة في ظل اللعبة ومفاجئتاها ..
ذلك يـعـني  ضـمـنـا انـنا خـسـرنـا مـعـركـة ولـيس حـرب كـمـا يـصطـلح
ـسار .. الـعسـكـريـون  .. فالـفـرص قـائمـة والـوقت كـافي لـتصـحـيح ا
ـكـن اال بـاحتـاد كـروي جـديـد - ال نــقـلل هـنـا من شـان وهـذا غـيـر 
االخــوة في الـتــطـبــيـعــيـة او مـن سـبــقـوهم فــكل عــمل حـسب الــقـدرة
همـة ويعمل بـخطط اسـتراتيـجية اول واهم والظرف احملـيط - يقـود ا
أهدافها إقامة دوري كـروي احترافي تنافـسي حقيقي وليس صوري
تصب الفائـدة فيه لرفع مـستوى كرة الـقدم وجمالـية البيـئة وحضارة
البلد ورفاهـية ومتعة اجملتـمع ..كذا االهتمام الـفعلي بالفـئات العمرية
بطـرق علـمية اسـتراتـيجـية غـير بـالية وال نـفعـية وال وصـوليـة .. يكون
فـيهـا مـشـروع الراحل الـكـبـير احـمـد راضي جـزء أسـاسي للـتـفـعيل
ية بـثقة ال تـسول وال توسل فيه لغرض االنـطالق نحو البـطوالت العـا
.. فـان الـعـاطفـة اجلـيـاشـة تـعـبـر عن ذات نـرجـسـيـة قد ال تـتـسق مع
ا ـا مـدون امـامهـا .. ولـيـس  الـواقع والـبـيـئـة وال جتـيـد الـقـراءة اال 
حتويه االكمـة وما خلفـها .. كي يكـون ملف كرة الـقدم للـبيت الكروي
ـبـتـزين ـتـنـفــذين والـطـارئــ وا وأهـله ....  ال لـكــروش ا
وغـيـرهم .. نـعـيش مـا حـصل بـرغم ونـتـعـاطى مـعه
بـرغـم صـعــوبـته غــيـر االعــجـازيــة .. فـانه يــعـني
ناسب في مكـانه الطبيعي ) ... (وضع الرجل ا

هنا تكمن علت اخلسارات وتدني اخلدمات .
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 اختتمت على قاعة الشعب ببغداد
يــوم اجلـــمـــعــة بـــطـــولــة الـــعــراق
لــلـنــاشـئـ الــتي نــظـمــهـا االحتـاد

ـشـاركـة واسـعة ـركـزي لـلـعـبة و ا
نافسات اسفرت من اندية البالد. ا
عن تـســيـد العـبـي نـادي الـكــهـربـاء
ـــــراكـــــز االولى في االوزان عـــــلى ا

الــعـــشــرة وجــاء نـــادي هــاوكــاري
ركز الثالث يناء با ثانياً ثم نادي ا
ـيـدالـيـات. وقال ـجـمـوع ا فـرقـيـا 
ــركـــزي لــلـــعــبــة رئـــيس االحتـــاد ا

ابــراهــيم الـــبــهــادلي في بــيــان ان
الـبطـولة اسـتمـرت ليـوم وافرزت
ــتــازين بــفــئــة طــاقــات والعــبــ 
. واضـاف الـبــهـادلي ان الـنــاشـئــ
ــنــافــسـات الـبــطــولــة سـتــســتــمـر 
الـشـبـاب عـلى بـسـاط قـاعـة الـشعب
وبـعــشـرة اوزان الى الـيـوم االحـد .
ومن جهة اخرى وصلت بعثة نادي
الـشـرطـة بـاجلـودو  الى الـعـاصـمـة
ـصــريـة الــقـاهـرة لــلـمــشـاركـةِ في ا
بطولةِ األنـدية العربيـة التي ستقامُ
هـنـاك للـفـترة من احلـادي عـشر من
الشهـر احلالي حتى الـسادس عشر
منه. ويـشارك في الـبطـولة  12دولةً
ـنـظـمة عـربـيـة هي: مـصـر الـدولـة ا
والــــــــعـــــــراق وســـــــوريـــــــا واألردن
وفـــلــســطــ واإلمـــارات الــعــربــيــة
ملكة العربية السعودية تحدة وا ا
وقــطـر والــكـويت والــيـمن ولــيـبــيـا
غربية. وقالَ مدرب فريق ملكة ا وا
الـشــرطـة احــمــد جـاسم في بــيـان
ورد لـوكالـة شـفق نيـوز إن الـفريق
صـريـة ليـلة وصلَ الى الـعـاصمـة ا
أمس لـــلــمـــشــاركـــة في الـــبــطـــولــة

الــعــربــيـة الــثــامـنــة لألنــديــة الـتي
ـشاركة 12 ستـنطـلقُ غداً الـسبت 
دولة عربية. وأشار الى ان الشرطة
سيشترك بوزن فقط في البطولة

وهما وزن  66 مصطفى كاظم و73
. وأضــــافَ  ان عــــبــــاس حـــــســــ
الـفـريق بـأ اجلـاهـزية لـلـمـشـاركة
ــنـافــســة عــلى أوزان الـبــطــولـة وا
يزين. ا يضـمهُ من العب  نظراً 
نـادياً وبـ جـاسم ان أكـثر من  36 
ـنـافـسات أعـلـنـوا مـشاركـتـهم في ا
بـــــــواقع  22 نـــــــاديــــــاً بــــــحـــــــسب
إحصائـيات االحتاد العربـي للعبة
مشيـرا الى  ان منافسـات البطولة
ـلعب ـغـلـقـة  ستـقـام في الـصـالـة ا
الــــقــــاهــــرة الــــدولي. وأضــــاف أن
الـبــطـولـة سـتــشـهـد إقـامــة بـطـولـة
الـنـاشـئـ والـنـاشـئـات والـبـراعم
فضال على إقامة بطـولة للمكفوف

وهي األولى عـــلى نــطـــاق الــعــرب.
وخــــتـمَ جـــاسـم  إن الــــعـــديــــدَ من
عنية بلعبة الشخصيات العربـية ا
اجلــودو ســـتــحــضـــر مــنـــافــســات

البطولة.
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نتخب العراقي للناشئ حسن كمال ان  اكـد مدرب ا
الروتـ في الـهـيـئـة التـطـبـيـعيـة عـطل اسـتـعـداداته قبل
ـشـاركـة فـي بـطولـة غـرب آسـيـا الـثـامـنـة وجـعـلـته في ا
حـيـرة من أمـره. وقال كـمـال في تـصـريح صـحفي إن
اإلجــراءات والـــروتــ ادى الى شــبـه إلــغــاء مـــعــســكــر
قـرر في أنطـاليـا التـركيـة للـمدة من  15 أيـلول نـتـخب ا ا
قبل. واشار احلـالي ولغاية األول من شهـر تشرين االول ا
الى ان كل إجـراءات السـفر واألمـور الـتنـظيـمـية  اكـمالـها
وافـقـة رئيس الـتـطـبيـعـية ايـاد بـنيـان لـكنـني اتـفـاجأ في كل
كـلـف داخـل التـطـبيـعـية مراجـعـة بوضـع العـراقـيل من قـبل ا
لــعـدم إتــمــام إجـراءات الــسـفــر حــتى اقـتــرب الــوقت واصـبح
ـنــتـخب اضـطـر أن الــسـفـر شـبـه مـلـغي. وأضـاف كــمـال أن ا
يـواصل تــدريـبـاته الـيــومـيـة عـلى مــلـعب عـلي حــسـ بـبـغـداد
حتضـيراً للمشـاركة في بطولة غرب آسـيا التي ستسـتضيفها
الـسعـودية لـلفـترة من  13 حـتى  22 من شـهر تـشرين األول

ـــنــتـــخب الك الـــتـــدريـــبي  ــقـــبل. يـــشـــار الى ان ا ا
الــنــاشـــئــ مــؤلف من حـــسن كــمــال مــدربــاً

يـسـاعـده سـعـد عـبـد احلـمـيد
ومـــــحـــــمـــــد عـــــلي كـــــر
ومـــــــصــــــطــــــفـى سالم
مــــدربــــاً لــــلــــيــــاقــــة
الــبـــدنـــيـــة وعـــلي
حـسـ مـشـربت
مـدربًـا حلراس

رمى. ا احدى منافسات العراق بالتايكواندو

قـبلـة  باجتـاه تتـزيز ما ـسابقـة ا ا
ــنــتـخــبــات في اكــثـر من خــقــقـته ا
بـــطـــولـــة قـــبل ان يـــثـــمـن مـــبــادرة
عسكر التدريبي احملافظ في تفقد ا
ـشـاركـة وإبـداء كل اجلـهـود لـدعم ا
ـهــمـة واالمل ان نـقـود الـفـرق الى ا

. ما نصبوا إلية  والالعب

واقع الــفــرق االي نـضم العــبـ من
مــخـــتــلف احملــافـــظــات وطــبـــيــعــة
ــــشـــاركــــة  الــــقـــادمــــة  ويـــؤدون ا
الــوحــدات الــتــدريــبــيــة  بــانــدفــاع
ورغـبــة  من اجل حتــقـيـق الـفــائـدة
والــتـهـيىء كـمــا يـجب من اجل رفع
اسم الــعـراق فـي احملـفل الــريـاضي

ولتـعزبز الـنتائج  الـتي حتققت في
ناسبات  السابقة القريبة موجها ا
الى اهـــمـــيــة مـــواصـــلـــة اجلـــهــود
بـاهتمـام كببـر والتـحضيـرللبـطولة
قـبلـة كما يـجب  والتـسلح بالـثقة ا
بـالـنـفس  وكـان مـدرب  مـنـتـخـبـات
الطـاولة عقـيل محـمد قد اسـتعرض

بـالنـتائج  االيـجابـية  الـتي استـمر
ـنتـخبـات في هذه يـحقـقهـا العـبو ا
الــلـــعــبـــة مــعـــربــا عن اســـتــعــداده
الشـخصي واجـهزة احملـافظـة لدعم
جهـود الكـادر التـدريبي  والـالعب
ـنــافــسـات  بــاجتـاه الــدخــول في ا
ــقـبــلــة عــلى ا وجه الــرســمــيــة ا

ي االخر الذي حـققه اسـتمرار العـا
مع االجنازات الكبيرة التي حتققت
فـي الـبـطـوالت الـسـابـقـة   ويـنـحدر
جـراح من عـائـلـة  فــقـيـرة ويـعـتـمـد
ـتـاحـة في عـلى قـدراته  امـكـانـاته ا
مــنـــطــقـــته في مـــزاولــة الـــوحــدات
الــتـدريــبـيــة   الـتــمـكن من حتــقـيق
االجنـــــــازات من دورة الـى اخــــــرى
عاشية الصعبة حيث رغم ظروفه ا
يــعـمل رائــعـا  لــلـفــواكـة واخلــضـر
جتــــاوزا عــــلى الــــرصــــيـف لــــعـــدم
امكـانيـة فتح مـحل خاص به   لديه
ثالثة اطفال احدهـم  مصاب بالسر
طــان ويـشــكل له هــمـا كــبـيــرا امـام
تــدبـيـر اجـور الـعالج  عـلى صـعـيـد
متصل زار الدكتور احمد اخلفاجي
عـسكر الـتدريبي محـافظ ذي  قار ا
لـــــلـــــمــــنـــــتـــــخب الـــــوطـــــني االول
ومــتــتـخــبــات الــفــئــات  الــعــمــريـة
ـقـام لــلـطـاولــة لـلــبـنـ والــبـنــات ا
حــالـيـا في الـنـاصـريـة وذلك العـداء
نـتخبـات لبطولـة غربي اسيا تلك ا

قبلة . ا
ودعــــــا اخلــــــفـــــــاجي الـالعــــــبــــــ
والالعـبـات الى االسـتـفـادة من ايام
ـعــسـكــر لـغــرض اكـمــال مـفـردات ا
ـطـلـوبة  مـن اجل حتـقيق االعـداد ا
ـــطـــلـــوبـــة والـــعــودة ـــشـــاركـــة ا ا
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اســتـقــبل مــحـافـظ ذي قـار  أحــمـد
بي غنـي اخلفـاجي  البـطل البـارا
جـراح نــصـار الـذي حــصـد فــضـيـة
دورة طـوكـيو  2021 أللـعـاب الـقوى
ـقـامـة مـؤخـرا في في رفـع الـثـقل ا
طــوكـــيــو بـــالــيـــابــان  اثـــر عــودته

للمحافظة. 
وقال اخلفـاجي في حفل االسـتقبال
الــذي جــرى في قــضــاء الــبــطــحـاء
مـســقط راس الالعب أن احملـافـظـة
ــواهـب الــريــاضــيــة وتــعـد تــدعم ا
بـــتــــقـــد افـــضل الــــرعـــايـــة لـــهم
ــثــلـون خــصـوصــاً اولــئك الــذين 
البالد ويحـصدون النتـائج الطيبة
ومنـهم بطـلنـا جراح نـصار. واشار
الـى أن  نـــــصــــار اعـــــتـــــمــــد عـــــلى
امــكـانـيـاته في الـتـدريب والـتـأهـيل
واســتــطــاع حتــقـيـق اجنــاز وهـذا
حــافـز لـلــحـكـومــة احملـلـيــة لـتـقـد
الـــــرعـــــايــــة واالســـــنـــــاد له ولـــــكل
ـــوهـــبـــ  وثـــمن الـــريـــاضـــيـــ ا
اخلــفــاجي جــهــود واجنــاز الالعب
قـــــبل تــــقــــد  بـــــعض الــــهــــدايــــا
ــعــنــويــة تــقــديــرا الــتــقــديــريــة وا
ــذكـــور   وشــكـــر جــراح الجنـــازه ا
ــديــنــة الــبــطــحـاء زيــارة احملــافظ 
والـــلــقـــاء به  احـــتــفـــاءا بــاإلجنــاز

وصـــبــــيح مـــراد كــــاظم من احتـــاد
الرماية وطالب فيصل عبد احلس
من احتـــاد الـــعـــاب الـــقـــوى. كـــمـــا
وسيـشارك االجـتمـاع  كل من ظافر
عــبـــد االمـــيــر مـــظـــلـــوم من احتــاد
الـشــطـرجن وعـلـي عـبـد الــزهـرة من
الكمـة وعـبد الـسالم خلف احتـاد ا
داود من احتـاد الـتـجـديف وفـاطـمة
سعد مـحمود من الـعنصـر النسوي
ومـــاجــد صــالـح عــبــد الـــرحــيم من
احتــاد الــكـــانــوي ومــحــمــد هــاشم
االعــــرجي مـن احتــــاد كــــرة الــــيــــد
وحـــيـــدر حـــســـ عـــلي مـن احتــاد
الفـروسية ومحـمود عزيـز عزيز من
احتاد الـدراجات ومـصطـفى صالح
مــــهــــدي من احتـــــاد رفع األثــــقــــال
ومـــهــدي شـــواي بــريـــهج خـــبــيــرا
ريــــاضـــيــــا ونــــور عــــاصم جــــاسم
بية وهردا رؤوف بارام رياضية او
مـن احتــاد الـــطــاولـــة ووريــا عـــبــد
الـقـادر من احتــاد الـتـنـس وسـمـيـر

صادق خضير من احتاد اجلودو.

بية كل حمودي رئيس اللجنة االو
من ابــراهــيم جــبــار شــنــ رئــيس
احتـــاد الــتـــايــكـــوانــدو وابـــراهــيم
بصفته خبـيراً واحمد شمس الدين
ـصـارعـة وايـاد مـولـود من احتـاد ا
جنف إلــيـاس من احتــاد اجلــمــبـاز
وبـخــتـيــار فـريق رســول من احتـاد
الـثالثي وبـشـتـوان مـجـيـد نـادر من
احتــاد الــريــشــة الــطــائــرة وبــيـداء
كــيالن مــحــمــود رئــيـســة الــلــجــنـة
الـنـسـويـة وباسم أحـمـد مـحـمد عن
ـائــيـة. احتـاد الــشــراع وااللـعــاب ا
كــمـا ســيـحـضــر االجـتــمـاع جــمـيل
عـــزيـــز جـــعــــ من احتـــاد الـــكـــرة
الـــطــــائــــرة وجـــنــــان نــــاجي زوين
الـعــنـصــر الـنــسـوي وحـســ عـلي
ـبـيـ حــسـ من الـريـاضـيـ االو
وحـســ مــحـمــد نــاجي من احتـاد
كــرة الــسـلــة وخــالــد عـبــد الــواحـد
كـبيـان من احتـاد السـبـاحة وخـليل
يـاســ جـبـر خــبـيــراً وزيـاد حـسن

ـبارزة جاسم مـن احتاد ا
وســــعـــد مــــحـــمـــود
احــمــد من احتــاد
القوس والسهم

بية الـوطنية العـمومية لـلجنـة االو
الـعـراقـية  في مـديـنـة اربـيل حيث
يعقـد اعضاؤه اجتـماعاً استـثنائياً
مـفـصـلـياً هـامـاً تُـقر فـيه جـمـلة من
ـواضــيع الـتي ســتُـكــرس خلـدمـة ا
مـــســـيـــرة الـــريـــاضـــة الـــعـــراقـــيـــة
ـرة االولى . وهــذه هي ا مــســتـقــبالً
الـتي تـسـتـضيف فـيه مـديـنـة اربيل
عاصمة إقـليم كوردستـان اجتماعاً
ـبية والـذي دعا اليه لعـمومية االو
بـية اسـتثـنـاءً رئيس الـلجـنـة االو
رعــد حـمـودي اذ سـيـحـضـره اكـثـر
من  30عـضـواً وفـقـاً للـقـائـمـ على
االجــتـمــاع. وسـيــســتـمــر اجـتــمـاع
دة يـوم واحد بـيـة  عـمومـيـة االو
على ان تنـاقش فيه أمور تصب في
صـــالـح االرتـــقــــاء بــــواقع الــــعـــمل
الــريـاضي اهــمـهــا تـشــكـيل جلــنـة
االخالقـــــيــــات وتــــأســــيس مــــركــــز
التسوية والتحكيم الرياضي وبقاء
ــبــيـة في ــثــلــيــات الـلــجــنــة االو
احملــافــظــات من عــدمــهــا وحتــويل
ــؤســســة الى احتــادات الــلــجـــان ا
ريــاضـــيــة. ويـــحــضـــر االجــتـــمــاع
االســتــثــنـــائي الــذي يــرأسه رعــد

العراقية العزيزة األخرى وال يوجد
خلل في اخـتيارنـا ألربيل. وأضاف
ـمثـلـيات في كـمـا عقـدنـا اجـتمـاع ا
كـربالء مــؤخـراً الـيــوم نـعــقـد هـذا
االجتماع في اربيل وغدا في مدينة
عـراقــيـة أخــرى وهــكـذا فال تــوجـد
لــديـنــا حتــفـظــات عـلـى أي مـديــنـة
ـبـية عـراقـية. وتـمـتـلك اللـجـنة االو
ثلية الوطنية الـعراقية نحو  18 
فـي عـمـوم مـحـافــظـات مـدن الـبالد
ــثــلـيــة مــحــافــظـة بـعــد إضــافــة 
حـلــبـجـة قــبل أعـوام  إلى قــائـمـة
ثلـياتها إذ يـختصر عـملها على
تـنظـيم الـسبـاقات وتـمـثيل الـلجـنة
ــبــيــة في بــعض الــفــعــالــيـات األو
ـنـاسـبـات. وكان رئـيس الـلـجـنة وا
بية رعد حـمودي قد فتح باب االو
ــنــصب األمــ الــعــام الــتــرشـــيح 
ــبــيـة ــالي لــلــجــنــة االو واألمــ ا
مطلع شهر أيلول اجلاري الختيار
ـــواصـــفــات من تـــنـــطــبـق عــلـــيه ا
وقـع على أن عـايير لـهذين ا وا
يـتم إغالق بـاب الــتـشـريـح نـهـايـة
الدوام الرسـمي ليوم  20من الشهر
نــفــسه. ويــلــتـئم شــمل اجلــمــعــيـة

في ـــمــثــلــيـــات. وقــال حــمــودي وا
تصـريح صحفـي هناك من يـتساءل
عن سبب إقامة االجتماع في مدينة
أربــيل دون غـيـرهــا من احملـافـظـات
العراقية أقـول لهم إن أربيل مدينة
عـراقـيـة عـزيـزة حـالـهـا حـال مـدنـنا
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ــبــيـة  أوضح رئــيس الــلــجـنــة األو
العراقـية رعد حمـودي أن اجتماع
أربــيل امس الـــســبت ارتــكــز عــلى
أربع فــقــرات هي مــركـز الــتــســويـة
وجلـــنــــة األخالقـــيــــات والـــلـــجـــان

بية في أربيل        عدسة -  قحطان سليم جانب من اجتماع األو

محافظ ذي قار يكرم البطل جراح نصار
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ضــمـن فــعــالــيــات مــهــرجــان الــعـراق
لـســيــنــمــا مـســرح الــتــعــزيــة الـدولي
اخلــامس الــذي انــطــلــقت فــعــالــيــاته
ـــاضـي والـــذي تـــقــــيـــمه االربـــعــــاء ا
سرح محافـظة بغداد  عـرضت على ا
الـوطـني  مـسـرحـيـة (قـيـامـة الـكـلـمـة)
الـذي تـألــيف وإخــراج مـنــيــر راضي 
سرحية قائالً (تدور فكرة حتدث عن ا
سـرحيـة حول اسـتدعـاء شخـصيات ا
عاصر الـدي نعجز تاريخـية القتنـاء ا
فيه عن أصالح ما افسـده الدهر حيث
يــتم اســتــدعـــاء هــذه الــشــخــصــيــات
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بعـد مجـموعـة من الورش الفـرعيـة في محـافظات
انــطـلـقت ـركـزبــة في كـربالء  الـعـراق والــورش ا
شروع 1000 كاتب مسرحي لـتقي األول  اعمال ا
اخلاص باألطـفال الذي أقـامته العـتبة احلسـينية
ـلتقى في اخلامس من الـشهر اجلـاري  .. تخلل ا
الــعـديـد من الـنـدوات واحملـاضـرات جملـمـوعـة من
ـسرحي وكتـابة النص االساتذة في مـجال الفن ا
 واالعالن عن مــجــمــوعــة من الــتــوصــيـات عــلى
ــلــتــقى  وقــد بــرزت من خـالل الـورش هــامش ا
ــواهب في فـن كــتــابــة مــجــمـــوعــة كــبــيـــرة من ا
سرحية اخلـاصة بفئة األطفـال حيث استقبلت ا
الــلــجـنــة الـعــديـد من الــنــصـوص رشــحت مـنــهـا
راكـز االولى وفـقا ثالثـون نص لـلمـنـافسـة عـلى ا
لصفحة دائـرة العالقات الثقافـية في (فيسبوك) 
شـارك  وحصل ثم حددت الـعشـرة االوئل من ا
ـتـدرب عـقـيـل عـبـد الـله من الـديـوانـيـة الـكـاتب  ا
ركز االول بعد أن تفوق في الورشة االولى على ا
الــتي اقــيــمت في قــصــر الــثــقــافــة والـفــنــون في
درب  صادق مرزوق ومهند الديوانية على يـد ا
رحـلة األخيرة فـي تقييم العـميدي ومن ثم فـاز با
الـنــصـوص من قــبل جلـنــة الـتــحـكــيم في كـربالء
ي حس على وتشكلت جلنة احلكم من االكاد
ـان الـكـبـيسي والـفـنـان والـكـانب وسام هـارف ا

القرني.

ـأخوذ بـأسمـائهـا ودورهـا احلقـيقي ا
من قــيـمــة الــثـورة ) واضــاف (عـرض
ـسـرحـيـة يشـكل انـعـطـاف جـديد في ا
ـوروث التـاريخي بروح التـعامل مع ا
جمـالـية لـشـخـصيـة لم تـفـقد تـوازنـها
وهي تـخوض أعـتى الـصـراعات وأن
لـغـة الـنص تـنــوعت مـابـ الـشـعـريـة
والنـثرية مـستـمدة من شعـراء العراق
السياب اودونيس وحس القاصد).
ـــســــرحـــيــــة حتـــدث الــــنـــاقـــد وعـن ا
ي عــلي حـمــدان قـائال (أراد واألكــاد
اخملـرج مـنيـر راضي في هـذا الـعرض
ط مــسـرحي في ــزج أكـثــر من  أن 
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طـربة الـلبـنانـية جنـوى كرم أجواء كشـفت ا
كواليس تصوير فيديو كليب (ساحر قلوب)
الــــتي أصــــدرته مــــؤخــــراً و يالقـي رواجـــاً
.فــنــشــرت فــيــديــو تــظــهــر حــمــاس واســعــاً
اجلمـهـور وتصـفـيقـهم لـها أثـنـاء التـصـوير
وكتـبت تـعـلـيـقـاً قـالت فـيه: (هـيك كـان اجلو
مع الــشـبــاب والـصــبــايـا بــتــصـويــر كــلـيب
ساحر قلوب). وتفاعل اجلمهور مع الفيديو
إذ أثار إعـجـابهم وعـبـروا عنه بـالتـعـليـقات.
(سـاحر قـلـوب) كـلـمات عـامـر لـونـد أحلان
عـلي حسون وتوزيع داني حلو. أما الفيديو
كـلـيب فــهـو من إخـراج حــسن غـدار وهـذا
التـعاون الثـاني بيـنهمـا بعـد كليب (مـغرومة
ثـابة تـكمـلة ألغـنيـتها  2). وجاءت األغـنيـة 
الـســابـقــة مـغــرومـة  2 الـذي كــان لـلـمــمـثل
الــسـوري مـعـتـصم الـنـهـار ظـهـوراً خـاصـاً
سألـها فيه إن كانت بحـالة غرام فترد عليه
بالـكـليب اجلـديـد قائـلة: إيه أكـيـد مغـرومة
ومع كـل طــلــة شـــمس رح ضل مـــغــرومــة..
ليـش أل? احلب بخـليـنـا نضـوي مـتل القـمر
ونـشع متل النجوم وال أل? وتضيف جنوى
وتـغني:(م الـلي قال إن احلب منـو ساحر
قـلـوب? مش رح خــلّي احلب يـنــطـفي حـتى

الدّني تنطفي).

والــصــورة االبـلغ ذلـك الـذي انــتـفض
ـشاهـدة احلس من نومه أو حـلمه 
علـيه السالم في مـنامه يـناديه فـيقول
لـبيك يـاحسـ مـشهـد فيه وقع مـؤثر
وعــاطــفي يــجـســد مــلـحــمــة الـفــتـوى
اجلـهـادية ومـا لـها من اثـر في نـفوس
الـعراقـي واسـتـعادة أراضي الـعراق
سـرحـية الـتي عرضت وتـوحيـده). وا
هـرجان هي ضـمن فعـاليـات افـتتـاح ا
من تـــألــيف وإخـــراج  مــنـــيــر راضي
مــحــمــود أبـو تــمــثــيل آســيــا كــمــال 
عـلي كـاظم الـعـبـاس جـاسم مــحـمـد 
عـالـيـة عـبـود مـازن مـحمـد مـصـطـفى

هـــذا الــعــرض واســتـــطــاع أن يــخــلق
هرمونية متجانسة ب ماقدمه الفنان
ـسرحي حـس مـالتـوس على االداء ا
) وعمد على ربط تاريخي (البانتوما
ب واقـعت الـطف وما يـحدث اآلن من
مــآسي والم وحـرمــان في كل مـجـاالت
احلياة اليومية في العراق احلديث).
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مــضـــيـــفــا (أمـــا عــلـى مــســـتــوى أداء
الـفــنـانـ آسـيــا كـمـال ومــحـمـود أبـو
العباس ومازن محـمد مصطفى قدموا
سـردا تـاريـخـيـاً مـعـاصـرا وبـشـاعـرية
هــــيـــمـــنـت عـــلـى مـــفـــاصـل الـــعـــرض

وحـسـ مالـتـوس واخـرين. كمـاشـهد
حـفل االفــتــتـاح عــرض فـيــلم (انـاخت
بـــرحــلك) ســـيــنــاريـــو واخــراج أزهــر
خــمــيس والــذي يــتـنــاول شــخــصــيـة
تبـحث عن احلسـ علـيه السـالم بعد
استـشهاده في الـصحراء فكـانت خير
دلـيل له ناقـته عـندمـا اناخت له مـكان
اسـتـشـهـاده. كمـا كـرم مـحـافـظ بـغداد
مــحــمـد جــابـر الــعـطــا مــجـمــوعـة من
الفنـان منـهم:عواطف نعـيم محمود
أبـــو الــعـــبـــاس آســـيـــا كــمـــال فالح
ابـراهـيم حـافظ لـعيـبي مـازن مـحـمد

مصطفى واخرون.
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ـطربـة اللـبنـانيـة مايـا دياب فـيديو شاركت ا
ـوسـيقـية جديـد لهـا عـبر أحـد التـطـبيـقات ا
من أجل الـتـرويج ألغـنيـتـهـا اجلـديـدة والتي
حــمــلت عــنــوان (حــطـالـي روج).وتـعــرضت
ديــاب مع تـداول الـفـيـديـو لــهـجـوم كـبـيـر أو
باألحـرى حـمـلـة تـنمـر من اجلـمـهـور بـسبب
مالمحـها اخملتلـفة وكان من ب التـعليقات
تـداولـة (ايوا يـعـني وين مـايا بـالـفيـديو?). ا
وتـابع آخــر (بـتـخــوف لـيه هــيك)..وجـاء في
تـــعـــلـــيق آخـــر (شــــبـــيه وجـــهـــا ولى هـــكـــا
مــصـــدومــة)..واضـــاف آخـــر (الــكـــاهــا من
وجـهج من صوجت من االغـنيه من االداء من

االلوان من الكلمات).
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ية بعد ان غيبه ي الـعراقي نعته االوساط االكاد االكاد
سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسكـنه ـاضي  ـوت اخلـمـيس ا ا

فسيح جناته.
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طـرب الـعـراقي يحـيي اول لـيـلة ا
مـن (امــســـيـــات خـــالــدة) ضـــمن
فعـاليات اكسبـو دبي التي تنطلق
قبل في دولة االمارات. الشهر ا
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الـشــاعــر االردني شــارك في األمــســيـة الــشــعــريــة الـتي
أقامـتـهـا جـمـعـيـة بيت احلـكـمـة في إربـد وأدار مـفـرداتـها

رئيس اجلمعية خلدون العزام.
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ـلــكــيـة في ــســتــدامـة في اجلــامــعــة ا اســتـاذ الــعــمـارة ا
الـبحـرين يـحل ضيـفـا عـلى قنـاة (الـشرقـيـة) مسـاء الـيوم
االحــد ضــمـن بــرنـــامج (اطــراف احلـــديث) الـــذي يــعــده
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.
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يـة االردنية أحتفت في مكتبة عبد احلميد شومان االكاد
كتبة بإشهار وتوقيع العامـة ضمن برنامج قراءات في ا
كـتــابـهـا (أبـحـث عن ذاتي) بـجـلــسـة اقـيـمـت في مـنـتـدى

ؤسسة الثقافي بعمان. ا

 u×  œULŽ

مدير الفنون اجلميلة بوزارة الثقافة السورية اعلن ان 25
عـمالً من احلـجـر الـتـدمـري زيـنت سـاحـة نـبع الـفـوار في
خــتـام مـلـتـقـيي الـنـحت عــلى احلـجـر والـرسم الـزيـتي في

شاركة  18 نحاتاً ورساماً. شتاية بحمص  قرية ا

wLOL² « wKŽ bL×  lýU−

ـنـبــر الـلـبـرالي ي الـعـراقي الــقى اجلـمـعــة  في ا االكــاد
مـحـاضرة حـول دور االعالم في الـعـمـلـية الـسـيـاسـية في

العراق عبر منصة زووم.
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الـفــوتــوغـرافـي الـعــراقي  ضــيـفــته اجلــمــعـيــة الــعـراقــيـة
اضـية ضمن نـدوات السيـرة للحديث للتـصوير اجلـمعة ا
عن (الـتـصـويـر .. حـلم الـطـفـولـة) عـبـر مـنـصة زوم وادار

اجللسة الفنان هيثم فتح الله.
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مجـمـوعـة صـور جـديـدة من إجـازتـها
في إيطـالـيـا عبـر صـفـحتـهـا اخلـاصة
عــلى مــوقع الـــتــواصل اإلجــتــمــاعي.
وظـهرت درة عـلـى يخـت وسط الـبـحر
بــإطاللــة كـــاجــوال إذ إرتــدت جــيــنــز
ووضـعت عـلى رأسـهـا إيشـاربـاً تالئم
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ـصـريـة زيـنـة اجلدل ـمـثـلـة ا اثـارت ا
ب اجلمـهور بـأحدث جلـسة تـصوير
خضعت لها ونـشرت صوراً منها في
صـــفــحـــتـــهـــا اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي.وظـهـرت زيـنـة
بـــالــصـــور وهي تـــمـــضي إجـــازتـــهــا
الـصـيــفـيــة عـلى شــاطئ الـبــحـر ومـا
ـتـابـعـون هـو إرتـدائـهـا تـفـاعل مـعه ا
قـمــيـص أبـيـض من دون بــنـطــال مع
(تــوب) صــفـــراء الــلـــون الــذي كــشف
جـزءاً من صـدرهـا. كــمـاشـاركت زيـنـة
متابعيها عبر حسابها اخلاّص مقطع
فيديو من كواليس احلفل الذي أحياه
ــصــري إدوارد مـع فــرقــته الــفــنـــان ا
(جــيـبــسـي) في الــسـاحـل الــشـمــالي
وظــهـــرت زيـــنــة فـي الــفـــيـــديــو وهي
ــرح وانــســجـام مع إدوارد. تـرقص 
مـثلة التـونسية درة الى ذلك نشرت ا
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صـرية ياسـم عبـد العزيز مثـلة ا كشـفت ا
عـن أنـهـا حتــسـنت بــعـد أزمــتـهــا الـصــحـيـة
األخـيــرة بــفــيـديــو نــشــرته في صــفـحــتــهـا
اخلـاصـة عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي.
ـستشفى وأظهـرت في الفيـديو غرفـتها في ا
الـتي كـانت تـتـلـقى عالجـها فـيـهـا مع أنـغام
طربة الـلبنانيـة إليسا هـنغني كمان أغنيـة ا

وكمان.
 ووجهت رسـالة للـمتـابع من خالل تـعليق
قــالـت فــيه:(جـــمــهـــوري الــغـــالي في مـــصــر
والوطن الـعربي وحشـتوني جدا احلـمد لله
انــا بـقــيت كــويــســة وتــعــافــيت احلــمـد لــله
عاوزاكم تتطمنو) .وتابعت عبد العزيز( رغم
كل الـــصــــعب الـــلي مــــريت بـــيـه في ازمـــتي

مع إطاللـتــهــا. وأرفـقت درة الــصـورة
بتـعـلـيق كـتـبت فـيه: (أحيـانًـا تـقـودنا
احلياة إلى قرار مـصيري قـد يغيّر كل
شيء.. هل نذهب بال رجعـة ونبدأ من
جديد? هل نعود ونـتراجع لتمشي في
طــــريـق آخــــر ?)وتــــتـــــواجــــد درة في
إيــطـــالــيــا خـالل هــذه األيــام بـــرفــقــة
ـعماري هاني سعد هندس ا زوجها ا
كــــمــــا حــــرصـت درة عــــلى حــــضــــور
ـاركـة إيــطـالـيـة احـتـفــالـيـة خـاصــة 
ــيـــة. كـــمـــا تـــســـتـــغل درة فـــتــرة عـــا
تواجدها في ايطـاليا من أجل إختيار
إطاللـتــهـا الــتي ســتـظــهـر بــهـا خالل
مـهـرجـان اجلـونـة الـسـيـنـمـائي الـذي
ستقام فعـاليته بعد اسابـيع قليلة من
اآلن. وتــنـتــظــر درة عــرض فــيــلــمــهـا
اجلـديـد الـكـاهن وأيـضـا مـسـلـسـلـهـا
اجلديـد (اال انا) الـتي تـقدم من خالله

حكاية جديدة بعنوان غالية.

االخيرة إال إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان
ـرة الـلي عدت بـيهـون عـلـيـا كل الـلـحـظـات ا
عليا .. وكفاية اني اقولكم اني حقيقي شفت
ـوت وكــان قـريب جــدا .. لـكـن بـفــضل الـله ا
وبفضل دعـواتكم اجلمـيله الصافـية وبفضل
وقـوفـكم جـنـبـي بـقـلـبـكم وبـحـبـكم وبـنـيـتـكم
الـطــيـبــة ربـنـا اســتـجــاب لـدعــواتـكـم وربـنـا
كــرمــني وعــديت احملــنـه عــلى خــيــر احلــمـد
لله).... وشكرت برسالتـها اجلمهور قائلة
(كـلـمـة شـكـرا قـلـيلـة اوي عـلـيـكم وعـلي
حـبـكم انـا بـحـبكـم جـدا وحـقيـقـي انا
عـاجــزة اني اردلـكم كل احلب وكل
الـدعم اللي شـفتـه منـكم ... بشـكر
ربنا وشكرا جـمهوري الغالي في

مصر والوطن العربي).
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ة هـاتفـية إلى تـعزيـز عالقتك الـعاطـفية قد تـؤدي مكـا
أكثر.رقم احلظ .2

qL(«

حـاول أن جتـعل نــفـسك سـعـيـدًا بـفـعل األشـيـاء الـتي
حتب القيام بها.

Ê«eO*«

اخــرج لـــتــنـــاول الــعـــشــاء وتـــصــرف كـــصــديق ابق
عادلة حاليا. الرومانسية خارج ا

—u¦ «

ـكـن لـلـجـمـيع الــتـعـبـيـر عـنه لــلـحب أوجه عـديـدة ال 
لفظيًا.رقم احلظ.4

»dIF «

الـيـوم مـليء بــاحلب والـفـرح فـيـمـكـنك أنت وشـريـكك
االحتفال بشكل خاص.

¡«“u'«

كنك معرفة إذا كان شخص مـا يحبك فهناك طـرق 
ذلك.

”uI «

ـسـؤولـيــات األخـرى بـعـيــدًا عن أحـبـائك قــد تـبـقـيـك ا
اليوم.رقم احلظ.3

ÊUÞd «

اإلفراط فـي تنـاول احللـويـات قد يـجـعلك تـنـدم عنـدما
عدة. تصاب بألم في ا

Íb'«

باشرة عن احلب حياتك قد يجـعل غياب التعبـيرات ا
تبدو فارغة اليوم.

bÝô«

تـمر الـعالقات دائمًـا بتقـلبـات صعود وهـبوط لذلك ال
تقلق.رقم احلظ .5

Ë«b «

سؤوليات اإلضافية اليوم إلقامة تقرر التخلص من ا
نزل . احتفال خاص في ا

¡«—cF «

ذا كـــنت أنت  تــشـــعـــر بــاالكـــتـــئــاب بـــعض الـــشيء 
وشريكك تمرون بوقت عصيب.

 u(«
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مـجـمـوعة
مــــــــــــــــــــــن
الـــكــلـــمــات
ــكن الــتـي 
كتـابتها أفقيا
ورأســـــيـــــا في

ذات الـوقـت وهـو
مـــا يــظــهــر من خالل
كتابة مرادفات ومعاني

الكلمات االتية:
 1- أنثى الضب
 2- الة موسيقية

 3- أخفى عن العيون
 4- نرقد

مثلة { لوس اجنلوس  –وكاالت - ذكرت تقارير صحافية أن ا
األمريكية جينفر لورانس حامل بطفلها األول من زوجها كوكي

تحدث بإسمها لصحيفة بيبول األميركية. ماروني وهذا ما أكده ا
وكانت قد وصفت زوجها بأنه أعظم إنسان قابلته في حياتها

بحديث خاص مع إحدى اجملالت األجنبية.وتعيش لورانس قصة
حب مع زوجها كوكي منذ عام 2018  كما أعلنا عن خطوبتهما في
شهر شباط من العام 2019  وبعدها أعلنا عن زواجها في شهر
تشرين األول من العام نفسه بحفل ضخم حضره عدد كبير من

مشاهير العالم.

UNKHÞ dE²Mð f½«—u
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اصدر مـؤتـمر الـقـمـة الثـقـافي في دورته الـثانـيـة التي
ـفـكـر والـكـاتب الـعـراقـي عـبـد احلـس حـمـلت اسم ا
ـدة شــعـبـان بـيـانه اخلــتـامي بـعـد ان انــعـقـد مـؤخـرا 
ومـن بـ االمــور الـتي ــديــنـة الــسـلــيــمـانــيـة يــومـ 
تـضــمـنـهـا الـبــيـان(الـعـمل عــلى عـقـد مـؤتــمـر لـلـتـنـوع
الثـقافي والـتعـدّد اجملتمـعي للـمجـموعات الـثقـافية في

ـواطنة والـعمل على عـقد لقاء شـترك اإلنساني وا إطار ا
ثقفـ للمرأة نـسوي لبحـث قضايا تـتعلق برؤيـة الثقافـة وا
ـشـتـرك بـ مـركـز وحـقـوقـهـا. وتـعــزيـز الـتـعـاون والـعـمل ا
كالويز الثقـافي  ومؤتمر الـقمة والتـحضير لـبرنامج سنوي
يـتـضـمن فـعالـيـات وأنـشـطـة متـنـوعـة ثـقـافيـة وأدبـيـة وفـنـية
وفـكرية.. فـضال على اإلهـتمام بـالتـاريخ والفلـسفـة والعمل
.اإلهـتمام عـلى عقـد لقـاءٍ يضم مؤرخـ وفالسفـة عراقـي
بـالـفـنـون بـشــكل عـام والـفـنـون الـشـعـبـيـة بـشـكل خـاص
ـسرحيـة والسيـنمـائية ودعـوة الدولة وتـشجيع احلـركة ا
ومؤسـساتـها لإلهـتمـام بهـا وبعـموم األنـشطـة الثـقافـية
ـثـقفـ في كل من واإلبـداعيـة.وتـعـزيز الـتـواصل مع ا
ـشـاركة في إيران وتـركـيـا والدول الـعـربـيـة بهـدف ا
ؤتـمر يـضم مثقـفي األ األربعـة الفرس اإلعداد 
والــتـرك والـكـورد والـعــرب تـسـاوقـاً وتـواصالً مع
ـبـادرات التي جـرى تنـظيـمهـا في كل من تونس ا
ولـبــنــان واألردن. ولـيــكن شــعـارنــا حــتى الـدورة
الــقــادمــة ( مـعــاً نــحـو حــركــة ثــقـافــيــة تـنــويــريـة
مــعــاصــرة ) أســاســهــا تــعــزيــز ثــقــافــة احلــوار

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

رئـيس احلـكومـة الـعـراقـيـة قـبل ثـمـانـيـة وعـشريـن يومـاً من
ـفـاوضات االنتـخـابـات سيـكـون في طـهـران حامالً مـلف ا
اإليرانية السعودية الـتي جرى عبرها ثالث جوالت ال أحد
ـتـبـقي مـنـهـا شـيـئـاً ولعل من الـشـعب العـراقي يـعـلم عن ا
العراقي يـحاولون جاهـدين من دون جدوى فهم ان يكون
هناك فـي قلب اهتـمامـات السـلطـة في بغداد مـلف أثقل من
ملف الهموم العراقية الداخلية. صحيح انّ الزيارة تتضمن
ـلـف االقـتــصــادي بـ الــبــلـدين وتــتــصـدره ديــون الــغـاز ا
اإليـرانـي حملـطــات الــتــولـيــد الــكـهــربــائي في ظل صــعــوبـة
التسـديد بـالدوالر مع وجـود عقوبـات أمريـكيـة  بالرغم من
انه ال يوجـد ما يـقنع أحـدا بـأنّ الوضع الـتداخـلي اإليراني
العراقي في يـصعب عـليه حل مـسألة الـتسـديد على األقل
ـا فـعـلـته احلـكـومـات الـعـراقـية الـسـابـقـة من بـاالسـتـنـارة 
اعاجيب في توثيق العالقات مع اجلار الذي لم يعد للعراق
همّ سواه حتى في مـشكالته اخلارجـية مع السـعودية فإن
الـعـراق يـحــمل جـزءاً من الــثـقل ويـهـرول امــام اجلـانـبـ

مـتـنـاسـيــا انّ مـصـائب بالدنـا اكـبــر من مـصـائب االخـرين
الـذيـن لـهم اجــنــداتـهم اخلــاصــة االسـتــراتــيـجــيــة الـتي لن
ناسبة لهم مهما كان دور العراق يغيروها في التوقيتات ا
ـتـصارعـ طـهران كبـيـراً في مد اجلـسـور ب الـطـرف ا

والرياض . 
كان العـراقيون يفـهمون ان الـتوسط احلكـومي العراقي مع
اجلـانب األمــريـكي والــدخـول مــعه في مـفــاوضـات احلـوار
االسـتـراتــيـجي من اجـل تـلـبــيـة رغــبـة الـلــوبي اإليـراني في
االنسـحـاب من الـعـراق هو مـصـلـحـة عراقـيـة كي ال تـكون
ارض البالد سـاحة صراع فـهل ترقـى حجج الـتوسط ب
ايران والسعوديـة الى مستوى ما كـان من حجج التفاوض

مع االمريكان? 
 كان هـنـاك قـنوات اتـصـال خلـيـجـية تـوصل الـرسـائل بكل
ـتـصارعـ اإليـراني والـسـعودي ولـكـنـها لم وضوح بـ ا
تفض الى نتيجة سوى مزيد من االحتكاكات اإلقليمية فما
عسى ان يـنجح فيـه العراق سـوى توفـير مـجمـوعة كراسي
ومنـضـدة لـلـمـفاوضـات? ذلك انّ الـذي يـتـوسط لـيس سوى
رتـبط بـإيـران من هـنا الطـرف احلـكـومي ولـيس الـوسط ا
فـــإنَّ الـــوســيـط الـــعـــراقي لـــيـــست له دالـــة عـــلى اإليـــراني
ـستـعـظم ـسـتـعظـم بـقوتـه وحـرسه وال عـلى الـسـعـودي ا ا

بأمواله واقتصاده. 
اخلالصـة نـحن كـعـراقـيــ نـريـد ان نـعـرف مـا دورنـا بـ
صراع كبار احمليط اإلقليمي وماذا سنجني فعلياً من هذا
الـدور ومــا الــضــمـان الــذي يــحــول دون حتــول دورنـا من
ـثلي الشعب الوقاية الى الـوقود? والذي يـثير الـغرابة انّ 
ا فـتـرضـ وهم في سكـراتـهم األخـيرة غـيـر مـعنـيـ  ا
يـجــري من مــلـفــات خـارجــيــة ولم يـطــلب أحــدهم رسـمــيـا
ـفاوضات …. من كاشـفة بـحقيـقة مـا يسمى بـدورنا في ا ا

أجل عيون االخرين. 
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غربيـة تلقى الصـدى االكبر عربـيا هناك جتارب التجربـة ا
كثـيـرة مـحـتـدمة لـإلسالم السـيـاسي في الـسـلـطـة أو حتوم
النتزاع احلكم أو التجديد لـوالية جديدة لها. وكانت جتربة
ـغـرب أكـثــر الـتـجـارب الــعـربـيـة حـكم حـزب إسالمـي في ا
وا لـكن االنتكـاسة االنـتخابـية االخـيرة اعطت استقـرارا و
ـغرب أو الـبلـدان العـربية كن جتـاهلـها في ا مؤشـرات ال 
التي يتـحرك فـيها االسالم الـسياسـي بقوة في الـواجهة او

في الكواليس. 
لكن اللـيبرالـية اليوم فـي امتحان عـسير. ولـيست في مأمن
ــســتــقــبل االسالمــيــ صــحـيح أن من انــزالقـات أودت 
ـغـربي اعـترف بـأخـطـائه التـي ارتكـبـها احلزب االسالمي ا
خالل تدبيره لرئاسة احلـكومة التي توالها لـواليت متتال
لعـشر سـنـوات وقدمت األمـانة الـعـامة لـلحـزب اسـتقـالتـها
ا فـيـهـا زعيم احلـزب في أفق انـعـقاد مـؤتـمـر استـثـنائي.
اال ان اإلسالمـي لـيـسـوا من ذوي رفع الـرايـات الـبـيـضاء

ة.  بسهولة حتى بعد الهز
ـغــربـي هي بــدايــة أفـول تــعــد نـكــســة احلــزب االسالمـي ا
األحـزاب واحلـكـومـات االسالمـيـة عـربـيـة ومـغـاربـيـة  وهـو
أيضا  مؤشر ألفول وانتكاسة ربيع عربي صار خريفا بعد
أن ذبـلت ثـمـاره   ولم يـعـكـس انـتـظـارات مـطـالب الـشـارع
العربي الذي خرج لالحجاج في مظـاهرات سلمية  بسببه
غرب و قـطفوا  بـسهولـة ثمار صعد االسالمـيون كمـا في ا
ـجـرد صـعــودهم لـلـحـكم أسـكـتـوا حـركة  20 فـبـرايـر  و
طالب الشـعبية والـتهديد الـذي دمر نشاط االحتجاجـات وا

نظمات النقابية.   ا
هنـاك مـصـير يـشف عـنه سـخط الـشـارع تنـتـظـره األحزاب
االسالمـيــة الـعــربـيـة عــلى غـرار نــكـســة احلـزب االسالمي
غرب ـتوقعة وإذا كانت شمـسهم أفلت في ا غربي غير ا ا
ــاثـلـة  فـقط هي ـنـتــظـر نـكـسـة فـي بـلـدان عـربـيـة  فـمن ا
مـسـألـة وقت خلـريف عـربي إسالمي لم يـنـضج ولم يـحـقق

مطالب اجتماعية. 
غرب يطفو لهذا قدوم حزب ليبرالي في ظرفية استثنائية با
على سـطحـهـا استـعادة تـداعيـات جنـاح سيـناريـو تأثـيرات
ـنـتوجـات االسـتهالكـيـة التي تـنـتجـهـا مؤسـسات مقـاطـعة ا

زعيم حزب التجمع الوطني لألحرار عام  2018
لذلك الـيوم الـليـبرالـيـون مطـالبـون بتـسريع وتـيرة االصالح
االجـتـمـاعي بـسـرعـة فـائـقـة لـتـفـادي احـتـجـاجـات الـشـارع
ــغــربي الــذي له انــتــظــارات في إصـالح أعــطــاب تــدبــيـر ا
هـمـة في الصـحة والـتـعلـيم واالدارة وتدبـير القـطاعـات ا
تداعـيات األزمـة الـتي ترتـبت عن جـائحـة فـيروس كـورونا .
فضال عن ذلك فـصـعود الـليـبرالـيـ يعـتبـر عـقابـا للـحزب
االسالمي  الـــذي اســــتـــغـــرق في أوهـــام
الـسـلــطـة طـويالً حــيث الـيـوم مــطـالـبـون
بـإنـعـاش االقـتـصاد الـوطـنـي واالنـفـتاح

عربيا  أيضاً.  

{ متز فرنسا أ ف ب  –ولد شبالن في
 22آب الــفــائت في حــديــقــة حــيــوانــات
أمــنــيــفـيـل شـمــال شــرق فــرنــسـا وهي
والدة مفاجـئة على مـا وصفتهـا احلديقة
نظـراً إلى عمر والديهما وهما من أسود
إفريـقيـا إذ يـبلغ الـذكر  17 عـاماً فـيما

. سن اللبؤة  12 عاماً
وأوضـحت حـديـقـة احلـيـوانـات في بـيان
أن الـوالدة تــمت حتت أنــظــار الــزائـرين
مــشــيـرة إلى أنــهــا كـانت تــســتـبــعـد أي
والدة جـديـدة لـهذين الـزوجـ نـظرا إلى
تـــقـــدم عـــمـــر الـــذكــر. ويـــعـــيـش األســد
اإلفـريـقي عـادةً حتى  12عـامـاً في بـيـئة
طـبيـعيـة. وأعربت حـديقـة احليـوانات عن
ارتـيـاحهـا إلى هـذه األخبـار الـسارة في
مـجـال احلـفاظ عـلى األسـود اإلفـريـقـية
وهـي فصـيلـة مهـددة بـاالنقـراض لم يبق
مـنهـا سوى  35 ألف عيـنة في إفـريقـيا

بحسب البيان.
وأكـدت أن الـشـبلـ وهـمـا ذكـر وأنثى
بـصحـة جـيدة وقـد  وضـعهـمـا بعـيدًا
من األنــظـار مع والــدتــهــمـا في انــتــظـار

فطامهما وتلقيحهما.

{ فــيــيــنــا أ ف ب  –أعــلــنت الــشــرطــة
النمـساوية اخلـميس أنهـا اكتشـفت جثة
امرأة ثمـانينـية توفيت قـبل أكثر من عام
حـنّـطـهــا جنـلـهــا داخل قـبـو في مــنـطـقـة
تيـرول ألنه أراد االستـمرار في تـقاضي
بدالت اإلعـانات االجتـماعـية اخملـصصة
لــهــا. وأفـــادت الــشــرطــة في بــيــان بــأن
رأة البالغة التحـقيقات كشفت أن هـذه ا
 89 عــامًــا تــوفــيت فـي حــزيـران 2020
واحــــتـــفـظ الـــرجل الــــبـــالغ  66 عــــامًـــا
بجثـمانـها من أجل االستـمرار في تـلقّيه
ـشــتــبه به عـنــدمـا إعـانــات.  واعـتــرف ا
أوقـفــته الـشـرطـة بـأنّه جـمّـد جـثـة والـدته
الــتي كــان يــســكن مــعــهــا بــالــقــرب من
انـســبـروك لـلـتـأكـد من عـدم انـبـعـاث أي
رائـــحـــة مـــنـــهـــا ولـــفّـــهـــا بـــضـــمــادات

المتصاص سوائل اجلسم.
ــســؤول عن خــلــيــة الــشــرطـة وأوضح ا
ـتـخـصــصـة بـقــضـايـا االحـتــيـال عـلى ا
اإلعـانـات االجـتـمـاعـيـة هـيـلـمـوت غـوفـلـر
لـلقـنـاة الـتلـفـزيونـيـة أو أر أف أن الرجل
غـطى والـدته بـطبـقـة من فـضالت الـقطط

وبعد ذلك حُنّطت اجلثة.
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{ مــرســيـلــيـا أ ف ب  –عــلى مـدى
أسـبـوعـ أنـكبّ عـلـمـاء يـدرسـون
وجــــود الـــدالفــــ الـــورديــــة عـــلى
حتـلـيل عـيّنـات مـيـاه جمـعـوها من
اجلـزء الـواقع في الـبيـرو من غـابة
األمـــــازون ومـــــا لـــــبـث احلـــــمض
الــنـووي الــبـيـئي إي دي إن إيه أن
أثـــــبت لـــــهم أن الـــــدالفــــ كـــــانت
نطقة كما موجودة فعالً في هذه ا
 650 نــــوعــــاً آخــــر مـن بــــيــــنــــهـــا
الـعشرات من الثدييات كحيوانات
اجلـاغـوار والـغـزالن الـبور وآكالت
الــــنـــمل  والـــقـــرود و  25 نــــوعًـــا

مختلفاً من اخلفافيش.
هذا األمر مذهل جداً على ما تقول
ــتــخــصــصــة في ــة الــبــيــئــة ا عــا
ــداريــة كــات بــروس الــدراســات ا
وهي مـــؤسِــســـة شــركـــة نــيـــتــشــر
مــيـتـريــكس الـنــاشـئـة الــتي تـولت
وضع تــسـلـسل الـعـيـنـات حلـسـاب

ي للطبيعة. الصندوق العا
ويــــشـــــكّل هــــذا اجملــــال اجلــــديــــد
الســــتــــخـــدام حتــــالــــيل احلــــمض
ـــروّجــ له الـــنـــووي بــحـــسب ا
عــنــصــراً كــفــيالً إحــداث ثــورة في

دراسة التنوع البيولوجي. 
وقــد أطـلـق االحتـاد الــدولي حلـفظ
الــطـبــيـعـة الــذي يُـخــتـتم مــؤتـمـره

الـــســبت فـي مــديـــنــة مـــرســيـــلــيــا
الــفـرنــســيـة مــشـروعــأً بــقـيــمـة 15
مـليون دوالر لـتحليل  30ألـف عينة
سـتُـجـمَع مـن بعـض أكـبـر أحواض
األنــــهـــار في الــــعـــالـم كـــاألمـــازون

والغاجن ودلتا ميكونغ والنيجر.
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ـتـخـصـصـ وفـيــمـا يـدق جـمـيع ا
نـاقـوس اخلـطـر فـي شـأن االنـهـيار
ـستـمر للـتنـوع البيـولوجي يرى ا
مـروجو إي بيو أطـلس أنه سيتيح
إلــقـاء الـضـوء عـلـى الـبـرامج الـتي
يـجب أن تُعـطى األولويـة في مجال
ــــالـــــيــــة ال تـــــزال اإلمــــكـــــانـــــات ا
. اخملــــصـــصــــة له مــــحـــدودةً جـــداً
ويـــخــطـط االحتــاد الـــدولي حلــفظ
الـطبـيعـة الستـخدام هـذه البـيانات
خــصـوصــاً في الــقـائــمـة احلــمـراء
الـشـهـيـرة الـتي يـصـدرهـا في شأن

هددة باالنقراض. احليوانات ا
ويــقـــول مــديــر مــشـــروع نــيــتــشــر
مـيـتريـكس مـايك مـوريس نأمل في
ــكّن نــظـام +إي بــيــو أطـلس+ أن 
ـعــلـومـات عن مـن سـد الـثــغـر في ا

هذا االنقراض اجلماعي.
يـتشكا من االحتاد أمـا باوال جير
الـدولي حلفـظ الطـبيـعة فـتشرح أن
هـذه الــتـقـنـيـة تـتـيح مـعـرفـة مـكـان

وجــود مـخــتـلف األنــواع بـطــريـقـة
بـــســيـــطــة ودقـــيـــقــة إلى حـــد مــا.
فـــاألنـــواع احلـــيـــة تـــفـــقـــد خـاليــا
بــاسـتـمـرار مـخــلّـفـةً آثـاراً وراثـيـة
ومــنــهـا الــشــعـر واجلــلــد واخملـاط
والــلـعــاب وهي كـلــهـا تـنــتـهي في
األنــهــار ولــكن قــبل كل شيء ثــمـة
الـكــثـيـر من الـبـراز عـلى مـا تـقـول

الدكتورة بروس.
وهــذا الـبـراز الــنـاجت عن األسـمـاك
طر واحلـيوانات األخرى يـحمله ا
أو تـــتــركـه عــنـــد االســتـــحــمــام أو
كن من خـالله اكتشاف الـشرب و
احلمض النووي اخلاص بها أليام

عدة.
بــدأ الـبــحث عن احلـمـض الـنـووي
الــبـيـئي قـبل نــحـو عـشـر سـنـوات
وتــعـــمــقت فــيه كــات بــروس خالل
إعـــدادهــا أطـــروحــة الـــدكــتــوراه 
وكـانـت الـبـدايـة مـحـاولـة الـتـعـرف
وجودة في عـلى مختـلف األنواع ا
ســــــائل يـــــحــــــوي مـــــزيــــــجـــــاً من
احلــشـرات.وتـبـيّن خالل الـتـجـارب
أن الـــتــقـــنــيــة تـــتــيح كـــذلك رصــد
ياه. احلمض النووي في حتليل ا
ويـستغرق حتديد تسلسل العينات
اء فـي ليـتر واحـد أو لـيتـرين من ا
يـوم وينتج عادةً نحو  30مليون

أثــــــر حلـــــمض نــــــووي. حـــــتى أن
رجعية ال تكفي لتحديد الـبيانات ا
كـل األنواع الـتي تـعـود إلـيـهـا آثار
احلــمض الـنـووي نــظـراً إلى الـكمّ
الــكـبـيـر جـداً مـنــهـا.  وفي عـيـنـات
اجلزء الواقع في البيرو من غابات
ثال  أمكن األمـازون على سبـيل ا
ـئــة فــحــسب من حتــديــد  20 فـي ا
أنـواع األسماك التي تعود لها آثار

احلمض النووي.
وعـندما تُرسل نتائج التحاليل إلى
اخلـــبـــراء احملــلـــيـــ غــالـــبـــاً مــا
يــذهـلـون الكـتـشــاف كـمـيـة األنـواع

عروفة. غير ا
ويـنبغي في هذه احلـالة االستعانة
ـؤسـسات بـحـدائق حـيـوانات أو 
كن أن مـحليـة للعـثور على عـينة 
تــكـــون مــرجــعــيــة أو الــبــحث عن

واحدة في الطبيعة.
وفـي دراســة نُــشـــرت الــعــام 2018
اكــتــشف الــبــاحــثــون فـي عــيــنـات
ــيــاه الـــســاحــلــيــة مــأخـــوذة من ا
لــكــالــيــدونــيـا اجلــديــدة الــتــابــعـة
لـفرنسا في جـنوب احمليط الهاد
حــمـــضــاً نــوويــاً يــعــود لــعــدد من
أنـواع أسـمـاك القـرش أكـبـر بكـثـير
مـن عدد األنـواع التـي  حتديـدها

رئية. شاهدة ا في  20عاماً با

شارك لهذه الدراسة عدّ ا ويـقول ا
دافـيـد مويـو من جامـعـة مونـبلـييه
حـــتى إذا كـــان الـــســـكـــان ال يــرون
أسـمـاك الـقـرش عـندمـا يـسـبـحون

فهي موجودة باستمرار. 
ويـشـارك هـذا الـبـاحث في مـشروع
آخـر يسـتنـد على احلـمض النووي
شترك ب الـبيئي هو فيجياليف ا
الـقطاع العام واخلاص والهادف
إلى إنشاء مرصد للكائنات احلية.
أمـا الــتـعـرف عـلى الـنـبـاتـات بـدقـة
بـواسـطـة هـذه الـتـقـنـيـة فـهـو أكـثر
صـعـوبـة. وسـيـركـز نـظـام  إي بـيو
أطــلس تـالـيــاً عـلى الـفــقـاريـات في
الـــبــدايــة مع طـــمــوح إلى إنــشــاء
ـصـدر قـاعــدة بـيـانـات مـفـتـوحـة ا
نـظمـات غير مـجانـية للـباحـث وا
احلـكــومـيـة لـكـنـهـا في مـقـابل بـدل

مادي بالنسبة إلى الشركات.
وفـي كل األحــوال يــبــدو أن لــهــذه
الــتـقـنــيـة مـسـتــقـبالً مــشـرقـاً. وقـد
أجــرى بـــاحــثــون في بـــريــطــانــيــا
ارك جتارب هذا العام جلمع والد
عـيـنـات الهـواء في أقـفـاص حدائق
احلــيـوانـات فــرصـدوا فـيــهـا آثـار
احلـــمض الــنـــووي لــلــحـــيــوانــات
ـــقــيــمـــة … ولــكن أيـــضًــا ألنــواع ا

أخرى من احليوانات احمللية.

الـتطـوّرات األخيرة في أفـغانـستان
فـي ظلّ انــــــســــــحــــــاب اجلــــــنـــــود
األمــريــكـيــ وقـوّات حــلف شــمـال
األطـــلــسـي مــنـــهــا وعـــودة حــركــة
طـــالـــبــان إلى احلـــكم قـــد تـــضــفي
رمــزيــة خــاصــة لــصــوره في نــظـر
بــعض الـزوّار. وخـاض فـيم فـنـدرز
الــذي فـرض نـفـسه كـأحــد عـمـالـقـة
الـسـيـنمـا األوروبـية والـذي تـربطه
ـتـحـدة عالقــة خـاصـة بـالـواليـات ا
غـمـار الـتـصويـر الـفـوتـوغرافي في

مسيرته. 

واســتــذكــر أشــعّــة الــشــمس الــتي
شـقّت طـريقـهـا ب األنـقاض وسط
الــرمــاد الــكــثــيف اخلــامـد.وكــشف
اخملـــرج بــرز جـــمــال فـــوق الــواقع
رأيـت فيه بـصـيص أمل بـأن جـماال
مــــا ســــيــــســـطـع.وأعــــرب اخملـــرج
ـعـروف بأفالمه الـفنـية من قـبيل ا
بـــويــنــا فـــيــســـتــا ســوشـل كــلــوب
وويـــنــغــز أوف ديـــزايــر وبــاريس
تــكــســاس عن أمــله في أن (يــشـكّل
غــراونـد زيـرو رمـزا دائـمـا لـلـسالم
والـــــــتـــــــعـــــــافـي). ولـــــــفـت إلى أن

{ لـنـدن (أ ف ب) - افـتـتـح اخملرج
ـاني الشهير فـيم فندرز معرضا األ
فـي لــــنـــــدن اجلـــــمــــعـــــة لـــــصــــور
فـوتوغرافية التقطها تعكس الدمار
الــذي خــلّــفــتـه اعــتــداءات احلـادي
عـشر من أيـلول فـي نيويـورك يأمل
مــنه أيــضــا أن يــقــدّم جــمــاال فـوق
الـواقع.ويـضمّ مـعـرض فـيم فـندرز:
فــوتــوغــرافـيــنغ غــراونــد زيـرو في
مــتـحف احلــرب اإلمـبــراطـوري في
جـنــوب لـنـدن صـورا بـحـجم كـبـيـر
الـتقطـتها اخملـرج اخملضرم لـلدمار
ــوقـع بــعـــد أقلّ من الـــذي حلق بـــا
شــهـرين عــلى الــهـجــمـات.وتــظـهـر
ــؤثــرة أنـــقــاض بــرجي الـــصــور ا
ي والـدخان ما مـركز الـتجارة الـعا
زال مـتصاعدا منـها في ح يقوم
ـوقع الذي أُطلقت عـمّال بتـنظيف ا
عـليه الحقا تسـمية (غراوند زيرو)

في تشرين الثاني 2001.
عرض وقـال فنـدرز خالل افـتتـاح ا
في الـعاصمة البـريطانية (أردت أن
كان شـيئا ما أن يوجّه يـقول لي ا

إليّ رسالة). 

كـعّب  10مـيـكـروغـرامـات لـلـمـتـر ا
الـــواحــــد يـــؤدّي إلى تـــراجع مـــدّة
االسـتجابة لكال االختـباريْن بنسبة
ـــــئــــة وتـــــراجع دقّــــة واحـــــد في ا
اإلجـابات بنـسبة تـفوق الواحد في

ئة.   ا
وأدّى ارتـفاع بنـسبة  500جزء في
ـلـيـون من ثـاني أكـسيـد الـكـربون ا
إلى تـراجع مدّة االستـجابة بـنسبة
ـــــئــــة وتـــــراجع دقّــــة واحـــــد في ا
ـئة لـكال اإلجـابـات بـنـسـبة  2فـي ا

االختبارين. 
وإذا كـــانت الــدراســات الـــســابــقــة
ـــطـــول أظــــهـــرت أن الـــتــــعـــرض ا
كن أن يـؤثر لـلـجزيـئات الـدقـيقـة 
عــلى اجلــهــاز الـعــصــبي ويــسـبب
أمـراضًا تنكسيـة عصبية فإن هذه
الــدراســة هي أول عــمل يُــظــهـر أن
لــهـذا الـنـوع من الـتــعـرض تـأثـيـرًا
دى وفق خوسيه غييرمو قـصير ا

سيدينو لوران. 
أمّـا احلل فيتمـثل في فتح نافذة أو
تــركـيب نـظـام تــرشـيح لـلـهـواء إذا

لـكتابة كـلمة تدل عـلى لون مختلف
ـكـتـوبـة بـالـلـون  –كـكـلـمـة أحـمـر ا
األخـضر  –فـيمـا طرح اختـبار آخر
مجموعة معادالت حسابية بسيطة

تشمل اجلمع والطرح. 
ويـبلغ تركيـز ثاني أكسـيد الكربون
في الــهــواء الــطــلق عـمــومــاً نــحـو
لـيون فـيمـا يُشكل  400جـزء في ا
لـيـون في تـركـيـز  1000جـزء فـي ا

أماكن مغلقة احلدّ األقصى.  
ووصـل  مــــســـــتــــوى تـــــركــــيــــزات
اجلــســيــمـات الــدقــيــقــة الـتـي يـقلّ
قـطـرها عن قـياس  2,5مـيكـروغرام
فـي واشـنــطن اخلــمـيس إلى 13,8
مـيكروغراماً لكلّ متر مكعب مقابل
 42ميكروغراماً لكلّ متر مكعّب في
نـيودلـهي في اليـوم نفـسه بحسب
مــجــمــوعــة آي كــيــو ايــر لــقــيــاس

معدالت تلوث الهواء. 
وتــوصّـلت نـتـائج الـدراسـة إلى أن
ارتـــفــاع تــركـــيــزات اجلــســـيــمــات
الـدقيقة التي يقلّ قطرها عن قياس
 2,5مـيكروغـرام في الهواء بـنسبة

كوفيد- .19
ـــشـــاركـــ في وتـــألّـــفت عـــيّـــنـــة ا
االخـــتـــبـــار مـن مـــوظـــفـــ تــراوح
أعــــمــــارهم بـــ  18و 65عــــــامـــــاً
ويـعـمـلـون ثالثـة أيـام في األسـبوع
عـلى األقلّ من مـكاتـبهم ولـهم فيـها

مكان ثابت مخصص لهم.  
ووضـعت في مـكـاتب هؤالء أجـهزة
الـتــقـاط تـقـيس في الـوقت الـفـعـلي
تـركيزات اجلسـيمات الدقـيقة التي
يــــقـلّ قــــطــــرهـــــا عن قــــيــــاس 2,5
مـيـكـروغـرام في الهـواء بـاإلضـافة
إلى تـركيزات ثاني أكسيد الكربون

ودرجة احلرارة والرطوبة.  
ــشــاركــون الخــتــبــارات وخــضـع ا
إدراكـيــة في أوقـات مـعـيـنـة مـقـررة
ســـلـــفـــاً وفـي أوقـــات انـــخـــفــاض
مـسـتـويات تـركـيـزات ثاني أكـسـيد
الـكربون واجلسيمات الدقيقة التي
يــــقـلّ قــــطــــرهـــــا عن قــــيــــاس 2,5

ميكروغرام.
وطُـــلب فـي أحــد االخـــتـــبــارات من
ـستـخدم ـوظـف حتـديـد اللـون ا ا

{ واشنطن أ ف ب  –بـيّنت دراسة
جـديـدة أجـراهـا علـمـاء من جـامـعة
هـــارفــارد أنّ نـــوعـــيــة الـــهــواء في
كن أن تـؤثّر بـشـكل كبـير ـكـتب  ا
عــــلى الــــقــــدرات اإلدراكــــيــــة لـــدى
ـا فـيـهـا قـدرتـهم عـلى ـوظـفـ  ا

التركيز.  
عدّ الرئيـسي للدراسة التي وقـال ا
نُــــشــــرت اخلــــمـــيـس في مــــجــــلـــة
نـتـال ريـسيـرتش لـيـترز انـفـايـرو
الـعلمية  خـوسيه غييرمـو سيدينو
لـوران ثمـة الكـثيـر من األبحاث عن
الـــتــعـــرض لــلــتـــلــوث فـي الــهــواء
الــطـلق إلّـا أنـنّـا نـقـضي  %90من

وقتنا في الداخل. 
وتـــابع لـــوران وزمالؤه مـــدى عــام
ـوظــفــ الـعــامــلـ في  302مـن ا
مـكـاتب في ستـة بـلدان هي الـص
ــــكـــســـيك وتـــايالنـــد والـــهـــنـــد وا
تحدة وبـريطانيا إلى والـواليات ا
أن تــــوقّف االخــــتـــبــــار في شــــهـــر
آذار/مـارس  2020بــسـبب اإلقـفـال
الــعــام الـهــادف إلى احــتــواء وبـاء

ذروة األزمـة الصحيـة  سجّل البلد
ـسـجّلـة في نـتـائج أعـلى مـن تـلك ا
بـــلـــدان أخـــرى قـــبل الـــوبــاء 37,4
واهــبــا لـكلّ مــلــيـون نــســمـة ســنـة
2020  فـي مقـابل  29,4 فـي فرنـسا
ــتــحـدة في و 36,1 فـي الـواليــات ا
  2019 وحــافــظت إســبــانــيـا عــلى
ـئة من مـوقـعهـا الـريادي مع   5 بـا
عـمليـات االستزراع في العـالم لبلد
ــئــة من ال يــشــكّـل سـوى   0,6 بــا
عـمورة.  في آذار إجـمـالي سكـان ا
2020  مـع بـدايـة انــتـشــار الـوبـاء
وضـعت أمـبـارو كـورت عـلى الئـحة
االنـتـظـار بـعـد إصـابتـهـا بـالـتـهاب
مـنــاعي فـتّـاك. ولم تـبق لـهـا سـوى
بــضـعــة أيّــام لـتــعـيــشـهــا. وتـروي
الـسـيّـدة الـبـالـغـة  51عـامـا لـوكـالـة
فـرانس بـرس تـدرك أنك عـلى وشك
ـوت وتفقد األمل فـي العثور على ا
كـــبـــد في خــضّـم اجلــائـــحـــة. لــكن
بــأعــجــوبــة وردهــا اتــصــال بــعــد
بـضـعـة أيـام إلبالغـها بـتـوافـر كـبد
جــــديـــد. وهـي خـــضــــعت لــــثالثـــة
فـحـوص بي سي آر مـتتـالـية خالل
ستـشفى حـالها حال مـكوثهـا في ا
ـتــلـقّـ مـنـذ آذار كلّ الــواهـبـ وا
 2020 وعــادت إلـى مــنــزلــهــا بــعـد

خمسة أيام.
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وتـوضح بياتريس دومينغيز-جيل
ـنـظمـة الوطـنيـة لعـملـيات مـديرة ا
االزدراع فـي هـذه األقــســام يُــرصـد
الـواهـبـون وتُسـتـأصل أعـضاؤهم.
ــكث وفـي هــذه األقــســام أيـــضــا 
ــتـلّـقــون أقـلّه خالل األيـام األولى ا

التي تلي اجلراحة.
 وفـي الـــعـــام  2020 تــــراجع عـــدد
عـمليـات زرع األعضاء في إسـبانيا
ـئـة تـقـريـبـا وفق بــنـسـبـة   20 بــا
دومــيـنـيـغـيـز-جــيل لـكن حـتّى في

مـن وبــاء كــوفــيــد- 19 إلـى إبــطـاء
وتـــيــرة عــمــلـــيــات زرع األعــضــاء.
مـرّضة التي فـي رصيدها وتـقول ا
 450 عــمـــلــيــة اســتــزراع مــنــذ 15
عـامـا إن أكـثـر مـا أثّـر عـلـيه الـوباء
هــو عــدد عـمــلـيــات الــزرع. وكـانت
ـــشــكـــلــة األســاســـيــة تـــكــمن في ا
ركّزة في اكتظاظ وحدات العناية ا
ـسـتـشـفـيـات. فـهـذه الـوحدات كلّ ا
الـتي تشهـد على مآسـي كوفيد-19

أساسية لعمليات زرع األعضاء.

{ مـاخاداهوندا إسبانيا أ ف ب –
يــزداد وهب األعـضـاء صـعـوبـة في
خـضمّ اجلـائـحة فـاسـتـئصـال كـبد
أو كـلـية أو قـلب من مـريض إلعادة
زرعـه عـنـد آخــر في أقـسـام عــنـايـة
مــكــثّــفـــة مــكــتــظّــة مــهــمّــة شــديــد
الـصعوبة غير أن إسبانيا الرائدة
فـي هــذا اجملـــال جنـــحت في جـــبه
هـــذا الـــتـــحــدّي. تـــســـيـــر ســـيــارة
اإلســعـاف بـأقـصى سـرعــتـهـا عـنـد
حـدود  150كـيـلـومـتـرا في الـسـاعة
ــدريـد في الــضـاحــيـة اجلــنـوبــيـة 
طـار. وتبـتعـد السـيارات بـاتّجـاه ا
فـاسحة لها اجملال عند رؤية عبارة

وهب أعضاء مكتوبة عليها.
ـدرج طـائرة وفـي انتـظـارها عـلى ا
خـاصـة مسـتعـدّة لإلقالع. ويصـعد
ـــعـــاجلـــون الــــثالثـــة بـــبـــزاتـــهم ا
اخلـــضــراء إلـى الــطـــائــرة ويـــجــرّ
أحــدهم بـرّادا أزرق صـغـيـرا.  وفي
مـكـان مـا في إسبـانـيـا شخص في
حـالة موت دمـاغي يهبّـون إلحضار
قــلــبه إلى مــدريــد في مـســعى إلى

إنقاذ شخص آخر.
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فـي الــطــائــرة يـــســتــذكــر اجلــرّاح
خـوان إسـتـيـبـان دي فـيـيـاريـال 28
مـرّضـة إيـريكـا مـارتيـنـيز عـامـا وا
ـوجـة األولى  41عــامـا كــيف أدّت ا

فـتح أبواب مجمع ليزانفاليد قرابة
الـسـاعة الـسـابعـة والـنصف مـساء
ـراسم  17,30ت غ بــعـد انــتـهــاء ا
أمــام جــمــيع الــراغــبــ فـي إلــقـاء
نـظــرة عـلى الـنـعش الـذي سـيـبـقى
فـي الــبـاحــة. وســبـق أن اعــتُــمـدت
إجـــراءات مـــشـــابـــهـــة بـــعـــد وفــاة
الـرئـيس الـسـابق جـاك شـيـراك في
 26 أيـلـول  2019 عن  86عـامـا مـا
ســـمح آلالف األشـــخـــاص بـــإلـــقــاء

نظرة الوداع أمام النعش.
ويُـــشـــيّـع جـــان-بـــول بـــلـــمـــونــدو
اجلـمعـة عند الـساعة 09,00 11,00
ت غ فـي كـنـيــسـة ســان جـرمـان دو

باري في العاصمة الفرنسية.

. وقـال الــذي يــطــلق عــلـيه حتــبــبــاً
ــمــثل ايــهـا مــاكــرون أمــام نـعش ا
الـعزيز جان-بول إن خسارتك هي
ـنـزلـة خـسـارة جـزء من حـيـاتـنا.
وبـــاإلضــافــة إلـى أفــراد الــعـــائــلــة
واالقــارب والـوزراء والـســيـاسـيـ
وشــخـصــيـات من عــالم الــسـيــنـمـا
والـثـقـافـة والـريـاضـة تـمـكن نـحـو
ألـف شخص من الدخـول إلى باحة
مـجــمع لـيـزانـفـالـيـد من دون دعـوة
مــســبـقــة لـكـن مع تـقــد تــصـريح
صـحي. وتولت شاشـتان عمالقتان
ــراسم عــنــد بــاحــة اجملـمع. نــقل ا
وبـسبب الشـعبية الـكبيرة لـلممثل
قـررت الرئاسـة الفرنـسية والـعائلة

{ بـــــــــاريس أ ف ب  –امــــــــتــــــــزج
الـطـابـعـان الـرسـمي والـشـعـبي في
مـــراسم  الــوداع الـــوطــنــيـــة الــتي
أقــيــمـت بــعــد ظــهــر اخلــمــيس في
مـجمع ليزانفـاليد في باريس لنجم
الــسـيــنـمــا الـفــرنـســيـة جــان-بـول
بــلـمـونـدو الــذي تـوفي االثـنـ عن
. فـــــفي مـــــوازاة عــــزف  88عـــــامـــــاً
اوركــســـتــرا احلــرس اجلــمــهــوري
الــنــشــيــد الــوطــني ال مــارســيــيــز
ــانـويل واســتــعـراض الــرئــيس إ
مــاكـرون الـقـوات حــضـر جـمع من
جـــمـــهـــور بــلـــمـــونـــدو ومـــحــبـــيّه

تأثرين لرحيله.  ا
 وقال فيكتور بلموندو وهو حفيد
ــــمـــثـل وإلى جــــانـــبه األحــــفـــاد ا
اآلخـرون إن الراحل لم يـتوقف قطّ
عـن الـســعي وراء الــســعــادة ولـكن
أيـضًا عن منحها. أما ماكرون فقال
ـمــثل الـراحل فـي كـلـمــة رثـاء في ا
نـحب بـلـمونـدو ألنه كـان يـشبـهـنا
مــذكــراً بــســتــة عـقــود من احلــيـاة
ـمـثل الــفـرنـسـيــة. واشـار إلى أن ا
تــــولى أدواراً مـــتــــنـــوعــــة فـــكـــان
الـشـرطي حـينـاً والـبـلطـجي حـيـنا
آخـــر لـــكـــنه كـــان الـــرائـع دائـــمــاً
مـستعيناً لوصفه بعنوان فيلمه لو
مـانـيـفـيك الـرائع قـبل أن يـخـاطـبه
قــائـالً وداعــاً بــيــبــيل وهــو االسم
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